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MEMÒRIA DEL  PRESSUPOST 2016 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

En un context macroeconòmic caracteritzat per les expectatives de continuar el suau creixement 

per la resta de l’exercici 2015 i la consolidació del creixement pel 2016, es presenta un pressupost 

2016 amb un objectiu de mantenir el nivell de serveis prestats en el conjunt de les activitats que 

gestiona CEMSSA. 

Amb caràcter previ a l’anàlisi detallada del PAIF, cal fer esment a les novetats legislatives 

publicades els darrers mesos, en especial la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la 

administración local (arts. 21, 23 i 36) que afirma literalment que1: 

 

Veintiuno. Se suprime el apartado 3, y se modifica el apartado 2 del artículo 85, 
que queda redactado como sigue: 

«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma 
más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 

A) Gestión directa: 
a) Gestión por la propia Entidad Local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

 

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan 
más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), 
para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y 
recuperación de la inversión. 

Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa  del 
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde 
se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico 
recibido, que deberán ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del 
interventor local quien valorará la sostenibilidad financiera de las propuestas 
planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
 

1 Extracte de la la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalización y 

sostenibilidad de la administración Local (LRSAL) 



 

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato 
de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 
12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en 
exclusiva a funcionarios públicos.» 

 

Veintitrés. El artículo 86 queda redactado como sigue: 

«1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la  sostenibilidad financiera del 
ejercicio de sus competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y 
oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo 
para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo 
contener un análisis del mercado, relativo a la  oferta y a la demanda existente, a 
la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia 
empresarial. 

Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del 
expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio. 

2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes 
actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de 
aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público 
de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El 
Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras 
actividades y servicios. 
La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, 
además del acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación 
local, la aprobación por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

3. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y 
acuerdos previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del 
Título V de esta Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.» 

 

Treinta y seis. Se modifica la disposición adicional novena que queda redactada 
como sigue: 

«Disposición adicional novena Redimensionamiento del sector público local 

1. Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos 
de ellas dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la 
constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, 
sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante el tiempo 
de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste. 
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Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia 
de su plan económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar 
aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades 
públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan 
necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades Locales podrán 
realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no 
supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de 
morosidad. 

2. Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley 
desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema 
Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 
de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en 
desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada 
en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor 
de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho  desequilibrio. A estos 
efectos, y como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la 
que dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones 
de capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato 
anterior, esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no 
supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de 
morosidad. 
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad 
Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la 
aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las 
entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas 
entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. 

Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta 
el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, 
cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes 
servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, 
recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de 
viajeros. 

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los  entes que tengan 
la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de 
Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo 
de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la situación 
de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados  
negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos. 

3. Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, 
unidades y demás entes que estén adscritos, vinculados o sean 
dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a cualquiera de las 
Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, 
no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de 
cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en 
términos de contabilidad nacional. 
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4. Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, 
unidades y demás entes que a la entrada en vigor de esta Ley no estén en 
situación de superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación, 
estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas, vinculadas o 
dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquiera de las 
Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o de sus organismos autónomos 
deberán estar adscritos, vinculados o dependientes directamente a las 
Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley, o bien ser disueltos, en ambos 
casos, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley e iniciar, 
si se disuelve, el proceso de liquidación en el plazo de tres meses a contar 
desde la fecha de disolución. De no hacerlo, dichas entidades quedarán 
automáticamente disueltas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley. 
En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las 
citadas unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su 
participación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley. 

Los plazos para el cambio de adscripción, vinculación o dependencia, la 
disolución y para proceder a la transmisión de la correspondiente 
participación citados en los dos párrafos anteriores de este apartado 4 se 
ampliarán en un año más, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando 
alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y 
depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y 
transporte público de viajeros.» 

Per tant, serà  imprescindible l’anàlisi individualitzat de cada línea d’activitat per verificar 

l’estat de la mateixa en funció de l’apuntat en la normativa abans esmentada. 

Per altra banda, es fa imprescindible per la gestió diària de l’empresa analitzar la situació de 

l’equipament informàtic de l’empresa, tant des de la via de hard com de soft. 

En aquest sentit, es planteja la possibilitat de subscriure un conveni amb l’Ajuntament -

Departament d’Informàtica-  per poder iniciar les tasques d’anàlisis. Es fa imprescindible el 

disposar d’un servidor de domini i de fitxers de l’empresa. 

A nivell de soft, no existeix cap programari, més enllà de ”l’Autocad 2011” i ” Microsoft Office 

Hogar y Pequeña Empresa 2010”, de gestió documental, de facturació, d’inventari, de 

comptabilitat ,… la qual cosa incideix en la qualitat del servei  que es pot donar. 

