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INFORME D'AUDlTORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDlTOR INDEPENDENT 

A !'accionista únic de !'EM PRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÓM ICA 
DE CORNELLÁ, SA, 

Opinió 

Hem audita! els comptes anuals de l'EMPRll<:SA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA l 
ECONÓMICA DE CORNELLÁ, SA (la So,;.:ietat), que comprenen el balarn;: a 3 1 de desembre de 2018, el 
compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l' estat de fluxos d'efect iu i la memoria 
con-esponents a l'exercici fi na litzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patr imoni i de la si tuació financera de la Societat a 31 de desembre de 20 18, així com deis seus resultats i 
tluxos d'efectiu con·esponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2.1 de la memoria) i, en particular, amb 
els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de confo1:mitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabili tats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant 
en la secció Responsabilitats de /'auditor en relació amb I 'auditoria deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els d' independencía, que 
són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons alió que exigeix la normativa 
reguladora de l'activítat d'audítoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de 
!'auditoria de comptes ni hi han conc01Tegut s ituacions o circumstancies que, d'acord amb alió que estableix 
l'esmentada normativa reguladora, hagin afoctat la necessaria independencia de manera que s' hagi vist 
compromesa. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hiem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la 
nostra opini ó. 

lncertesa material relacionada amb l'empres:a en funcionament 

Parem esment a allo assenyalat en la nota 2.3 de la memoria adjunta, en la qua! s' indica que tot i presentar un 
fons de maniobra positiu, un component significatiu del mateix es troba fonnat per existencies de difícil 
real itzac ió immediata. La capacitat actual de la Societat per a realitzar els actius i liquidar els passius pels 
imports i segons la class ificació amb la qua] figuren en els comptes anuals adj unts, dependra deis suposits clau 
indicats en l'esmentada nota, que inclouen el recolzament financer de I 'Ajuntament de Cornella de Llobregat. 
Els comptes anuals adjunts han estat form ulats pels administradors sota el principi d'empresa en funcionament. 
Aquests fets o condicions, indiquen l' existenc:ia d' una incertesa material que pot generar dubtes signiftcatius 
sobre la capaci tat de la Societat per a continuar com a empresa en funcionament, La nostra opinió no ha estat 
modificada en relació amb aquesta qüestió. 

Sociedad inscrita en el R.0.A.C. con el número S0687 
Sociedad inscrita en el lnstitulo de: Censores Jurados de Cuentas con el número 189 

Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 10.2%, Libro 9.349, Folio 42, Hoja 8-27.83 1 - N.l .F. A-58.604_745 
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Aspectcs més rcllcvants de !'auditoria 

Els aspectes més rellevants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat 
considerats com els riscos d' incorrecció material més significatius en la nostra auditoria deis comptes anuals del 
periode actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostrn auditoria deis comptes anuals en el seu 
conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separar sobre aquests 
riscos. 

A més de la qüestió descrita en la secció lncertesa material relacionada amb ! 'empresa en funcionament, hem 
detenninat que els riscos que es descriuen a conlinuació són els riscos més significatius considerats en ('auditoria 
que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Valoració de les inversions immobiliaries i de le:s existencies 

Descripció 

La Societat posseeix actius immobiliaris, els quals es tTOben registrats en els epigrafs d'Inversions immobiliaries 
i d'Existencies per imports respectius de 37.490 i 97.425 milers d'euros i que representen un 76 % del total actiu. 
Es detalla infonnació sobre els elements inclosos en els esmentats epígrafs en les notes 4.3, 4.6, 6 i 11 de la 
memoria adj unta. 

Per a avaluar si hi ha indicis de deteriorament en aquests actius, la Societat considera el que es despren deis 
info1mes de valoració que encarrega anualment a experts independents, deis compromisos de venda vigents i de 
l'Ordre EHA/733/2010, de 25 de mar9, perla que s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que 
operen en determ inades circumstancies. 

Ens hem centrar en aquesta arca ates la seva importancia sobre el total d'act.ius i els resultats de la Societat i ates 
que canvis en les valoracions comptables d'aquests actius podrien conduir a una variació rellevant en el compte 
de perdues i guanys, en el patrimoni net i en la si tuació financera de la Societat. 

Resposta de (' auditor 

Coma part del nostre treball d'auditoria, hem obtingut la documentació de les valoracions de tetes les inversions 
immobiliaries i existencies efectuades al tancament de l'exercici per experts independents, així com les 
informacions o evidencies que han estat necessüries per a entendre els raonaments emprats en cada cas per part 
de la Societat, per tal de corroborar la raonabi litat de les valoracions de les inversions immobiliaries i de les 
existencies comptabilitzades al tancament de l'exercici. Tanmateix, hem avaluat els detalls corresponents 
inclosos en les notes 4.3, 4.6, 6 i 11 de la memoria deis comptes anuals adjunts. 

A ltra informació: Informe de gestió 

L'altra informació compren exclusivament !' informe de gestió de l'exercici 2018, la formulació del qua! és 
responsabil itat deis administradors de la Societat i no forma part integrant deis comptes anuals. 

La nostrn opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix !' informe de gestió. La nostra responsabi litat 
sobre !' in forme de gestió, de conformitat amb e l que exigeix la normativa reguladora de l' activitat d'auditoria de 
comptes, consisteix en avaluar i infom,ar sobre la concordan9a de !' in forme de gestió amb els comptes anuals, a 
partir del coneixement de l'entitat obtingut en la realització de !'aud itoria deis esmentats comptes i sense 
incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidencia durant la mateixa. Així matei x, la nostra 
responsabili tat consisteix a avaluar i in fo1mar de si el contingut i presentació de !' informe de gestió són 
conformes a la normativa que resulta d'ap licació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, oem que hi 
ha incorreccions materials, estem obligats a informar-ne. ~,i11 ,; 

~ ~ r.,. 
~ ~ ;; ~ 
~ ~~i'!al .,. 
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Sobre la base del treball realitzat, segons el des,crit en el paragrafanterior, la informació que conté !' informe de 
gestió concorda amb la deis comptes anuals de l ' exercici 20 18 i el seu contingut i presentació són conformes a la 
normativa que resulta d' aplicació. 

Responsabilitats deis administradors en relació amb els comptes anuals 

Els admini stradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el marc normatiu 
d' infonnació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intem que considerin necessari per permetre 
la preparació de comptes anuals lliures d' incorrecció material, a causa de frau o en·or. 

En la preparació deis comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la capacitar de la 
Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons coITespongui, les qüestions relacionades 
amb empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els 
administradors tenen la intenció de liquidar la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra 
alternativa realista. 

Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures 
d'incoJTecció material, a causa de frau o eITor, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb 
la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció 
material quan existeixi. Les incoITeccions poden ser degudes a frau o error i es consideren materials si, 
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques 
que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria de confonnitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'aud itoria de comptes a 
Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota 
!'auditoria. També: 

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, 
dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidencia 
d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base pera la nostra opinió. El risc de no detectar una 
incorrecció material a causa de frau és més e leva! que en el cas d' una incorrecció material a causa d'en'Ol', ja 
que el frau pot implicar col· lusió, fals ificació, omissions del iberades, manifestacions intencionadament 
em'm ies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rell,~vant pera !'auditoria ambla finalitat de dissenyar procediments 
d' auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la final itat d'expressar una opinió 
sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades la raonabilitat de les estimacions 
comptables i la co1i-esponent in formació revelada pels administradors . 

• 
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• Avaluem la presentació global, ('estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la informació revelada, 
i s i e ls comptes anua ls representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconsegueixen 
expressar la imatge fidel. 

Ens comun iquem amb els administradors de l'entitat en relac ió amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment 
de realització de ('auditoria p lanificats i les troballes significatives de !'auditoria, així com qualsevol deficiencia 
significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de !'auditoria. 

Entre els riscos que han estat objecte de comunicació als administradors de l'entitat, determinem els que han 
estat de la major significativitat en l'auditoria deis comptes anuals del període actual i que són, en conseqüencia, 
els riscos considerats més sign ificatius. 

Descri vim aquests r iscos en e l nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentaries 
prohibeixin reve lar públicament la qüestió. 

Barcelona, l 5 d 'abril de 2_9.J,.z..---+--

DE 

Jorge Vila López (05882) 

GABINETE TECNIC 
AUDITORIA Y 
CONSUL TORIA, S.A. 

2019 Núm. 20/19/00998 

96,00 EUR 
IMPORT COL-LEGIAL: ..... " .................... . 

Informe d'auditoriil de comptes subjecte 
a la normativa d'audltoria d(! comptes 

espanyola o internacional ........................... 
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B A L A 
EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÓMICA DE CORNELLA SA 
NIF. A58283342 exercici 2018 

ACTIU 

A) Actiu no corrent 
l. lmmobilitzot intangible 

3. Potents, llicencies, morques i similors 
5. Aplicacions informatiques 

11. lmmobilitzot material 
1. Construccions (en cessio) 
2. lnsto l focions técniques, i o ltre immobilitzot 

material 
3. lnmmobilitzot en cursi onticips 

111. lnverslons immobiliories 
1. Terrenys 
2. Construccions 

v. lnversions finonceres o llorg termini 
2. Crédits a empreses 
5. Altres octius financers 

B) Actiu corrent 
l. Actius no corrents mantinguts pera la vendo 
ti. Existencies 

2. Terrenys 
3. Promocions en curs 
4. Promocions terminades 
6. Avonc;:ament a prove'idors 

111. Deutors comerciols I altres comptes o cobrar 
1. Clients per vendes i prestoció de serveis 

C/ients per vendes i pres/oció de serveis o c/termini 
2. Clients, empreses del grup i ossociodes 
3. Deutors varis 
6. Altres crédits amb les Administracions Públiques 

v. tnversions finonceres o curt termini 
2. Crédits a empreses 
5. Allres octius financers 

VI. Periodificocions o curt termini 
VII. Electiu i oltres octius líquids equivatents 

l. Tresorerio 

TOTAL ACTIU 

PROCORNELL A ~-~-_..,._ , __ _ 

\ 

noles 2018 2017 

7 

5 

6 

9 

11 

9 

9- 16 
9 
12 
9 

76.393.13 1.33 € 80.262.176, 97 € 
38.976,65 € 28.041.96 € 

150,96 € 766,44 € 
38.825,69 € 27.275,52 € 

38.563.586,67 € 39.339.466,29 € 
37.053.515, 16 € 38.007.955,24 € 

1.431.962,50 € 1 .325.51 1,05 € 
78.109,01 € 6.000,00 € 

37.489.516,35 € 40.546.801 ,74 € 
9.065.264,35 € 9.993.977,02 € 

28.424.252,00 € 30.552.824,72 € 
301.051 ,66 € 34 7.866,98 € 
173.000,00 € 223.000,00 € 
128.05 1,66 € 124.866,98 € 

100.692.522,70 € 100.098.710,83 € 

97.430.575,68 € 96.883.129, 15 € 
87.199.491,47 € 87.448.613,27 € 

3.563.862,37 € 2.569.563,27 € 
6.66 1.311 ,92€ 6.857.914,87 € 

5.909,92 € 7.037,74 € 
1.362.463,38 € 1.967.292,02 € 

734,423,29 € 1 .484.391,98 € 
734.423,29 € 1.484.391, 98 € 
198.429,86 € 186.700,12€ 

6.603, 15 € 12.920,34 € 

423.007,08 € 283.279,58 € 
634. 902, 92 € 485.340,50 € 
280.104,60 € 130.741,34 € 
354.798,32 € 354.599, 16 € 

44.749,24 € 41.919,58 € 
1.2 19.831 ,48 € 721.029,58 € 
1.219 .831.48 € 721.029,58 € 

177.085.654,03 € 180.360.887,80 € 

¡ 
Ajuntanwni de Comdl,\ 

,kUóbn.·1::,1 
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B A L A 

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÓMICA DE CORNELLA SA 
NIF. A58283342 exercici 2018 

PATRIMONI NET I PASSIU notes 2018 2017 

A) Patrimoni nel 114.577.475,87 € 114. 147.037,74 € 
A-1) Fons Propis 10 50.022. 931 ,58 € 49.782.250,64 € 
l. Capital 9.466.391 ,47 € 9.466.391,47 € 

l . Capital escripturat 9.466.391,47 € 9 .466.391,47 € 
11. Prima d'emissió l. 780.207, 71 € 1.780.207,71 € 
111. Reserves 38.535.651 ,46 € 38.454.463,73 € 

l. Legal i estatutaries 182.024,22 € 173.905,45 € 

2. Allres reserves 38.353.627,24 € 38.280.558,28 € 
VII. Resullals de l'exercici 3 240.680, 94 € 81.187,73€ 
A-3) Subvencions, donacions i llegals rebuls 15 64.554.544,29 € 64.364.787, 1 O€ 
1 Subvencions, donacions i llegats rebuls 9.346.899,42 € 8.261. 945,23 € 
11 Palrimoni Municipal de Sol i Habilalge 19.000.574,88 € 19.000.574,88 € 
111. Palrimoni en cessió 36.207.069,99 € 37.102.266, 99 € 

8) Passiu no corrent 40.676.666,53 € 44.881.722,73 € 
11. Deutes a llarg termini 9 40.663.585,85 € 44.868.642,05 € 

2. Deutes amb enti tats de credit 34.971.906,72 € 43.200.392,36 € 
5. Altres passius financers 5.691.679,1 3€ 1.668.249,69 € 

IV. Passius per imposl diferit 12 13.080,68 € 13.080,68 € 

C) Passiu corrent 21.831.511 ,63 € 21.332.127,33 € 
11. Provisions a c urt termini 14 l. 990.264, 15 € l. 953.137,50 € 

111. Deutes a curt terminl 9 4.532. 956,21 € 6.630.242,89 € 
2. Deutes amb entitats de credit 4.136.010,80 € 1.847.548.7 4 € 
5. Altres possius financers 396.945,4 1 € 4,782.694, 15 € 

IV. Deutes amb empreses del grup I associades a 
curt terminl 9 - 16 2.516. 738,35 € 27.960,95 € 

v. Credilors comercialsi altres comples a pagar 12.698.798,04 € 12.634.676,04 € 
l. Prove'(dors 9 788.709,42 € 7 41.629 ,05 € 

Proveidors o curt termini 788.709,42 € 74 /.629,05 € 
2. Prove'i'dors, empreses del grup i ossociades 9 - 16 21.919,97 € 19.211,45 € 
3. Creditors voris 9 1.368.419,95 € 1.365.445,23 € 
4. Personal (remunerocions pdl. Pagamenl) 9 81.779,54 € 77.331,01 € 
6. Altres deutes amb les odm.públiques 12 143.008,39 € 139 .679 ,08 € 

7. Bestretes de clients 9 10.294.960,77 € 10.291.380,22 € 
VI. Periodificacions a curt termini 92.754,88€ 86.109,95 € 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 177.085.654,03 € 180.360.887,80 € 

PROCORN E LLA ------·-.-.-





COMPTE DE P RDUES I GUANYS 

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÓMICA DE CORNELLA SA 
NIF. A58283342 exercici 2018 

A) OPERACIONS CONTINUADES notes 2018 2017 

l. 

2. 
3. 
4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

13. 

lmport nel de la xifra de negocis 
Venda terrenys 
Venda lmmobles 
Venda de serveis Fira - Centre - Auditori - Pare 
Arrendaments 
Variació d'existencies de productes acabals i en curs 
Treballs realitzats pera !'empresa peral seu adiu 
Aprovisionamenls 
a) Aprovisionaments immobles 
b) Aprovisionament terrenys. urbanització i obres 

e) Trebolls reolitzots per o ltres empreses 
d) Deteriorament de mercaderies. matéries primeres i 

a ltres aprovisionaments 

Allres ingressos d'explolacló 
a) lngressos accessoris i altres d 
b) Subvencions d'explotació i 

l'exercici ~ 
::: Despeses de personal 

a) Sous. salaris i assimilots 
b) Carregues socials 
Allres despeses d'explolacló 
a) Serveis exteriors 
b) Trib uis 
e) Pérdues. deteriorament i van 

operocions comercials 

Amortització de l'immobililzal 
lmpulació de subvenclons d'immobililzal no firiancer i 
allres 
Delerioramenl i resultats per venda de l'immobilitzat 
a) Deterioraments i pérdues 
b) Resulto! per venda i oltres 
Allres resullats 

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
14. 

15. 

18. 

lngressos financers 
b) De valors negociables i a ltres instruments financers 

b2) En tercers 
Despeses financeres 
b) Per deutes amb tercers 
Delerioraments i resulta! per venda d'instruments 
financers 

a) Deterioraments i pérdues 
b) Resulto! per venda i altres 

A.2) RESULTAT FINANCER 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 
20. lmposlos sobre beneficls 
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 

CONTINUA DES 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI 

PROCO R N ELLA n.----.._,_, __ c-. 

13 

13 

13 

13 

15 

13 

13 

9 

5 - 6 - 7 

15 

6 - 13 

13 

13 

13 

9 - 13 

12 

6.853.917,07 € 

0,00€ 

1.038.974,74 € 

3.875.029.97 € 

1.939 .912.36 € 

802.624,66 € 

º·ºº € -4.185.284,38 € 

-268.992,40 € 

-3.551 .043,40 € 

-369.310,67 € 

4.062,09 € 

2.812.004,32 € 
105.626,94 € 

2.706.377,38 € 

-3.676.127,40 € 
-2.898.072,38 € 

-778.055.ü2 € 

-3.748.112,81 € 

-3.219.197,19€ 

-364.306,08 € 

- 164.609 ,54 € 

•l. 947.021 , 94 € 

3.360.072,57 € 

617.834,68 € 
-235.368,00 € 

853.202,68 € 
20.765,30 € 

910.672,07 € 

14.140,85 € 

14.1 40,85 € 

14. 140,85 € 

-684.131 ,98 € 
-684. 131,98€ 

º·ºº € 
0,00€ 

º·ºº € 

-669.991.13 € 

240.680,94 € 

º·ºº € 

240.680.94 € 

19.468.011,30 € 
13.304.377 ,33 € 

645.203,37 € 

3.625.363,05 € 

1 .893.067 ,55 € 

-930.912,81 € 

º·ºº € -13.017.895, 73 € 

-1.980.764, 10 € 
. ¡ 1.958.679,36 € 

-410.030. 96 € 

1.331 .578,69 € 

2.768.895,54 € 
l 10.870,43 € 

2.658.025, l 1 € 

-3.568.640,31 € 
-2.800.075.50 € 

-768.564,8 1 € 

-5.315. 722,44 € 
-3.156.1 24,89 € 

-655.861, 17 € 

-1 .503.736,38 € 

-1. 952.161 ,04 € 

3.333.844,40 € 
104.203,58 € 

236.154, 16 € 

- 131 .950,58€ 

· 18.349,92 € 

871.272,57 € 
21.703,78 € 
21.703,78 € 

21.703,78 € 

-811 .788,62 € 
-811.788,62 € 

º·ºº € 
0,00€ 

º·ºº € 

-790.084,84 € 

81.187,73€ 

º·ºº € 

81.187,73€ 

240.680,94 € 81.187,73 € 

' Ajunt:im<'r.l d<' Conk'll:i 
d.:: LIC>bn:pi 
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ESTAT DE CANVI EN EL PATRIMONI NET 

A) Estat d'ingressos i despes sreconegudes 

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, UIRBANA I ECONÓMICA DE CORNELLA SA 

NIF. A58283342 exercici 2018 

notes 2018 2017 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUAMYS 240.680, 94 € 81.187,73 € 

lngressos I despeses lmputats directament al patrimoni 
l. Per valoració instruments financers 
11. Per cobertura de fluxos d'efectiu 
111. Subvencions, donacions i llegats rebuts 15 3.549.829,76 € 3.516.175, 93 € 

IV. Per guanys i perdues actuaríais i cifres aj1ustos 
v. Efecte impositiu 
B) Total ingressos I despeses imputats directament 

en el patrimoni net (l+ll+lll+IV+V) 3.549.829,76 € 3.516.175,93 € 

Transferencies al compte de perdues i guanys, 
VI. Per valoració d'instruments financers 
VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu 
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 15 -3.360.072,57 € -3.333.844,40 € 

IX. Efecte impositiu 
C) Total transferencies al compte de perdue,s i guanys 

(Vl+Vll+Vlll+IX) -3.360.072,57 € -3.333.844,40 € 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 430.438, 13 € 263.519,26 € 

1/ 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

B) Estat total de canvis de patrimoni net 

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÓMICA DE CORNELLA SA 

NIF. A5B2B3342 exercici 201B 

Resultots Pa trimoni en cessio 
Ca pita l Primo d'emissió Reserves exercic i i o ltres subvencions Totols 

A}_ SALDO INICIAL 2017 - 9.466.391,47 € 1. 780.207, 71 ( 41.650.599,21 € .3, 196.135,48 € 64.J-ª_2.45i,5Z € 113.883.518.48 € 
l. Total ingressos i despeses reconeguts 81.187,73€ 182.331.53 € 263.5 19,26 € 
11. Operacions amb socis o propietoris 0.00€ 

l. lncrement de capita l 0,00€ 
~ 7. Altres operacions a mb socis o 

propietaris 0,00€ 
l. Altres voriocions de patrimoni net -3.196.135,48 € 3.196. 135,48 € 0,00 € 

,..... / ~} SALDO FINAL DE L'ANY 2017 9.466.391,47 € 1.780.207,71 € 38.454.463,73 € 81.1B7, 73 € 64.364.7B7,10€ 114.147,037,74€ 

_,,/'/\ -
l. Ajustoments per canvis de criteri 2017 
11. Ajustoment per errad es 2017 
g SALDO INICIAL 2018 - 9.466.391,47 € 1.780.207.71 € 
l. Total ingressos i despeses reconeguts 
11. Operacions amb socis o propietaris 
111. Altres variacions de patrimoni net 81.187,73 € -81.187,73 € 
D) SALDO FINAL DE L'ANY 2018 9.466.391.47 € 1. 780.207, 71 € 38.535.651.46 € 240.680, 94 € 64.554.544,29 € 

~ 
~ 
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Estat de fl xos d'efectiu 

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOIÓ SOCIAL, URBANA I ECCtNOMICA DE CORNELLÁ SA 
NIF. A58283342 

A} FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 
2. Ajustas del resultat 

a) amortització de l'immobilitzat 
b) Correccions valoratives per deteriorament 
e) Variacions de provisions 
d) imputació de subvencions 
e) resulta! per baixes i alienació d'immobilitzat 
g) ingressos finoncers 
h) despeses finoncers 
k) Altres ingressos i despeses 

3. Canvis en el capital corrent 
o) existencies 
b) deutors 
e) o ltres octius corrents 
d) creditors 
e) a ltres possius corrents 

4. Altres fluxos d'efectiu de les activifats d 'explotació 
a) pagoment d'interessos 
e) cobrom ent d'interessos 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d 'explotació (1 + 2 + ~¡ + 4) 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 
6. Pagaments per inversions 

b) lmmobilitzat intangible 
e) lmmobilitzat material 
d) lnversions immobiliaries 
e) Altres octius financers 

7. Cobraments per desinversions 
o) Empreses del grup i associodes 
b) lmmobilitzat intangible 
e) lmmobilitzat material 
d) lnversions immobiliaries 
e) Allres octius finoncers 
h) Altres octius 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversló (6 + 7} 

C) FLUXOS D'EFECTIU DE FINAN<;AMENT 
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimonii 

a) Emissió d'instruments de patrimoni 
b) Amortitzocions instruments de patrimoni 
e) Subvencions, donoc ions i llegots rebuts • 

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu !inane , -
o) Emissió d 'instruments de patrimoni 

2. Deutes omb entitots de credit 
3. Deutes omb empreses del grup i ossociodes 
5. Altres deutes 

b) Devolució i a mortització de deutes 
2. Deute omb entitas de credit 
5. Altres d eutes 

11 . Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments 
de patrimani 

12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finam;ament (9 + 1 •0 + 11 ) 

D) Efecte de les variacions de Hpus de canvl 

E) AUMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALHITS (5 + 8 + 12 + D) 
Efectiu o equivalen! a l comern;:ament de l'exercici 
Efectiu o equivalen! ol fina l de J'exercici 

2018 
240.680,94 € 

-1.323.767,53 € 
1.947.021 ,94 € 

235.368,00 € 
37.126,65 € 

-3.360.072.57 € 
-853.202,68 € 

-14 .140,85 € 
684.131.98 € 

0,00 € 
114.096,78 € 

-547.446,53 € 
604.828,64 € 

-2.829,66 € 
52.899,40 € 

6.644,93 € 
-612.505,64 € 
-626.646,49 € 

14.140,85 € 

-1.581.495,45 € 

-472.847,38 € 
-29.744,99 € 

-421.561. 16 € 
0,00 € 

-21.541,23 € 
2.866.527, 17 € 

2.7 14.244,60 € 
152.282,57 € 

2.393.679,79 € 

3.500.000,00 € 

exercici 2018 

2017 
81.187,73 € 

708.701 , 17 € 
1.952.161,04 € 
-236.154,1 6 € 

1.387.772,69 € 
-3.333.844,40 € 

131 .950,58€ 
-21.703.78 € 

81 1.788,62 € 
16.730,58 € 

8.949.081.11 € 
10.339 .93 1,39 € 
-1 .119 .O 18,89 € 

2.361,53 € 
-268.083,60 € 

-6 .109,32 € 
-677.876,35 € 
-699.580, 13 € 

21.703.78 € 

9.061 .093,66 € 

-527.685,06 € 
- 14.732,00 € 

-269.355,69 € 
- 182.609.76 € 

-60.987,6 1 € 
471 .062,57 € 

448.861, 1 O€ 
22.201,47 € 

-56.622,49 € 

3.500.000,00 € 

3 .500.000,00 € 3 .500.000,00 € 
-3.813.382,44 € -13.675.650,86 € 

2.500.000,00 € 
136.536,49 € 

-5.95 1.063, 14 € 
-498.855,79 € 

182.191 ,02 € 

-1 1.77 4.165.70 € 
-2.083.676,18€ 

-313.382,44 € -10.175.650,86 € 

-1.171.179,69 € 
1.892.209,27 € 

72 1.029,58 € 

•s 
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1. Activitat de l'empresa 

1. L'EMPRESA MUNICIPAL DE PR'.OMOCIÓ SOCIAL URBANA I ECONÓMICA DE 
CORNELLÁ, SA, en davant també PROCORNELLÁ, té el seu domicili social al mateix 
municipi de Cornella de Llobregat, al correr Albert Einstein 47-49 i NIF. A58283342. 

La Societat, abans anomenada, Empresa Municipal de DESENVOLUPAMENT URBÁ DE 
CORNELLÁ, SA (EMDUCSA), va ser constitü1da per temps indefinits, sota la forma 
jurídica de Societat Anónima, per escriptura otorgada pel Notari Eduardo G. Duarte 
Acha, amb data 29 d'octubre de 1986, núm. 1821 de protocol i inscrita en el Registre 
Mercantil de la Provínc ia de Barcelona en el tom 8562, !libre 7809, secció 2ª, foli 1 O, full 
núm. 10373, inscripció 1 ª. 

L'Empresa Municipa l de DESENVOILUPAMENT URBÁ DE CORNELLÁ SA (EMDUCSA) va 
absorbir per fusió a !'Empresa Municipal de PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CORNELLÁ 
SA (PRECSA) en escriptura davant de Notari en data 20 de maig de 20 11 . La data des 
de la qual les operacions de la societat absorbida es consideraren realitzades per la 
societat absorbent va ser I' 1 de gener de 20 11. 

Aquesta fusió per absorció es va realitzar a !'empara del regim tributari vigent en 
aquell moment als articles 83 a 96 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de more;, 
pel que s'aprovava el Text refós de la Llei l'lmpost sobre Societats. D'acord amb 
l'article 93 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu, on es detall en les obligacions 
comptables de !'empresa adquirent, en la memoria deis comptes anuals de l'exercici 
201 1 es va detallar !'oportuna inforrnació respecte a aquesta operació. 

2. La Societat té naturalesa de Societat Privada Municipal de I' Excel ·lentíssim 
Ajuntament de Cornella de Llobregat, accionista únic. 

La Societat, donada la seva naturc1lesa, es regira pels presents Estatuis, i en e 
e lls no estigui previst, per les lleis d'e:special vigencia per I' Ajuntament de C élt 
seu organ de gestió, per les generols administratives que li resultessin apr ~ l~~!*,I:~ 
la Llei de Societats de Capital i a ltres disposicions que li siguin aplicables. ~ 

3. Constitueix l 'objecte social de la Societat, la realització de les finalitats 

A. Activitats de prestació de servéis públics: 

.---

l. 

2. L'activitat urbanitzadorci, que pot abastar a la promoció d e la preparació 
del sol i renovació o remodelació urbana, com a la realització d'obres 
d' infraestructura urbano i dotació de serveis i a les obres d'urbanització 
necessaries per a l'execució deis plans d'ordenació, incloses les obres 
d'execució deis sistemes generals loca ls previstos pel p lanejament. 

3. La gestió i explotació d'obres i serveis resultants de la urbanització, en cas 
d 'obtenir la concessió corresponent, conf rm o les normes aplicables en 
cada cas. 

I 
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4. La gestió directa de serveis públics relacionats amb l'ómbit esportiu 
sociocultural. 

5. L'assumpció de la realització d 'activitats i serveis especialitzats que 
I' Ajuntament de Cornelló de Llobregat o els poders adjudicadors que d'ell 
depenen li encomanin d'acord amb l'apartat C d'aquest precepte. 

6. La construcció i gestió d 'aparcaments municipals en els casos en que 
obtingui la concessió demanial corresponent sobre els béns municipals 
afec tats. 

En el compliment de les finalitats previstes en aquest apartat A, la Societat té la 
condició d'Entitat Urbanística Especial. als efec tes assenyalats en l'article 22.2 del 
Decret Legislatiu 1/201 O, de 3 d ' ogost. pel qual s' a pro va el Text Refós de la Llei 
d 'Urbanisme de Catalunya. 

B. Exercici d'ac tivitats economiques: 

1. La compra venda de solars i terrenys, urbans o urbanitzables, i de tot tipus 
d'immobles. 

2. La promoció i venda d' habitatges, tant de renda lliure com d'algun tipus 
de protecció oficial. 

3. La promoció i venda de locals comercials i aparc aments privats. 

4. La construcció de tot tipus d'edificis, així com la seva explotació directa o 
indirecta. 

5. La realització del planejament necessari per a la consecució de les 
finalitats incloses en aquest apartal. 

6. Impulsar !'oferta de sol industrial urbanitzat . 

7. Fomentar la imatge de Cornelló com a nucli industrial, empresarial, social. 
comerc ial i c ultural. o través de l'organitzoció i progromoció d'octes i 
esdeveniments, fires i congressos. 

8. Prestar serveis d'assessorament empresarial informació a tola classe 
d 'empreses sobre temes fiscals i laborals. 

9. Realitzar estudis generals sobre tots els sectors d 'actuació, així com facilitar 
els seus resultats i conclusions a les persones, físiques i jurídiques, 
interessodes. 

10. Recolzar la col ·laboració entre lo indústria, !'empresa, el comen;: lo 
cultura i les institucions. 

11 . Potenciar la modernitzcició de !'estruc tura productiva i formular propostes 
per a la creació de les noves activitats industrials, comercials, socials i 
culturals, tan públiques com privades. 

----
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Així mateix, constitueix part de l'objecte social. el foment de la informació i la 
promoció de programes orienta-ts a la innovació tecnologica i la societat del 
coneixement. 

C. Encomandes de gestió: 

La Societat tindra la condició de mitja propi instrumental i servei técnic de 
I' Ajuntament de Cornella de Llobregat i deis poders adjudicadors que d'ell depenen, 
als efectes previstos en la normativa de contractes del sector públíc, el que 
determinara la impossibili tat de lo Societat de participar en licitacions públiques 
convocad es per 1' Ajuntament de Cornella de Llobregat o deis poders adjudicadors 
que d'ell depenen, sense perjudici de que se li pugui encomanar l'execució de les 
prestacions objecte de contractes licitats públicament per aquests que haguessin 
quedat deserts per falta de lícitadors. 

En tal condició, la Societat estaró obligada a realitzar, amb caracter exclusiu, els 
treballs que aquests poders l' encomanin en les matéries que a continuació 
s 'expressen: 

1. L'execució de tasques de naturalesa técnica i d'obres de tot tipus que siguin 
competencia propia de I' Ajuntament o poder encomanant, o conferid 
virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan 1 
ho autoritzin. 

2. La realització de tot tipus d' actuacions, obres, treballs i serve is 
p lanificació del territori, gestió i desenvolupament urbanísti 

3. 