En l’anàlisi esmentat anteriorment caldria valorar del programari existent a l’ajuntament la 

possibilitat de que es pogués utilitzar en l’empresa. En aquest sentit, entenem que seria molt 

convenient i diria que quasi  imprescindible la utilització del programari Sit Via Pública, donat 

que actualment no existeix cap referència al plànol ciutat en el dia de l’empresa 

Per tal  de poder analitzar les línies d’activitat es fa necessari la contractació de treballs 

auxiliars per obtenir informació complementària, com per exemple: 

-  dels caixers de la zona blava:  

Usuaris = Cotxes / dia 
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Evolució de les hores per plaça = hores  x plaça /dia 

Índex de rotació = Vehicles / plaça 

Durada mitjana estacionament legal 

Durada mitjana estacionament il·legal 

- Del caixer del mercat de Calafell: 

Informació similar. 

Altres aspectes rellevants poden ser, personalitat pròpia – existència de web, núm. Telefono 

propi – no com departament Ajuntament. 
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ACTIVITATS 

 

1. Gestió de la regulació integral de l’estacionament en superfície en les vies públiques 

2. Gestió i explotació dels serveis de lloguer de material per els banyistes: ombrel·les, 

gandules i d’altres. 

3. Gestió  de les concessions de serveis de bar i restauració en les platges. 

4. Execució dels encàrrecs concrets fets per l’Ajuntament de Calafell relacionats amb: 

Nou Mercat Municipal de Calafell Platja.  

5. Gestió local c/Església 

6. Gestió de paradetes artesanals  a l’Estany, al Port i a la Plaça Mile·lenari. 

7. Gestió guingueta Parc de la Sínia. 
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BASES UTILITZADES PER EVALUAR INGESSOS I DESPESES 

 

En el marc de situació econòmica general  comentada, les consideracions utilitzades per a la 

elaboració del pressupost 2016 són les següents. 

Per a cadascuna de les activitats gestionades per CEMSSA, es preveu el volum d'activitat a 

partir de l'evolució prevista dels serveis que es prestaran, les ocupacions esperades, el nombre 

de visitants, etcètera, en funció de l'experiència històrica i de les variacions de capacitat, que 

es poden donar al llarg de l'exercici. 

Les tarifes que s'aplicaran són les determinades en les propostes de preus i taxes que 

presenten a continuació. La proposta es continuista envers l’exercici actual i bàsicament es 

pretén sol·lucionar les diferències existents pel tema de l’aplicació de l’impost sobre el valor 

afegit. 

Amb la conjunció del volum d'activitat i de les tarifes, s'obtenen els ingressos previstos per 

cada activitat gestionada i les recaptacions de taxes.  

Els costos o despeses s'obtenen a partir dels recursos estimats segons els nivells d'activitat 

previstos i dels preus unitaris que surten dels pactes en contractes vigents i de sondejos amb 

proveïdors per a productes o serveis significatius. 

En els contractes vigents que tenen clàusula de revisió de preus per IPC respecte de l'any 

anterior, s'ha estimat una variació del 0% en funció de les previsions de marc general per a 

l'any 2015. 

Pel que fa a la despesa de personal, com a conseqüència dels pactes vigents, s’aplica el que 

disposa la Llei de pressupostos de l’Estat per l’exercici 2016, és a dir,  l ‘1% d'increment sobre 

taules salarials de l’exercici anterior i la dotació de l’import restant de paga extraordinària no 

abonada en l’any 2012. 
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PROPOSTA DE PREUS I TAXES 

 

La proposta de tarifes per l’exercici 2016, en les diferents activitats, són les que es detallen 

seguidament: 

 

Zona blava 

 

Zones Estància 
màxima 

Tarifa 2016 Increment Taxa  2015 

Zona blava 3 hores    

- Resident  0,16528926 €/hora -17% 0,20 €/hora 

- No resident  1,23966942 €/hora -17% 1,50 €/hora 

Arrodoniment 5 cèntims d’euro amb el temps que proporcionalment correspongui 

Anul·lació de denúncia  4,1322314  € -17% 5 € 

     

 

  Aparcament soterrani i  privatiu Nou mercat Municipal 

 Estància 
gratuïta 

Tarifa 2016 Increment Tarifa 2015 

Tarifa de turisme 2 hores 0,04132231 0% 0,04132231 

     

 

Servei lavabos Nou mercat municipal de Calafell 

  Tarifa 2016 Increment Tarifa 2015 

Tarifa   0,04132231 0% 0,04132231 

     

 

Nou mercat municipal de Calafell 

CONCEPTES 

PREUS PÚBLICS (IVA NO INCLÒS) 

2016 

Mensual 
Increment 

2015 

Mensual 

 

Espais comuns 1 % propietat 127,85 € -10,19% 142,36 €  

Aparcament 1 % propietat 7,96 € -5% 8,37 €  

Espais privats per 1 % propietat 0,77 € 1% 0,76 €  

Aportació extraordinària 

supermercat per elements per 1% 
1,78 € -77,47% 7,90 € 
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Ombrel·les, gandules i d’altres. 