4. La prestació de serveis públics que no impliquin exercici d'autoritat i que siguin 
de la competencia de l'Ajuntament de Cornella de Llobregat o, en el seu cas, 
deis poders adjudicadors que d'ell depenen, relaciona ts directament amb 
l'objecte social definit en aquest article, així com els relacionats amb la 
circ ulació vial de Cornella, complint préviament els requisits legals exigits en 
cada cas. 

5. La realització de tasques o activitats complementaries o accessories a les 
anteriorment esmentades. 

La Societat també estora obligada a satisfer les necessitats de I' Ajuntament de 
Cornella de Llobregat i deis poders odjudicadors que d' ell depenen, deis que és mitja 
propi instrumental, en la consecuc ió deis seus objectius d'interés públic mitjan<;ant la 
realització, per encorree deis mateixos, de la planificació, organització, investigació, 
desenvolupament, innovació, gesi'ió, administració i supervisió de qualsevol tipus 
d'assisténcia i serveis téc nics en els ambits d'actuació assen alats a l'apartat 
anterior, o mitjan<; ant l 'adaptació i aplicació de l'experienci i coneixements 

,,,-,-- ...., _/'-_.....,d_e-se.,.._nvolupals en aquells ám7 sec~ l'activilat admini 
rativa. 

\~ 
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També estora obligada la Societat a participar i actuar, per encorree de 
l' Ajuntament de Cornelló de Llobregat o deis poders adjudicadors que d'ell 
depenen, en tasques d'emergencio i protecció civil de tot tipus i catastrofes naturals; 
a desenvolupar tasques de prevenció de riscos i emergencies de tot tipus; i a realitzar 
activitats de formació i informació pública en suposits d' interes públic i, en especial. 
per a la prevenció de riscos, catóstrofes o emergencies. 

Les relacions de la Societat amb els poders adjudicadors deis que és mitjó propi 
instrumental i servei tecnic, tenen naturalesa instrumental i no contractual. articulant
se a través d'encomandes des gestió d 'acord amb la normativa de contractes del 
sector públic , per quin motiu, a tots els efec tes, seran de caróc ter intern, depenent i 
subordinat. 

La comunicació de l'acord del Ple de I' Ajuntament de Cornella de Llobrega t o de 
l'organ d'administració deis poders adjudicadors que d'ell depenen encarregant 
una actuació a la societat suposara l'ordre per iniciar-la . 

La retribució de les prestacions encomanades sera fixada per I' Ajuntament de 
Cornella de Llobrega t o, en el seu cas, pels poders adjudicadors que d'ell depenen, 
d'acord amb la normativa de contractes del sector públic i s'haura d' incloure en 
l'acte pel qual es confereixi l'encomanda de gestió. 

En toles les activitats en regim d 'encomanda de gestió, quedara la Societat sotmesa, 
pera la realització de les prestacions objecte de !'encorree o adjudicació, al regim 
de contracfació previst a l'article trenta-tres deis Estatuis de la Societat, amb la 
limitació, respecte de l'execució d1~ les activitats encarregades, de no poder excedir 
la col ·laboració d'empresaris particulars en un percentatge superior a l 50%. 

D. Adjudicació directa de contractes: 

La Societat podre rebre de l'Ajuntament de Cornella de Llobregat i els poders 
adjudicadors que d'ell depenen, adjudicacions d irectes deis contractes següents: 

1. Concessions de béns de domini públic destinades a la construcció 
implantac ió d 'aparcaments. 

2. Contractes patrimonials relocionats amb béns integrats al Patrimoni Municipal 
del Sol i l 'Habita tge amb destí a la construcció d'habitatges destinats a 
polítiques socials. 

L' entrada en vigor el 9 de more; de 2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es tra nsposen a l'ordenament jurídic actual 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, compon una modificació en las relacions que regiran les actuacions 
entre PROCORNELLA i I' Ajuntam,ent de Cornella en relació als a ra denominats 
encorrees de gestió i l'adjudicació directa de contractes. 

Es preveu dur a terme l'actualització deis estatuis de la Societat, considerant entre 
a ltres aspectes, la nova normativa de contractes del sector públic. 

L'article 32 de l'esmentada Llei de Contractes del Sector Públic, encorrees deis 
poders adjudicadors a mitjans propis personificats, preveu, entre a ltres aspectes, que 
més del 80% de les activitats de l'ems destinatari de !'encorree (Procornella) es duguin 
a terme en l'exercici deis encorrees que hi hagi confiat el poder adjudicador que fa 
l'encarrec i que el controla (l 'Ajuntament de Cornella de Llobre t altres persones 
jurídiques controlades de la matei>,a manera per l'entitat que fa 

.-- I 
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El compliment efectiu d'aquest hoi de quedar reflectit en la memoria integrant deis 
comptes anuals de l'ens destinatari de !'encorree. 

Per calcular el 80%, Procornello considera com a millar indicador per justificar el 
compliment d'aquest requisit e l que fa referencia a la mitjana del volum global de 
negocis, i en concret l'import net de la xifra de negocis referida als tres exercicis 
anteriors. 

Es considera que el requisit relatiu a l 'exercici de l'activitat es compliria tant en els 
casos de que la facturació deis serveis sigui directament a ls usuaris o tercers com a 
I' Ajuntament de Cornello. 

En ambdues situacions, l 'activitat de la societat es duu a terme en l'exercici deis 
encorrees realitzats per I' Ajuntament de les competéncies municipals en matéries 
com ara socials, esportives, culturals, urbanístiques i d'habitatge. 

Els encorrees realitzats per I' Ajuntoment han de tenir per objecte les prestacions 
propies deis contractes d'obres, contractes de concessió d'obres i de concessió de 
serveis, contractes de subministraments i contractes de serveis, com es defineixen en 
els articles 13 a 17 de la Llei de Contractes del Sector Públic . 

Amb aquesta premissa, les activitats desenvolupades per Procornello conforme a la 
seva condició de serveis municipals que estarien incloses serien: 

• A.rea Social: Dintre deis serveis esportius i c ulturals. 

• A.rea Económica: Fira. 

• Área Urbana: La gestió i execució de l 'urbanisme inclou la promoc10 
immobilioria de terrenys i promocions com a resultat d'un p lanejament previ 
desenvolupat per Procornello coma en titat urbanística. 

Quedarien exclosos els serve is prestats pel Centre i Vi ver d' Empreses Cornello 
Creació. 

respecte la mitjana de l'import net de la xifra de negocis, quedaria 
94,84%, complint així amb el percentatge mínim del 80% previst per la nor 

Aquest percentatge es desprén de: 

lngressos p erserv eis preslats dins de les 

competécies municipals: 

2015 

- Promoció de terrenys 5.025.000.00 

- Promoció immobifiárta 479.482.16 

- Encomandes municipals 3.875.488.80 

- Arrendaments habitatges i aparcom 1.569.699.60 

- Fira 608.366. 26 

- PELL i Can Mercader 1.976.797,93 

- Centre C ívic i Auditort 243.507,42 

¡rotal 13.778.342 111 

jtn,:,ort net de la xltra de negoels 

2016 

3.519 .624.25 

850.738, 19 

0,00 

1 .599.931 ,44 

738.077,77 

2.056.025,83 

272.240,52 

9.036.638,001 

9.817.917,66 

2017 Ml!Jana 

13.444.792,54 7.329.805,60 

645.203.37 658.474,57 

0,00 t.29 1.829,60 

1.592.314,91 t .587.315,32 

728.596.82 691.680,28 

2.006.613.94 2.01 3. 145,90 

297.651 .48 271.133.14 

18.715.173,061 13.843.384,,41 1 

14.596.-481,17 

94,84% 



4. La Societat pertany al grup encapc;:alat per I' Ajuntament de Cornelló de Llobregat 
que és I' accionista únic. Les entitots dependents de I' Ajuntament de Cornelló de 
Llobregal que conformen el grup municipal són: 

• Empresa Municipal de Prornoció social. urbana i económica de Cornella SA 
(PROCORNELLA). 

• lnstitut Municipal de Radiodi fusió (Radio Cornella) . 
• Tecsalsa . 
• Fundació Privada pera l'Atenció de les Persones Dependen Is. 

5. La moneda funciona l i de presentació de la Societat és l 'euro. Conseqüentment, 
les operac ions en a ltres divises diferents de !'euro es consideren denominades en 
"moneda estrangera". 

\ 

--
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2. Bases de presentació deis comptes anuals 

1. lmatge fidel: 

Els comptes anuals s'han preparat o partir deis registres comptables de la Societat i es 
presenten d'acord amb la legislació mercantil vigen t i amb les normes establertes en 
el Pla General de Comptabilitat, i d'acord amb les successives modificacions en el 
seu cas, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis 
resultats de !'empresa, així com deis canvis en el patrimoni net i deis fluxos incorporats 
en l'estat de fluxos d'efectiu. 

Degut a les característiques de part de l'objecte social de la Societat s'ha aplicat la 
normativa bosica per a empreses immobiliories recollida en l'OM 28- 12-1994, 
modificada parcialment per la OM 11-5-2011. per la que s 'a pro ven les normes 
d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses immobiliories, normes 
que s' han d'aplicar en la mesuro que no siguin contraries al previst al PGC (RD 
1514/2007 disposició transitoria 5a). 

Els comptes anuals corresponents a l'exercic i finalitzat el 31 de desembre de 2017 van 
ser aprovats per la Junta General d' Accionistes amb data 26 d 'abril de 20 18. 

Els comptes anuals de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018 són 
formulats pel Administradors de la Societat en el Consell d' Administració de data 27 
de mar<;: de 2019. Aquest comptes o nua ls són els que es sotmeten a auditoria. 

Els presents comptes anuals se sotmetran a l'aprovació per la Ju 
d' Accionistes, i el Consell d' Administració de la Societat estima que 
sense cap canvi significatiu. 

2. Principis comptables no obligatoris oplicats 

No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. 

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

La preparació del comptes anuals requereix la realització per part de la Societat de 
determinades estimacions comptobles per quantificar alguns deis actius, passius, 
ingressos, despeses i compromisos que hi figuren registrats i la considerac ió de 
determina ts elements de jud ici. 1\quests s'avaluen contínuament i es basen en 
!'experiencia histórica i altres factors, incloses les expectatives de successos futurs, 
que s'han considerat raonables atenent a les circumstoncies. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat en fundó de la millar informació 
disponible a la data de tancarnent deis presents comptes anua ls. qualsevol 
modificació en el futur de les esmentades estimacions s'aplicaria de forma 
prospectiva en aquell moment. reconeixent l'efecte del canvi en l'estimació 
realitzada en el compte de perdues i guanys de l'exercic i en qüestió. 

----



Les principals estimacions i judicis considerats en l'elaboració deis comptes anuals són 
els següents: 

• Vides útils i deterioramen1 deis elements d 'immobilitza1 intangible, elements de 
l'immobilitzat material i inversions immobilióries i existencies (notes 4. 1, 4.2, 4.3 i 
4.6) . 

• Valor raonable deis actius i passius financers (nota 4.5). 

• Provisions i contingencies (nota 4 .1 1) . 

La Societat té ciar que to! i tenir un Fons de maniobra positiu, compta amb unes 
existencies significatives pero de difícil realització immediata , el que fa que sota el 
principi de gestió continuada, els compromisos de pagament a curt termini s'hauran 
de fer front mitjarn;ant els quatre supósits c lau, emmarcats dins del pla de viabilitat 
que s'esta aplicant: 

• Realització d'actius, i fonamentalment venda de terrenys d'acord amb les 
previsions del Programa d' Actuació Urbanística (PAUM) de Cornella de 
Llobregat aprovat pel Ple de I' Ajuntament de Cornella de data 25 de 
setembre de 201 4. 

• Recolzament financer per part de I' Ajuntament de Cornella de Llobregat. 

• Manteniment en lloguer deis immobles (aparcaments i habitatges). 

• lmpuls en la gestió i rendibilitat de les activitats adscrites a !'empresa. 

Els resultats de la Societat depenen en gran mesura de la realitzac ió d'operacions 
relacionades amb els seus actius (venda de terrenys). El resultat de l'exercici 2018 és 
positiu principalment per la venda de tres immobles a I' Ajuntarnent de Cornella de 
Llobregat. 

Addicionalment, cal considerar els següents aspectes: Operacions de vendes de 
terrenys previstes per a 2018 que s'han aplrn;at fins 20 19, com ara l'operació de 
venda amb Leroy Merlín, aplac;:ada per motius urbanístics i que es podría realitzar a l 
2019 i la venda de la porcel ·la BRM4 de Soler i Cortada. 

• El Consell d 'Administració ele PROCORNELLÁ del dio 28 de novembre de 20 18 
ha acordat aprovar una novació d 'un préstec hipotecari i un préstec avalat 
per I' Ajuntament, ambdós s,ubscrits amb Caixabank: 

La novació, jo formalitzado a la data de formulació deis presents comptes 
anuals, presenta les següents característiques principals: 

\ 

- Ampliació del període de carencia d'amortització de capital en 24 
mesos, fins julio! de 2020 i amb retrocessió de quotes en el cas del 
préstec hipotecari des de juny de 2018; i carencia fins more;: de 202 1 en 
el cas del préstec avalat. 

Disminució del diferencial de tipus d 'interes de 0.01 punts. 

Al 31 de desembre de 2018 les quotes deis esmentats préstecs es presenten 
formant part del passiu corren! per un import conjunt de 3.45 1.307,47 euros, 
que juntament amb la iretrocessió de les quot~agades del préstec 
hipotecari, 898.665,44 euros. presentarien venciments a \arg termini a partir de 

la formalització de la novoció. / \ \ ~ " 

, ~ ~ ' 
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• En l'exercici 2018, l 'Ajuntarnent de Cornella de Llobregat ha aprovat una 
transferencia no reintegrable de 6.000.000 euros pera l'amortització de part 
del capital pendent d'un préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank. A data 
31 de desembre de 2018 s'han amortitzat 3.500.000 euros de l'esmentat 
préstec i en I' exercici 20119 s' amortitzaran 2.500.000 euros. Aquest darrer 
import, pendent d'aplicar o l'amortitzac ió de capital del préstec, es presenta 
al 31 de desembre de 201B formant part de I' epígraf Deutes amb empreses 
del grup i associades a c urt termini del passiu corrent. 

4. Comparació de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2018 i 2017 s'han formulat d'acord amb !'estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració 
l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats 
monetaries, de forma que la informació que s'acompanya és homogenia i 
comparable. 

5. Agrupació de partides 

A l'efecte de facilitar la comprensió del balanc;: i compte de perdues i guanys, 
aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se les analisis requerides 
en les notes corresponents en la memoria. 

6. Elements recollits en diverses partides 

No hi ha elements de natura lesa similar inclosos en diferents partides dins del Balanc;:. 
Excepte els que separen el curt i el llarg termini, que jo estan contemplats en els 
models oficials, no hi ha elements recollits en dues o més partides del balanc;:. 

7. Correcció d 'errors 

No s'ha realitzat cap correcció d 'errors d'exercicis anteriors. 



3. Aplicació de resultats 

La proposta d'aplicació de resultats formulada pel Consell d' Administració de la 
Societat corresponent a l 'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018, és la 
següent: 

Base de repartiment lmport 

Saldo del compte de pérdues i guanys 240.680,94 € 
Romanent 
Reserves voluntóries 
Altres reserves de lliure disposició 
Total 240. 680, 94 € 

Aplicació lmport 

A reserva legal 24.068,09 € 
Romanent 
A reserves voluntóries 216.612,85 € 
A compensació de pérdues d'exercicis 
anteriors 
Total 240.680,94 € 

\ 
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4. N ormes de registre i valoro ció 

1. lmmobilitzat intangible: 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva 
corresponent amortització acumulada i/o perdues per deteriorament que hagin 
experimentat. Aquests actius s'omortitzen en funció de la seva vida útil. 

La Societat reconeix qualsevol pérdua que hagi pogut produir-se en el valor 
registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al 
reconeixement de les perdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de 
les recuperacions de les pérdues per deteriorament registrades en exercicis 
anteriors són similars a ls aplicats per als actius materials. 

Propietat industrial 

S'han comptabilitzat en aquest concepte les despeses de desenvolupament 
capitalitzades ja que s'ha obtingut la corresponent patent o similar. S'ha indos el 
cost de registre i formalitzadó de la propietat industrial (i els imports per 
l'adquisició a tercers deis drets corresponents). Aquests actius s'amortitzen 
linealment al llarg de les seves vides útils que són 6 anys. 

Aplicacions informatiques 

Els costos incorreguts en relació amb els sistemes informatics basics en la gestió de 
la Societat es registren amb córrec de l'epígraf "Aplicac ions informati~j' 
balan<;:. L'amortització de les aplicacions informatiques es realitza lineGll~ €M~ ~~ . 
un període compres entre els 3 i' 4 anys. $ "t-

~ ' ~ ~ ,;,; 

Els costos de manteniment deis sistemes informatics es registren a ca 
compte de pérdues i guanys de l'exercici en que s'incorren. 

2. lmmobilitzat material: 

a. Cost 

-

Els béns compresos en l'imrnobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o 
al cost de producció, incloses tates les despeses addicionals directament 
relacionades amb la sevo1 posada en funcionament, tals com despeses 
d'enderrocament, transpowt, drets aranzelaris, assegurances, instal ·lació, 
muntatge i altres similars. 

Així mateix, forma part del valor del immobilitzat material, l'estimació inicial del 
valor actual de les obres de desmantellament o retir, així com els costos de 
rehabilitació del lloc que esta instal ·lat. Formen part de l'immobilitzat material 
els costos financers corresponents al seu finan<;:ament quan el període de 
construcció supera l'any i fins a la preparació de l'actiu peral seu ús. 

Els costos de renovació, arnpliació o millora són incorporats a l'actiu com 
majar valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capacitat, produc tivitat o prolongació de l°ilseva vida útil. 
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Les despeses de montenimenl, conservoció i reparoció s'imputen al compte 
de pérdues i guanys de l'exercici en qué s'incorren. 

En el cas deis immobles adscri ts, aquests es comptabilitzen d'acord amb el 
valor acordat per I' Ajuntament de Cornella en el moment de la cessió. 
Parfic ularment, en aquesta partida es traben registrats comptablement els 
immobles adscrits per I' Ajuntament de Cornella a la Societa t: 

• Recinte Firal, Centre d 'empreses i Auditori. 

• Pare Esportiu Llobregat, " PELL". El Ple municipal de 25 de juny de 2009, 
I' Ajuntament de Cornella va acordar la gestió directa per part de lo 
Societaf d'aquest equipament esportiu. 

• Ludoteco i Centre Cívic situat a dalt de l'edifici del Pare Esportiu Llobregat. 
El Ple municipal de 21 de more;: de 2013, l'Ajuntament de Cornella va 
acordar la gestió directa per part de la Societat d'aquest equipament 
sociocultural peral municipi. 

• Complex Esportiu Can Mercader. El Ple municipal de 21 de more;: de 2013, 
I' Ajuntament de Cornella va acordar la gesfió directa per part de la 
Societat d 'aquest equipament esportiu. 

b. Amortització 

L'amortització deis actius s' inicio quan estan preparats pera l'ús per al qual 
van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el métode lineal, sobre el cost d'adquisició 
deis actius menys el seu valor residual : entenenf-se que els terrenys sobre els 
quals s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i 
que, per tant, no són objecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en c oncepte d'amortització deis actius materials es 
realitzen amb contrapartida al compte de pérdues i guanys i, basicament, 
equivalen als percentatges d'amortització determinats en funció deis anys de 
vida útil estimada, com terme mitja, deis d iferents elements: 

Anys de vida útil 
estimada 

~9_Q~r_uccio~~ _____ .. ______________ 50 anys_ 
lnslal ~acions tecniques i maquinaria l º--:_ 13 a~y_s__ 

. Ulillatg~ eines ···------· -···-·--·----··· ··-- - 1 O - 6anys_ 
Mobiliari i eslris ·----______ 1 O_any2 
Eouips informotics 4 - 6 anvs 

c. Deteriorament del valor de l'immobilitzat material 

En el cas deis edificis adscrits per 1' Ajuntament de Cornella a l'actiu de la 
Societat inclosos a l'apartot de immobilitzat material, i teninf en compte la 
consideració d'empresa municipal de la mateixa, s'ha tingut en compte de 
cara a la valoroc ió deis actius i al tractament del seu deteriorament, l'Ordre 
EHA/733/201 O, on es regulen els aspectes comptables d 'empreses publiques 
que operen en determinades circumstancies, prenent com a referencia als 
efectes d 'avaluar indicis de deteriorament, el cost de reposició depreciat 
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En aquest cas, s'han considerat els immobles adscrits com a actius no 
generadors de fluxos d 'efectiu al considerar que posseeixin una finalitat 
distinta a la de generar un rendiment comercial, com poden ésser fluxos 
economics socials que generen aquest actius i que donen beneficis a la 
col ·lectivitat, un benefici social i potencial del servei. 

Pera la resta d'immobilitzat materia l, en la data de tancament, la Societat 
revisa els imports en !libres per a determinar si existeixen indicis que aquests 
actius hagin sofert una perdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol 
indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula amb l'objecte de determinar 
l'abast de la perdua per deteriorament de valor (si l'hagués). L'import 
recuperable és el majar valor entre el valor raonable menys el cost de venda i 
el valor d 'ús. Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu és inferior al seu 
import en !libres. l'import és redu'i't al seu import recuperable. lmmediatament 
es reconeix una perdua per deteriorament de valor com despesa. 

Les correccions valoratives per deteriorament deis actius, així com la seva 
reversió si les causes que el van motivar haguessin deixat d'existir, es 
reconeixeran coma despesa o ingrés, respectivament, al compte de perdues 
i guanys. 

3. lnversions immobiliaries. 

Deteriorament del va lor de les irwersions immobiliaries 

En referenc ia a determinades promocions d'aparcaments mitjanc;:ant concessió 
administrativa a 50 anys per part de 1' Ajuntament de Cornella a l'actiu de la 
Societat inclosos a l'apartat de inversions immobiliaries, i tenint en compte la 
consideració d'empresa municipal de la mateixa, s'ha tingut en compte de cara 
a la valoració deis actius i al trac tament del seu deteriorament . l'Ordre 
EHA/733/2010, on es regulen els aspectes comptables d'empreses publiques que 
operen en determinades circumstanc ies. El metode de determinac ió és el que 
s'ha comentat a l'apartat d' imrnobilitzat material. 

Addicionalment. per a la restci d' elements, la Societat a ls efectes d'avaluar el 
deteriorament considera el que es despren deis informes de valoració que 
enc arrega anualment a experts independents, o en el seu cas, els compromisos 
de venda vigents. 

4. Arrendaments 

Els arrendaments es classifiquen corn arrendaments operatius quan s'ha acordat 
l'ús d'un actiu durant un períocle de temps determinat, a canvi de percebre un 
import únic o una serie de paf1aments o quo s. En aquest cas els ingressos i les 
despeses derivades de l'acord d'arrendam nt són considerats com ingrés i 
despesa del període que es meriten, imputant-s a! compte de perdues i guanys. 

lfr: \r , 
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5. lnstruments financers 

De manera general, en el balan<; adjun1 es classifiquen com a corrents els actius i 
passius financers amb venciment igual o inferior a l'any, i com a no corrents si el 
seu venciment supera l'esmentot període. 

La Societat dóna de baixa un octiu financer quan s'han extingit o s'han cedit els 
drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, sent necessari que 
s'hagin transferi1 de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva 
propietat. De forma similar, es donara de baixa un passiu financer quan 
l'obligació que genera s'hagi extingit. 

5.1 Actius financers 

Els actius financers de la Societot s'inclouen dins de la categoria de: 

Préstecs i partides a cobrar 

En aquesta categoría s'han indos els ac tius que s'han originat en la venda de 
béns i prestació de serveis per operacions de trafic de la Societat. També s'han 
indos aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de trófic de 
!'empresa i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns 
cobraments de quantia determinada o determinable. 

Aquests actius financers s'han valora t pel seu valor raonable que no és altra cosa 
que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més 
tots els costos que li han estat direc tament atribu'ibles. No obstant, els credits amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d 'interes contractual es 
poden valorar pel seu valor nominal quan I' e fecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 

Posteriorment, aquests actius s'han valora! pel seu cost amortitzat, imputan! en el 
compte de perdues i guanys el.s interessos meritats, aplican! el metode de l'in teres 
efectiu. 

Els diposits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als 
compromisos contractuals. 

Es reconeixen en el resullat del període les dotacions i retrocessions de provisions 
per deteriorament del valor deis actius financers per diferencia entre el valor en 
!libres i el valor actual deis fluxos d'efectiu recuperables. 

En particular, al final de l'exercici es comprova !'existencia d'evidencia objectiva 
que el valor d'un credi t (o d'un grup de credits amb similars característiques de 
risc valorats col ·lectivament) s'ha deteriorat com a conseqüencia d'un o més 
esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement inicial i que 
han ocasionat una reducció o un retard en els fluxos d'efectiu que s'havien 
estima! rebre en el futur i que pot estar motivat per insolvencia del deutor. 

La perdua per deteriorament sera la d iferencia entre el seu valor en !libres i el 
valor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, 
descomptant-los a l tipus d'in terés efectiu calculat en el momen1 del seu 
reconeixement inicial. 
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5.2. Passius financers 

Els passius financers de la Societat s'inclouen dins de la categoria de: 

Debits i partides a pagar 

En aquesta categoria s'han inc:los els passius financers que s'han originat en la 
compra de béns i serveis per operacions de trafic de la Societat i aquells que no 
sent ins truments derivats, no tenen un origen comercial. 

lnicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és 
el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament 
a tribu"ibles. Posteriormenl, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos 
reporta ts s'han comptabilitzat en el compte de perdues i guanys, aplicant el 
metode d'interes efectiu. 

No obstant, els debits amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 
tipus d ' interes contractual es poden valorar pel seu valor nominal quan l'efecte 
de no actua li tzar e ls fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Els préstecs í descoberts bancmís que reporten ínteressos es registren per l'import 
rebut, net de costos directes d'ernissió. Les despeses financeres, inc loses les primes 
pagades i els costos directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri del 
meritament en el compte de perdues i guanys utilitzant el metode de l'interes 
efectiu i s'afegeixen a l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es 
liquiden en el període que es meriten. 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu 
valor nominal. 

5.3 Criteris per a la determinadó deis ingressos despeses procedents de les 
diferents categories d'instrumen1ts financers. ~ 

#""\i\11.lS t, 
Els interessos meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició s'han ~cine ut I'~ ' 
com ingressos en el compte de perdues i guanys. Per al ~ . 
interessos s'ha utilitzat el metode de l'interes efectiu. ~~' ... 
5.4 lnstruments de patrimoni pro¡pi en poder de !'empresa 

6. Existencies 

L'apartat d'existencies esta formal per immobles referits a l'activitat urbana de la 
Societat. Com a empresa pública de promoció urbanística, actua adquirint béns 
immobles, desenvolupant i millorant les seves característiques i capacitats físiques 
per a satisfer les necessitats d'allotjament i sustentació d'activitats socials i 
economiques del municipi. L'activitat immobiliaria ve lirn~ada per la creació i 
transformació de sol edificable i la promoció d'edificacion 
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Dins de l'epígraf d 'existencies s' inclouen terrenys que van adquirint la qualificació 
de solars mitjanc;ant actuacions urbanístiques, promocions en curs de realització i 
promocions acabades, també s'inclouen projectes urbanístics i estudis. Els 
terrenys que es traben cedits a actuacions urbanístiques per a la seva inclusió a 
plans urbanístics i posterior urbanització es consideren en curs i els solars 
urbanitzats, acabats. 

Les existencies estan valorades a l preu d 'adquisició o al cost de producció. Si 
necessiten un període de temps superior a l 'any pera estar en condicions de ser 
venudes, s' inclouen en aquest valor, les corresponents despeses financeres. 

Quan el valor de realització sigui inferior al preu d'adquisic ió o al cost de 
producció, s'efectuaran les corresponents correccions valoratives reconeixent-les 
com despesa en el compte de perdues i guanys. La Societat realitza una 
avaluació del valor net de reali'tzació de les existencies al final de l'exercici, i si fos 
el cas, constitueix la corresponent correcció valorativa per deteriorament. Quan 
les circumstóncies que previa ment van causar la correcció valora tiva hagin 
deixat d 'existir o quan existeixi clara evidencia d'increment en el valor net 
realitzable a causa d'un canvi en les circ umstóncies economiques, es procedeix 
a revertir l'import d'aquesta correcció valorativa. 

Als efectes d'avaluar el valor net de realització de les existencies al final de 
l'exercici, la Societat distingeix: 

a. Terrenys i solars. En aquest apartat cal distingir entre els terrenys adscrits al 
Programad' Actuació Urbanística Municipal (PAUM) de Cornelló de Llobregat 
i la resta. Per aquests darrers, la Societat als efectes d'avaluar el 
deteriorament considera a llo que es despren deis informes de valoració que 
encarrega anualment a experts independents, o en el seu cas, els 
compromisos de venda vigents. 

Amb data 25 de setembre de 20 14 el Ple de l'Ajuntament de Cornelló va 
aprovar definitivament el PAUM de Cornelló de Llobregat i la Modificació del 
Pla General Metropoli ta (PGM) a diversos a ambits, els quals es formulen amb 
l'objectiu de programar, durant el període de vigencia, el desenvolupament 
de les actuacions estrategiques relatives a política de sol, activitat i habitatge 
contingudes en el p lanejarnent urbanísl ic general, que han de permetre el 
procés de transformació urbanística propasada peral municipi. 

Els objectius són, per una banda, analitzar i justificar el sol destinat a usos 
productius i per l'altra, determinar !'impacte de les actuacions urbanístiques 
en les finances municipals. 

L'actual situació economico és, en certa manera, una oportunitat per poder 
reflexionar i reesludiar el model urbanístic a fi de generar una estructura més 
oberta i flexible capa<; de poder atendre les noves iniciatives i propostes 
economiques, sense perdre, en cap cas, !'estructura urbana consolidada i 
!'estructura de sisl emes urbans prevista pel p lanejament vigent. Per tant el 
p lanejament ha de ser capa<; de cerc ar mecanismes que possibilitin 
l'establiment d'un model urbó complex, conceptualment ciar i potent, pero, 
alhora que faci liti els processos d' implantació d'activitats on l'oportunitat és 
un element bósic i per tant 110 rapidesa en la tramitació una avantatge. 

-
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Davan1 d'aquest context, la MPGM i el PAUM que es va tramitar en document 
separa1 plantegen un seguit d'estrategies de transformació urbana basades 
en la generació ele nous eixos de centralitat per a relligar les diverses 
operacions que a curt i mitjó termini la ciuta1 ha anat treballant i en bona part 
executant. L'element centrol de la proposta es basa en resoldre l'objectiu 
central de generació de noves orees pera integrar ombits d 'ac tivitat humana 
i activitat produc tiva, tot garantint la viabilitat economica de la proposta. una 
execució viable i un creixement sostenible de la ciutat. 

En efecte, la MPGM planteja situar espais lliures i equipaments en orees 
consolidades per un teixit compacte residencial i industrial , de gran valor de 
posició, pero on manca uno estructura pública que garanteixi la continu'itat 
urbana de la c iutat. D'altra banda es preveu implantar activitat productiva 
(industria, oficines i comer<:;:) en orees on els usos s'han convertit en obsolets 
economicament i territorialment, aquesta nova implantació ha de possibilitar 
generar major activitat economica en orees d'activitat productiva jo 
consolidada. 

Aquest objectiu i c riteri d' implantació passa per un anolisi globa l del municipi i 
per tant d'un balan<; global deis sois destinats a zones i sistemes que possibiliti 
analitzar d'una manera g lobal el model urbo proposat i les propostes 
concretes d'ordenació urbcma. D'aquesta manera el pla estudia les reserves 
de sistemes per barris i pel munic ipi en funció de la propia realitat on 
s'implanta i del model territorial marcat en el Pla Territoria l Metropolito i el 
PGM76, amb l'objectiu de poder reequilibrar les reserves de sistemes en fu ·' 
de !'estructura urbana i de lo població consolidada. ~,._,¡ !!Jt 

:i.. ~ ~ 
Les diverses propostes que s' inclouen en la MPGM es plante 
manteniment deis aprofitaments assignats pel PGM vigent, tot 
a ls objectius, el regim i usos definits en el p la vigent. 

'.~"- r· --~ J'olfd l. :., ,.J. 
~ r.:. ~·~ \.1 

q '. ,,1 ...:~ 
I ~ ~!l. ' 

• La implantació de l'activitat productiva d'oficines i comer<; com element 
frontissa entre la residencia la industria productiva o 
d 'emmagatzematge. 

• La consolidació del teixit tradicional deis nuclis histories. 