4.7.1.Para-sols 
 
 

Temps 2016 Increment 2015 
1 dia o fracció 4,96 € -1% 5,00 € 
1 setmana 28,93 € -4% 30,00 € 
Temporada 206,67 € 3% 200,00 € 
 
4.7.2.Hamaques 
 

Temps 2016 Increment 2015 
1 dia o fracció 4,13 € 3% 4,00 € 
1 setmana 24,79 € -1% 25,00 € 
Temporada 190,08 € 0% 190,00 € 
 
Mercat d’estiu 

Parada 2016 Increment 2015 
Temporada 1.204,70 € -17% 1.457,69 € 
Canon costes 250,80 € 0% 250,80 € 
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PROGRAMA D’INVERSIONS 

 

- Inversions en nous projectes
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- Inversions en renovació i adequació dels equips i instal·lacions
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Deixalleria nou mercat municipal 
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DEIXALLERIA  

Codi Unitat Descripció preu unitari núm. llarg alt gruix amidament pressupost 

                    

K21Z2760 m 
Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, 
amb disc de carborúndum 7,02 1 7     7 49,14 € 

                    

K2164771 m2 

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm 
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 12,53 1 2 3   6 75,18 € 

E6185M1K m2 

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc 
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, 
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat 
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler 
calcari 31,14 1 5,5 4   22 685,08 € 

K81ZA8C0 m 

Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb 
cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment 
de 12 mm 4,9 2 3     6 29,40 € 

E81132D4 m2 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, 
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 
32,5 R 26,62 1 5,5 4   22 585,64 € 

E7871500 m2 
Impermeabilització de paraments horitzontals amb 
polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 16,42         85,6 1.405,55 € 

        2 5,2 4   41,6   
        1 5,5 4   22   
        1 5,5 4   22   
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E9G2F675 m2 

Paviment de formigó de 10 cm de gruix acabat amb 4 
kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó HA-
30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima 
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició IIa+E, col·locat amb transport 
interior mecànic, estesa i vibratge manual i remolinat 
mecànic 13,86 1 5,5 4,2   23,1 320,17 € 

E9Z4AA24 m2 

Armadura pel control de la fissuració superficial en 
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m 
B500T UNE-EN 10080 2,62 1 5,5 4,2   23,1 60,52 € 

ED5FC176 m 

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 
a 200 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, 
amb reixa de material plàstic nervada classe C250, 
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la 
canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix 68,96 1 21,4     21,4 1.475,74 € 

  u 

Aixeta senzilla, mural, muntada superficialment, de 
llautó cromat, preu superior, amb aixeta i sortida exterior 
roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" 
inclou manega de plàstic de 5 m connectada i amb boca 
difussora 46,11 1       1 46,11 € 

KFB16452 m 

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locat superficialment 7,77 1 25     25 194,25 € 

  u 
Contenidor de residud urbans 800 lts amb tapa abatible, 
rodes i pedal 300 2       2 600,00 € 
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  u 
Contenidor de residud urbans 240 lts amb tapa abatible, 
rodes i pedal 200 4       4 800,00 € 

                    

  u 
Porta ràpida arrollable de PVC i alumini  de 2,00 x 2,80 
accionada amb pulsadors 4282,43 1       1 4.282,43 € 

u 
Refrigeració del recinte per evitar fermentarcions i mals 
olors. Ventilació a coberta 6.104,94 € 

TOTAL   16.589,83 € 

   13% D.G.     2.156,68 € 
6% B.I.     995,39 € 

P.E.M.   19.741,90 € 

   21%I.V.A     3.869,67 € 

P.E.C.   23.887,70 € 
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Sanejament formigó moll de càrrega i descàrrega i espais privats paradistes 

 

DESCRIPCIO 
PREU TOTAL SENSE IVA 

PINTURA PAVIMENTS DE FORMIGO: sanejar superfície a tractar, polir tot el paviment amb 
polidora orbital per obrir porositat, amb aspiració de pols, formació de mitja canya amb 
entrega de paraments verticals; aplicació de dues capes de resina epoxi AQUAPOX O TITAN 
835, color a escollir   

Vestíbul pl. soterrani escala clients petita 327,00 

Passadís aparcament (de escala a trasters) 259,00 

Vestíbul tallafocs trasters 170,00 

Passadís trasters 1.814,00 

Moll de càrrega (espai superior) 1.375,00 

Instal·lació elèctrica per enllumenat temporitzat amb polsadors al passadís de trasters. 
Execució en horari nocturn i/o festiu 

976,80 

   SUBTOTAL 4.921,80 

 21% IVA 1.033,58 

 TOTAL 5.955,38 
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EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA 

 

La plantilla mitja dels anys 2016 i 2015 és la següent: 

 

 Mitja - 2016 Mitja - 2015 Var. Abs. 