• La distribució racional deis sistemes d 'espais lliures i equipaments en base 
a !'estructura urbana i a ls usos del teixit on es situen, intentan!, en la 
mesura del possible, recluir els déficits de sistemes deis barris situats per 
sobre la línia del FFCC. 

Els objectius tant generals com particulars i les estra tegies de transformació 
s'estructuren sobre la base de garantir l'interes públic de les propostes de 
modificació del p lanejament general en base als c riteris següents: 

• Distribuir els espais lliures i equipam nts al voltant deis espais més edificats i 
consolidats de la c iutat i on l'eston ard de sistemes actual és menor que a 
la resta de la ciutat. 
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• Establir una estructura viaria que permeti la connexió de !'estruc tura 
interna amb les vies de lo xarxa general prevista en el PTMB. 

• Preveure una estructura viaria que permeti distribuir el transit industrial de 
forma independent del 1'ransit residencial. 

• Mantenir les tipologies edificatories industrials de mitjans del segle passat, 
tot integrant-les en l'ordenació del teixit urba. 

• Mantenir el paisatge urba del teixit historie de la ciutat, i en especial del 
centre de la població. 

• Garantir l 'equilibri entre teixit residencial i produc tiu de manera que 
l' ordenació garanteixi el manteniment de l'activitat productiva prevista en 
el municipi. En especial implantan! orees de centralitat comercial que 
suposin d'una banda la generació d'activitat económica i llocs de treba ll i 
d 'altra nous nades de centralitat urbana que ordenin i millorin la ciutat. 

• Ampliar les reserves d'hobitatge protegit en orees centrals del municipi. 

Per realitzar tot aixo ha estat necessario la participació de PROCORNELLA 
coma empresa pública, que ha anat adquirint sol a diversos ambits de la 
ciutat, que li permeten una participació activa en el desenvolupament 
deis projec tes urbanístics futurs. El p la temporal d'execució és de cinc anys 

Amb aquesta premissa, en l 'avaluació del deteriorament deis terrenys adscrits 
al PAUM de Cornella de Llobregat, i atenent a la normativa comptable vigent, 
al risc i a la incertesa inherent a l 'activitat empresarial immobiliaria, la Societat 
ha considerat com a hipótesis més raonables i realistes per a calcular la 
possible perdua per deteriorament, contrastar de forma conjunta la valoració 
deis esmenta ts terrenys vers la comparació de forma individualitzada. Per a 
dur a terme aquest contrast s'han obtingut valoracions d'experts 
independents deis terrenys odscrits al PAUM considerant els nous usos previstos 
en aquest. 

El valor comptable deis terrenys adscrits és de 58.191 .81 O euros, sent el valor 
raonable derivat de les valo racions encarregades considerant el compliment 
deis usos previstos en el PAUM de 59.580.460 euros. 

b. Promoc ions acebades. La Societat a ls efectes d'avaluar el deteriorament 
considera a llo que es despren deis informes de valoració que encarrega 
anualment a experts independents, o en el seu cas, els compromisos de 
venda vigents. Tanmateix, per a determinades promocions d'aparcaments 
amb concessió administrativa a 50 anys per part de l'Ajuntament de Cornella 
incloses a l'apartat d 'existenc ies, i coma empresa municipal, es considera en 
el tractament del seu deteriorament, l' Ordre EHA/733/20 10, on es regulen els 
aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades 
circ umstanc ies. El metode de determinac ió és el que s'ha comentat a 
l'apartat d'immobilitzat material. 

7. Transaccions en moneda estrangera 

No hi ha transaccions en moneda estranger 
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8. lmpost sobre el Valor Afegit. 

L'IV A suportat no dedu'ible formo part del preu d'adquisició deis béns i serveis que 
són objecte de les operacions gravades per l'impost. En el cas del autoconsum 
intern, és a dir de la producció propia amb destinació a l'immobilitzat de la 
Societat, l'IV A no dedu'ible s'adcliciona al cost deis respectius actius no corrents. 

Entre les activitats de la Societat estan el lloguer de habitatges, places 
d'aparcament i locals comercials. Com a conseqüencia d'aixo, la inclusió a 
l'activitat de lloguer d'habitatfJes (prestació de serveis subjecta i exempta de 
l'impost sobre el valor afegit ), la Societat esta subjecta a l regim de prorrata. 

9. lmpost sobre beneficis 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per 
impost sobre beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions deis 
actius i passius per impostas anticipats, d iferits i credits fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjanc;:ant la suma 
de l'impost corrent que resulta ele l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base 
imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fisca lment són 
admissibles, més la variació del:s actius i passius per impostas anticipats / diferits i 
credits fiscals, tant per bases imposables negatives com per deduccions. 

Els actius i passius per impostas diferits inclouen les diferencies temporanies que 
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o pagar per les 
diferencies resultants entre els imports en !libres deis actius i passius i el seu valor 
fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de compensació i els 
credits per deduccions fiscals no aplicades fisc alment. Aquests imports es registren 
aplicant a la diferencia temporania o credit que correspongui el tipus de 
gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Els ac tius per impostas diferits (bases imposables negatives i deduccions pendents 
de compensar) solament es rec:oneixen en el cas que es consideri probable que 
la Societat vagi a tenir en el fu iur suficients guanys fiscals contra les quals poder 
fer-los efectius. 

A efectes de tributació de l'lmpost sobre 
bonificació del 99% de la quoto íntegra preví 
de 27 de novembre de l' lmpost sobre Societat 

I 
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1 O. lngressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del principi de meritament. és a dir, 
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen , 
amb independencia del moment que es produeixi el corrent monetari o 
financera derivada d'ells. Concretament, els ingressos es calculen al valor 
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels 
béns lliurats i els serveis prestots en el more ordinari de l'activitat, dedu"fts els 
descomptes i impostas. 
Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, en 
funció del principal pendent de pogament i el tipus d'interes efectiu aplicable. 

11. Provisions i contingencies 

\ 
Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats 
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor 
informació disponible sobre les conseqüencies del succés que les motiven i són 
reestimades en ocasió de cada tanc ament comptable. S'utilitzen per a afrontar 
les obligacions especifiques pera les quals van anar originalment reconegudes. Es 
procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions deixen 
d'existir o disminueixen. 

Les provisions particulars de les empeses immobilióries corresponen a provisions 
pera finalitzacions de obres i pera evicció i sanejament. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles obligacions possibles 
sorgides com a conseqüencia de successos passats, on la seva materialització 
futura esta condicionada a que passi, o no, un o més esdeveniments futurs no 
controlables per la Societat. o bé que no es pot estimar amb tiabilitat el seu 
import. Els passius contingents no són objecte de registre comptable, informant 
sobre els mateixos a la memorio, quan tos necessari. 

12. Elements patrimonials de natumlesa mediambiental 

L'activitat mediambiental és oquella l'objectiu de la qual és prevenir, reduir o 
reparar el dany que es produeixi sobre el medi ambient. 

Els costos incorreguts en l'adquisició de sistemes, equips i instal ·lacions l'objecte de 
les quals sigui l'eliminació, lirnitació o el control deis possibles impactes que 
pogués ocasionar el normal desenvolupament de l'activitat de la Societat sobre 
el medi ambient. es consideren inversions en immobilitzat. 

La resta de despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les 
realitzades per a l'adquisició d'elements d'immobilitzats, es consideren despeses 
de l'exercici. 

Les despeses de naturalesa mediambiental. no han tingut un import significatiu, ni 
un impacte important en el compte de perdues i guanys. 

Pel que fa a les possibles contingencies que en materia mediambiental poguessin 
produir-se, els Administradors consideren que aquestes es troben suficientment 
cobertes amb les polisses ~asseguranc;:a de responsabilitat c ivil que tenen 
subscrites. 

:.: 



13. Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social 
obligatóries o voluntaries re,portades a cada moment, reconeixent les 
obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses 
associades. 

14. Subvencions, donacions i llegats 

a) Subvencions atorgades per tercers diferents de I' Ajuntament de Cornella 

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren com a 
passius fins que compleixen les condicions per considerar-se no reintegrables, 
mentre que les subvenciom no reintegrables es registren com ingressos 
directament imputats al potrimoni net i es reconeixen en el compte de 
perdues i guanys com ingressos sobre una base sistematica i racional de 
forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, es considera no reintegrable quan existeix un acord 
individua litzat de concessió de la subvenció a favor de la Societat, s'hagin 
complert les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen 
dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció. 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de 
l'import concedit i les de caracter no monetari o en especie per valor 
raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del seu 
reconeixement. 

fJ.. '· . ... •. 
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D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades 
especifiques es reconeixen en el compte de perdues i guan 
exercici en que es meriten les corresponents despeses. .:,. 1, 1111111 u ,,1~a 1: . e ,, btllrnla , ;;; l 

\ an u ll01IA, 1. , . 1 . ~· b) Subvencions atorgades per l'Ajuntament de Cornella 
~ . C!fl"-º . 

Les aportacions que es pu¡;:¡uin rebre de I' Ajuntament de Camella ~1118ldl' 
financin un projecte o encorree concret, es comptabilitzen com a fans propis 
sota l'epígra f d'"Aportacions de socis". No obstant, ates que la Societat 
pertany al sector públic, oquelles subvencions que es reben de l'entitat 
pública dominant, I' Ajuntament de Comella, per a financ;ar la realització 
d'activitats "d' interes públic o general" s'efectua d'acord amb els criteris 
continguts en l'apartat o) anterior i als c riteris establerts en l'Ordre 
EHA/733/2010, de 25 de more;, per la qual s'aproven aspectes comptables 
d 'empreses públiques que operen en determinades circumstancies. 

Tenen aquesta consideració d'interes públic, entre altres, les adscripcio 
realitzades per 1' Ajuntament de Camella i ~s aportacions efectuades e 
concepte de Patrimoni Municipal del Sol i l 'Ha I atge. 

---



Addicionalment, també es considera que han financ;:at béns afectes a 
activitats "d'interes públic o general" les transferencies efectuades en els 
exercicis 2014 a 2018 per l'Ajuntament de Cornelló destinades a l'amortització 
anticipada de préstecs avolats d'acord amb l'article 32 de la Llei Organica 
2/2012, de estabilitat pressupostória i sostenibilitat finan cera, préstecs que van 
financ;:ar els esmentats béns. 

15. Transaccions entre parts vinculc1des 

Les operacions amb parts vinculades es realitzen a preu de mercat. 

\ 
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5. lmmobilitzat material 

Les partides que componen l'immobilitzat material, a ixí com el moviment de 
cadascuna d'aquestes partides es pot observar en el quadre següent: 

Exercici 2018 

Cosl Soldo llniciol l rospossos Enlrodes Sorlides Saldo Final 

Terrenvs i béns naturals 125.554.65 € 125.554,65 € 

Construccions 49.407.290.78 € 49.407.290.78 € 

lnst. Técniques 1.119.520,05 € 57.206,66 € 1.176.726.71 € 

Maquinó ria 639.777,21 € 639 .777.21 € 

Utillotge 44 .850,39 € 44.850.39 € 
Altres instal lacions 335.026,04 € 209.769.99 € 544.796.03 € 

Mobi liari 793.0 11.55 € 76.990.09 € 870.001,64 € 

Equips per processos d'informació 195.805. 70 € 5.485.41 € 201.291. 11 € 
Total 52.660.836,37 € 349.452,15€ 53.010.288,52 € 

Amortització acumulada Saldo !Inicial trospassos Entrades Sortides Soldo Final 

Terrenvs i béns nat uro Is 
Construccions 11.524.890, 19 € 954.440.08 € 12.479.330,27 € 

lnst. Técniques 498.858. 14 € 88.898.85 € 587.756,99 € 

Maquinário 445.995.93 € 42.995,90 € 488. 99 1,83 € 

Utillotge -- 32.81 5,32 € 1.522,92 € 34.338,24 € 

Altres instal lacio~~~,.,- .,, I'.,......_ 126.199,64 € 39.283,27 € 165.482,91 € -· Mobiliari F-.J ·~, 540.609.80 € 57.754,24 € 598.364,04 € 

Equips per pro8~s ~Wlió ,;~ . .-,, 158.001,06 € 12.545,52 € 170.546,58 € 
Total rs -~lt .... _t,, 13.327.370,08 € 1.197.440,78 € 14.524.810,86 € 

- ~'61 - \~ 
lmmobilitzat l'Mleria~~z,, 

__, 
6.000,00 €1 1 72.109,01 €1 1 78.109,01 €1 -!! ~·- ~ 

Saldo Net -; 
blll••t• Tilnlu :!! 39.339.466,29 €1 1 -775.879,62 €1 1 38.563.586,67 El 

~ 

~ ....... , ., 
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Exercici 20 _.C lli\.o~., 

Cosl Saldo J11lclal traspassos Enlrades Sortldes Soldo Final 

Terrenys i béns nolurols 125.554,65 € 125.554.65 € 

Conslruccions 49.407.290.78 € 49.407.290.78 € 

lnst. Técniques l.1 14.429,8 1 € 5.090.24 € 1.1 19.520,05 € 

M:Jquinário 599.795.04 € 39.982, 17 € 639.777.21 € 

Ulillotge 44.850.39 € 44.850.39 € 

Altres inslol locions 154.592.33 € 180.433,71 € 335.026.04 € 

lv'obiliori 752.905,56 € 40.105.99 € 793.01 1.55 € 

Equips per processos d'informació 192.062.12 € 3.743,58 € 195.805.70 € 
Tolol 52.391.480,68 € 269.355,69 € 52.660.836,37 € 

Amorlilzocló acumulada Soldo linlclol lraspassos Enlrodes Sorlldes Soldo final 

Terrenys i béns nolurols 
Construccions 10.570.450,03 € 954.440.16€ 11.524.890.19 € 

Jnsl. Técniques 392.1 10. 90 € 106.747,24 € 498.858. 14 € 

M:Jq uinário 406.793.45 € 39.202.48 € 445.995.93 € 

Ulillotge 3 1.292,42 € 1.522,90 € 32.815.32€ 

Altres instol lacions 110.740.40 € 15.459,24 € 126. 199,64 € 

lv'obiliori · 487.391.64 € 
--- ·· 53.218, 16 € 540.609.80 € 

Equips per processos d'informoció 145.851,50 € 12.1 49,56 € 158.00 1,06 € 
Tolol 12. 144.630,34 E 1,182. 739,74 € 13,327,370,08 t 

!lmmob11lltol mot...-lal en curs 37,753,23 E! -5.875,20 €! 25.878,03 €! 6,000,00 €! 

¡soldo Net 40.284.603.57 E! -5.875,20 E! -913.384,05 €! 25.878,03 E! 39,339.466,29 ~ 

I 
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a) En l'exercici 2011, es va produir fusió per absorció amb !'Empresa Municipal de 
Promoció Economica de Corn ella (PRECSA) (veure Nota 1.1 ) . Aquesta fusió per 
absorció es va realitzar a !'empara del régim tributari previst a ls articles 83 a 96 
del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de more;, vigent en aquell moment, pel 
que s'aprova el Text refós de l ' lmpost sobre Societats. 

En la memoria deis comptes onuals de l'exercici 2011 es va detallar !'oportuna 
in formació respecte a aquesta operació. 

b) Als apartats de Terrenys i construccions s'inclouen actius no generadors de fluxos 
d 'efectiu corresponents als béns adscrits per I' Ajuntament de Cornella a la 
Societat per a la seva gestió economica. De l'analisi efectuat del cost de 
reposició depreciat d'aquests actius, no s'han posat de manifest indicis de 
deteriorament de va lor. El seu detall és el següent: 

Acli us no generodors d e lluxos d"efectiu (Ordre EH-6.733/2010 de 25 de mor~) 

Cosl Soldo Inicial lrospossos Entrad es Sorlides So ldo Final 

Terreny edifici Con Mercader l 2S.554,65 € 125.554,65 € 

Edifici Centre - Firo - Auditori 14.127.995,17€ 14.127.995,17 € 

M Iiores Edf. Centre - Firo - Audilori 1.281 .236,53 € 1.281.236.53 € 

Edifici Pare Esportiu Llobregot 25,721.768. 10 € 25.721.7 68, 1 O € 

M Iiores Edil. Pare Esportiu Llobreaot 283,,763,49 € 283.7 63, 49 € 

Edifici Complex Esportiu Mercader 6.787'.143,62 € 6.787.143,62 € 

M Iiores Edil. Complex Esport . Mercader e:.555.22 € 8.555,22 € 

Edifici Ludotreca-Centre Civic 1.196.828. 65 € 1.196.828,65 € 

ITotal 49.= ~845;.13_€ 4Y."""·°"",.q;s E 

Amorlitzocló acumulado Saldo Inicial lrospassos Enlrades Sortides Saldo Final 

Terreny edifici Con Mercader 
Edifici Cenlre - Firo - Auditori 6,214-,276, 14 € 282,559.92 € 6.496,836,06 € 

MIiores Edf. Centre - Firo - Auditori 391.036, 12 € 25.624.76 € 416.660,88 € 

Edifici Pare Esportiu Llobreaot 4, 156.073,90 € 488.71 3,56 € 4,644.787,46 € 

M Iiores Edil. Pare Esporiiu Llobregot 37',434.00 € 5.675,24 € 43, 109.24 € 

Edifici Complex Esportiu Mercader 61ó.514,37 € 128,955.72 € 745.470,09 € 

M Iiores Edil. Complex Esport. Mercader 840,99 € 171. 12 € 1.012, 11 € 

Edifici Ludotreca-Centre Civic lOS:.714,67 € 22.739,76 € 131.454,43 € 

Total 11,5241.890,19 € 954,4'1U,08 € 12.'ltY.~,27 € 

¡saldo Ne! 1 38.007'. 955,24 €! ! -954.440,08 E! 37.053.515, 16 ~ 

Les característiques més rellevonts d'aquests actius són: 

Recinte Firal. Organització de Fires. Arrendament a tercers jo sigui d 'estands en 
fires propies com de tot el recinte en fires subcontractades. La durada de 
l'arrendament és entre cinc i set dies. 

Auditori. Arrendament a tercers per a representacions promogudes per la propia 
Societat, com pera tercers. La durada de l'arrendament és d'un o dos dies. 

Edifici annex a l'Auditori: Espai on la Societat té la seu social. 

Centre de Empreses: Arrendoment a tercers de moduls i naus, per períodes 
maxims d e 4 i 6 anys, respectivament. Prestac ió de serveis diversos i 
assessorament d 'empreses, ai'xí com seminaris i jornades per a el foment de 
noves empreses. 

Pare Esportiu Llobregat (PELL). A l'any 2005 I' Ajuntament de Camella va crear el 
servei públic local de practica de l'esport de diferents modalitats al Pare Esportiu 
Llobregat, constitu'it per un pavelló esportiu, cedit entre d'altres al Basquet Club 
Corn ella i una piscina cobertc1 i a lt descoberta, així com a diverses sales amb 
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material de gimnas. Amb data d e l de julio! de 2009, aquest complex queda 
adscrit a l' immobilitzat de la Societat amb la concessió de la gestió directa del 
mateix. La valoració de l'immoble a l de juliol de 2009 va ser de 27.9 12.729,91 
euros, amb una amortització acumulada de 2.190.961.81 euros, restant indos a la 
comptabilitat per un valor net comptable de 25.721.768, l O euros, amb un valor 
residual del 5% i un període de concessió de 50 anys. 

Complex Esportiu Can Mercader. Mitjan<;:ant acord de Ple de I' Ajuntament de 
Cornelló de data 21 de mar,:;: de 2013, aquest immobilitzat queda adscrit a 
PROCORNELLA amb la concessió de la gestió directa de les noves piscines i 
centre esportiu. El valor net comptable de l'immoble a 21 de mar<;: de 2013 era 
de 6.787.143,62 euros (cost: 6.837.849,41 euros; amortització acumulada: 
50.705,79 euros). El valor residuo! és del 5% i el període de concessió de 50 anys. 
També resta adscrit el terreny per un valor de 125.554,65 euros. 

Ludoteco i Centre Cívic. Mitjan<;ant acord de Ple de I' Ajuntament de Cornelló de 
data 21 de mar<;: de 2013, aquest irnmobilitzat queda adscrita PROCORNELLA 
amb la concessió de la gestió directa deis serveis públics a l'ambit sociocultural 
del nou Centre Cívic - Ludoteca situat a l'edifici del Pare Esportiu Llobregat. El 
valor net comptable de l'immoble a 21 de mar<;: de 2013 era de 1.1 96.828,65 
euros (cost: 1.250.726,45 euros; amortització acumulada: 53.897,80 euros). El valor 
residual és del 5% i el període de concessió de 50 anys. 

Amb posterioritat a la posado en funcionament s'han fet millares als edificis 
adscrits i s'ha adquirit mobiliari, maquinaria i instal lac ions. 

El valor net comptable d'aquests immobles, sense considerar les millares 
realitzades, té la seva contrapartida a l 'apartat de "Patrimoni en cessió" que 
s'inclou sota l'epígraf de subvencions, donacions i llegats rebuts del Patrimoni Nef 
(nota 15). 

Les inversions de l 'exercici, 4211.561.16 euros, incloent l' immobilitzat material en 
curs, corresponen princ ipa lment a les realitzades en els edificis de I' Audifori i del 
Pare Esportiu Llobregat. 

d) A 31 de desembre de 2018 i 2017 existeix immobilitzat totalment amortitzat en ús 
(sense donar de baixa) amb un valor comptable segons detall: 

exercici 2018 exercici 2017 

lnstol ·locions técniques 95.293,99 € 0.00€ 

Moquinário 100.453.86 € 100.453,86 € 

Utillotge 25.047,93 € 25.047,93 € 

Altres instol ·locions 128.866, 13 € 0,00 € 

M obiliori 286.369 ,89 € 237.593,75 € 
Equips informó tics 124.264,70 € 121.545,06 € 

760.296,50 € 484.640,60 € 

e) Subvenc ions, donacions i llegats 

Es detallen en l'aparta t 15 de la memoria. 

f) La cobertura de la polissa d'mseguran<;:a per cobrir els riscos als que estan 
subjectes els elements d ' immobilitzat material es considera suficient . 

-
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Els movimen ts registra ts durant l'exercici en aquest epígraf han estat els següents: 

Exercici 2018 

Cost Soldo Inicial lraspossos Enlrodes Sorlides Soldo Final 

Terreny.; 9.993.977.02 € 785. 152.67 € 9.208.824.35 € 

Construcdons 17.9 10.722.15 € 1.619.951,05 € 16.290.771, 10 € 

lm mo bles cessió IMoritz) 341.912,23 € 34 1.912,23 € 

lmmo bles en concessió 17.407.485,79 € 37.005,99 € 17.370.479,80 € 
Total 45.654.097, 19 E 2.442. 109,71 E 43.211 .987,48 E 

Amortització a cumulada Saldo Final tra spassos Enlrades Sorlldes Saldo Final 

Terreny.; 
Construcdons 2.532.368.9 l € 376.01 8,96 € 346.270,28 € 2.562. 117,59 € 

lmmo bles cessió IMoñlz) 149.862,05 € 6.838,20 € 156.700,25 € 

lmmobles en concessió 2.425.064.49 € 347.9 13,70 € 4.692,90 € 2.768.285,29 € 
Tota l 5.107.2 95.45 E 730. 770,86 E 350.963, 18 E 5.487. 103, 13 ~ 

Valo r Ne! Sald o Final traspassos Enlrades Sorlldes Saldo Final 

Terreny.; 9.993.977,02 € 785. 152.67 € 9.208.824.35 € 

Construcdons 15.378. 353,24 € -376.01 8,96 € 1.273.680, 77 € 13.728.653,51 € 

lmmobles cessió IMoritzl 192.050,18 € -6.838,20 € 185.211,98 € 

lmmobles en c oncessió 14.982.421,30 € -347.9 13,70 € 32.313,09 € 14.602. 194,51 € 
Total 40.546.801 , 74 E -730.770,86 E 2.091.146,53 E 37. 724.884,35 E 

Correcclons valoralives per perd ues de 
valor Saldo Final traspassos Entrades Sorlides Saldo Final 

Terreny.; 0€ i 43.560,00 € 143.560,00 € 

Construccio ns 0 € 91.808,00 € 91.808,00 € 
Total 235.368,00 E 235.368,00 E 

!NET INVERSIONS IMMOBILIARIES 40.5,46.801 ,74 E! -966.138,86 €! 2.091.146,53 E! 37.489.516,35 €! 

Les sortides de l'exercici corresponen, per una banda, a vendes d' immobles de vóries 
promocions, sent els resulta ts per etlienacions d e l'exerc ici 2018 positius per un import 
d e 30.730,33 euros. En el cas de vendes d'immobles per exercici d ' opció d e c ompra, 
els ingressos per arrendaments obtinguts deis compradors en exercicis precedents 
s' han considerat acomptes del preu de venda, minorant el resultat de les operacions 
d e venda. 

Per una altra part, s'ha realitzat la venda a I' Ajuntament de Cornelló de Llobrega t del 
loca l situat a l correr Campoamor (Avda. Baix Llobregat) per import d e 1.731.366.42 
euros i un resulta t positiu d e 822.472,35 euros. 

La Societat té contrac tada una polissa d'asseguranc;:a per cobrir els riscos a ls que 
estan subjectes els elements de le s inversions immobilióries. La cobertura d'aquest 
polissa es considera suficien t (continent, contingut i responsa bilita t ). 
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Al 31 de desembre de 2018, el detall és: 

corree. 
perdues 

terreny edifici valor omorf.acum. valor net 

1 Hobitotges Linio Electrico 10.859,32 € 14.383.16 € 9.588,93 € 15.653,55 € 
2 Local Suris 6.904,32 € 33.925.29 € 8.464,57 € 32.365,04 € 
3 Hobitatges Suris 146.451,80 € 719.722,31 € 177.846,72 € 688.327,39 € 
4 Aporcoment Gerdero 250.420,50 € 824.504,75 € 199.281,73 € 875.643,52 € 
5 Aporcoment Verdoguer '1.131.076,88 € 2.422.415,92 € 435.967,41 € 3. 117.525.39 € 
6 Aporcoment moritz 4.965.00 € 2.292,31 € 2.672.69 € 

7 Hobítotges 4pl. Con Corts 44-48 19.215,39 € 995.921,87 € 167.696,89 € 847.440.37 € 
8 Hobítotges Con Corts 4(}-42 3-7 801.00 € 74.760.20 € 1.515,68 € 74.045,52 € 
9 Aporcm. Salvador Allende 57-59 93.488,79 € 209.849,25 € 35.335.20 € 268.002,84 € 
10 Aporcm. Ctro Esplugues 75-77 25.670,26 € 11 6.625,74 € 19.049,90 € 123.246.10 € 
11 Hobitotges Linio Eléctrica 1-3 :l .250.486,06 € 2.815.214,94 € 235.368,00 € 378.234.77 € 5.452.098,23 € 
12 Hobí totges Linio Eléctrica 23-25 56.447,61 € 183.359, 49 € 26.281 ,53 € 213.525,57 € 
13 Hobitatges Salvador Allende 57-59 2.643.780,60 € 5. 934.352,50 € 841.363,71 € 7.736.769,39 € 
14 Hobitatges Ctra d 'Esplugues 75-77 66.860,38 € 303.762,62 € 36.967.48 € 333.655,52 € 
15 Local Possotge Plosmico 1.297.692,84 € 688.977, 16 € 68.935,45 € 1.917.734,55 € 
16 Local Ctro d'Esplugues 75-77 208.668,60 € 948.030,90 € 153.295,31 € 1.003.404, 19 € 
17 Aporcoment cessíó lv\oritz 341.912.23 € 156.700,25 € 185.211,98€ 
18 Aparcoment concessíó lgnosi Iglesias 1.321, 10 € 572,56 € 748.54 € 
19 Aporcoment concessió Avet 9.475,09 € 4.342,45 € 5.132.64€ 

20 Aporcament concessió Linio Electrice l . 782.853,84 € 341.819,51 € 1.441.034,33 € 
21 Aporcament concessió Sol 2.244.608, 11 € 430.349,78 € l.8 14.258,33 € 
22 Aporcament concessió Fontsonto 3.724.196,51 € 714.025,40 € 3.010.1 71.11 € 
23 Aporcoment concessió ontíc del lv\ercat 395.772,62 € 75.879,89 € 319.892.73 € 
24 Aporcoment Pral de la Ribo 4.009.789,52 € 568.163, 10 € 3.441.626,42 € 
25 Aparcament Almogovers 5.202.463,01 € 633. 132,60 € 4.569.330. 41 € 

Tola Total ll.208.824,35 € 34.003. 163, 13 € 235.368,00 € 5.487. 103, 13 e 37.489.516,35 e 

La informació més rellevant respecte d'aquests partides és: 

l. Dos habitatges en propietat a l 'ovinguda Unía Electrica 9 i 13; un es traba llogat. 
S' obté una renda pel lloguer. 

2. Local a la promoció de Can Suris de 60m2. Es traba buit. 

3. Habitatges a la Promoció Suris (en total 14 habitatges a un edific i 
que estan arrendats. Els habitatges de Suris, inclouen pla<:;:a d'aparca 
immobles es traben hipotecats (nota d'endeutament) i vinculats a due 
de la Genera lita t de Catalunya per a habitatges en lloguer, una de 
vinculada al préstec (nota de subvencions). S'obté una renda pe 
desembre, de les places d'aparcarnent es traben 4 arrendades. 

5. Aparcament subterrani Verdaguer (propieta t) ; s' han posat a l'arrendament les 
p laces que no es traben venudes, a 31 de desembre de 2018 hi ha 50 places 
arrendades de 175 places. S'obté una renda pel lloguer. 

6. Aparcament Moritz; correspon a l 'aparcament de Moritz, propietat de 
PROCORNELLA. S'obté una renda pel lloguer. 

---
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7. Habitatges a Can Corts 44-48 (4 habitatges a la 5a planta d'un edifici 
d'habitatges). Aquest immoble es traba hipotecat (nota d'endeutament). Els 
habitatges es traben arrendats per cinc anys amb condició de venda. S'obté una 
renda pel lloguer. S' ha venut l habiitatge al 20 l 8. 

8. Habitatge a Can Corts 40-42 3-7. Aquest immoble es traba hipoteca! (nota 
d'endeutament). S'obté una rendo per lloguer. 

9. Aparcament Salvador Allende 57-59. Es traben en lloguer part de les p laces 
d'aparcaments no venudes de la promoció d'habitatges. A 31 de desembre de 2018 
es traben llogades 80 p laces de les 101 p laces. S'obté una renda pel lloguer. 

10. Aparcament Ctra d'Esplugues 75-77. Es traben en lloguer part de les places 
d'aparcaments no venudes a lo promoció d'habitatges de 151 habitatges. En 
concret 18 p laces, de les quals, juntament amb el local l de l'edifici, 14 places es 
traben llogades a CETAQUA per o la instal ·lació del centre tecnológic de l'aigua. 
S'obté una renda pel lloguer. 

11. Habitatges a Línia Electrica 1-3. Estan llogats 25 habitatges. Els immobles es traben 
hipotecats (nota d'endeutament). S'obté una renda pel lloguer. Al tancament de 
l'exercici 2017 no hi ha indicis de deteriorament, Al 2018 s'ha comptabilitzat un 
deteriorament de 221.703 euros. En l 'exercici 20 18 s'han venut dos habitatges. 

12. Habitatges a Línia Electrica 23-25 (incloent places d 'aparcament). Hi ha 2 que es 
traben llogats amb condició de venda. Els immobles es traben hipotecats (nota 
d'endeutament). S'obté una rendo pel lloguer. S'ha venut un habitatge al 2018. 

13. Habitatges a Salvador Allende 57-59. Es !roben llogats 49 habitatges. Els immobles 
es traben hipotecats (nota d'endeutament). S'obté una renda pel lloguer. S'han 
venut 2 habitatge al 20 18. 

14. Habitatges a Ctra d'Esplugues 75-77. Hi ha 3 habitatges que es traben llogats. Els 
immobles es traben hipotecats (no·ta d'endeutament). S'obté una renda pel lloguer. 

15. Local d'oficines de la primera planta de l'edifici situat al correr Joan Fernóndez / 
Passatge Plasmica. Despres d'una primera fase de rehabilitació s'ha obert una 
ampliació del centre d'empreses, "Viver d'Empreses" pera joves emprenedors. 

16. Local a Ctra d'Esplugues 75-7'7. Esta llogat el local l de l'edifici a la Societat 
CETAQUA pera la instal ·lació del centre tecnologic de l'a igua. S'obté una renda pel 
lloguer. 

17. Aparcament en cessió Moritz. A data de 26 de maig 1993 el Ple de l'Ajuntament 
en sessió ordinaria va acordar adscriure directament a favor de la Societat 62 places 
de l'aparcament soterrani constru'i't en el subsol en execució del projecte d'obres 
d enominat Centre Social Moritz, per tal que !'empresa pugui explotar les esmentades 
p laces d 'aparcament. A 31 de desembre de 2018 es !roben llogades 54 places. 
S'obté una renda pel lloguer. 

18, 19, 20, 21, 22, 24 i 25. Aparcaments en concessió que es traben en arrendament. 
S 'obté una renda pel lloguer. A 31 de desembre de 20 18 les da des més rellevants son 
les següents: 

• 

• 

Aparcament Línia Electrica: Entrada en funcionament al 201 l . Ac tualment, 116 
llogades de 199 (inclou trasters). 
Aparcament Sol: Entrada en fun\\ment al 201 l. Actualment, 175 places 
llogodes de 203 (incloent trasters). \ \ 

- -- ~ \\ 
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• Aparcament Fonlsanta: Entrada en funcionamenl al 20 l l. Actualment, 130 
places llogades de 230. 

• Aparcament Prat de la Ribo . Entrada en funcionament a finals del 2011. 
Actualment 202 places llogades de 237 (inclou trasters). 

• Aparca me ni Almogavers. Entrada en funcionamenl a finals del 2012. Actualment 
es troben 182 p laces llogades de 185. 

Els ingressos derivats d'arrendaments d' inversions immobilióries es detallen a la nota 8. 

En aquest epígraf s' inclouen actius no generadors de fluxos d 'efectiu i que es 
corresponen amb els aparcaments omb concessió administrativa per 1' Ajuntament de 
Cornelló a la empresa municipal per a la seva gestió economice del corresponent 
servei públic. De l'anólisi efectual del cost de reposició deprecia! d'aquests actius, no 
s' han posat de manifest indicis de deteriorament de valor. El seu detall és el següent: 

Actius no generodors de fluxos d'efectiu (Ordre EHA,733/2010 de 25 de more;) 
corree. 

Cosl Soldo ll nlciol Enlrodes Sorlides perd ues valor Saldo Final 

Aporcomenl cessió Morilz 341.9 12,23 € 341.912.23 € 

Aporcomenl concessió lgnosi Iglesias 1.321,10€ 1.321, 10 € 

Aporcoment concessió Avel 9.475.09 € 9.475.09 € 
Aporcomenl concessió Linio Electrico 1.782.853,84 € 1.782.853. 84 € 
Aporcomen l concessió Sol 2.244.608, l 1 € 2.244.608, 11 € 

Aporcomenl concessió Fonl sonlo 3.724. 196.5 1 € 3.724. 196,51 € 

Aporcomenl concessió onlic del Mercal 395.772.62 € 395.772,62 € 

Aporcomenl Prol de lo Ribo 4.031 .061.28 € 21.271,76 € 4.009.789,52 € 

Aporcomenl Almogovers 5.218.197.24 € 15.734,23 € 5.202.463.01 € 
Total 17.749,398,02 € 37.005,99 € 17.712.392,03 ~ 

corree. 

Amortització acumulada Saldo llniciol Enlrodes Sorlides perdues valor Soldo Final 

Aporcoment cessió Moril z 149 .862.05 € 6.838.20 € 156.700,25 € 

Aporcoment concessió lgnosi Ig lesias 546, 14 € 26, 42 € 572.56 € 

Aporcom ent concessió Avel 4.1 52.95€ 189.50 € 4.342, 45 € 

Aporcom enl concessió Linio Electrico 306.1 62.43 € 35.657.08 € 341.819.51 € 

Aporcoment concessió Sol 385 .457.62 € 44.892. 16 € 430.349,78 € 
Aporcom ent concessió Fontsonto 639.541,47 € 74.483,93 € 71 4.025, 40 € 

Aporcoment concessió onlic d el Mercal 67.964.44 € 7.9 15,45 € 75.879.89 € 
Aporcoment Pral de la Ribo 490.555,95 € 80.621.23 € 3.0 14,08 € 568.163, 10 € 

Aporcam ent Almogovers 530.683.49 € 104.1 27,93 € 1.678,82 € 633. 132. 60 € 
Total 2.574. 926,.)4 € 354.751 ,90€ 4.692,90 € 2. 924. 985,54 e 

jsaldo Net 15.174.471 ,48 €! -354,751 ,90 €i 32,313,09 €t 14.787.406,49 EJ 



\ 

Els moviments registrots duront l'exercici 2017 en oquest epígrof van ser els següents: 

Casi Saldo inicial traspassos Entrades Sortid es Saldo Final 

Teirnnys 13.487.159.79 € -3.035.049.42 € 801.00 € 458.934.35 € 9.993.977,02 l 

Consfruccions 20.B64. 482,87 € -2.342.318.21 € 181 .808.76 € 397.478,65 € 18.306.494,77 \ 

lmmobles cessió llvl0rifz1 ,l4 l.912.23 € 341.9 12.23 € 

lrrnnobles en concessió 17.047.449.73 € 35.736,56 € 17.011.713, 17 ! 

Tolal 51.i'41.004,62 € -5.377.367,63 € 182.609,76 € 892.149,56 € 45.654.097, 19 ~ 

Amortització a cumulado Soldo Final traspassos Entrades Sortides Saldo Final 

Terrenys 
Consfruccions 2.734.511.27 € -507.630.24 € 456. 196.54 € 38.327,81 € 2.644.749.76 € 

lmrnobles cessió (MorifzJ 143.023.85 € 6.838,20 € 149.862,05 € 

lrnmobles en concessió 2.020. 145. 45 € 296.411 .36 € 3.873. 17 € 2.312.683.64 € 

Total 4.ll97.680,57 € .507 .630,24 { 759.446, 10 € 42.200,98 € 5.107.295,45 t 

Valor Nel Saldo Final traspassos Entrades Sortides Saldo Fina l 

Terrenys 13.487.159.79 € -3.035.049. 42 € 801.00 € 458.934.35 € 9.993.977.02 < 

Conslruccions 18.129.971.60 € . ¡ .834.687. 97 € -274.387.78 € 359. 150,84 € 15.661.745,01 < 

lrnmobles cessió IMoritzJ 198.888.38 € -6.838.20 € 192.050.18 < 

lmmobles en concessió 15.027.304.28 € -296.411.36 € 31.863.39 € 14.699.029,53 < 

Total 46.1143.324,05 € -4.869.737,39 € -576.836,34 € 849.948,58 € 40.546.801 ,74 4 

Correccions volorotlves per perdues de 
valor Saldo Final traspassos Entrades Sortides Soldo Final 

Terrenys 1.915.964,00 € -1.752.557,00 € 163.407.00 € o ( 
Conslruccions 1.;719.762.29 € -1.352.547,00 € 367.215,29 € 0( 

Total 3.1135.726,29 { -3.105. 104,00 € 530.622.29 E 0 4 

!NET INVERSIONS IMMOBILIARIES 43..:107.597,76€! -1.764.633,39€! ..576.836,34 €! 319.326.29€! 40.546.801 ,74 ~ 

Al 31 d e d esembre de 2017, el detcill és: 

1. Habilalges Linio Eleclrica 
2. Loca l Avda. Baix Llabregat 

3. Loca l Suris 
4. Habitatges Suris 
5. Aparcarnent Gerdera 
6. Republica Argentina 21 
7. Aparcarnent Verdaguer 
8. Aparcament moritz 
9. Habilatges 4pl. Can Corts 44-48 
10. Habilatges Can Corts 40-42 3-7 
l l . Aparcm . Salvador Allende 57-59 
12. Aparcm . Ctra Esplugues 75-77 
13. Habitatges Línia Eléctrica 1-3 
14. Habilatges Línia Eléctrica 23-25 
15. Habitatges Salvador Allende 57-59 
16. Habitalges Ctra d'Esplugues 75-77 

17. Local Passatge Plasrnica 
18. Local Ctra d'Esplugues 75-77 

19. Aparcament cessió lvloritz 
20. Aparcament concessió lgnasi Iglesias 

21. Aparcament concessió Avet 
22. Aparcamenl con cessió Línia Eleclrica 

23. Aparcam ent concessió Sol 
24. Aparcament concessió Fontsanta 

25. Aparcament concessió antic del lv\ercat 
26. Aparcament Pral de la Ribo 
27. Aparcament Almogavers 

Tolo Total 

terreny 

10.859,32 € 

392.572.18 € 
6.904,32 € 

146.451,80€ 

250.420,50 € 

edificl 

14.383. 16 € 
736.799.77 € 
33.925,29 € 

719.722.31 € 
824.504,75 € 

l.136.695,06 € 2.434.448,33 € 
4.965,00 € 

23.970.94 € 
801,00 € 

93.488.79 € 
25.670.26 € 

,3.452.949.45 € 
102. 110,25 € 

2.777.861.33 € 
66.860,38 € 

1.297.692.84 € 
208.668,60 € 

1.242.398,77 € 
74.760,20 € 

209.849,25 € 
11 6,625.7 4€ 

2.990.566,55 € 
331.686.02 € 

6.235.316.33 € 
303.762.62 € 
688.977. 16 € 
948.030.90 € 
341.9 12,23 € 

1.321, l O€ 
9.475,09 € 

1 . 782.853.84 € 
2,244.608. 11 € 

3.724. 196,5 1 € 
395.772,62 € 

4.031.061.28 € 
5.218. 197, 24 € 

9. 993~ 77,02 € 35.&60.120, 17 € 

corree. 
perd ues 

valor omort.ocum. volar net 

9.381.94 € 
209.261.91 € 

7.786,06 € 
167.678.84 € 

187.415.58 € 

15.860,54 € 
920. 110.04 € 

33.043,55 € 

698.495. 27 € 
887.509.67 € 

403.164.53 € 3.167.978.86 € 
2,220.85 € 2.744.15 € 

159.999,65 € 1.106.370,06 € 
1.914,47 € 73.646,73 € 

32.315,07 € 271,022.97 € 
17.371,45 € 124.924,55 € 

378.435. 13 € 6.065.080.87 € 
42.768,09€ 391.028,18€ 

793.769. 19 € 8.219.408.47 € 
32.595,78 € 338.027,22 € 

59.019.81 € 1.927.650.19 € 
139.651,40 € 1.017.048. 10 € 

149.862,05 € l 92.050. 18 € 
537.36 € 783,74 € 

4.090,00 € 5.385.09 € 
294.316,62 € 1.488.537,22 € 

370.543, 78 € 1.874.064.33 € 
614.796.80€ 3.109.399,71 € 

65.334.81 € 330.437,81 € 
467.052.03 € 3.564.009,25 € 
496.012.24 € 4.722. 185.00 € 

5.107.295,45 € 40.546.80 .7~ 
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La columna de traspós de partides recull la reclassificació del valor de la porcel ·la 1 
del sector Cinema Pisa de l'epígrcif d' inversions immobilióries a existencies degut al 
canvi de siluació urbanística després de l'aprovació del projecte de reparcel ·lació. El 
valor net, tenint en compte l'amortització i la correcció per pérdues de valor és de 
l .7 64.633,39 euros. 

Les sortides de l'exercici corresponien a vendes d'immobles per exercicis d'opció de 
compra a la promoció de Línia Eléctrica 1-3 que es van efectuar al 2017. Els resul tats 
per alienacions a l'exercici 2017 vcm ser negatius per un import de 131.950,58 euros, 
ates que els ingressos per arrendament obtinguts en exercicis precedents van minorar 
el resultat de les operacions de venda. 

( 

\ J 



7. lmmobilitzat intangible 

Els moviments registrats durant els exercicis 2018 i 2017 en aquest epígraf han estat els 
següents: 

\ 

Exerc ici 2018 

Cost Saldo Inicial traspassos Entrad es Sortldes Saldo Final 

Propietat Industrial 16.758. 13 € 16.758, 13 € 

Aplicacions informótiques 2'27.203.74 € 29.744,99 € 256.948.73 € 

ToTol 2.43.961 ,87 € 29.744.99€ 273. 71l6,86 € 

Amorlltzacio acumulada Saldo Inicia! traspassos Entrades Sortides Saldo Final 

Propietat industrial 15.991.69 € 615.48 € 16.607. IH 

Aplicacions info rmótiques 199.928.22 € 18. 194,82 € 218. 123.04 € 
Total 2·15.919,91 € 18.810,30 € 234.730,21 E 

!NET IMMOBtLITAT INTANGIBLE 28.041,96 E! 10. 934,69 €! 38.976.65 ~ 

Exercici 2017 

Cost Saldo Inicial traspasso s Entrad es Sorlides Saldo Final 

Propieta t Industrial 16. 758. 13 € 16.758.13 < 

Aplicacions informóliques 206.596.54 € 5.875,20 < 14.732.00 f 227.203.74 < 

Total 223.354;!7 € 5.875,20 E 14.732,00 € 2C.961,87 « 

Amorlllzaclo acumulada Saldo Inicial traspa ssos Entra des Sorlldes Saldo Final 

Propieta l Industria l 15.376.21 € 61 5.48 f 15.991.69 < 

Aplica cions informótiques 190.568,50 € 9.359.72 f 199.928.22 < 

Total '205.944,71 € 9.975,20( 2 15.919,91 t 

!NET IMMOBILITAT INTANGIBLE 17.409,96 €! 5.81s.20 <I 4.756,80 ti 28.041,96 ~ 

Actius intangib les totalment amortitzats 

A 31 de desembre de 2018 i 2017 existeix immobilitzat totalment amortitzat en ús 
(sense donar de baixa) amb un valor comptable segons detall: 

Exercici 2018 Exercici 20 l 7 

. Propjetat _industria l ·- __ ······· ·····-··-···· ........... . . 1.3.066,_13 __ ...... ... . .... 1_3.066, 13 _ 
Aplicacions informatiaues 196.433, 14 187.435,64 

209.499,27 200.501,77 



8. Arrendaments operatius 

D'acord ambla nota 6, la Societa1 té immobles pera arrendar per un valor total de 
cost de 43.211.987,48 euros al 31 de desembre de 2018 (45.654.097 euros al 31 de 
desernbre del 2017). 

Les dades més significatives referents als ingressos per arrendament opera tius són les 
següents 

2017 2018 

Reconeguts al resultat de l'exercici l .893.068 € 1.940.746 € 

Pagaments compromesos a un any l.852.510 € l .940.746 € 

Entre dos i cinc anys (anual) 1.860.000 € l .276.34 l € 

A mes de cinc anys (anual) 1.220.000 € l.240.341 € 

Els ingressos per arrendaments en 2018 deis béns que con figuren l'epígraf 
ascendeixen a l.940.7 46 euros, i o l 2017 pugen a l.893.068 euros, mentre que les 
despeses directes (no inclou arnortització i despeses financeres) de les inversions 
immobilióries per I' any 20 18 han estat de 545.905 euros i a l 20 17 de 496.546 euros. 



9. lnstruments financers 

A) Rellevancia deis lnstruments financers. 

lnformació relacionada amb el balan~ 
a.1) Actius financers 

CLASSES 
lnstrurrents financers a llarg terrrini 

lnstrurrents de patrinuni V alors representatius de deute 

2017 2018 2017 2018 

Actius a valor raonable 
arrb canvis en pérdues i 

"' 
guanys 

UJ lnversions mantingudes 

~ fins al vencirrent 
o Préstecs i partides a (!) 
UJ cobrar 
1-

Actius disponibles per a < o la venda 

Derivats de cobertura 

Total 

•¡ CLASSES 

lnstrurrents financers a curt terrrini 

lnstrurrents de patrirroni V alors representatius de deute 

2017 2018 2017 2018 

Actius a valor raonable 
arrb canvis en pérdues i 

"' 
guanys 

UJ lnversions mantingudes 
~ fins al vencirrent 
o Préstecs i partides (!) a 
UJ cobrar 
1-
< Actius disponibles per a 
o la venda 

Derivats de cobertura 

Total 
. ' ' 

' CLASSE:S 

Total 

2017 2018 

Actius a valor raonable 
arrb canvis en pérdues i 

"' 
guanvs 

UJ lnversions mantingudes 
~ f ins al vencirrent o Préstecs i partides a 2.524.257,66 € 1.881 .320,80 € (!) 
UJ cobrar 
1-
< Actius disponibles per a 
o la venda 

Derivats de cobertura 

Total 2.524.257,66 € 1.881 .320,80 € 

Crédits 

Derivats 

Altres 

2017 2018 

347.866,98 € 301.051 ,66 € 

347.866,98 € 301.051,66 E 

Crédits 

Derivats 

Altres 

2017 2018 

2.1 76.390,68 € 1.580.269,14 { 

2.176.390,68 € 1.580.269,14 € 



( 

Els instruments financers a llarg termiini presenten la següent composició : 

a llora termini Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo Final 

lnversions financeres 
Préstec i partides a cobrar 

1. Deutor client "Fundació ate.perso nes" -
residencia Teresa Durán- 223.000,00 € 50.000,00 € 173.000,00 € 

2. Diposits i fiances 124.866,98 € 24.925,07 € 21.740,39 € 128.051 ,66 € 

TOTAL 347.866, 98 € 24.925,07€ 71.740,39 € 301,051,66 € 

l . D'acord amb el conveni d'aploc;:ament de l' import de la venda d'equipament i 
mobiliari pera l'edifici de la tercera edat, signa! amb l'entitat "Residenc ia Teresa 
Duran-Fundació per a I' A tenció a Persones Dependents" vigent, 173.000 euros a 
llarg termini pels venciments anuals fins el 2023 i 50.000 euros a curt termini pel 
venciment previst per al 2019. El deute merita interessos. 

2. Per un import de 43.272 euros correspon a diposits per a obres constiturts davant 
I' Ajuntament de Cornella. La resta correspon afiances constitu'i'des a llarg terrnini a 
la Generalitat de Catalunya corn a diposits de les fiances de lloguers rebudes. 

Els instruments financers a curt termini presenten la següent composició: 

a curt termini Saldo Ini cial Entrodes Sortides Saldo Final 

lnversions finonceres 
Préstec i partides a cobrar 

l. De utors a e / termini immobilitzot 130.74 1,34 € 230. 104,60 € 80.741,34 € 280.104,60 € 
2. lmposicions a curt termini 354.400,00 € 354.400,00 € 

3. Dip osi ls i fionc es 199, 16 € 199, 16 € 398,32 € 
TOTAL 485,340,50 € 230. 104,60 € 0,00 € 634. 902, 92 € 

l . Al 31 de desembre de 20 17, Deutors a curt termini inclo'ia un irnport del deute amb 
"Residencia Teresa Duran-Fundació per a I' Atenció a Persones Dependen Is" per 
import de 130.7 41,34 euros que t1an estat cobrats en els mesos de gener i de 
desembre de 20 18, juntament amb els interessos meritats. 

Al 31 de desembre de 20 18, l'import a curt termini amb "Residencia Teresa Duran
Fundació per a I' Atenció a Persones Dependents" és de 50.000 euros i venciment 
20 19. 

Addicionalment a 31 de desembre de 2018, figura com a saldo a co 
230.104,60 euros que corres pon a la venda d' un habitatge pendent 

2. lmposicions a curt termini recull e l venciment a l 2019 del diposit pig 
Banc Sabadell per 354.400 euros per l'import cobrat a compte · 
compra venda de la finca HOC de Plana del Galet (veure ap 
financers - Avanc:;:aments de clients i avals - i d'Existencies), d'aco 
prevista pera la formalització de l 'operació. 

Els venciments de les inversions financeres detallades previstos per a ls propers 5 anys a 
31 de desembre de 2018 són: 

2019, 
2020, 
202 1, 
2022, 
2023, 
Resta 
Total 

634.90:2.92 euros 
50.000,00 euros 
50.000,00 euros 
50.000,00 euros 
23.000,00 euros 

128.05 1,66 euros 
935.954,58 euros 



Els venciments a 31 de desembre de 20 17: 

Deutors 
l. Clients 

2018. 
2019. 
2020. 
2021. 
2022. 
Resta 
Total 

2. Clients, empreses del grup 
3. Deufors 
4, Avarn;;ament a proveidors 
TOTAL 

485.340,50 euros 
50.000,00 euros 
50.000,00 euros 
50.000,00 euros 
50.000,00 euros 

147.866,98 euros 
833.207 ,48 euros 

11 
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2017 2018 
l.484.391,98 € 734.423,29 € 

186.700, 12 € 198.429,86 € 
12.920,34 € 6.603.15 € 
7.037,74 € 5,909,92 € 

1.691.050, 18 € 945.366,22 ~ 

Al 2018 s 'ha cobrat 724.592 euros del deute pendent de 1.292.326 euros per la venda 
de la porcel ·la 1 de Pisa. restan! 5,57.734 euros a cobrar en el moment de finalització 
de les obres d'urbanització. 

Els moviments de l 'exercici deis comptes correctors representatius de les perdues per 
deteriorament originades pel risc de c redit. es detallen a continuació: 

2017 2018 

Saldo inicial 31.925,91 146.935,65 

Dofacions 133.072,53 30.070, 17 

Reversions ··18.062,79 -87.424,41 

Aplicacions 0,00 0,00 

TOTAL 146.935,65 89.581 ,41 

El reconeixement de les c orreccions valoratives per deteriorament s'ha inclós a 
l 'epígraf de "Perdues, deteriorament i variació de provisions per operacions 
comercials" del compte de perdues i guanys, presentant el següent detall: 

2017 2018 

Perdues de cred its incobrables 0,00 108.395,34 

Perdues per deteriorament d e 
credits per operacions com ercials 133,072,53 30.070, 17 

Reversió del deteriorament de 
credits per operacions com ercials -18,062,79 -87.424.41 

Alt res provisions 1.(!88.726,64 11 3.568,44 

TOTAL 1.!i03. 736,38 164.609,54 

A l'apartat d 'altres prov1s1ons de l'exercici 2017 es traben incloses les dotacions 
realitzades per obres d'urbanització pendent d 'executar corresponents a ls terrenys 
venuts al 2017 (Porcel ·la l de Pisa. B2 de Millas i UE5 de Bagaría Alstom). 

En l'exercici 2018, altres provisions inclou l'import net de les provisions constitu'ides 
associades a vendes d' immobles i aplicacions de provisions constitu'ides en exercicis 
anteriors. Veure apartat 14. 

\ 



a.2) Passius financers: 

11 CLASSES 
lnstruments financers a llarg terrrini 

Obligacions i altres valor Derivats 

Deutes arrb entitats de crédrt negociables Altres 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

C/J 
43.200.392,36 € 34.Sl71 .906,72 € 1.668.249,69 € 5.691.679, 13 € 

w Oébrts i partides a pagar 

ii: Passius a valor raonable 
o arrb canvis en pérdues i (!) 
w guanys 

~ A ltres o 43.200.392,36 € 34.9171.906,72 € 1.668.249,69 € 5.691.679, 13 € Total 

'1 CLASSES 
lnstruments financers a curt terrrini 

Obligac ions i a ltres valor Derivats 

Deutes arrb entitats de crédrt negociables Altres 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

( C/J 
1.847.548,74 € 4.136.010,80 € 17.277.691,1 1 € 15.469.4 73,41 € 

w Oébits i partides a pagar 

~ Passius a valor raonable 
o arrb canvis en pérdues i (!) 
w guanys 
1-
< Altres 
o 1.847.548,74 € 4.136.01 0,80 € 17.277.691,11 € 15.469.473,41 € Total 

CLASSES 

Total 

2017 2018 

C/J 
63.993.881 ,90 € 60.,169.070,06 € 

w Oébits i partides a pagar 

ii: Passius a valor raonable 
o arrb canvis en pérdues i (!) 
w guanys 
1-
< A ltres o 

Total 63.993.881,90 € 60.,!69.070,06 € 

. ) 
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Deutes amb entitats de credit 

L' Ajuntament de Cornella d'acord amb l'establert a l'article 32 de la Llei Organica 
2/2012, d 'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per a les corporacions 
locals ha vingut aprovant dotacions economiques destinades a l 'amortització 
anticipada de préstecs avalats per I' Ajuntament de Cornella: 

a) A l'exercici 2014, mitjanyant Decret 6423/14 de 23 de desembre de 20 14 una 
transferencia de 9.286.080,67 euros. L'acord establia l'amortització de la totalitat 
del capital pendent amb el BEiVA, 7.666.666,67 euros i 1.619.414 euros del capital 
pendent del préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank. 

b) A l'exercici 2015, mitjanyant Decret 2812/15 de 22 de juny de 2015 una 
transferencia de 5.150.6 13,72 euros per a I 'amortització de part del capital 
pendent del préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank. 

c) A I' exercici 2016, mitjanyant Decret 2045/16 de 2 de maig de 20 16 una 
transferencia de 2.509.574 euros pera l'amortització de part del capital pendent 
del préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank. 

d) A l'exercici 2017, mitjanyant Decret 2351/ 17 de 15 de maig de 2017 una 
transferencia de 3.500.000 euros pera l'amortització de part del capital pendent 
del préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank. 

e) A l 'exercici 2018, mitjanyant Decret 1848/18 de 27 d'abril de 20 18 una 
transferencia de 6.000.000 euros pera l'amortització de part del capital pendent 
del préstec de 30.000.000 euros amb Caixabank. A data 31 d e desembre de 
2018 s'ha amortitzat 3.500.000 euros. 

La resta, 2.500.000 euros, s'amortitzara al 2019. Aquest import es presenta al 31 de 
desembre de 2018 formant port de l'epígraf Deutes amb empreses del grup i 
associades a c urt termini del passiu corrent, en tant en quant no ha estat 
aplicant. 

La informació més rellevant relativo a Deutes amb entitats de credit a llarg termini i a 
curt termini es resumeix en els següents quadres: 
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Entltat llnancera 

BBVA 

Lo Coixo 

BBVA 

BBVA 

Lo Coixo 

Lo Coixo 

Lo Coixo 

Lo Caixo 

Lo C o ixo 

lnteresso s merilots 

~ .;,, /4.,,. 

Enlltaf llnancera 

BBVA 

Lo C o ixo 

BBVA 

BBVA 

Lo Coixa 

La Coixo 

La Caixo 

La Caixo 

Lo Coixa 

lnteressos meritats 

TOTAL 

-~ 
M 

Tlooloala 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipo tecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Préstec 

T10oloala 

Hipolecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipotecori 

Hipotecari 

Hipolecari 

Préslec 

saldo 2018 

lm0ort Liara termlnl Curt termlnl Total Venclmenf 

891.485.25 453.739.01 38.697.83 492.436.84 2031 

24. 142.400.00 12.206.127.54 1.639.525.07 13.845.652.61 2026 

2.644.416. 15 l. 148.336. 13 54.454.28 1.202.790.41 2035 

97.872.00 63.678,48 3.226.29 66.904,77 2036 

498. 110, 19 368.729, 11 18.747.82 387.476.93 2037 

7 .1 61.604,26 5.980.708.64 136.709,07 6. 117.417.71 2038 

1.215.142,30 160.789,58 7.761 ,87 168.551.45 2038 

4.389 .895,80 3.056.942.26 35 1.960,84 3.408.903.1 0 2038 

30.000.000,00 11 .532.855. 97 1.81 1.782.40 13.344.638.37 2026 

73.145,33 73. 145.33 2019 

171.040.925,95134.971.906,721 4.136.010,80139.107.917,521 

saldo 201 7 

lmoorl Liara lermlnl Curl lermlnl Total Venclmenl 

891.485.25 492. 410, 12 38.075.73 530.485,85 2031 

24.142.400.00 14.002.615, 71 898.665,44 14.901.281.15 2026 

2 .644.416. 15 1.500.213.92 67.275,77 1.567.489,69 2035 

97.872.00 66.903.04 3.173.51 70.076.55 2036 

498.110, 19 387.476,93 18.516,49 405.993.42 2037 

7.1 61.604. 26 6.378.698, 18 143.445,81 6.522.143. 99 2038 

1.215.142,30 307.5 16,95 13.986,63 321.503.58 2038 

4.389 .895,80 3.395.39 1. 21 71.948,80 3.467.340.01 2038 

30.000.000.00 16.669.1 66.30 5 15.060,56 17. 184.226.86 2026 

77.400.00 77.400.00 2018 

71 .040. 925, 95 43.200.392.36 1.847.548,74 45.047. 941 , 10 

~ 

Garanlles 
lnverslons 

lnteres Descrlocló lmmoblllarles Exlslencles Altres Tota l 

lnleresHP. Hobitotges Promoció Suris 866. 174, 11 O.DO O.DO 866. 174, 1 I 

Euribor lrim+ 1,396 Ctro.Esplugues / Manuel Mariné O.DO 35.375.095, 98 O.DO 35.375.095.98 

lnleres -+0.45 Hobitolges Con Corts 44-48. 4a p i 1.015.137.00 º·ºº O.DO 1.015.1 37.00 

Euribo,-+0.45 Hobitotges Con Corls 40-42 3-7 75.561.20 O.DO º·ºº 75.561.20 

Euribor+l.25 Crto . Esplugues. 75-77 370.623.00 0.00 º·ºº 370.623.00 

Euribor trim+l ,765 Salvador Allende. 57-59 8. 578. 133. 10 O.DO 0.00 8.578. 133, 10 

Euribor+l.25 Linio Eléctrico. 23-25 239.807. 10 0.00 0.00 239.807.10 

Euribor trim+ 1 .748 Unía Eléctrico. 1-3 6.065.701.00 0,00 0.00 6.065.701,00 

Euribor trim+l.396 O.DO O.DO 0.00 O.DO 

0.00 0.00 0,00 0.00 

1 17.211 .136,511 "3S.37S.ó9S,'iiil 0,001 52 . .586.232,49¡ 

Garanlles 
lnverslons 

lnleres Oescrlocló lmmoblllarles Exlslencles Allres Total 

lnteresHP. Hobitotges Promoció Suris 866.174, 11 0.00 0.00 866.1 74.1 1 

Euribor trim+ 1.396 Ctro.Esplugues / Manuel Mariné 0,00 35.375.095. 98 0,00 35.375.095. 98 

lnteres -+0,45 Hobi totges Con Corts 44-48. So pi 1.266.369,71 0.00 O.DO 1.266.369.71 

Euribor-+0.45 Hobilotges Con Corts 40-42 3-7 75.561.20 O.DO O.DO 75.561,20 

Euribor+l.25 Crta. Esplugues. 75-77 370.623.00 º·ºº 0,00 370.623,00 

Euribor trim+l.765 Salvador Allende, 57-59 9.013.377,66 0.00 0.00 9.013.377.66 

Euribor+ 1. 25 Linio Eléctrico. 23-25 433.796.27 O.DO 0.00 433.796.27 

Euribor lrim+l.748 Linio Eléctrico. 1-3 6.443.516.00 O.DO 0,00 6.443.516.00 

Euribor trim+ 1.396 O.DO 0.00 0.00 0,00 

0.00 0,00 0,00 0.00 

18.469.417,95 35.375.095, 98 0,00 53.844.513, 93 
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Altres passius financers a llarg tEHmini 

Presenten el següent deta ll: 

Llarg termini 2017 

Eisa 1.073.373,73 
AGBAR Ribera - Salines 0,00 
Fiances rebudes 594.875,96 

TOTAL 1.668.249,69 

2018 

1 .073.373, 73 
3.995.974,00 

622.331,40 

5.691.679,13 

Eisa correspon a l deute pendent de abonament per l 'adquisició deis te rrenys de 
l 'antiga "Crista leria Europeas". 

El deute amb AGBAR correspon al deute derivat de la compra deis terrenys de 
Ribera-Salines. A l 'exercici 2016 es va signar una escriptura d'apla~ament fins 
desembre de 2018 del capito l pendent de pagament per l'adquisició deis 
terrenys de Ribera-Salines, 3.995.974 euros. A data 12 de desembre de 20 18 s'ha 
signat una escriptura d'apla~arnent del deute pendent de 3.995.974 euros f ins 31 
de desembre de 2020 i d'abonament deis interessos meritats fins 31 de desembre 
de 2018. 

El sa ldo de les Fiances rebudes correspon majoritariament a les rebudes deis 
lloguers contrac tes de lloguer d'aparcaments i habitatges. 

Venciments deis deutes 

Els terminis de venc iments per als cines anys següents deis deutes són: 

Venciment passius financers, any 2018 

2019 6.636.010,80 

2020 7.958.898,67 
2021 4.042.721,72 

2022 4.090.623,95 

2023 4.139.108, 12 

més de 5 anys 20.432.233,39 

TOTAL 4.J.299.596,65 

Venciment passius financers, a ny 2017 

2018 6.630.242,89 
2019 4.465.549,77 
2020 4.517.682,29 

2021 4.570.437,89 

2022 4.623.824, 15 

més de 5 anys 26.691.147,95 

TOTAL 5;1,498.884, 94 
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Al 31 de desembre de 2018, dins deis venciments a c urt termini s'inclou atenent a 
la seva presentació en balan<;, l 'import deis fons rebuts de I' Ajuntament de 
Cornelló pendents d'aplicar o l 'amortització de capital del préstec, 2.500.000 
euros. 

Altres saldos amb venciment a curt termini 

Els saldos a curt termini: 

a curt lerminl 
Deules a curt lerml ni 11 
l. Prestec hipotecan BBVA 
2. Preslec hipolecori Coixobonk 
3. lnteressos merilots i no obonols 

4. Altres possius finoncers 

Deule amb empreses del grup I assoclals 1 
Allres deufes coñierci'ais I no comerclals 1 
5. Creditors comerciols 
6. Proveidors. empreses del g rup 
7. Credil o rs diversos 

8. Remunerocions pendents de pogomenl 
9. Avon<;oment clienls 
TOTAL 11 

2017 2018 

6.630.242,89 € 4.532.956,21 € 
108.525,01 € 96.378,40 € 

1.661.623,73 € 3.966.487,07 € 
77.400,00 € 73.145,33 € 

4.782.694, 15 € 396.945,41 € 
27.960,95 € 2.516.738,35 € 

12.494. 996, 96€ 12555.789,65 € 
741.629,05 € 788.709,42 € 
19.211.45 € 21.919,97 € 

1.365.445,23 € 1.368.419,95 € 

77.331.01 € 81.779,54 € 
10.291.380,22 € 10.294.960,77 € 
19. 153.:tW,80 € 19.605.484,21 € 

• Deutes amb entitats de credit corresponen a les partides amb venciment a 
curt termini del deutes amb entitats financeres detallats en l'apartat anterior. 

• Altres passius financers inclou principalment el sa ldo resultant de les 
justificacions, descomptades les despeses per a la seva execució, del conveni 
signat amb I' Ajuntament de Cornelló perla gestió d' habitatges de lloguer per 
persones amb risc d 'exclusió social d' import inicial, 735.000 euros. El saldo a 31 
de desembre de 2018 pendent de justificar és de 354.61 0,28 euros, al 31 de 
desembre de 20 17 era de 534.537,96 euros. 

El saldo que figurava dins d' Altres passius financers amb AGBAR s'ha 
reclassificat a llarg termini (veure nota Altres passius financers a llarg termini). 

• Deutes amb empreses del grrup i associades inclou l'import del fons rebuts de 
I' Ajuntament de Cornelló pendents d'aplicar a l'amortització de capital de 
préstecs, 2.500.000 euros, que es preveu es realitzi en l'exercici 2019. 

• Creditors comercials i creditors d iversos corresponen a prove'fdors de 
subministraments, prestació de serveis i execució d'obres, també s'inclouen 
retencions de garanties d'obres {5% de l'execució material) pendents de 
venciment, així com previsions en concepte de liquidació per les plusvólues 
municipals de les vendes d'octius que encara no s'han liquidat. 

• Prove'fdors, empreses del grup es correspon amb deutes amb parts vinculades 
(veure nota 16). 

extraordinóries meritades. 

·,, 
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• Avan<;aments de clients inclou: 

o) Pogament ovanc;ot per lo compra-venda de la finca HOC resultont de 
nou planejament previst: 346 milers d'euros. Correspon a l pagament 
ovonc;at del con trocte de compravenda de port de lo finca HOC del 
sector Plano del Galet c1 desenvolupor urbanísticament en els propers anys 
(veure oportot d 'existencies). 

b) Pagoment avon<;a t per la compra-vendo de lo finco 125 resultan! del 
projecte de reparcel ·lorció o l 'ambit Ribero-Salines: 9.081 milers d'euros. 
Correspon al pogamen1r avan<;at del controcte de compravenda de part 
de la finco 125 del sector Ribera-Salines a desenvolupar urbanísticoment, 
previsto l 'escriptura per a 2016. Els Consells d'Administració d'ambdues 
parts, tal i comes formulo al conveni, van aprovar l 'amplioció de termini 
fins 20 18. 

El Consell d'Administració de Procornella de data 19 de desembre de 2018 
ha oprovot un nou document on s'estableix de termini pera lo signatura 
d'escriptura de compravenda de desembre de 2019. 

Veure apartat d'existencies. 

c) Ajuntament Cornella: 770 milers d'euros. Liquidació de la reurbanitzoció 
carrers (396 milers d'euros) i altres (374 milers d'euros) (nota. 16 Operacions 
omb parts vinculades). Aquestes operacions corresponen o encomanes 
d' obres de I' Ajuntoment de Cornella de Llobregat. 

d) Altres: 97 milers d'euros. 

Altra informació 

Avals 

Es troben constitu'its e ls següents avals davant d'entitats financeres: 

• lmport: 346.400 euros, comissió l % trimestral. Avala el pogament avan<;at pel 
contracte de compravenda de la finca HOC de Plana del Galet (veure 
apartat anterior i Notes d'imtruments financers i Existencies). Venciment 21 de 
juny de 2019. 

Risc Financer 

Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscs financers: risc de 
credit, risc de tipus d'interes i risc de liquiditat. 

La gestió del risc fi nancer esta controlada per la Direcció de la Societat. 

a) Risc de credit 

El risc de credit sorgeix d'efectiu i equivalents a l 'efectiu, arxr com a deis 
deutors comercials i a ltres deutes, incloent mptes a cobrament pendents i 
transaccions compromeses. 

.} 
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En relació als deutors, la Societat avalua la qualita t deis mateixos, consideran1 
la seva posició financera, !'experiencia passada i altres factors. Els límits 
individuals s'estableixen en funció de criteris interns. 

b) Risc de tip us d'interes 

Els risc de tipus d'interes sor¡;¡eix principalment deis comptes financers que la 
Societat te establerta amb entitats financeres. El tipus d' in teres aplicat a 
aquest recurs és el de merccit (tipus d' interes variable en funció de l'euríbor) . 

e) Risc de liquidita t 

La Societat realitza una ges1iió amb prudenc ia del risc de liquiditat, realitzant 
un seguiment de las previsions de reservo de liquiditat de la Societot en funció 
deis fluxos d'efectiu previstos. 

lnformació relacionada amb el •:ompte de perdues i guanys 

A data 31/12/2018 els ingressos i despeses financeres calculats per aplico ció del 
metode de d' interes efectiu són 14.140,85 i 684.131,98 euros respectivament. 

A data 31 /l 2/2017 van ser de 21 .703,78 euros i 811.788,62 euros respect ivament . 

lnformació sobre les aplac;aments de pagament realitzats a prove'idors. Disposició 
addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
modificada perla Llei 31 /2014 de 3 de desembre 

Dies maxims de pagament 20 18: 30 dies 
Dies maxims de pagament 2017: 30 dies 

2017 2018 
dies dies 

Període mig de pagoment a proveioors 21 22 

Rátio d'operocions pogodes 16 24 

Rátio d'operocions pendenf pogoment -1 3 -11 

import (euros) import (euros) 

Tota l pogoments reolitzats 7.097.799 € 7.856.504 € 

Total pogoments pendents 871.950 € 848.728 € 

~- ,, 



1 O. Fons Pro pis 
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La composició de les partides que formen l'epígraf "Fons Propis" és el següent: 

Concepte 2017 2018 

Capital social 9.466.39 1,47 € 9.466.391,47 € 

Prima d'emissió 1.780.207,7 1 € l.780.207,71 € 

Reserva legal 173.905,45 € 182.024,22 € 

Reserva voluntaria 38.280.558,28 € 38.353.627,24 € 

Resulta! exercici 81. 187,73 € 240.680.94 € 

TOTAL 49. 782.250,64 € 50.022.931,58 € 

La composició de les partides que formen l'epígraf "Fons Propis" és el següent: 

1. Capital Social 

Al 31 de desembre de 2017 i 2018, el Capital Social es troba fixat en la suma de 
9 .466.39 1,47 €, estant completoment subscrit, desemborsat i dividit, i representa! 
per 21.001 accions ordinaries, nominatives i d'una sola serie, de 450,7599081 € de 
valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de I' 1 al 21.001, 
a mbdós inclusius. 

L'accionista únic de la Societa't és I' Ajuntament de Cornella del Llobregat. 

2. Reserva Legal 

D'acord amb el previst en l'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de 
Capital, les societa ts destinaran el 10% del benefici de l 'exercici a la reserva legal 
fins que aquesta assoleixi, e l 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no 
superi el límit indicat, només podra destinar-se a la compensació de perdues en 
el cas que no existeixin a ltres reserves sufic ients per a aquesta finalitat. 

3. Els moviments de les reserves obeeixen a l'aplicació del resulta! de l 'exercici 
2017. 



11 . Existencies 

Els imports reconeguts són els que es mostren en la següent taula: 

Exercici 2018 

Conceple s01Jdo2017 entrodes sorlides !raspas soldo2018 
EX. BRM4 SOLER I CORTADA 963.985,72 € 963.985,72 € 
EX. JOAN FIVALLER 37-41 218.196, 17€ 10.88').00 € 2?!1,076. 17 € 
EX. EDIFICI CAN BAGARIA 268.992.40 € 268.992.40 € 0,00 € 
EX. EDIFICI ALPS 5 313,871.39 € 313.871 ,39 < 

EX. BRM3 SOLER I CORTADA 419.661 .34 € 419.66 1,34< 
EX. T. JOAN FERNANDEZ 35 IJF351 2.147.230.78 € 2.147.230.78 < 

EX. PAJO UNT2 LE 2.399.003.72 € 2.399.003.72 < 

EX. PA2 UNT I MENJADORS 1.165.121.41 € 1.165.121 ,41 , 
EX. P2 MILLÁS UNT9 6.035.556,00 € 6.035.556.00 , 
EX. P2 MILLAS ALPS 1 28 1.189, 12 € 281.189,12 1 
EX. P2 MILLÁS ALPS3 539.922,28 € 539 .922.28 < 

EX. PA6 UNTI 2.228.458.41 € 2.228.458.41 ¡ 

EX. P ASSATGE EMPORDANES 48.488,37 € 48.488,37 ,. 
EX. PA6 UNT3 837.757.33 € 837.757,33 < 

1 
EX. T. C) CALDERERIA SIEMENS 1.885.690, 79 € 1.885.690,79 1 
EX. T. O) VALEO SIEMENS ,4.784.709.73 € 4.784. 709,73 < 
EX. T. E) CALOERERIA SIEM ENS l '.2.006.889,31 € 12.006.889.31 • 
EX. T. AGRUPACIO SIEMENS 12) S.079.948,07 € 5.079.948,07 € 
EX. T. B) APARELLAJE SIEMENS 716,222.51 € 716.222.51 • 
EX. l. F) APARELLAJE SIEMENS '.1.37 4.677.65 € 2.37 4.677,65 € 
EX. JOAN MARAGALL ?.7 43.499,24 € 7.743.499.24 € 
EX. T. HOC plano del golel 14.162.403,01 € 14. 162.403,01 € 
EX. T. HOC p lano del golel PR 369,170.00 € 369.1 70,00 € 
EX. ARE RIBERA - SALINES 11 .020.558.05 € 11 .020.558,05 1 
TERRENYS EN FASE D'URBANIT1ACIÓ 7!l011.202,80 4 10.880,00 4 268. 992,40 4 0,001 n.753.090,40 4 
DmRIOIAMENTTERRENYS EN IIIIBANIZACIÓ -- ---u,05.547.oo, 1-----,- - ~~- ~--- - 0 ,004 t,---'7---~ 

•11.990.60, •96.556.40, 
EX. (PMSH) T. RIBERA - SALINAS 11.056.010,00 € 9.056.010,00 • 
EX. {PMSH) T. BRM4 SOLER I CORTADA 486.947, 47 € 486.947,47 I 
TERRENYS FASE URB. PATRIMONI MUNICI' AL DE SOL - 0,004 l'.542 957,47 4 o,oo, o,oo, 9.S42. 957,47 < 

EX. OBRA MUR M ILLAS-ALMEDA 165,515.55 € 165.515,55 < o.oo , 
EX. OBRA SECTOR OESlRALETA 126, 983,57 € 126.983,57 • 
EX. URB,SECTOR SURIS 181.404,61 € 181.404.61 ; 0,001 
EX. URB. ACCESSOS PRAT RISA 349.700.00 € 349.700,00 € 
EX. TREBALLS COBERTA PELL 7.250,00 € 7.250,00 ¡ 
EX. TREBALLS REHABILITACIÓ EDIFICI SIEMENS 14.944.35 € 14.944,35 € 
EX. REHABILITACIÓ SIEMENS 114.938,26 € 457.030.46 € 571.968.72 ! 
EX. REHABILITACIÓ CAN BAGARIA 42.423,09 € 42.423.09 € 0,00 ! 
OBRES EN CURS 1.003.159,4:H 457.030,46 ~ ---~,~-~! 1-·--- -~~~ l .070.84&,64 t ~- .. ----~--~--- --~------ ·-.----- ---- ·-0.001 J-.•----~ DETERIOIIAMENT OHES EN CURS ~-A73. 903,73 t ·346. 920 164 0.00 4 • 124. 913,,57 4 
PROJECTES IPLANEJAMENT 1.041.165,Jó 4 561.047,lH 1.602.212,47, 
EX, URB.PLANJ. SOLER I CORTADA 996.067,83 € 996.067.83 • 
EX. URB.PM2 PLASMICA 3.074.38 € 18.644,62 € 21.719,00 < 

GESTIÓ URBANISTICA 999.142,21 E 18.644,62 4 0,001 0,004 1.017.786,831 

< 



Conceote soldo 2017 entrodes sortides trospos soldo 2018 
HABIIATGES 

EX. HG Unio Eléctrico 23-25 O.OOE 0,00 E 

EX. HG CAN CORTS 40-42 O.OOE O.OOE ·- -
APARCAMENTS l !RAS!ERS - ·- - -
EX. PK. MARIAFORTUNY 31 1.810.44€ 1.810,44 E 

EX. PK. BLOC L l 18HG 54.615.00 E 3.344,43 € 51.270.57 E 

EX. PK. BLOC R l 18HG 30.465.00E 30.465.00 E 

EX. IR. Bl-5-7 BLOC A 1.430.67 E 1.430.67 E 
EX. PK. 02 OESTRALET A 109.693.07 E 109.693.07 • 

EX. TR. 02 OES!RALET A 4.423.IOE 4.423.10 E 

EX. PK. 03 OESTRALETA 238.180.80 E 238.180.80 E 

EX. TR. 03 OESTRALET A 22.250.80 E 22.250.80 E 
EX. PK. Clro. d"Esplvgue. 75-77 189.123.00 E 189.123.00 E 

EX. TR. Clro . d'E!plugues 75-78 24.139.50 E 24.139.50 E 

EX. PK. UNIAELECTRICA (HABITATGES PAVELLÓ) 526.311.16€ 526.311.16€ 

EX. APARCAMENT GERDERA 14.796,93 E 14.796,93 € 

EX. APARCM.ACACIA 5.685.58 E 5.685.58 € 

EX. APARCM. VERGE PILAR 2.343.04 E 2.343.04 4 

EX. TRAS!ERS SOL 168.710.64 E 9.585.57 € 159.125.07 4 

EX. PK. Salvador Allende 57-59 1.321.195.51 E 1.321.195,51 l 

EX. TR. Salv ad or Allende 57-59 325.595.15 E 325.595. 1 5 € 

EX. PK. Unio Eléctrico 23-25 1 78.328.56 E 1 78.328.56 E 

EX. TR. Linio Eléclnca 23-25 59.695.43 E 59.695,43 E 
-

LOCALS 
,_ 

- ,-
EX. LOCAL DI OESTRALETA 362.689,46 E 362.689.46 E 

EX. LOCAL D2 OESTRALET A 344.117.69 E 344.117,69 E 

EX. LOCAL 03 DESTRALETA 430.869.06 E 430.869.06 E 

EX. LOCAL Clro d 'Esplugues 75-77 164.076.00 E 164.076.00 ( 

EX. LOCAL Li1io Eléclrica 23-25 243.496.81 E 243.496.81 E 

EX. LOCAL Salva dor Allende 57-59 178.744,44 E 178.744.44 € O.OOE 

EX. OBRA LC.A- 8 B5 MILLAS 2.009.841.90 E 2.009.841.90 E 
PROMOOONS ACABADES 7.012.628,74 E 0,004 191.674,4-4 { 0,004 6.820. 954,30 4 .--------------~---- --~ nr:ii4.""rn.m ~~.8'2.594 --~-· ---- -
omlllOIIAMENT OIRES ACAIAOES •94.934,0lt •15UG.31t 

EXJSTENOES '7.610.256,01 { 1.Q.47.602,19 4 8.50.010,091 0,001 97.807.848, 11 E ----·-·--·-·~---.------ n r:m164.60t 
,_, _____ ------,___ ____ 

~.W.112,354 OETUIOIIAMENT El!ISTENCES •99.862.ff 4 ............... 0,004 
EXISTSIQES iN.871.091,41 E 147.739,IH 3'9.115,21€ o.au t7.42Ul5,7U 

Aspectes rellevo~ s de l'exercici 20 18 

Duront l'exercici 2018 no s'ho finolitzat cap promoció d'hobitatges. Els ospectes més 
rellevonts a destocar són: 

• S'ho formolitzot lo vendo deis següents edificis a l'Ajuntoment de Cornella : 

A dota 18 de desembre de 2018, vendo Edifici del director de Con Bogoria. 
A dato 21 de novembre ele 2018, vendo d'un Local a l'avinguda Salvador 
Allende 57-59. 

• S'han reolitzot obres de rehabilitoció a la Nou Caldereria al correr Sevilla i o la 
urbonització a ls tolossos del sector 2 de Millas. 

• En relació a les correccions valorotives per deteriorament, al 2018 o lo finca BRM 1-
3 del Sector Soler i Cortado, de lo que Procornella és propietaria en uno part, 
existeix una correcció valorativa de 96.556,40 euros; l 05.547 euros al 2017. 

No hi ha hogut cap altre moviment signifi tiu d 'existencies al 2018. 
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Assegurances: La Societat té contractades una polissa d'assegurances per cobrir els 
riscos als que estan subjectes els e!ements de les existéncies. Per una part una polissa 
de Responsabilitat Civil per a obres en curs com una vegada finalitzades les obres 
com a immobles (ja siguin buits o el lloguer) i com a constructors en la re urbanització 
de carrers. 

La descripció deis préstecs hipotecaris i les garan ties per a la seva consti tució estan 
expressades a la nota 9.a2 de Passius Financers. 

Actius no generadors d'efectius 

S'inclouen els següents elements: 

Adius no generadors de fluxos d'efecliu (Ordre EHA733/ 2010 de 25 de mar~) 
Cost Saldo Inicial Entrades Sorlides Saldo Final 

Aparcament cancessió Acacia 5.685.58 € 5.685,58 € 
Aparcament cancessió Verge del pilar 2.343,04 € 2.343.04 € 
Aparcament concessió Línia Electrica 526.311, 16 € 526.311, 16 € 
Trasters concesió Sol 168.710,64 € 9.585.57 € 159. 125,07 € 
Total 703.050,42 € 9.585,57 € 693.464,85 € 



Exe rcici 20 l 7 

Concepte soldo 2016 enlrodes sortldes !raspas soldo 201 7 
EX. BRM 4 SOLER I COR! ADA 748.255.IH 215.730,58 € 963.985.n E 

EX. JOAN FIVALLER 37-41 217.796.0H 400,13 € 218.196.17 E 

EX. EDIFICI CAN BAGARIA 268.992.40 E 268.992.40 E 

EX. EDIFICI AI.PS 5 313.871.39 E 313.871.39€ 

EX. P IBAG UE5 5-.533.549.21 E 5.533.549.21 E O.OOE 

EX. 8RM3 SOLER I COR! NJA 419.661.34 E 419.661,34 E 

EX. l. JOAN FERNANDEZ 35 (JF35) 2.147.230.78 € 2.147.230.78 E 

EX. PAIO UNT2 LE 2.399.003.n E 2.399.003.n € 

EX.PA2UNTI MENJADORS 1.165.121.41 E 1.165.121.41 E 

EX.PI M ILLAS UNT2 ,'..491 .401.92€ 2.491.401.92 E O.OOE 
ex. P2 MILLAS UNT9 6.035.556.00 E 6.035.556.00 E 

EX. P2 MILLAS ALPS 1 281.189,12€ 281.189,12( 

EX. P2 MILLAS ALPS3 539.922.28 E 539. 922.28 E 
EX. PA6 UNT 1 ,!.228.458.41 E 2.228.458,41 E 

EX. P ASSATGE EMPORDANES 48.488.37 E 48.488,37 € 

EX. PA6UNT3 837.757,33 E 837.757.33 E 

EX. l. C) CALDERERIAS IEMENS 1.885.690.79 E 1.885.690.79 ( 

EX. T. DI VALEO SIEMENS 4.784.709,73 E 4.784.709.73 E 
EX. T. E) CALOERERIASIEMENS 12.006.889,31 € 12.006.889,31 E 

EX. T. AGRUPACIO SIEMENS (2) S.079.948.07 E 5.079.948.07 E 
EX. T. 8) APARELLAJE SIEMENS 71 6.m.51 E 716.m,51 E 

EX. T. F) APARELLAJE SIEMENS 2.374.677,65 E 2.374.677,65 € 

EX. JOAN MARAGALL 7.743.499.24 E 7.743.499.24 E 

EX. T. HOC pbno del golel 14.162.403.01 E 14.162.403.01 E 

EX. T. HOC p bno del go lel PR 369.170.00 E 369 .170.00 E 

EX. ARE RIBERA- SALINES 11.020.558.05 E 11 .020.558.05 E 

ex.PI UNIT I PISA O.OOE 2.770.837,77 E 2.770.837.77 E O.OOE 

TERRENYS EN FASE D'URBANIT1ACIÓ ~ i 820.023.22 ( 216.130,71 ( I0.7'5.788.90 ( ---2.770.&37,77 ( ~~!)_( ~---- ---------- ---~--- ·- ----:l.ü,.;ü:m ~---- ---- ----------
DETEIIOUMENT TEHENYS EN URIANIIACIÓ -105.547.oa e -IA37.125.69C O.CID€ -105.547.00 e 
EX. (PMSH) T. RIBERA - SALINAS \1.056.010.00 E 9.056.010.00 E 

ex. (PMSH) T. 88 Milos 1.150.480.00 E 1.150.480.00 € O.OOE 

EX. (PMSH) T. BRM 4 SOLER I CORTADA 486.947.47 E 486.947.47 E 
TERREN YS FASE UR8. PATRI\AONI MUNICl'AL DE SOi. 111693.~ 7.47 ( 0,00( 1.150.480,00 E 0,00€ 9.542. 957,47 ( 

ex. OBRA MUR MILLAS-Al.MEDA 165.515.55 E 165.515.55 E 

EX. OBRA SECTOR OeSTRALET A 126.983.57 E 126.983.57 € 

EX. U RB.SECTOR SURIS 181.4()4,61 ( 181.404.61 E 

EX. URB. ACCESSOS PRAT RIBA 349.700.00 E 349.700.00 E 
EX. TReBAI.LS COBERTAPeLL 7.250,00E 7.250.00 E 

EX. TREBAI.LS REHABILITACIÓ EOIFICI SIEMENS 14.944.35{ 14.944.35 E 

EX. ReHASILITACIÓ SleMENS 114.938.26€ 114.938.26 E 
EX. ReHASILIT ACIÓ CAN BAGARIA 42.423.09 E 42.423.09 E 
OBRES EN CURS 845.798.oa E ~~! 0.00( 0,00( 1.003. 159.~ ( ~·--- - --- ---1 C.iimñé ~-~ 

DETEIIOIAMENT OIIES EN CUIS o.oac o.ooc o.oac ..m.mnc 
PROJECTES I PLANEJAMENT 1.784.654,49 ( 262. 715,25 € - 1.006.204.38 € 1.041.165.36 € 

EX. URB.PLANJ. SOLER ICOR! ADA 996.067.83 E 996.067.83 E 

EX. URB.PM2PLASMICA 3074.38€ 3.074.38 E 

GESTIÓ URBAN IST ICA 996.067.83 ( 3.074,38 ( 0,00 ( 0,00( 999. 142.21 ( 

( 
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Concecte salido 2016 entrades sortides !rascas saldo 2017 
HABlrATGES 

EX. HG Linio Eléctrico 23-25 200.303.91 E 200.303.91 1 000 f 

EX. HG CAN CORTS 40-42 160.871,06 € 160.871.06 • 0,00 f 
1- 1-

,_ 
APARCAMENTS HRASTERS 

1- •~ ,_ 
EX. PK. MARIAFORTU NY 31 1.810,44€ 1.810.44 f 

EX. PK. BLOC L l 18HG 54.615,(XH 54.615,00 f 

EX. PK. BLOC R l 18HG 30.465,00 € 30.465,00 f 

EX. TR. Bl -5-7 BLOC A 1.430.67 E 1.430,67 f 

EX. PK. D2 DESTRALET A 109.693,07 € 109.693.07 f 

EX. TR. D2 OESTRALETA 4.423. 10 € 4.423,10 f 

EX. PK. 03 OESTRALET A 238. 180.80 € 238.180.80 f 

EX. TR. 03 OESTRALETA 22.250.80 € 22.250,80 f 

EX. PK. Clro. d 'Esplugues 75-77 189.1 23.00€ 189.123,00 f 

EX. TR. Ctro. d'Esplugues 75-78 24.1 39,50 € 24.139,50 f 

EX. PK. UNJA ELECTRICA (HABIT ATGES PAVELLÓ) 57 4.142,89 € 47.831.73 € 526.311,16 ! 

EX. APARCAMENT GEROERA 14.796 93 € 14.796,93 € 

EX. APARCM. ACACIA 5.685.58 € 5.685,58 f 

EX. AP ARCM. VER GE PILAR 2.343,04 € 2.343,04 ! 

EX. TRASTERS SOL 168.710,64 € 168.710,64 f 

EX. PK. Salvad or Allende 57-59 l.321.195,51 € 1.321.195,51 f 

EX. IR. Solvodor Allende 57-59 325.595.15 € 325.595.15 ! 

EX. PK. Linio Eléclrico 23-25 196.767,63 € 18.439.07 € 178.328,56 f 

EX. TR. Lnio Eléclrico 23-25 63.315,89 € 3.620,46 < 59.695,43 ! -
LOCALS -
EX. LOCAL 01 OESTRALET A 362.689,46 € 362.689,46 € 

EX. LOCAL 02 OESTRALET A 344.117,69 € 344.117,69 ! 

EX. LOCAL 03 OESTRALET A 430,869.06 € 430.869,06 ! 

EX. LOCAL Clro d'Esplugues 75-77 164.076,00 € 164.076,00 € 

EX. LOCAL linio Eléclrico 23-25 243.496,81 € 243.496.8 1 < 
EX. LOCAL Salvador Allende 57-59 l 78.7 44,44€ 178.744,44 € 

EX. OBRA LC.A - B B5 MILLAS 1 .849.346,62 € 160.495,28 € 2.009.841.90 € 

P ROMOCIONS ACABAD ES i '.283.199.694 160A95,28 f • 431.066,23 € O,OOf- 7.012.628,74 € -·--------------------·-DETERIORAMENT OBRES ACABADES - , r-11:w.4¡-4 - --:¡23,179.'10 E -- - -U:-8?1.444 ~~------

EXISTEN CES 10)'.423.180. 78 f 799.776,974 12.3n.335, 13 • 1.764.633.39 f -· ':-j. 988.454.83 E -221.126, 90 E -1.483.017,134 '-----ó',iicj"¡ 
DETEIUOIIAMENT EXl5TENCES 

EXISlENCIES 1051.434. 725,95 € 571.050.07 € 10.894.318,001 1.764633,311 E 

As pectes rellevants de l'exercici 20·17 

Durant l'exercici 201 7 no s'ha finalitzat cap promoció d'habitatges. Els 
rellevants a destacar són: 

• S'ha formalitzat la venda deis següents terrenys: 

Porcel -la UE5 a Nova Cornella fase 2 CB a data 26 d 'abril de 2017. 

~:isim:i11 

97.610.256,01 • - --- ----734.164,60! 

96.876.091,411 

Finca B2 del Sector Mill as a Are Homes Pare Mercader SL a data 20 - -0~6u~~" 
de 201 7. • · 

• 

Porcel ·la l del Sector PAU 2 Cinema Pisa a l' lmpsol a data 17 de novembre de 
2017. 

Dintre del Patrimoni Municipal de Sol i Habitatges, disminució del PMSH al 
formalitzar l 'escriptura d e venola de la finca B8 del Sector Millas aportada per 
I' Ajuntament de Cornella al PMSH a la Societat Cevasa, a data l O de novembre 
de 2017. 

S'han formalitzat les vendes de 2 habitatges a la promoció de Avda Can Corts 
40-42 i a la Línia Electrice 23-25. 

No hi ha hagut cap a ltre moviment signific ti1 'existé ncies al 2017. 

-~ 



12. Situació fiscal 

\ 

D'acord amb la legislació vigent, els impostas no poden considerar-se definitivament 
liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

La Societat té oberts a possibles inspeccions to ts els tributs que li són aplicables, 
corresponents a tots els exercicis no prescrits, així com les corresponents cotitzacions 
a la seguretat Social. Els Administradors consideren que no es derivarien passius 
addicionals rellevants per a la Societat com a c onseqüencia d'una eventual 
inspecció. 

A efectes de tributació de l' lmpost sobre societats, la Societat aplica la bonificació 
del 99% de la quota íntegra prevista en I' article 34 de la Llei 27/20 14, de 27 de 
novembre, de l'lmpost sobre societats. 

Els saldos deis comptes d'Administrocions Públiques són els següents : 

,_ u 2017 20111 
Admlnlslraclons pübllques lmport lmport credllor lmporl lmport credllor 

deutc,r deutor 
H.P. IVA 9.770,03 E 45.260.96 € 
SUBVENCIONS 
Generolilol Cololunyo 

(0.L.HJ 1.0:33,00€ 2 1.357.00 E 
Ajunlomenl , Rro lnfonlil 25.000.00 € 25.000.00 E 
Generolilol Cololun',<), Projecl e lmpuls 5,60,00 € 
Generolifol Cololunyo,AODL 85.372.63 € 11 8.169.BH 
DIBA. Cornello Creació 
D18A. leixil producliu 131.250,00 € 137.812,50 € 
D18A, Recull Acfivilofs 11.025.55 € 25.956.55 E 
DIBA, Reempreso 11 ,670.00 € 42.670.00 E 
H.P. DEUTORA IM'S.SOC. 7,598.37 € 6.780.23 € 
H.P. IN'l'OSTOS DIFERITS 13.080.68 € 13.080.68 ,. 
H.P. IRPF 64.739.92 E 67,339.61 1 

SEGURETAT SOCIAL CREO. 74.939. l óE 75.668,78 • 
TOTAL 283.279,58 E 152.759,76 4 423.007,08 4 156.089,074 

La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l' lmpost sobre 
Societats és: 

,. 2017 2018 

Resullat del campte de pérdues i guanys 81.187.73 240.680,94 

correccions de resultots 
Allres despeses no deduibles fiscolment 
Allres provisions no dedu'1bles fiscolment 
Aplicació de la limitoció en lo deduibilitot d 'c1mortitzoció acumulado 
2013-2014 (prorroteig en lOanys) -1 16,246.85 - 11 6.246.85 
Deterioroment del valor d'elements patrimoniols 228.726.90 240.296.51 
Reversió del deterioroment del valor d'elements potrimoniols -1.7 19. 171.29 -14.637.76 
Ajustaments per lo limitoció en lo dedu'ibi lito t en despeses finonceres 0,00 -330.008,87 
Ajustoments perlo limitoció en la dedu'ibilitot d'omortitzacions 
Limi t de deducció per convenis de col laboració 220.924.58 217.234,28 
BASE IMPOSABLE -1.304.578. 93 237.318.25 
Compensació pérdues onteriors -237,318,25 
CUOTA INTEGRA 0.00 0,00 
Bonificoció 99% art .34 llei 37/ 201 4 
Cuota exercici o inqre,or o.oo 0.00 

.,. 



La Societat té pendent d 'aplicoció en propers exercicis les següents bases 
imposables negatives. 

11 varlacló 
Exercici d 'oriaen saldo ini saldo fin 

201 1 1.497. 158, 22 -237.318,25 1.259.839,97 
2012 1.488.384,82 1.488.384,82 
2013 1.603.824, 29 1.603.824, 29 
201 4 824.297.78 824.297, 78 
2016 3.33 1 .825,03 3.331 .825,03 
2017 1.304.578,93 1.304.578,93 
2018 0,00 0,00 

TOTAL '1 10.050.069,07 -237.318 ,25 9.812.750,82 

La despesa financera pendent de deducció fiscal en exercicis posteriors és: 

,¡ varlacló 
Exerclci d'orl9en saldo lnl saldo fin 

2012 1.033.659,23 -330.008,87 703.650,36 
2013 1.359.476.37 1.359.476,37 
20 14 1.594.747,52 1.594.747,52 
2015 2.335.020.52 2.335.020.52 
201 6 1.030.491 ,78 1.030.49 1.78 
2017 0,00 0,00 
2018 0,00 0,00 

TOTAL 11 7.353.395,42 -330.008.87 7.023.386,55 

Les amortitzacions pendents d e deduc ció fiscal en exercicis posteriors és: 

,, 
apllca cló 

Exercici d'orlgen 11 saldo lnl saldo fin 

20 13 388.557,25 55.508, 18 333.049,07 
20 14 425.170,73 60.738,67 364.432.06 

TOTAL 1 813.727,98 116.246,85 697.481 ,13 

! 

\ 
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13. lngressos i despeses 

\ 

l . El deta ll de les partides de compres despeses vendes ingressos són toles 
realitzades dintre de I' Estat Espanyol. 

Concepte 11 2017 

Compra lmmobles i terrenys 2 16.1 30.71 € 

Subministroments - presto ció serv eis orees 

social i económico 1.981.848, 19 € 

Obres urbonitzoció 463.329,96 € 

Certificacions i despeses de promocions óreo urban, 554.200,79 € 

Treballs realitzots per altres empreses 410.030,96 € 

Traspas d 'immobilitzat a existéncies l .764.633,39 € 

Variació d 'existéncies 8.959.300,42 € 

S erv eis ex t eriors 3.156.124,89 € ~ 

Tribu is 655.861. l 7€ 

Sou i soloris 2.796.657,94 € 

\ndernnilzacions 3.417,56 € 

Seguretal Socia l genera l 768.564,81 € 

Despeses de personal 3.568.640,3 l € 

Pérdues credits incobrables 0,00€ 

Despeses financeres 81 l.788,62 € 

Perdués enajenació inversions immobilimies 0,00€ 

Despeses excepcionals 35.673.28 € 

Dotacions per amortizacions l. 952.161,04 € 

Pérdues p er deteriorament i altres dotacions 1.894.710,65 € 

Pérdues p er deteriorament e lements patrimonials 105.547,00 € 

Total Corrpres i despeses .. 26.529.981 ,38 € 

Concepte 11 2017 

Venda i ingressos orea urbano 13.949.580,70 € 

lngressos prestació serveis árees social i económica 3.625.363,05 € 

Arrendoments 1.893.067,55 € 

Varioció de existencies -930.912,81 € 

Subvencions 5.991.869,51 € 

Altres ingressos de geslió 110.870,43 € 

\ngressos financers 21.703,78 € 

Benefici enajena ció inv ersions immobiliaries 0,00€ 

lngressos excepciona Is 17.323,36 € 

Excessos i oplicacions prov isions d iv erses 259.023,69 € 

Aplicacions p er deleriorament e\ements patrimonio \: 1.673.279,85 € 

Total vendes t ingressos .. 26.611 .169,11 € 

• Hi ha una tendencia al control de les despeses 
genera ls (Árees social i económica). 

2018 

10.880,00€ 

l .978.129,66 € 

442.045,36 € 

l . 130.868,38 € 

369 .310,67 € 

0,00€ 

258.112,40 € 

3.219.197.19 € 

364.306,08 € 

2.895.806,96 € 

2.265,42 € 

778.055,02 € 

3.676.127,40 € 

108.395,34 € 

684.131,98 € 

30.031,29 € 

12.704,55 € 

1.947.021,94 € 

365.262, 10 € 

240.296,51 € 

14.836.820,85 € 

2018 

l.038.974,74 € 

3.875.029,97 € 

l.939.912,36 € 

802.624,66 € 

6.066.449,95 € 

105.626,94 € 

14.140,85 € 

883.233, 97 € 

33.469,85 € 

309.047,90 € 

8.990,60 € 

15.077.501 ,79 € 

a les activitats 
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• Les diferencies més significatives venen de !'Área Urbana. Aquest any no s' ha 
efectuat cap venda de terrenys per la qual cosa hi ha una disminució substancial 
a l 'apartat deis ingressos i del cost d'aquestes vendes a l 'apartat de despeses 
(variació d'existencies). 

• Les despeses de personal s'han incrementat per la c reació de la Oficina del Pla 
Director Sant lldefons i l'augment establert per l'exercici pels Pressupostos 
Generals de 1' Estat. 

• L'increment a les despeses de certificacions de l'area urbana es conseqüencia 
del desenvolupament de obres d'urbanització a diferents sectors que afecten a 
terrenys venuts a exercicis anteriiors. 

• Les disminucions de despeses financeres de 0,8 milions d'euros a 0,6 milions 
d'euros, tenen el seu origen en les amortitzacions realitzades a finals del 2017 i les 
amortitzacions d'endeutament financer. 

• Aquest any s'han fet provisions o compte de les obres de consolidació de l'edifici 
de Can Bagaría "Casa del Direc:for", venut a I' Ajuntament de Cornella . 

• El detall de les partides de despeses i ingressos de !'Área Urbana és el següent: 

Concepfe 2017 2018 

Compra lmmobles i terrenys 2 16. 130,71 € 10.880,00€ 

Subministraments - presto ció serv eis arées 36.036,30 € 37.795,20€ 

Obres urbonització 463.329,96 € 442.045,36 € 

Certifico cions i despeses de promocions óreo urban, 554.200,79 € l . 130.868,38 € 

Trebolls reolitzats per o ltres empreses 410.030,96€ 369.310,67 € 

Traspas d'immobilitzot o existéncies 1.764.633,39 € 0,00€ 

Varioció d'existéncies 8.959.300,42 € 258. l 12,40 € 

Serv e is exteriors 363. 118,58 € 364.285,74 € 

Tribuis 646.402,03 € 341.051, 10 € 

Sou i so laris 556.569,58 € 550.248,25 € 

lndemnitzocions 

Seguretat Social general 119.633,61 € 153.758,54 € 

Despeses de personal 676.203, 19 € 704.006,79 € 

Pérdues c red its incobrables 0,00€ 0,00€ 

Despeses financeres 526.538, 1 4 € 480.19 1,78 € 

Perd ués enajenoció inversions immobiliaries 30.03 1,29 € 

Despeses excepciono Is 5.242,76 € 1.407,52 € 

Dotocions per o mortizocions 78 1.603,94 € 750.974,48 € 

Pérdues perdeterioro ment ioltres otros dotocions 1.761.638, 12 € 365.262, 1 O € 

Pérdues per deterioroment elements potrimonials 105.547,00 € 240.296,5 1 € 

Total Corrpres I despeses 5.526.519,32 € 



Concepte :i 
2017 2018 

Vendo i ingressos área urbana 13.949.580,70 € 1.038.974,74 € 

Arrendaments 1.732.730, 12 € 1.794.584, 17 € 

Variació de existencies -930.912,81 € 802.624,66 € 

Treballs rea litzats per immobilitzat 

Subvencions 2.882.086,67 € 2.774.452,91 € 

Allres ingressos de gestió 1 10.870,43 € 105.626,94 € 

lngressos financers 11 .697,07 € 14.140,45€ 

Benefici enajenació inversions immobiliaries 0,00€ 883.233, 97 € 

lngressos excepciona Is l. 152,06 € 4.232,93 € 

Excessos i aplicacions prov isions div erses 250.220,42 € 309.047,90 € 

Aplicacions per deleriorament elements p atrimonia l• 1.673.279,85 € 8.990,60 € 

Total vendes i ingressos 19.680.704,51 € 7.735.909,27 € 

\ 
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14. Provisions i contingencies; 

En relació a les provisions que apareixen en el balanc; de la Societat, el detall de les 
provisions a 31 de desembre de 2018 és el següent: 

lmport 

A 1/ 01 /2018 1.953.137,50 € 

Dotacions amb corree a resultats 342.0 10,74€ 

Aplicació amb abonaments a resultats -304.884,09 € 

Pagaments en l'exercici 0,00€ 

Traspassos i altres º·ºº € 
A31/12/2018 1.990.264, 15 € 

La composició del saldo és la següent: 

Concepte 11 soldo inicial enlrades sortides saldo fi nal 

PROV.FINAL GRUES-ZB 285.268,64 € 86.073,24 € 1.483,35 € 369 .858,53 € 

PROY.FINAL URB. SECTORES l .667.868,86 € 255.937,50 € 303.400,74 € 1.620.405,62 € 

Total provisions 1.953.137,50 € 342.01 0,74 € 304.884,09 € 1,990.264, 15€ 

Provisió final urbanització recull les carregues d'urbanització pendents de 
desenvolupar a corree de la Societot corresponents a finques venudes. 

Les carregues d'urbanització deis terrenys venuts a exercicis anteriors pendents de 
desenvolupar per Procornella eren a comenc;ament de l'exercici de 1.667.868,86 
euros, havent-se aplicat la provisió per les obres realitzades al 20 18 al sector Millos i 
Bagaria-Alstom per import de 303.400,74 euros, En l'exerc ici 2018 i associat a la venda 
de l'edifici de Can Bagaria venut c1 l 'Ajuntament de Cornella s'ha dotat una provisió 
perles obres de consolidació del moteix. 

La Societat té litigis en curs . A continuació s' informa de l'estat deis litigis més 
rellevants: 

• Al 2017 es va dic tar sentencia respecte d 'un procediment seguit davant el Jutjat 
de Primera Instancia n.4 de Cornella de Llobregat, interposat per Llobregat XXI SL i 
CAT 2002 Promociones lmmobiliarias SL, integrants de Llobregat B5 UTE que 
demandava a PROCORNELLÁ. La sentencia entén que els acabats deis locals 
que va rebre PROCORNELLÁ eren superiors a aquells que hauria d'haver entregat 
la UTE i va condemnar que PROCORNELLÁ a abonar la quantitat de 160.495 
euros, desestimant la resta de pretensions del demandant. Aquest import va ser 
registrat com a més valor deis locals rebuts, 

• 

A la vegada. la sentencia tombé va estimar la demanda reconvencional 
interposada per Procornella contra el tercer per import de 167.899 euros i que 
s'hauria de abonar a Procornella. Aquest import no ha estat registrat com a dret 
a cobrar, ates que aquesta última part de la sentencia ha estat apel foda per 
Llobregat XXI SL i CAT 2002 Promociones lmmobiliarias SL. 

Procediment ordinari que se se~3ueix davant el Jutjat de primera instancia núm. 3 
de Cornella de Llobregat, Secció 3, a b el número 509/2018, interposa t per la 
Comunitat de propietaris del Compl x situat entre el correr Maria Aurelia 
Campmany 22-24 i l 'avinguda Can Cor s 39-41 43-45 de Cornella de Llobregat 
(Fatjo 111 ). 

-



La reclamació de la Comunitat de Propietaris ascendeix entre diverses partides a 
367 .000 euros. import que no ha esta! registra!. PROCORNELL.A va contestar la 
demanda el 13 de novembre de 2018 i s'ha oposat amb carócter principal.perla 
caducitat de l'acció pera la seva reclamació, i amb carócter subsidiari. per la 
inexistencia de detectes i/o la no responsabilitat de PROCORNELLA, estiman! així. 
que el procediment es resolgui de forma satisfactoria pels interessos de la 
Societat. 

Dintre d'aquest apartat haurien de mencionar que la Societat te coberts els possibles 
riscos i contingents per evicció. sanejament i garantia mitjan~ant diferents medis. 

a. Asseguran~a decennal per deu anys, d'acord amb la llei 38/1999, de 
Ordenació de l'edificació. pera les promocions d'habitatges que cobriria 
desperfectes en l'estruct'ura i fonaments de l'edifici 

b. Retenció del 5% de l'execució material de les obres durant un anys des de 
la signatura del acta de~ recepció provisional. El saldo retingut a data 31 
de desembre de 2018 és de 280.921 euros, deis quals 275.751 euros es 
traben ven~udes pero no reclamables per deficiéncies amb les obres i 
amb les societats en concurs de creditors. Al 2017 el saldo total era de 
280.921 euros. 

c . Aval indefinit a com a garantia del 5% les obres executades rebut a canvi 
de la devolució de les retencions no hi ha hagut variació entre el 2017 i 
2018 (937.659,57 euros). No ha ven~ut cap aval. 

\ 



15. 
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Subvencions, donacions ii llegats 

Dintre de la categoria de subvencions. donacions i llegats esta comptabi 
del patrimoni cedit per l 'Ajuntament de Cornella pera la seva gestió eco , 
fons d'amortitzac ió, tal i com s'ha comen tat a l'apartat 5 i 6, d'immobilitzat 
lnversions lmmobiliaries. 

Els moviments registrats en I 'exercic i 2018 han estat els següents: 

Exercici 2018 

sub venclons subvenci ons de 
entrodes entrades d'explotacló a capital a 

Concepte saldo lnlclal capital explotacló resultots resul tats 

Pafrlmoni en c esst6 
Edifid Centre · Firo - Audilori 14.127.995,17 € 
Fons d 'omorlització -6,214,275,.45€ 282.S59, 92 € 
Edifid Pare Esporliu Llobregol 25.721.768, 10 € 
Fons d 'omortitzoció •4, 156.073,88 € 488.713,56 € 
Edlfid Complex Esportiu Con Meícader 6.912.698, 27 € 
Fons d'amortització -6 16.51 4,40 € 128. 955.72 € 
Ed ifid Ludoleca - Cenlre Cívic 1.196.828.65 € 
fons d'o morlitzo ció -108,713,04 € 22.739.76 € 
Potrimoni c essió fo ¡::xJrcamenl moritzJ 341.912.23 € 
Fons d 'omortitzoció - 149.861,97 € 6.838,20€ 
Potrimoni Municipal de sól i hobilolge 19.00'.l.574,88 € 

S6.054.3311~ e 929.807.161 
subvencions subvencfons de 

entra des entrades d'explolacló a capita l a 
Concep te saldo lnlcl,al capital explota ció resultats resultots 

Sub vencions 
Ajunlamenf de Cornella 
Transferencia amortilzoció d eute 7.515.344,63 € 3.500.00'.l,OO( 2 ,333,00),00 1 
Subvenció de Funcionamenl 2.440.00'.l,OO, 2.440 .00'.l,OO 4 
Subvenció de capílal 457,921.80 € 45.782.77 , 
Subvenció de copílal PELL 179.010,. 97 € 27,300.12 f 
Subvenció Rro Infantil 25.00'l.OO< 25.00'.l,OO l 
Generolltot de Catalunya 
Subv. Ca pita l habilalges de llog uer Stiris 109.667,83 € 8.962.92 f 
Oficina local d'habitofge, 36.566.00 < 36.566 ,00, 
Hobilalges de llog uer Suris (inleressos} 3.565 ,91 < 3 .565,91 , 
Hobilalges de lloguer Suris (a mortilzacíó} 15.2 19,60 € 15.2 19, 60 1 
AODL 46,503.31 € 8 4.924,63 < 50,314.47 
Diputacló de Barcelona 
Dibo Cornell6 Creació 
Oiba Reempreso 31.00'J.OO, 31.00'.l.00 ( 
Recull Aclivilo fs 14.931.00 € 14,931.00 l 
Diba CLSE !05.00'.l,00€ 105.00'.l,00 ( 

8.30U48!~ 4 J.515.2 19.60 l 2.740.987,Mt 2.706.377.31 • 2.4Jll.265.41 l 
Total U364. 787Jho 1 3.515.219.60 • 2.740.i87.541 2. 706.377.31, 3.3'0.072,57 l 

saldo final 

14.127.995,IH 
-6, 496.835,37 € 
25.721.768, IO € 
-4.644.787.44 € 
6.912.698,27 < 
-745.470,12 € 

1.196.828,65 € 
-131. 452,80€ 
3 41.912,23 ( 
-JSó.700.17 € 

19.00'.l.57 4,88 
55.126.531,~ 

8 .682.344,63 , 

412.139,03 • 
151.710,85 f 

100.704,91 • 

81.113.474 

9..428.012,89 
6.US4.544,291 

Les subvencions i transferencies de l'Ajuntament es traben desglossades 
explicades al punt 16 d'aquests comptes. 

De les subvencions, donacions i lle:ga ts cal destacar: 

• IMMOBLES CEDITS O ADSCRITS PER L'AJUNTAMENT DE CORNELLA 

Dins de les o rees de la Societat es traben els diferents immobles: 

Area social 

Pare Esportiu Llobregat (PELL). A l'any 2005 1' Ajuntament de Cornella va crear el 
servei públic local de practica de l'esport de diferents modalitats a l Pare 
Esportiu Llobregat, constituH per un avelló esportiu on cedit entre d 'altres al 
Bósquet Club Cornelló, una piscina ,rerta i una a ltra descoberta, així e 
diverses sales amb material de gimn s. \ 
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Ludoteca i Centre Cívic. Mitjonc;:ant acord del Ple de I' Ajuntament de Cornella 
de data 21 de more;: de 2013 queda adscrit a l'immobilitzat de PROCORNELLA 
ambla concessió de la gestió directa deis serveis públics a l'ambit sociocultural 
del nou Centre Cívic - Ludoteca si tuat a l 'edifici del Pare Esportiu Ll obregat. En 
aquest centre es fon tot tipus d'activitats socioculturals. 

Complex Esportiu Can Mercader. Mitjanc;:ant acord del Ple de 1' Ajuntament de 
Cornella de data 21 de more;: de 2013 queda adscrit a l' immobilitzat de 
PROCORNELLA amb la concessió de la gestió directa del les noves piscines 
situades al Pare Can Mercader despres de les reformes realitzades per 
I' Ajuntament. Junt amb el Porc Esportiu Llobregat doten al municipi de dues 
instal ·lacions importants peral desenvolupament de l 'esport. 

A.rea Economica 

Recinte Firal. Organització de Fires . 

Auditori. Arrendament a tercers per a representacions promogudes per la 
propia Societat, com a per tercers. 

Edifici annex a I' Auditori : Espai on la Societat te la seva seu social. 

Centre de Empreses: Arrendoment a tercers de moduls i naus, i prestació de 
serveis diversos i assessorament d'empreses. 

A.rea Urbana 

Aparcament Moritz. La cessió per a gestionar de 62 p laces de l'aparcament 
Moritz, que com a contrapartida al passiu !roben un "patrimoni en cessió" i un 
"fons d'amortització" per part de l 'Ajuntament de Cornella. 

PATRIMONI MUNICIPAL DE SOi. l HABITATGE 

El Ple de l 'Ajuntament de data 17 de desembre de 2009 va adoptar entre 
d'altres l'acord d'aprovar la memoria de data 11 de desembre de 2009 en la 
que s'estableix la transferencia deis elements necessaris (solars i dotacions 
economiques) del patrimoni municipal del sol i l 'habitatge de I' Ajuntament de 
Cornella a la Societat com o entitat urbanística especial i com a mitja propi 
instrumental pera la gestió d 'aquests recursos d'acord amb l'a rtic le 8 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre., de Dret a I' Habitatge. La característica essencial 
d'aquesta gestió esta en la dedicació exclusiva deis recursos del Patrimoni 
Municipal del Sol i de l'habitatge a adquisic ió o generació de sol i habitatge. 

Enc;:a, PROCORNELLA ha anat sent designada com a administració actuant per 
part de I' Ajuntament de Cornella de Llobregat de diversos projectes de 
reparcel ·lació rebent compensacions o cessions d'aprofitaments urbanístics 
deis sectors. 

! 
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La composició i evoluc ió del patrimoni municipal del sol i l'habitatge ha estat la 
següen t: 

lmports lnlci 2018 
lmports fino/ 

2018 
Orígens Any (en euros) voriació (en euros) 

2018 
Primero dotació económico (ocord Ple l 7.12.XXJ9) 2<:X)9 9.038.010,0C 9.038.010,0C 
Segono dolació económico (ocord Ple 27.4.2011) 2011 3.428.617,33 3.428.617,3:'. 
Tercero dotació económico (ocord Ple 28.7.2011) 2011 1.308.435,00 1.308.435,0C 
Dotoció económico. Cessíó del 15% de l'increment d,e l'oprofitomenl urbonístic 
subslltuYdo pel seu equivalen! monetori projecte de reporcel !oció del polígon 
d'octuació urbanístico delimito! a la Modificació Punt·uol del PGM a l'ómbit de 
les insta/ focions d ' Aigües de Barcelona en lo confluencia del correr Torragones i 
lo carretero de Carnelló o s,mt Joon Despf BV-2011 (acord Junio de Gavern Local 
15. 11 .2013) 2013 559.440,00 559.440,0C 
Dotació económico Projecte de Reparcel !oció del Cin ema Pisa 2014 71 1.968,08 711.968,0t 
22,883% de lo finca BRM4 que correspon o 10% de oprofilament urboníslic del 
sector del Projecle de Reporcel !oció de Soler i Cortado 2015 486.947,47 486.947.47 
Dotoció económico. lmport de la vendo del 59,27% de linea UE, aportado 2014 2016 2.31 6.677,00 2.316.677.0C 
Dotació económico. lmport de lo vendo d el B8 M llós 2017 1.150.4&1.0C 0.00 1.150.4&1,0C 

19.000.574,88 0,00 19 .000.574,88 

Els recursos obtinguts es traben ap licats en les següents finques que figuren en 
l 'actiu de PROCORNELLA coma Existencies: 

lmports inici 2018 
lmports tinol 

2018 
Aplicacions Any (en euros) variació (en euros) 

2018 
Terreny; adqulrits a SGAB en el Sector Ribera-Sa linas 2011 9.056.0 10,00 9.056.010,0J 
22,883% de la finca BRM4 que correspon a 10% de a1profiloment urbonístic del 
sector del Projecle de Reporcel ,oció de Soler i Cortado 2015 486,947.47 486.947.47 

9.542. 957,47 0,00 9.542.957,47 

Al 20 18 no hi ha hagut cap moviment a l Patrimoni Municipal de Sol. 

corree de la Generalita t de Catalunya, i es regula la gestió deis aJ f's 
en el Reial Decret 1 /2002, d' 11 de gener, sobre mesures de finr@n1r.ci;m 

d 'actuacions en materia d'hobitaige i sol. Es reben dos tipus d'ajuts 
promotor, vincula ts als 14 habitatges en lloguer de la promoció Suris. 

Aquests ajuts consisteixen: 

a) Subsidi del préstec hipotecari obtingut en una quantia del 50% de la quota 
durant els 5 primers anys i del 40% del ?k als 20 anys. 

b) La superfície deis habitatges en !logu1no superen els 70m2 per la qual cosa 
es va concedir a PROCO~'.NELLA una ut:>venció equivalent al 20% del reu 

\ 
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L'import inicial d 'aquesta subvenció era de 224.074,41 euros i s'ha periodificat 
en 25 anys. 

En relació a les condicions associades a cadascuna de les subvencions 
esmentades al quadre, es donen compliment de les mateixes, quedant 
pendent la revisió si cal per l 'organisme públic atorgant. 

A continuac ió es detallen els moviments registrats en l'epígraf de Subvencions, 
donacions i llegats en I 'exercici 2017: 

Exercici 2017 

subvencl ons subvenci ons de 

entrades entrodes d'explotacló capital o 

Concepte soldo lnicl,al capital exploto ció a resultots resultoh soldo final 

Potrlmonl en cessló 
Edifia Centre - Rro - Auditen 14.127.995,17 e 14.127.995.17€ 

Fons d 'amortització ·5.931.715 .. 53 € 282. 559. 92 € -6.214.275,45 € 

Edifici Pare Esporl iu Uobregal 25.721.768.10 e 25.721.768. 10 € 

Fons d 'amortitzoció .3 667.360 .. 32 € 488.713,56 € ·4. 156. 073,88 € 

Edilici Complex Esporliu Con Mercader 6.912.698-.27 e 6.912.698,27 € 

Fons d'omortització -487. 558 .. 68 € 128. 955.72 €. -616.514,40€ 

Edifici ludoteco - Centre Cívic 1.196.828,,65 € l. 196.828,65 € 

Fans d'omortitzodó ,85. 973,28 € 22.739,76 € -IOS.713,04 € 

Patrimoni cessió (aporcamenl moritz) 341.912.23 € 341.912,23 € 

Fons d 'omorlitzadó ·143.023..77€ 6.838.20 € -149.861,97 € 

Patrimoni Municipal de sOI i hobilolge 19.000.574.88 € 19.000.574.88 € 

56. 986. loCS, 72 ( ~-.III1.16 ( $6.056.338.56 ( 
subvencions subvenclons de 

entrodes entrodes d'explotocló copítol a 

Concepte soldo lnlcl al copltol explotoció a resulta ts resulto ts 

SubvencJon,1; 
AJuntament de CornellO 

Transferencia omortilzodó deufe 6.316.344.63 € 3.500.000.00 € 2.301.000.00 € 7.515.344,63 € 

Subvenció de Funcionoment 2.400.000,00 € 2.400.000.00 € 

Subvenció de capital 514.976.50 € 57.054,70 € 457.921,80 € 

Subvenció de capital PELL 201. 116,41 € 22.105.44 € 179.010,97 € 

Subvenció Firo Infantil 25.000.00 € 25.000.00 € 

Generolltot de Catalunyo 

Subv. Capilol habitotges de lloguer Suris 118.630.75 € 8.962,92 € 109.667.83 € 

Oficina local d'hobilotges 46.449.00 € 46.449,00 € 

Habitolges de lloguer Suris {interessos) 3.922.33 € 3.922.33 € 

Habilotges de lloguer Suris (amorlilzoció) 14.914.18 € 14.914,18€ 

AODL 45.241 ,56 € 53.863.78 € 52.602.03 € 46.503.31 € 

Diputocló de Barcelona 

Oiba Comelló Creoció 5.000,00 € 5 .000.00 € 

Dibo Reempreso 131.250.00 € 131.250.00 € 

Recull Aclivitats 5.631.75 € 5 .631.75 € 

Conveni Microempreses - 11.830.00 € -11.830,00 € 

7.196.~¡as, 3.514.914 , 11 ( 2.659.216.86 ( 2.658.025. 11 ( 2Al'LD.17,2A( 1.30l.4oll.54( 

Tokd 64.182.455¡57 ( S.514. 91-1, 11 ( 2.659.286.86 ( 2.658.025, 11 ( 3.333.1144.40( 64.364.787, 10 ( 

-- ,j 
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16. Operacions amb parts vinculades 

Es consideren parts vinculades o PROCORNELLÁ, I' Ajuntament 
Llobregat (accionista únic) i a les entitats dependents que c 
municipal. Aquestes entitats són: 

• lnstitut Munic ipal de Radiodifusió (Radio Cornella). 
• Tecsalsa. 
• Fundació Privada pera l'Atenció de les Persones Dependents. 

lotes les operacions que s'han portal a terme amb parts vinculades, amb els seus 
imports i la política de preus seguida, es corresponen amb l'establert a les normes de 
valoració pera operacions entres societats del mateix grup (operacions vinculades). 

Exercici 2018 

Oescrlpcló operacló A,junfomenl Rodio ComeUa 

a) lngressos 
Subvencions 8.46.5.000,00 € 
Subconlralació i serveis 51.005,55 € 
Entrega edificis i encomandes 2.750.013,96 € 

b) Despeses 
Reparació i conservació 
fributs 285.840,38 € 
Aprofitament urbanislic d inerari 
Publicita! 8.216,45 € 
c1 Deutors 1913.429,86 € 
dl Credilors 3.873,70 € 
e) Oeutes amb empreses del grup 2.516.738,35 € 
f) Avancament encomanes realilzades 770. 4 10.79 € 

Exercici 2017 

Descripció operaci6 Ajunfoment Radio Cornella 

a) lngressos 
Subvencions 5.S'25.000,00 € 
Subcontratació i serveis 38.879,55 € 
Entrega edificis i encomandes 

b) Despeses 
Reparació i conservoció 
Tribuis 2167.110.05 € 
Aprofitament urbanistic dinerari 
Publicita! 5.516,55 € 
e) Deutors 2!11.700, 12 € 
d) Credilors 2.321,30 { 
e) Préstecs 
f) Avoncament encomanes realitzades 7'70.4 10,79 € 

Respecte de les operacions i saldos cal destacar: 

a) lngressos 

Fund.Prlv.Pers. 
Tecsalsa Terc.edat Tofo! 

8.465.000,00 € 
3.159,73 € 54.165,28 € 

2.750.013,96 € 

94.147.51 € 94.147,51 € 
285.840,38 € 

8.216,45€ 
223.000,00 € 421.429,86 E 

18.046,27 € 21.919,97 E 
2.5 16.738,35 € 

770. 41 0.79 € 

Fund.Prlv.Pers. 

Tecsalsa Te rc.edal Total 

5.925.000,00 € 
3.000,00 € 41.879,55 € 

91.026,34 € 91 .026.34 € 
367. 110,05 € 

5.516,55 € 
344.599,79 € 556.299, 91 € 

16.890,15 € 19.211,45 { 

770.410,79 € 

l. Dintre de les relacions de PROCORNELLÁ amb el soci únic que és I' Ajuntament 
de Cornelló estarien per un! art, una aportació derivada del contracte
programa per a I' any 2018 p~~ un import de 2.440.000 euros i una sub venció 
pera la Fira Infantil per un impÓ ~ e 25.000 euros. 

~- ~ ~ ~ 



Per altro part, d 'acord amb el que s'explica a l'apartat 14 de la nota 4 de 
Normes de Registre i Valoració d'aquesta memoria , l 'Ajuntament de Cornella 
ha vingut efectuat transferencies destinades a l'amortització anticipada de 
préstecs avalats per I' Ajuntament. 

L'import total aportat entre els exercicis 20 14 i 2018 és de 26.446.268,39 euros. 
Aquests préstecs s'havien constituH pel finan<;:ament de una serie de obres 
d'interes público general d'acord amb els estatuts de la Societat. 

En l'exercici 2018 ha realitzat una transferencia de capital per import de 
6.000.000 euros, havent estot l'amortització del deute de 3.500.000 euros. La 
diferencia, 2.500.000 euros, es presenta al 31 de desembre de 2018 formant 
part de l'epígra f Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini del 
passiu corrent(veure nota 9 lnstruments Financers a.2) Passius financers) i sera 
imputat a patrimoni net en 2019, any en que s'aplicara a amortitzar deute 
pendent. 

En l'exercici 20 17 la transferencia va ser de 3.500.000 euros. 

El seu registre comptable s'ha efectual atenent als béns finan<;:ats, el q ue ha 
suposat la comptabilització d'ingressos en el compte de perdues i guanys de 
l'exercici 2018 per un import de 2.333.000 euros; 2.301 .000 euros en l'exercici 
2017. 

Així, l'import pendent d' imputació que figura formant part del patrimoni net al 
31 de desembre de 20 18 és de 8.682.344.63 euros i sera imputat a resultats deis 
propers exercicis atenent o la vida útil restant deis béns finan<;:a ts o en el 
moment que aquests siguin baixa de balan<;:. 

2. Arrendament pera actes públics a I' Auditori i Fira amb uns ingressos totals de 
51 .005,55 euros. 

3. Al 2018 s' ha realitzat la venda a l' Ajuntament de Cornella de 3 immobles 
propietat de Procornella p er un import de 2.750.013,96 euros: 

a) Local Campoamor per un import de 1.731.366,42 euros. 
b) Edifici del director de Can Bagaría per un import de 683.110,35 euros. 
e) Local a la avinguda Salvador Allende 57-59 per un import de 335.537, 19 

euros. 

El resulta! total de les operacions ha estat de 1.094.986 euros (veure notes 
d'lnversions lmmobiliaries i d'Existencies). 

4. Fundació privada per l'atenció de persones de la Tercera Edat, correspon a 
actes per a el Cornella Creoció per 3.159,73 euros 

b) Despeses 

1. L' Ajuntament ha liquidat en concepte de tributs a la Societat, Plusvalues, 
lmpost de Bens lmmobles i lmpost d' Activita ts Economiques per un import total 
de 285.840,38 euros. 

-



2. Radio Cornella. Serveis de publicitat per a les feries i actes organitzats, per un 
import de 8.2 16,45 euros. 

3. Tecsalsa. Prestació del servei de manteniment de l'enjardinament de l 'entorn 
de edifici de PROCORNELLA; a més de un substitució de materials a l 'entorn 
de l'edifici de la Fira, per un import de 94. 147,51 euros. 

e) Deutors 

1. Ajuntament de Cornella . Lo partida esta compasada principalment per la 
liquidació de les obres realitzades per PROCORNELLÁ que es traben pendents 
de recepcionar (Reparació coberta Pell i Urbanització Plrn;a Fontsanta). 

2. Fundació Privada pera l'Atenció de les Persones Dependents. Correspon a la 
partida pendent perles obres a la Residencia Teresa Duran (veure nota 9. A. 1) 
Actius financers). 

d) Deutes amb empreses del grup 

Es corresponen principalment omb l'import deis fons rebuts de I' 
Cornella per a l'amortització ele capital de préstecs, 2.500.000 
traben pendents d'aplicar al 31 de desembre de 20 18. 

e) Avan~ament encorrees 

Es troben comptabilitzats els saldos restants de dos encorrees de I' Ajuntament de 
Cornello finalitzats que esto previst liquidar a l 2019. 

l. A data 31 de maig de 2012 el Ple de I' Ajuntament d e Cornello va acordar 
l'encomana de gestió de lo re urbanització de diversos corres a Cornello de 
Llobregat per un import to ta l, abona!, de 1.300.000 euros. Al 2015 es van 
entregar les obres a I' Ajuntoment per un import de 904.430, l I euros. Restaria 
pendent realitzar encorree per un irnport de 395.569,89 euros. 

2. Pendent de liquidar comptablement es traben obres de rehabilitació del local 
a Mossen Cin to Verdaguer per un import de 37 4.840,90 euros. 

f) Altra informació 

l. La Societat te nou membres dintre del Consell d' Administració, a més de la 
Secretaria del Consell. 

2. No existeixen obligacions de sous, d ietes i remuneracions a membres de 
l'organ d 'administració. La Secretoria del Consell d'Administració, te una 
remuneroció de 20.265,60 euros a l'exercici 2018 i 19.917 euros al 2017. 

3. No existeix cap obligació assumida per compte de l'organ d'administració a 
títol de Garantia. No existeix:en obligacions contretes en materia de pensions 
ni assegurances de vida. No hi ha van<; aments ni credi ts concedits al 
con¡un1 de membres de l'órgon d'odm, is \ ció. Tompoc omb els m mbres de 

I' Alfo Direcció. \~ 
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4. Els correes i persones que conformen l'alta direcció són: 

• Gerent d ' Administra ció i Fin anees: Ernest Marco Fernández, amb un 
sou bruta l'any 2018 de 81.898,43 euros, i l'any 2017 de 80.574,79 euros. 

• Gerent Planificació i Gestió Urbanística: Ricard Casademont i Altimira, 
amb un sou bruta l'any 2018 de 93.590,17 euros i a l'any 201 7 de 
91 .873,57 euros. 

5. Situacions de conflictes d'interessos deis administradors. 

En el deure d 'evitar situacions de conflicte amb !'interés de la Societat, duran! 
l'exercici els administradors que han ocupa! correes en el Consell 
d' Administració han complert amb les obligacions previstes a I' article 228 del 
Text Refós de la Uei de Societats de Capital. Així mateix, tant ells com les 
persones a ells vinculades, s'han abstingut d ' incórrer en els suposits de 
conflictes d'interés previstos en l'article 229 de l'esmentada llei. 

\ 
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17. Altra informació 

1/ 

1. El número d'empleats a la finalit zació de cadascun deis exercicis 
continuació: 

2. 

Exercici 2018 

Categoria N!l Homes Dones promig categories 

Gerent 2 2 1,82 
Director 2 2 1,82 
Grup 1 TGS 18 6 12 16,36 
Grup 2 (TGM/cap suol 8 2 6 7,27 
Grup 3 Nivel! 1 (cao. l , cap ea. inform.l 1 1 0,91 
Grup 4 Nivell 1 (encarregat) 3 3 2,73 
Grup 4 Nivell 2 (ofic. 1ª, deln., secr.dir., ci 14 4 10 12,73 
Grup S Nivell 1 (ofic. 1ª varisl 1 1 0,91 
Grup 5 Nivell 2 (ofic. 2ª) 16 1 15 14,55 
Grup 5 Nivell 2 (ofic. 2ª varis l 10 10 9,09 
Grup 6 Nivell 3 (auxiliar) 4 4 3,64 
Grup 7 Nivell 1 1 1 0,91 
Coordinador 1 1 0,91 
Tecnic Activitats Físiaues 19 10 9 17,27 
Recepcionista 10 1 9 9,09 
Total 110 44 66 100,00 

Exercic i 2017 

Calegorla Nº Homes Dones promlg categaries 

Gerent 2 2 1,77 
Direct or 2 2 1,77 
Grup I TGS 17 6 11 15,04 
Grup 2 (TGM/cap sup¡ 7 2 5 6, 19 
Grup 3 Nive /1 1 (cap. l. cap eq. inform .) 2 1 1 l.77 
Grup 4 Nive /1 1 (encarregat) 3 3 2,65 
Grup 4 Nive /1 2 (afie. I ' , deln .. secr.dir .. dal 12 2 10 10.62 
Grup 5 Nive/1 1 (a fie . 1' varis) 2 2 1,77 
Grup 5 Nive/1 2 (a fie. 2') 13 13 11.50 
Grup 5 Nive /1 2 (afie. 2' varis) 11 11 9,73 
Grup 6 Nive/1 3 (a uxilia r) 6 6 5,31 
Grup 7 Nive /1 1 1 1 0,88 
Coordinador 1 1 0,88 
Técnic Activita ts Físiques 25 15 10 22, 12 
Recepcionista 9 1 8 7.96 
Total 113 48 65 100.00 

La distribució per categories és en termes similar a la del número d' empleats a la 
fina lització de cadascun deis exercicis detallada en els quadres anteriors. 

La mitjana d 'empleats del 2018 ha estat del 16,43 persones (fixes: 101 no fixes 15,43). 
Al 2017 va ser de l 09 ,82 persones (fi><es 96; no fixes 13,82) . 

La mitjona d'empleats del 201 8 i 201 7 per categories i amb discapacitat superior o 
igual a l 33% és 0,01 % 

Els honoraris previstos de !'empresa auditora "Gabinete Técnico de Auditoria y 
Consultorio SA" pera la realització d e !'auditoria del 2018 són de 13.690 euros; mateix 
import que en I 'exercic i 2017. 

., l'" 
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3. Altra informació 

De les promoció d'habitatges realitzades por PROCORNELLÁ, aquesta monté un dret 
de tanteig o carta de gracia en el supósit de venda per part deis propietaris. 

Existeix Carta de Gracia per 20 any:5 (fins gener de 2024) sobre 54 habitatges protegits 
a la promoció de Suris (edificis AL 1 i AL6). 

Existeix Carta de Gracia per 20 any:s (fins gener de 2025) sobre 70 habitatges protegits 
a la promoció de Suris (edificis AL2 i AL7). 

Existeix Carta de Gracia per 30 anys (fins octubre 2034) sobre el terreny i la promoció 
de Fatjó 4. El terreny va ser venut a Foment lmmobiliari Assequible SA per a la 
construcció de habitatges de lloguer a preus assequibles. 

Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins octubre 2027) sobre 45 habitatges protegits i 
lliures a la promoció Destraleta 1 . 

Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins octubre 2028) sobre 40 habitatges protegits i 
lliures a la promoció Destraleta 2. 

Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins julio! 2029) sobre 42 habitatges protegits a la 
promoció Destraleta 3. 

Existeix Carta de Gracia per 20 any:s (fins desembre 2029) sobre els 151 habitatges a la 
promoció de Ctra d'Esplugues 55-57. 

Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins juny 2030) sobre els 120 habitatges a la 
promoció de Salvador Allende 57-59. 

Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins octubre 2030) sobre els 48 habitatges a la 
promoció de Línia Electrica 23-25. 

Existeix Carta de Gracia per 20 anys (fins desembre 2030) sobre els 42 habitatges a la 
promoció de Unía Electrica 1-3. 

L'empresa entén que la informació jo subministrada reflecteix suficientment la imatge 
fidel d el patrimoni, la situació financera i els resultats. 

4. Fets posteriors al tancament 

No s'ha produH, entre el tancament de l'exercici i la formulació de comptes, cap fet 
posterior que pogués afectar a correccions en els registres comptable ni a la 
manifestació d'actius o passius contingents que no estiguin jo recollits en els presents 
comptes anuals, o que hagués de :ser informat en aquesta memoria. 

/ 
/ 
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1 NFORME D E 
R 

GESTIÓ 
' P R O C O N E L L A 

En l'exercici 2018, la Societat ha tingut un resultat positiu, tot i que no s'han pogut formalitzar 
alguna de les vendes previstes inicialmenJ- en el pressupost, que s'han substitu'i"t per d'altres 
que no estoven inicialment pressupostades. 

Durant l 'exerc ici 2018, s'han complert les següents actuacions: 

1.- El compliment del contracte - programo amb I' Ajuntament per valor de 2.440.000 euros. 
2.- La venda del local de l'Av. Salvador Allende, 57 - 59, a l 'Ajuntament, per valor de 
335.537, 19 euros. 
3.- La venda de la Casa del Director de l'edifici de Can Bagaría, a I' Ajuntament, per valor de 
683. 1 l 0,35 euros. 
4.- La venda del local del correr Campoomor/ Av. Baix Llobregat, a I' Ajuntament, per valor 
de l .731 .366,42 euros. 
5.- Les vendes de 6 habitatges, 3 aparcaments i 4 trasters, per un valor to tal de 1.233.309,99 
euros. 

El deta ll de tots els ingressos consten a la memoria económica. 

L'empresa ha tingut uns ingressos comptables de 15 milions d 'euros distrib 
següent per o rees: 

Promoció Urbana 
Promoció Económica 
Promoció Soc ial 
Estruc tura 

7,7 milions € (5 1,3 %) 
2,0 milions € ( 13,3 %) 
5,0 milions € (2,3, 1 %) 
0,3 milions € (2,3 %) 

Els ingressos d e 15 milions d'euros, corresponen a una xifra de negocis d e 6,9 milions, unes 
subvencions d 'explotació de 2,8 milions,, que inclouen el contracte - programa amb 
I' Ajuntament per valor de 2,4 milions, 3,4 milions de la transferencia de capital per 
cancel ·lació d el deute i imputacions comptables. La resta, quasi dos milions d'euros, són 
altres ingressos extraordinaris, ingressos financers i variació d 'existenc ies. 

L'órea de Promoció Económica tindria la següent distribució per departaments deis ingressos 
generats (xifra de negocis) , sense tenir en compte les subvencions rebudes: 

Centre d'Empreses .. 579.108,25 euros. (indou Viver). 
Fira de Cornelló .. . . 7 47 .035 euros. 
Cornella Creació . . . 186.340 euros. 

La resta d 'ingressos corres ponen a ls serveis centra , a les subvencions rebudes i ingressos 
comptables amb contrapartida a despese:s. 



L'areo de Promoció Social, inclou el Pare Esportiu Llobregot, el Centre Cívic i lo Ludoteco del 
Pare Esportiu, més el Complex Aquatic i Esportiu de Con Mercader i I' Auditori de Cornella, té 
uno xifro de negocis de 2,5 milions, que represento un ougment del 9% respecte l 'ony 2017, 
per lo bona temporada de les piscines d'estiu i el manteniment del nombre d'abonats totals 
a les instaHacions esportives i el mojar nombre d'activitots a l'Auditori. 

En quant a l'apartat de despeses, el total de despeses és de 14,8 milions d'euros. La 
distribució de les despeses per orees és la següent: 

Promoció Urbana .. ... 5,5 milions € (37,2 %) 
Promoció Económica .. 2,0 milions € (1 3,5 %) 
Promoció Social . . . . . . 5,2 milions € (35, 1 %) 
Estructura . . . . . . . . . . 2, 1 milions € ( 14,2 %) 

La distribució de les despeses per Departaments de l'areo de Promoció Económica és: 

Centre d' Empre ses ... 919 .890 euros, (inclou Viver) 
Fira de Cornella . . . . 801 .359 euros, 
Cornella Creació . . . 256.035 euros, 

El resultat final ha estat positiu en 240.680 euros. 

Col destocar en aquest exercici, l'omortitzoció parcial anticipada d 'un préstec, per valor de 
3.500.000 euros per l 'oplicoció del superavit pressupostari de I' Ajuntament. Quedo pendent 
d 'omortitzar a 31 de desembre de 2018, 2,5 milions d'euros més, que es formolitzara en lo 
primera port de l 'exercici 2019. 

A continuoció es mostro un quodre comparatiu del pressupost inicial i l'executot a 31 de 
desembre de 20 18, en formot compte de perdues i guonys: 

Concepte Press,upost 2018 Executat2018 Compliment (%) 

lmport net xifra negocis l 6.119 .440,00 6.853.917.07 42,52% 

Variació existencies 345.000,00 802.624,66 232,64% 

A prov ision'aments -12.689.520 ,00 -4. 185.284,38 32.98% 

Alt res ingressos explot ació 2.849.550,00 2.81 2.004,32 98,68% 

Despeses de personal -3.629 .570,00 -3 .67 6.127,40 10 1,28% 

Al tres despeses explotació -2.552 .060,00 -3.7 48. l l 2,81 146,86% 

Amortització de l'immobilit zat -1 .913.020,00 -1 .947.021.94 101,78% 

lmputació subv. 1mm. No financer 2. 149.460,00 3.360.072,57 156,32% 

Deteriorament i resultat venda imm. 617.834.68 

Altres resultats 20.765,30 

Resultat explotació 679.280,00 910.672,07 134,06% 

lngressos financers 30.720.00 14.140,85 46,03% 

Despeses financeres -710.000,00 -684.13 l ,98 96,36% 

Resultat financer -679 .280,00 -669 .991, 13 98,63% 

Resultat de l'exercici 240.680,94 

---
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L'evolució en els últims tres anys deis ingressos de les diferents orees ha esta t la següent: 

Deportoment 2016 2017 2018 

Urbana 9.188.719,02 € 19.680.704,51 € 7.735.909,27 € 

Centre Empreses 753.687,92 € 709.628,86 € 804 .509,08 € 
Viver Empreses 107.198,79 € 110.952,87 € 90.044,58 € 
Firo 924.966,99 € 893.990, 11 € 916.359,44 € 
Cornella Creoció 207.870,33 € 189.9 10,33 € 186.340,80 € 
Total Economica 1.993.723,99 € 1. 904.482, 17 € 1.997.253,90 € 
PELL 2.628.621,75 € 2.595.335.76 € 2.664.857,78 € 
Con Mercader 1.237.556,64 € 1 .292.660,54 € 1.339.439,98 € 
Centre Cívic/Ludoteco 194.866,64 € 237.780,70 € 234.236,04 € 
Auditori 505.463,64 € 531.021,49 € 756.388,44 € 
Total Social 4,566.703,71 € 4.656.798,49 € 4.994.922,24 € 
Estructura 425.765,78 € 369.183,94 € 349.416,38 € 
Total ingressos 16.174.912,50 € 26.611.169,11 € 15.077.501 ,79 € 

( 
Pel que fa a la xifra de negocis, l 'evolució ha estat la següent: 

Deportament 2016 2017 20 18 

Urbana 5.970.293,88 € 15.682.310,82 € 2.833.558,91 € 

Centre Emoreses 532.1 20,54 € 501.975,08 € 533.263,65 € 
Viver Empreses 46.288,79 € 60.952,83 € 45.844,62 € 
Fira 738.077,77 € 728.596,82 € 747.035,63 € 
Cornella Creoció 202.870,33 € 189.910,33 € 186.340,80 € 
Total Economica 1.519.357,43 € 1.481.435,06 € 1.512.484,70 € 
PELL 1.243.874,91 € 1. 153.066,08 € 1.201.448,00 € 

Con Mercader 8 12.150,92 € 853.547,86 € 973.540,50 € 
Centre Cívic/Ludoteca 25.9 16,88 € 32.829,95 € 36.496,32 € 
Auditori 242. 173,64 € 261.021,53 € 296.388,64 € 
Total Social 2.324.116,35 € 2.300.465,42 € 2.507.873,46 € 
Estructura 4 .150,00 € 3.800,00 € 0,00€ 
Total xifra negocis 9.817.917,66 € 19.468.011 ,30 € 6.853.917,07 € 

Les despeses han evolucionat per orees, en els últims tres anys: 

+ 
Deportament 2016 2017 2018 

Urbana 10.354.251,89 € 17.269.956,29 € 5.526.519,32 € 

Centre Empreses 7 41.977,56 € 773.959,53 € 799 .455, 14 € 
Viver Empreses 107.350,20 € 117.434,32 € 120.435,99 € 
Firo 824.954,55 € 898.570,21 € 801 .359 ,06 € 
Cornella Creoció 252.813,72 € 271.986,70 € 256.035,07 € 
Total Economica 1.927.096,03 € 2.081.310,76 € 1.977.285,26 € 
PELL 2.552.271 , l O € 2.672.865, 1 O € 2.793.797,87 € 
Can Mercader 1.139 .212,41 € 1.286.425,54 € l .310.567 ,88 € 
Centre Cívic/Ludoteco 229 .898,25 € 276.735,98 € 249 .593,42 € 

Auditori 673.818, 1 6 € 77 1.718,81 € 836.057,71 € 
Total Social 4,595.199, 92 € 5.007.745,43 € 5.190.016,88 € 
Estructura 2.494.500, 14 € 2 .170~ 68, 90 € 2.142. 999 ,39 € 
Total despeses 19.371.047,98 € 26.529.98,1,38 € 14.836.820,85 € 

- \ -



Pel que fa al resul tat deis tres últims exercicis, i la seva evolució ha estat: 

2016 2017 2018 

Resulta! exercici -3.196.135,48 81.187,73€ 240.680,94 € 

Les inversions de l'any 2018 més importants han estat la modificació del vas de la piscina 
interior del Pare Esportiu Llobregat i del mur de connexió amb la p iscina exterior, per un 
import de 165.000 euros, la realització del mural de les dues frn;:anes de I' Auditori, per valor 
de 55.000 euros, la dotació d'un sistema de compteig d'aforament pel l 'equipament 
esportiu de Can Mercader, per valor de 7.000 euros, la instal ·lació d'una caseta per la venda 
d'entrades a Can Mercader, per valor ele 17.000 euros, l 'adequació d'un aula del Viver 
d 'Empreses per espai de crowdworking, per valor de 28.000 euros i la resta de inversions han 
estat la renovació d 'equips informatics i compra de software, per valor de 27.000 euros i 
millores en I' arxiu deis serve is centra Is, per valor de 18.000 euros. La inversió total ha estat 
propera als 450.000 euros. 

Durant I 'any 20 19, esta prevista la vendo de la porcel.la 4 del sector Soler i Cortada, la 
formalització de la venda de la finca de f~ibera Salines a l ' IMPSOL, la venda de la porcel ·la 
del correr Joan Fernandez, per a la con:strucció d'una residencia per a la gent gran i la 
formalització de la venda de la porcel.la HOC. 

A l'area social, seguir coma línia de referE~nc ia a la ciutat, coma centre sociocultural, de la 
Ludoteca i el Centre Cívic i l'impuls deis dos eixos esportius, Pare Esportiu i Can Mercader, 
amb més serveis i usuaris. En el hall del Pare Esportiu, mantenir i millorar el p le funcionament 
del "Cornella en Miniatura", per escales i particulars. Pel que fa a l 'Auditori, seguir amb la 
bona programació de teatre, música i densa i consolidar el format Sala2.CAT, com a 
espectacle en viu i en curt davant els espectadors. També consolidar el programa de teatre 
infantil , "Berenem a l'Auditori ". 

A l 'area economica, la proposta de treba llar per l' impuls deis emprenedors, des del Centre i 
e l Viver d'empreses del correr Joan Fernandez, a la creació d'empreses i ocupac ió. Finalitzar 
l 'acompanyament de la tercera edició del Cornella Open Future. 

Respecte a Fira de Cornella, s'esta c reixent en nombre d'activitats i estem en xifres de 
facturació d'abans de la crisi economice. 

Pel que fa al finan<;:ament de la Societat, i després de la re - negociació de les condicions 
deis préstecs, l'any 2016, seguir en la línia de reduir deute bancari, amb les vendes de 
finques i p isos llogats, que fon que la despesa estruc tural baixi. Enguany s'han rebaixat en 6,3 
milions d'euros. L'any 2019 es tornara a formalitzar una nova novació que disminuira el tipus 
d'interés. 

Durant l 'any 2018 no s'han realitzat actuacions en materia d'investigació i 
desenvolupament. Així mateix, a l 2018 no s'han adquirit instruments de patrimoni propi, ni 
amb posterioritat al tancament s'han produ"it fets o circumstancies que puguin alterar 
significativament la situació economica financera de la Societat. 

El període mig de pagament a prove"idors de 2018 ha estat de 22 dies. 

En les págines següents es detallen les dodes de les octivi ~ s significolives. 
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AREA ECONOMICA 

C ENTRE D'EMPRESES BAIX LLOBREGAT 

Les activitats que desenvolupa el Centre d'Empreses estan orientades a generar iniciatives 
de suport a la creació i consolidació de micro i petites empreses a Cornella, per tal que 
puguin augmentar la seva competitivitat i, en última instancia, crear una major ocupació. 

El Centre d'Empreses realitza la seva activi tat des de 5 orees o grans línies d'activitat des 
d'on ofereix serveis gratu'ils o subvencionats (des de les orees de creació, consolidació i 
acceleració) i d'altres amb cost directe per l'usuari (des de les orees d'allotjamen1 i de 
tramitacions de gestoria). 

1 . Área de creació d' empreses 

2. Área d'allotjament empresarial 

3. Área de gestoria 

4. Área de consolidació i creixement 

5. Área d'acceleració de start ups 

En referencia als recursos i col·laboracions externs. al llarg de l 'any 2018. s'han signat o 
estoven en vigor els programes i convenis s,egüen ts : 

a/ PROGRAMES SUPORT TEIXIT PRODUCTJU: Diputació de Barcelona - Ajun tament d'Esplugues 
b/ PROGRAMA PAE o Punt d'Atenció a J'Ernprenedor: Diputació de Barcelona 
c/ PROGRAMA REEMPRESA: Diputació de Barcelona 
d/ CONYENI amb JES Esteve Terrades 
e/ PROGRAMES AODL: Servei d'Ocupació de Cata lunya (SOC) 
f/ CONVENJ AMB CAMBRA DE COMERC 
g/CONYENI AMB INNOBAIX 
h/ Projecte CuEme (Cultura Emprenedora o l' Escola): Diputació de Barcelona 
i/ Conveni amb el Gremi d' lnstal ·ladors del Baix Llobregat 
j/ Programa Ateneu Coopera tiu del Baix Llobregat (Consell Comarcal) 
k/ Programa Catalunya Empren (Generalitot de Catalunya) 
1/ Conveni amb Telefonica (Programa Cornella Open Future) 
m/Conveni amb l'AMB (Programa Cornella Open Future) 

1. CREACIÓ D'EMPRESES 

Des d'aquesta orea es fomenta i recolza la creac ió d'empreses oferint activitats grupals i 
individuals a ls emprenedors que ho necessiten. S'imparteixen seminaris i programes de 
sensibilització (a aturats, estudiants i escolars), cursos de formació en gestió empresarial, 
sessions informatives pera la creació d'empreses, suport individualitzat pera la realització del 
p la d'empresa o de viabililat, intermediació en la recerca de financ;ament i subvencions, 
recerco d'informació pera estudis de mercal i s'ofereix suport pera capitalitzar l'atur. 

17 1.1. Perfils del nous usuaris emprenedors 

El nombre total de nous emprenedors quefh~m vingut per primera vegada a l Centre al llarg 
de l'any 20 18 ha estat de 304, un 14% és que l'any 2017, que significa u canvi de 

tendénci= iniciaral201 5~ ' ~ . 
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Usuaris 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº nous emprenedors 337 315 289 267 304 

1.2. Accions de sensibilització 

Les accions de sensibilització tenen per objectiu conscienciar i proporcionar informació 
sobre creació d'empreses i esperit emprenedor, tant a estudiants de la zona d'influencia del 
servei com a la població en general (en especial aturats). Aquest any les accions de 
sensibilització han estat: 

Sessions Assistents 

Seminaris sensibilització estudiants 9 24 1 

Sessions multitudinaries a estudiants (a 1' Auditori) l 531 

Seminaris programa CUEME 4 225 

Total 14 997 

1.3. Accions d'informació i orientació 

Accions d'informació i orientació 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº Sessions lntroducció a l'emprenedoria 38 35 25 31 36 

Nombre d'assistents 191 195 118 121 139 

1.4. Accions d 'assessorament: Empreses i !loes de treball creats 

Deis 262 emprenedors del 2018 un total de 150 (57%) han rebut assessorament per primera 
vegada, juntament amb 112 emprenedors que provenien d'anys anteriors. Per tant, s'han 
assessorat aquest any a un total de 262 emprenedors amb un total de 1008 hores. 

Situació laboral deis emprenedors 

Al llarg de l'any 2018, els emprenedors en actiu superen als emprenedors a l'atur a mb un 
57% sobre el total. 

Sexe, edat i formació deis emprenedors 

La distribució d'emprenedors per sexe continua practicament amb la mateixa proporció 
ue els anys anteriors, amb un 61 % d'homes emprenedors i un 39% de dones emprenedores. 

La franja d'edat més habitual entre els emprenedors és la compresa entre 35 a 50 anys, la 
qual representa un 5 1 %, sobre el total ates al Centre d' Empreses. 

Un 39% deis emprenedors disposen d 'una titulació universit r ~ un 38% una titulac ió en cicles 
formatius i batxillerat i un 23%, té estudis primaris. \ \ 
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Empreses creades 

Un 27.5% d'aquest 262 emprenedors assessorats han realitzat un Pla de Viabilitat. Al 2018 
s'han creat un total de 80 empreses les quals han generat un total de l 04 !loes de treball. El 
número d'empreses creades significa un augment del 35% respecte a l'any anterior. 

1.5. Accions de formació 

Al llarg de l'any 20 18 s' han realitzat un totc1I de 18 sessions i han assistit 183 persones. 

2. ALLOTJAMENT EMPRESARIAL 

El Centre d'Empreses gestiona la cessió d'ús d 'espais i serveis d' infraestructura en dues 
insta! ·lacions: el Centre d'Empreses Bai>c Llobregat al C/Tirso de Molino 36 i el Viver 
d'Empreses a l c/Joan Fernandez, 3. 

El Centre d'Empreses, de 4.815m2 disposa de 6 naus, 48 oficines, 200 m2 de coworking per a 
28 places, 2 aules de formació, 3 sales de reunions, recepció, o ffice, terrasses exterior i a ltres 
espais comuns. 

El Viver d'Empreses de l .288m2 disposa d e 14 oficines, 150 m2 de coworking , l 04 m2 de 
c rowdworking (sala perles start up), 2 aules de formació, 2 aules de formació técnica, 2 sales 
de reunions, o ffice i una zona Meeting de 60rn2. 

CENTRE D'EMPRESES: 

Modalitat allotjament Espais 
E:mpreses Altes Baixes Empreses % 
~H / 12/ 17 2018 2018 31 / 12/18 ocupació 

Despatxos 48 39 12 12 39 81,3% 
Naus 6 6 - - 6 100,0% 
Coworking ( l ) 30 18 5 6 17 56,7% 
Domiciliació Virtual (Trucades+ 

20 17 2 o 19 95,0% correu+oaaueteria ) 
Domic iliació PLUS (correu + 

10 o 4 o 4 40,0% oaaueteria ) (2 ) 

Domiciliació basica (correu) 40 32 9 7 34 85,0% 
Total 154 112 32 25 11 9 77,2% 

! 
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VIVER D'EMPRESES: 

El Viver d'Empreses ha acabat l'any ambla següent ocupació: 

Altes Baixes 
% 

Modalitat allotjament Espais 
Empreses Empreses 
31 /il2/ 17 2018 2018 31 / 12/ 18 ocupació 

Despatxos 14 "12 7 5 14 100% 

Coworking ( l ) 24 6 6 6 6 25% 

Domiciliació correu 2 - 2 

Subtotal 38 18 15 11 22 58% 

Crowdworking (2) 16 6 16 6 16* 100% 

Total 54 24 31 17 38 70% 

3. GESTORIA 

Els serveis prestats des de l'area de gestoría se centren en aquelles accions relacionades 
amb el compliment de les obligacions de les empreses, de caire comptable, tributari. laboral 
i mercantil. sempre des de la vessan t de l'assessorament continu i la formació específica als 
usuaris. 

Situació actual 

Prenent coma referencia els 5 últims exercicis, l'increment deis clients regulars des de l'any 
2014 ha estat for<;a sostingut, passant de 52 a 67 usuaris fins a 2016 i situant-se en 61 clients al 
tancament de l'exercici 20 18. 

2014 521 
2015 2018 

1 Client amb conveni 61 
2016671 2017 62 1 

61 

4. CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT D'EMPRESIES 

Des de l'area de consolidació i creixement s'ofereixen els següents serveis a les empreses de 
Cornelló, en especial a les micro i petites empreses, a llotjades al Centre i al Viver d'Empreses. 

4.1. Jornades, Conferencies i Trobades Empresarials 

Jornades d 'interés empresarial 2018: 
Les jornades realitzades durant aquest 2018 han estat 24, amb 318 assistents. 

Tallers de Networking 2018 
Les trobades entre empreses allotjades al Centre i a l Viver amb un total de 3 trobodes i 114 
porticipants . 

Club de l'ora tória 

El Centre d'Empreses ha continuat aquest any, el Club de l'Oratoria, creat pera practicar 
'art de parlar en públic. S'ha realitzat una edició el primer semestre, amb 10 sessions i 1 

inscrits. A l' últim trimestre s'ha tet un a llre el . amb 4 se ·ons més i 13 inscrits. 
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4.2. Assistencia Tecnica 

Els principals resultats del total d'actuacions dirigides a acompanyar la gestió de les 
empreses són: 

Assistencia tecnica 2015 2016 2017 2018 

Hores assessorament Empreses 1.201 h 1.287 h 1.038 h 998 h 

Hores assessorament Cedents Reempresa 72 h 59 h 23 h 

Total hores assessorament 1.201 h 1.359 h 1.097 h 1.021 h 

Empreses assessorades 172 151 130 136 

Empreses assessorades amb Pla Viabilitat 28 58 

Número de promotors 187 200 184 184 

Número de treballadors (inclou promotors) 334 369 404 409 

Empleats mitjos empreses assessorades 1,94 2,44 3, 11 3,01 

Durant el 2018 s'ha participat i intervingu1 en la recerca de financ;ament a un total de 18 
empreses de les quals s'han aconseguit un total de 690.000 €. 

4.3. Programa Reempresa 

Reempresa és un projecte que té per objectiu promoure la transmissió d'empreses a través 
d'una plataforma online i l 'acompanyament tecnic adient . 

Reempresa 2015 2016 

Nombre de Reemprenedors donats d'alta 13 45 

Nombre de Cedents donats d'alto 17 15 

Casos d' exit 3 5 

4.4. Directori Empresarial 

El Centre d 'Empreses gestiono el Directori cl'empreses de Cornella. 

http://directoriempresescornella.cat 

4.5. Perfil de les empreses assessorades 

El perfil de I 'empresa assessorada en el servei de consolidoció és 
empresari individual o microempresa. 

2015 2016 2017 

Total 
Nº 

Nº Nº 
treballadors 

Empres % 
Empre:ses 

% 
Emprese 

% 
es 

1-2 Trebol ladors 149 87% 113 75% 88 68% 

3-4 Trebollodors 14 8% ".'.(l\ L. 14% 22 17% 

>4 Trebolladors 9 5% 1, 11% 20 15% 

Total general 172 100% 15i1\ \ 100% 130 100% 

' ,----

k ' J 

2017 2018 

27 39 

11 20 

1 2 

2018 
Nº 
Empres % 
es 

99 73% 

18 13% 

19 14% 

136 100% 
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5. AREA D'ACCELERACIÓ DE START UPS 

Des d'aquesta orea s'accelera la posada en marxa d ' idees de negoci o empreses de 
recent creació que tenen en comú el seu potencial de creixement (escalable). 

La metodología emprada es la que utilitza Telefónica Open Future en les seves 
acceleradores Wayra y Crowdworkings a tot el mon. La signatura d'un conveni de 
col ·laboració amb Telefónica Open Future a principis de 2016 ha facilitat la posada en 
marxa d'una acceleradora d'idees de bose digital al nou Viver de Procornella del correr 
Joan Fernandez en un espai que s'anomena Crowdworking "La Piramide". 

5.1. Convocatoria 2017 /2018 

El 23 de maig de 2018 va tindre lloc la Derno Doy i Clausura de la 2ona Edició del Programa 
Cornella Open Future (COF). Deis 1 O participants inicials van finalitzar el programa 9. 

D'aquests, 5 han creat empresa. 

5.2. Convocatoria 2018/2019 

El 19 de setembre va comen<;:ar la 3era edició de Cornella Open Future . 

En to tal hem rebut 29 sol ·licituds, de les quols s' han seleccionat I O projectes, un deis qua Is ha 
decidit no incorporar-se al programa. 

5.3. Activitats Cornella Open Future 

Durant l' exercici 2018 s'han realitzat 34 accions formatives, 18 de la segona edició i 16, de la 
tercera edició. 

5.4. Assistencia tecnica 

S' han destinat un total de 322 hores en tutories en aquest exercici, 191 hores en la seg o na 
edició i 131 , en la tercera. 

6. ALTRES ACTIVITATS 

• 
• 
• 
• 

Suport tecnic a I' Acord Social pero la Comissió de Territori i Economia 
Realització trimestral de l 'Observatori d'ocupació a Cornella . 
Coordinació de l'elaboració d'unq Guia de Comer<;: de Cornella 
Coordinació de la prestació d 'un nou Servei de traducció pera comerciants 

RECINTE FIRAL 

A l'any 2018, s'han celebrat 16 esdeveniments diferents. Han consistit en dues tires 
d'organització propia, set tires, salons o convencions de gestió externa, un dinar i un sopar 
multitudinaris, una activitat de circ, tres activitats comercials i una activitat formativa. El to tal 
d'expositors ha estat de 736. El número de m2 nets d'exposic ió estat de 39.832 m2 i el 
nombre de visitants, 120.869. 

A les dues tires que Fira de Cornella t10 organitzat directament han exposat e ls seus 
productes 162 expositors, amb una superfície neta d' xposició de 4.800 m2 i 37.000 visitant . 

_) 
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CERTAMENS REALIITATS A LA f'/RA DE CORNELLA DURANT L'ANY 2018 

M2 M2 

NOM DATA MES EXPOSITORS VISITANTS NETS BRUTS 

CONVENCIO MATERIAL 
14 a l 16 Gener 34 450 3.000 5.500 

ESPORTIU BASE DETALL SPORT 

IMEAT 4 i 5 Febrer 37 5.000 1.500 3.500 

XVII SALÓ DE LA IMMERSIÓ 23 a l 25 Febrer 133 15.000 1.300 7.600 

SPANNABIS 9 a l 11 Mm<;: 240 20.000 6.090 7.600 lnl. 

9.000 Exl. 

VENDA ESPECIAL REVLON 23 a l 27 Abril l 5.000 1.000 1.000 

ASSAIG ARTISTALIA 19, 26 Abril 1 8 100 100 

10 Moig 

AD BOSCH 24 al 26 Moig 63 1.500 1.672 4.846 

CONVENCIO MATERIAL 17 al 19 Juny 37 475 3.000 5.500 

ESPORTIU BASE DETALL SPORT 

SOPAR EMPRESA 29 Juny l 2.500 4.800 4.800 

CAMPUS UNITATS CANINES 
24 al 28 Seternbre l 200 480 480 

POLICIA 
500 ext 500 ext 

FIRA PLA YMOBIL 27 1 28 Octubre 10 5.000 2.0 10 2.0 10 

LIQUIDACló DE STOCKS 
12 a l 16 Novembre l l. 800 l.000 1.000 

REVLON 
CIRC RALUY LEGACY 12 a l 25 Novembre l 5.000 1. 500 3.000Ext 

FIRA RADIKAL M ARKET 30 Novembre 146 35.000 3.380 7.000 

l i 2 Desembre 1.300Ext 

DINAR DE LA GENT GRAN 11 Desem bre l l.200 5.000 5.000 

FIRA INFANTIL DE NADAL 17 a l 31 Desembre 29 22.000 3.500 7.600 

TOTAL 736 120.869 39.832 77.336 

CORNELLA C REAC IÓ FÓRUM 

L' Ajuntament de Cornello de Llobregat va engegar l 'any 2009, a través de !'empresa 
municipal, la celebració d'un forum de debat empresarial, amb un format consistent en sis 
dinars - conferencia o "brunc h", a corree deis millors experts mundials de les diferents 
vessants de la gestió i direcció empresarial, així com líders socials i polítics. 

Amb aquest programa es pretén obrir una plataforma de debat entre professionals i experts 
perque expliquin les seves idees, sob f\ gestió empresarial, noves tecnologies, morqueting, 
comunicació, economia, innovació i d senvolupament. Només amb noves idees i proposte 
es poden trabar les solucions adequa , es per sortir endavant i mirar al futur amb un cer 

optimisme. ~ \: " 



La p la taforma Cornella Creació s'ha consolidat com a motor de dinamització de 
l'economia local a través del dialeg i la reflexió. En aquest any, han assistit 944 persones. 

El Cornella Creació fórum durant l 'exercici 2018 ha celebrat els següents actes: 

El 12 de gener, Ségolene Royal. Ministra de Medi Ambient, Energía i Afers Marins de Frarn:;:a 
(20 14- 2017). 

El 16 de mar<;, Kepa Aulestia, Periodista i escriptor. Secretari General d'Euskadiko Ezquerra 
( 1985 - 1990) i impulsor del "Pacto de Ajurici Enea". 

El 4 de maig, Saskia Sassen, Experta en Globalització i Societat de la lnformació i Luis Vidal, 
Arquitecte i membre del Royal lnstitute of e,ritish Architects, 

El 15 de juny, Sílvia Leal, Assessora de la Comissió Europea en Competencies Digitals i Neil 
Harbisson, la primera persona reconeguda coma Cyborg. 

El 21 de setembre, Pedro Pablo Pérez, Director de Telefónica Global Security. 

El 9 de novembre, Osear Camps, Director de l'ONG Proactiva Open Arms, Raquel Vázquez, 
advocada i Alexandra Mitjans, Codirectoro d'Ashoka Espanya .. 

q; 
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AREA SOCIAL 

AUDITOR! 

S' han realitzat 164 acles amb una assistencia total de 49 .320 persones. La despesa 
d'explotació ha pujat fins els 836.057 €. Aixo suposa un increment d'un 5% en nombre 
d'activitats i de públic. 

Els ingressos que han derivat de l 'activitat han estat de 296.388,64 €. Per una altra banda, 
sumar la xifra de 460.000 € en concepte de subvencions per funcionament que deixara el 
capítol d'ingressos de l 'any 755.388,64 € 

L'activitat realitzada a l 'Auditori directament per les orees Municipals i la propia empresa 
Procornella, ha suposat un 47 % de la programació total de I' Auditori. La resta ha sigut 
iniciativa privada. 

Destacar també la solidesa, després de l 5 anys de la programació estable de Primavera i 
Tardar d'espectacles de gran format. 

Pel que fa a I' Auditori la programació de primavera i tardar ha estat la següent: 

TEMPORADA PRIMA VERA 

DATA 

28/0 1/2018 

16/02/2018 

17/02/2018 

28/02/2018 

02/03/2018 

17/03/2018 

18/03/2018 

06/04/20 18 

07/04/2018 

08/04/2018 

20/04/2018 

22/04/2018 

04/05/2018 

06/05/2018 

19/05/2018 

20/05/20 18 

---

EVENT 

TOM SA WYH! DETECTIU 

CLARA PEYA 

JARABE DE PALO 

AMOUR 

AD LIB ITUM 
FEDERICO GARCIA LORCA PEP 

TOS/'IR 

KAPUT 

LURRAK 
BALLENAS HISTORIA D 

30 

LES MAMIES 

ADOSSATS 

VICENTE 1\MIGO 

MOBYDICK 

TOTAL TEMPORA\;~ 

ESPECT ADORS 

338 

69 

74 1 

146 

132 

235 

176 

73 

127 

200 

131 

442 

53 

298 

693 

244 

4.098 

TIPUS 
D'ESPECTACLE 

lnfantil-Teatre 
musical 
Musica 

Musica 

lnfantil-teatre 

Musica 

Teatre 

lnfantil-circ 

Musica 

Teatre 

Infantil -
Teatre 
Lectura 

dramatitzada 
Teatre 

Dansa 

Teatre 

Musica 

Teatre 



TEMPORADA T ARDOR 

DATA EVENT ESPECT ADORS Ti pus d' espectacle 

30/09/2018 HISTORIA DE UNA SEMILLA 144 Infantil - Teatre 

06/10/2018 25 IL.LUSIONS 688 
Magia 

20/10/2018 AGA-BOOM 237 
Circ 

26/1 1/2018 LA PIEDRA oscu~~A 100 Teatre 

27/11/2018 LA PIEDRA oscu~~A 76 
Teatre 

28/11 /2018 DAMARIS GELABERT 700 Infantil - Música 

10/11/2018 DISCRETE FIGURES 432 
Dansa Japonesa 

11/11/2018 HUMANS 303 
Teatre 

16/11/2018 PARAULES ENCADENADES 58 
Teatre 

18/11 /20 18 DEJA VU MAG EDGAR 464 Infantil- Magia 

22/ l l /20 18 OSCAR THE MAGIC IAN 101 Magia 

23/ 11/2018 OSCAR THE MAGIC IAN 101 Magia 

25/11/2018 LE REVE D'ERIC;\ 261 
Circ-Tea tre 

0 1/ 12/2018 DA VID DE MARIA 3 11 Musica 

02/12/2018 INVISIBLES 227 
Infant il - Teatre 

14/12/2018 THE ROCKER 40 
Magia 

16/12/2018 EDIP 253 
Teatre 

23/12/2018 EL PETIT DALI 189 Infantil - Teatre 

TOTAL TEMPORADA T Al<DOR 4.685 

En total han assistit 8.783 espectadors, amb 34 actuacions. 

2. EST ADÍSTIQUES 

• L'Auditori de Cornella • Are,es Municipals 

• Entitats ciutadanes • Iniciativa privada 

1% 

'ºª 
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62% 

• a c6vitSU cuttvra ls i nantas ijwenih • jomsds tE0'1iques I oongessos 

d'a lltes ( socia Is, esportius, poli tics, sindical; ... ) 

EVO LUCIÓ DEL' ACTIVIT AT 1995-2018 
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Des de l'any 20 16 l 'activitat de I' Auditori ho suposat un augment general d'activitats, original 
basicament pel comportament contractual de la iniciativa privada i la consolidació de la 
programació propia i de la Sala 2.C A T. Aquest any 2018 su posa un augment del 5% en 
nombre d'activitats. 

Evolució nombre d'espectadors 1995-20 18 
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PARC ESPORTIU LLOBREGAT 

1. Evolució de la BBDD 

L'any 20 18 acaba amb 2.867 abonats. Suposa un inc rement de 7 persones respecte a l 'any 
anterior. 

El perfil majoritari d'edat és el de 26 a 49 anys, amb un 42%, seguits deis joves entre 16 i 25 
anys, amb un 19% i les persones de més de 60 anys, amb un 18%. Els residents a Cornella, 
representant el 95% deis abonats. 

2. Pavelló poliesportiu 

En definitiva, les entitats que han vingut de forma fixa al pavelló durant l'any 2017 són les 
següents: 

CB Cornella: equip senior, equips de base i equips de mini. 

Secció volei FC Barcelona: 1 er i 2on equip, equips juvenil, cadet i infantil. 

Jocs Escolars (dissabtes matí). Competicions de mini basquet, handbol, futbol sala i 
voleibol. 

A1xí mateix, l'activitat JOVES PELL. organitzada pel nostre centre, oc upa un módul del 
pavelló dos dies a la setmana de 17 a 18 hores, mentre que els dimarts i dijous de 9,30 a 
12,30 h es desenvolupen els 3 grups de gent gran del rup Centre. 

1~ 
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Així mateix, s'han seguit amb l'acord amb l'lnstitut peral desenvolupament de la Formació i 
l'Ocupació (IDFO). 

A més s'han llogat puntualment varies vegades més les instal ·lacions per fer diferents 
activitats: Campionats de Catalunya Universitaris, campionat de hip hop, Campiona t de 
danses urbanes i una activitat esportiva de tecnificació de basquet. 

3. Activitats dirigides 

La mitjana anual diaria d 'assistencia a les, 18 activitats diferents que es realitzen és de 803 
persones. Aquesta dada significa un decrement d'un 9 % respecte l 'any anterior. 

4. Cursets natació. 

• Cursets de natació realitzats perles AMPAS deis centres educatius de la ciutat: 

El Pare Esportiu Llobregat ha acollit 11 centres educatius duran1 l'any 2018. 
TOTAL PARTICIPANTS: 596. 

• Cursets de natació realitzats des del pmpi centre. 

S' han realilzat 13 cursos cada trimestre, amb una participa c ió de 180 persones cada 
trimestre, que suposa una ocupació del 62% de les places ofertades. Deis 13 cursos, 9 son 
infantils, 3 per adults i 1 per mares. 

5. Activitat gent gran 

S'ha continuat amb el programa pera la ¡~ent gran, en el que han participat qualre Casals 
de la ciuta1, amb un total de 271 participants. 

6. Campus d'estiu 

Del 25 de juny al 27 de julio! i del 3 al 7 de setembre, han passat 227 nens i nenes de 4 a 14 
anys, en la IXª edició del Campus d 'Estiu del PELL. S'han classificat en tres grups d 'edat: petits 
(de 4 a 6 anys), mitjans (de 7 a 10 anys) i f ¡rans (de 11 a 14 anys). En les 6 setmanes que ha 
durat, el móxim d e nens i nenes en una setrnana ha estat de 159. 

7. Piscina exterior 

8. Altres activitats 

Carnestoltes 2018. 
Repte Fitness 2018. 
Cross Popular Corpus. 
Zumba per la Dignita1. 
Pink Zumba. 
Halloween 2018. 
Xllle Aniversari del PELL. 

---
., 
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CENTRE CIVIC I LUDOTECA 

CENTRE CÍVIC 

Durant l 'any 2018, s'han programat 94 cursos en els tres trimestres: hivern, primavera i tardar. 

Al final s'han pogut realitzar 72 cursos, pels qual han passat 722 alumnes, que dóna una 
mitjana de 241 alumnes per trimestre, xifra similar a l'any anterior. 

Les enquestes de satisfacció deis usuaris deis cursos donen un resulta! global per trimestre de 
8,6; 8,7 i 8,6. 

A més s'han organitzat 6 exposicions al llarQ de l'any. 

LUDOTECA 

La Ludoteca funciona també per trimestres. Les inscripcions trimestrals totals han estat de 172 
usuaris, amb 61, 65 i 46 nens i nenes de O o 8 anys. Deis 172 inscrits, 7 4 ( 43%) han estat de 0-3 
anys i 98 (57%) de 4 a 8 anys. 

Per altra banda, tenim els usuaris puntuals, que han esta! a l llarg de l 'any, de 543, 190 entre 
setmana i 353, en caps de setmana. 

Duran! el període del Campus d'Estiu, els participants del cicle infantil l'han realitzat a les 
instal ·lacions de la Ludoteca i les ludotecóries els han acompanyat les estones dedicades a 
la piscina. 

JOVES PELL 

S'han fet tres trimestres d'aquesta activitot destinada als joves de 8 a 16 anys. Es va poder 
formar un grup d 'entre 9 i 12 joves de 8 a 12 anys, que feien activitats esportives i de tallers 
diversos, els dilluns i dimecres. 

CORNELLA EN MINIATURA 

Fins a final d 'any han passat 3.570 nens i nenes i 2.91 1 adults, per oques! espai, xifra d' infants 
similar a l'any anterior. 

COMPLEX AQUATIC I ESPORTIU CAN MERCADER 

1. Evolució de la BBDD 

L' any 2018 acaba amb 2.353 usuaris a lo instal fo ció. Su posa un increment de 205 usuaris 
respecte l' l de gener, un 9,5% més. Quasi el 97% són residents a Cornelló. 

El perfil per edats és: 

Entre 26 i 49 anys, un 50%. 
Entre 16 i 25 anys, un 20%. 
Entre 50 i 59 anys, un 13%. 
Majors de 60 anys, un l 1 %. 
Menors de 15 anys, un 6%. 

IM 



2. Activitats dirigides 

Es fon 112 activitats setmanals, amb una rnitjana diaria anual de 647 persones, similar a I 'any 
anterior. 

3. Cursets de Natació Extraescolar 

Els curse ts organitzats per les AMPAS de les escales han esta t de 7 centres amb un total de 
453 nens i nenes. 

( 

En els 21 cursets de natació organitzats pel propi equipament han partic ipat 137 nens i nenes 
amb quasi un 75% d'ocupació de les placE=S ofertades. 

4. Piscina exterior 

Ha funcionat la temporada d'estiu, entre el 4 de juny fins a I' 11 de setembre. Han passat 
86.906 usuaris, que representa un 17% més que l'any anterior. 

5. Casal d'estiu 

Del 25 de juny al 27 de juliol, han passat 42 nens i nenes de 6 a 13 anys, en la V edició del 
Casal d' estiu de Can Mercader. 

6. Activitats extraordinaries 

S'han realitzat moltes activita ts extraordinóries: 

Celebració del cinque aniversari. 
Carnestoltes. 
Repte Fitness 2018. 
Tri Mercader 2018. 
Mulla 't per l'Esclerosi Múltiple . 
Ha lloween 20 18. 
Cloenda Jocs Escolars 
Trofeu natació "Ciutat de Cornelló". 

També s'han organitzat diferents competicions pel C.N. Cornelló. 
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AREA URBANA 

Promocions d' habitatge 

Les línies d'actuació han anat com els anys anteriors a acordar l 'alienació de sol urbanitzat 
per tal que fos la iniciativa privada qui desenvolupés les promocions, amb la possibilitat 
d'inteNenir en el procés de comercialització deis habitatges per tal d'afavorir les demandes 
de la població de Cornella. Aquesta decisió comporta una voluntat de recuperar les 
inversions realitzades anteriorment per a l'adquisició de sol, redacció d' instruments 
urbanístics i compliment de les obligacions urbanitzadores. A tal efecte, s'ha potencial la 
generació de sol en destí a habitatge protegit tant de venda com de lloguer. 

a) Promocions en curs 

Amb respecte a les promocions en curs sobre solars venuts per Procornella a exercicis 
anteriors: 

Al sector Bagaria-Alstom, les finques Ul:5 UE6, es traben avanc:;:ades les obres, amb 
l'urbanització de l 'entorn en marxa. 

Al Sector Millas, la finca B2 i B8, venudes o l 2017. En el cas de la B8, patrimoni municipal de 
sol, la empresa del grup (Cevasa Patrimonio en Alquiler) portara la gestió deis habitatges de 
lloguer. Pel que fa a la urbanització s'ha flna litzat toles les obres destinades a espais lliures i 
vialitat amb excepció de les voreres que confronten amb porcel ·les pendents d'edific ar. 

Al sector Pisa, la parcel·la 1, venuda a l' lmpsol al 2017. Comen<;ades les obres a principis del 
2019 cedira i. El projecte comporta la construcció de 84 habitatges protegits deis quals uns 
lo habitatges es preveuen destinar a lloguer. La promotora cedira I' Ajuntament de Cornella 
un local pera equipaments de l .200 m2 a l'edifici 

b) BRM4. A fina Is del 2018 ha sortir a licita ció la venda de la porcel fo BRM4 al Sector Soler i 
Cortada. L'adjudicació esta prevista pero mar<;: del 2019, i l'escriptura pel tercer trimestre de 
2019. 

Execució de planejament 

a) PMUl Siemens-Elsa. 

A l'any 2018 s' ha estudiat tipologicc1ment la implantació d'usos hotelers i d'activitat 
económica sobre la línia deis ferrocarl'ils i l 'ordenació deis aprofitaments assignats per la 
Modificació del Pla General Metropolita a diferents ambits. Així mateix, s'ha encarregat 
el Projecte d'Urbanització a ti d'estudiar amb precisió les zones verdes previstes en el 
more del Projecte Cornella Natura en especial emfasi a la gran plac:;:a prevista davant de 
l'edifici históric de Siemens i la passcirel ·la de connexió amb l'entorn de l'estació del 
ferrocarril. 

PMU2 Plasmica. 
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sector. El desenvolupament del PMU. PR i PU permetra obtenir dues porcel ·les edificables 
destinades a habitatge i activitat económica. 

e) PMU5 Silici-Rosselló-Siemens. 

S'ha presentat l'estudi de mobilitat. que fa una estimació deis costos que se'n deriven i 
es podra realitzar l 'avaluació económica i la redacció del Pla de Millora Urbana. S'ha 
encarregat el Projecte de Reparcel ·lac:ió, Urbanització i la Valoració d' Activitats. 

Actualment estem en fase de constitució de la junta de Compensació provisional amb la 
resta de propietaris. 

d) PMU7 Tints Especials . 

Duran! l'any 2018 s'ha efectual la redocció del Pla de Millora Urbana, Projecte d'Obres 
Basiques i Complementaries i l 'avanc:;: del Projecte de Reparcel foció del PAU l . 

S'han realitzat un seguit de reunions amb els propietaris a fi i efecte de garantir el 
desenvolupament del pla . 

El Projec te de Reparcel foció i Urbanitzoció redactats, han permes la redacció del Pla de 
Millora Urbana i una execució en fases o unitats funcionals que garanteixin el 
desenvolupament del sector en base a les necessitats de la ciutat i la situació conjuntural 
de les propietats incloses a l'ambit de clesenvolupament. 

e) PAU HOC 

f) 

Durant el 2018 s'ha conclós la analisis sobre el procedimen t a seguir per culminar !licencia 
i concessió administrativa de l'aparcament. 

PMU Fira 

En el 2017 s' ha vist la necessitat de redcictar una Modifica ció del Pla genera l Metropolita 
que abasti l'ambit de la Fira i a ltres sectors del municipi amb l'objectiu d'ampliar les 
precisions sobre sostre destina! a activitot productiva. 

A tal e fecte s'ha redacta! la Modificcició de Pla General Metropolita en relació a la 
reserva d'equipaments a Can Bagaría. Fira. Millas i C/ Cobalt, entregada a finals de l'any 
2017. 

Edificació i Urbanització 

Edificació i urbonització 

S'han finalitzat les obres pera la rehabilitació de part de la Nau Calderería 
seu entorn. 

A mes, s'han comenc:;:a t les obres de consolidació de l'edifici del director de Can Bagaría. 
Les obres es preve u que fina litzin al 20 19. 

Al sector de Millas 2. se han realitzat obres de urb 
I zona. 

·tzació deis talossos i enjardin ent de la 
V--
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Amb el que respecta a projectes pera 2019, s'ha treballat a la substituc ió de la marquesina 
del Pare Esportiu de Llobregat que es trauró a licitar al principis del 20 19. 

Cornella Natura 

Durant l 'any 2018 s'ha fina litzat la redacció per part deis Serveis Tecnics de Procornella de 
diversos projectes d 'urbanització d'espais lliures i de reurbanització de vialitat inclosos en el 
p rojecte de Cornella Natura. Els projectes redactats s'han comen<;:at a executar i es 
realitzaran durant el any 2018. 

Gestió patrimonial 

Arrendaments 

Locals 

• Local a Ctra. d 'Esplugues 75-77, que es troba llogat a la societat CETAQUA pera la 
instal ·lació del centre tecnologic de ll 'aigua. 

promoció 

Avda Con Corts 44-48 

Avda Con Cort s 40-42 

Ctro d'Esplugues 75-77 

Avda Linio Electrica 1-3 

Avda Salvador Allende 57-59 

Avda Linio Elec1rica 23-25 

Avda Linio Elect rica 9-13 

Promoció Suris 

(amb subvenció per lloguer) 

Allres 

Aparcaments 

En Cessió 

fi 

pronnoció 

Destrale la 2 2008 

Deslralela 3 2008 

2009 

2010 

2010 

2010 

2010 

2005 

Total 

immobles estot 

4 habitatges 4 llogols amb opció de compro 

1 habilatge 1 llogat 

4 hobitatges 4 llogots 

27 habitatges 3 llogots amb apció de compra 

24 llogats 

51 habilalges 15 llogats amb opció de compro 

35 llogats 

l pedent d'escripturar 

2 habitatges 2 llogats 

2 habitalges 211ogats 

14 l1abilatges 14 llogals 

l 1 penden! d'escripturar 
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Aparcament en cessió Moritz. A data de 26 de maig 1993 el Ple de I' Ajuntament en sessió 
ordinaria va acordar adscriure directoment a favor de la Societat 62 places de 
l 'aparcament soterrani construn en el subsol en execució del projecte d'obres denominat 
Centre Social Moritz, per tal que !'empresa pugui p lotar les esmenta des p laces 
d'aparcamenl. Es traben 54 places orrend¡ s. 

f 
108 

J 



En Concessió 

• 

• 

1: 
Aparcament Línia Electrica: Entrada en funcionament al 20 11 . Actualment, 116 llogades 
de 199 (inclou trasters). 
Aparcament Sol: Entrada en funcionament al 20 11. Actualment, 175 places llogades de 
203 (incloent trasters). 
Aparcoment Fontsanta: Entrada en funcionoment al 20 1 1. Actualment, 130 places 
llogades de 230. 
Aparcament Prat de la Ribo. Entrada en funcionament a finals del 2011. Actualment 202 
places llogades de 237 (inclou trasters). 
Aparcament Almogavers. Entrado en funcionament a finals del 20 1 2. Actualment es 
troben 182 places llogades de 185. 

En Propietat 

• Aparcament subterrani Gerdera (propietat) i l 'aparcament antic del mercal (concessió), 
que en l'actualitat s'han comunicat i es llogat per fraccions de temps. De les 113 places, 
es troben 36 arrenda des, la resta estan en lloguer rotatiu. 

• Aparcament soterrani Verdaguer (propietot); s'han posat a l'arrendament les places que 
no es troben venudes, a 31 de desembre hi ha 50 places arrendades de 175 places. 
S'obté una renda pel lloguer. 

• Aparcament Móritz; correspon a un aporcament propietat de PROCORNELLÁ.. 
• Aparcament Salvador Allende 57-59. S'han posot a lloguer part de les places 

d'aparcaments no venudes a la prornoció d'habitatges de 120 habitatges lliurada a 
l'any 20 10. A 31 de desembre es trobaven llogades 80 places de les 101 places. 

• Aparcament ctra. d'Esplugues 75-77. Juntament amb el local I de l'edifici. 14 places es 
troben llogades a CETAQUA pera la insta! foció del centre tecnológic de l'aigua. 

• Aparcament provisional exterior al correr Joan Fernandez (arrendament mensual), un 
total de 92 places llogades. 

Servei de Grua I Zona Blava 

Es monté el servei de grua i zona blava. Lo societat concessionaria va realitzar a l'any 2009 
inversions importants al servei, la qual cosa ha fet disminuir els ingressos durant el propers 
exercicis. 

~·~i~U 11 
Vendes ,l~ ~ r~ 

f~.;:, ~ 
'<' f¡ .,,, 

Habitatges i locals l:::: ci. , ,~ ;~¡~ 
Al 2017 s'han executat 5 opcions de compra: dues opcions de compres a Linid. tiléct ~ , 
dues de Salvador Allende 57-59 i una de can Corts 44-48. Per la resta s'ho e,, ~ iptoJ~,4E.~ :., · 
venda a Línia Eléctrico 23-25. 'e, •• &ni1tu111, J~ 1 

' h~nlte,r~. ' • / . 

Aquest 2018 s'han realitzat tres ve~des a l' Ajuntament de Corn_ella: el local de C ,s;g~91j 
el local de Salvador Allende 57-59 1 la anornenada "Casa del Director" de Con Bag ~ ....... 

Oficina Local d 'habitatge (OLI-I) 

L'OLH de Cornella de Llobregat, desenvolupa i gestion actuacions i serveis en el more de les 
polítiques d'habitatge donant una atenció directa i de roximitat al ciutada, unifican! tots els 
serveis relacionats amb l'hobitatge. 

e ________...) ----_ 
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Actualment l'OLH esta portant o terme els següents serveis: 

lnformoció i assessoroment general en matéries relacionodes amb l'hobilotge. 
Gestió de les sol ·licituds de test de l'edifici (TEDI) i els informes interns d 'idoneHot. 
Tramitació d'ajuts o la rehabilitoció i d'ojuts al lloguer pera joves (convocatoria anual i 
RBE). 
Gestió del reg istre de sol ·licitonts, comercial de les promocions de protecció oficial, 
técnica i jurídica. 
Gestió habitatges cedits per ADIGS.A destinats a allotjar persones que compleixin 
situacions de manifesta exclusió social: actuolment s'estan gestionant 26 hobitatges 
d 'ADIGSA. 
Gestió de sol ·lic ituds pera l'accés mitj anc;:ant el Registre de Sol ·licitants d'habitatges de 
protecció oficial de Cornella de Llobregat. 
A data de 22 de more;: de 2010 ha entrat en vigor el "Reglament del Registre de 
Sol ·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Cornella de Llobregat" i amb ell el 
registre propi municipal, "Registre de Sol ·licitants d ' Habitatges amb Protecció Oficial de 
Cornella de Llobregat" , creot per Acord del Ple de I' Ajuntament de Cornella de 
Llobregat de dato 25 de febrer de 201 O i encomanada la seva gestió a PROCORNELLA a 
troves de !'Oficina Local d'Habitatge. Préviament PROCORNELLA va signar, a data 11 de 
more;: de 2010, amb ADIGSA el "Conveni pel qual es cedeix l 'ús del programa informatic 
de Registre de Sol ·licitants d' Habitotges amb Protecció Oficial". 

Actii,itat realitzada co11ve11i de 
col-laboració i e11C{1rrec de gestions 

Nombre 

Tramitació de so l· licituds de cedules d' habitabilitat ¡ 12 cedules i 13 expedients 

~RESENCIAL (sense inspecció tecnica)_(*) - -- ·------·-·--·---- ~- -·-··---- - ----·--------·····----··-······· -
Tramitació d'ajuts pera la rchabil itació, inclosa la inspecció ! 90 expedients 
tecnica, PERAL' INTERIOR D' 1-M.BIT ATGES l 
Tramitació d' ajuls per a la rehabilitació, inclosa la inspecció ¡ 17 expedients 
tecnica, PERA EDIFlCIS UNIFAMJLIARS I j 
PLURIFAMILIARS : ~ -~--------------------------- ----------- +••·-- -----·------------, - ------------ ----------------------------------
Trami[ació d' ajuts per al pagament del llogucr ! 976 expedients 

·-·--·-·-·-·- ···-··--··········-----·- ······----····------········-- - -·-··--·····+-- ·-······---- -··---·-·--·-- ------··---·--- ------·-·-· 
Tramitació de prestacions d'urgcncia especial ¡ 37 expedients 

! 
Gestió d'lnscripcions al Registre de sol·licitants dl ' habitatge 
amb protecció oficial, només per al cas de disposar de 
Registre propi 

¡ 668 expedients 

! 
i 

(*) del municipi/comarca 011 s 'ubica / 'Oflci11a municipa//co111arcal 

Activitat relativa a/s serveis basics i generals d'atenció 
ciutadana 
Visites ateses i tasques d'assessorament i d' informació 

Nombre Total 

presenci teléfon 
al 
9073 6725 

mail 

2480 

Aquest any, amb la aprovació d el Pla Director Sant lldefons que I' Ajuntament de Cornella a 
encarregot a Procornella la gestió, s' ha decidit traslladar la Oficina Local d'habitatge al barrí 
de Sant lldefons per a lo qual cosa s'ha llogat un local al correr Avellaner 7. Les obres de 
condicionament s'han realitzar pera la seva obertura al more;: de 20 19. 

La posada en marxa d'aquest projecte ve acompanyada amb una nova web de l'OLH i del 
Pla Director sant lldefons. Per a possibilitar una millor a tenció ciutadana es posara en 

n servei de c ita previo pera gestions adrninistrotives. 
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Gestió d' habitatges socia Is 

A data 22 de maig de 2015 es va signar un Conveni - Encorree de Gestió entre I' Ajuntament 
de Cornello i !'Empresa Municipal PROCORNELLÁ per la gestió d'habitatges de Lloguer per 
persones amb risc d'exclusió social. 

Aquest conveni estableix com a objecte del conveni, encarregar a PROCORNELLÁ "la gestió 
de recerca, coordinació i contractació del dret d'arrendament d 'un moxim de 75 
habitatges ... " , per la qual cosa es "faró corree de totes les despeses derivades de la 
prestació del servei". La constitució de la Borsa de Lloguer social per part de 1' Ajuntament de 
Cornella ha suposat cercar en el pare d'habitatges de Cornello propietaris disposats a 
aportar els seus pisos a la borsa, i a partir de la gestió de Benestar Social i de la Mesa 
d'emergencia social assignar les persones incloses en el Registre de l 'OLH en funció deis seus 
requeriments (nombre de persones que integren la unitat familiar, requeriments per 
invalidesa, etc.) als habitatges aportats. Fins a la data de final de 2018 s'ha signat 53 
convenis, deis quals es traben actius 49 i 9 extingits a la finalització del conveni inicial. 
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empresa municipal de 
promoció social, urbano I economlca de~ Cornella sa 
(procornella) 

/ 

- Femónde, 1 o 

Rocío García Pérez Ismael Ciurana Sánchez 

absent absent 
Anna Caminals Lecha Silvia Carmena Vidal 

absent absent 

lgnasi Sayal Santamaria Manuel Jesús Casado Ruiz 
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