Zona blava 
Platges 
Estructura 

5,16 
2,71 
2,38 

5,16 
2,71 
2,38 

 

TOTAL 10,25 10,25  

Fixes 
Eventuals 

7.45 
2,80 

7.45 
2,80 

 

TOTAL 10,25 10,25  

 

La plantilla mitja anual de l’any 2016 respecte de l’any 2015 no ha augmentat en número 

d’empleats. 
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BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016  

 

      

    

2.016 

COMPTES A) ACTIU NO CORRENT 2.851.069,89 

20, (280),(290) I. Immobilitzat intangible 2.628.532,59 

21, (281),(291), 23 II. Immobilitzat material 43.884,80 

22, (282), (292) III. Inversions immobiliàries 178.652,50 

2403, 2404, 2413, 2414, 2424, (2493), (2494), (2943), (2944), 
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini   

((2953),(2954) 

2405, 2415, 2525, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945) 
V. Inversions financeres a llarg termini   

(2955), (296), (297), (298) 

474 VI. Actius per impost diferit   

  VII. Deutors comercials no corrents   

  B) ACTIU CORRENT 141.639,07 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existències   

  II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 19.998,15 

430, 431, 432, 433, 434, 435,  436 
     Clients per ventes i prestacions de serveis 

19.998,15 (437), (490), (493) 

5580      Accionistes (socis) per desemborsament exigits   

44 ,460, 470, 471, 472, 544      Altres deutors   

5503, 5504, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523 
III. Inversions en empreses del grup i associades a  curt termini 

  5524, (5393), (5394), (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) 

5305,5315,5325,5335,5345,5355,540,541,542,543,545,546,547,548,551, 
IV. Inversions financeres a curt termini 

  5525, 5590, 565, 566, (5395), (549), (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) 
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480, 567 V. Periodificacions a curt termini   

57 VI. Efectiu i altrres actius líquids equivalents 121.640,92 

  TOTAL ACTIU (A+B) 2.992.708,96 

  A) PATRIMONI NET 2.750.797,69 

  A.1) Fons propis 122.265,10 

       I. Capital 61.000,00 

100, 101, 102      1. Capital escriturat 61.000,00 

(1030), (1040)      2. (Capital no exigit)   

110      II. Prima d'emissió   

112, 113, 114, 119      III. Reserves 15.380,88 

(108), (109)      IV. (Accions i participacions en patrimoni pro pies).   

120, (121)      V. Resultat d'exercicis anteriors -194.772,55 

118      VI. Altres aportacions de socis 240.000,00 

129      VII. Resultat de l'exercici 656,77 

(557)      VIII. (Dividend a compte)   

137 A.2) Ajustos en patrimoni net   

130, 131, 132 A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.628.532,59 

  B) PASSIU NO CORRENT 172.817,11 

14 I. Provisions a llarg termini   

  II. Deutes a llarg termini 172.817,11 

1605, 170      1. Deutes amb entitats de crèdit 163.467,11 

1625, 174      2. Acreedors per arrendament financer   

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189      3. Altres deutes a llarg termini 9.350,00 

1603, 1604,1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deutes amb empreses del grup o associades a ll arg termini   

479 IV. Passius per impost diferit   

181 V. Periodificacions a llarg termini   

  VI. Acreedors comercials no corrents   

  VII. Deute amb característiques especials a llarg t ermini   

  C) PASSIU CORRENT 69.094,16 



                           Pàgina | 23  
 

499, 529 I. Provisions a curt termini   

  II. Deutes a curt termini 17.046,73 

5105, 520, 527      1. Deutes amb entitats de crèdit 17.046,73 

5125, 524      2. Acreedors per arrendament financer   

194, 500, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,526, 528, 551, 5525, 
     3. Altres deutes a curt termini   

555, 5565, 5566, 5595, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) 

5103, 5104, 5113, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563 
III. Deutes amb empreses del grup i associades a cu rt termini   

5564 

  IV: Acreedors comercials i altres comptes a pagar 52.047,43 

400, 401, 403, 404, 405, (406)      1. Proveïdors   

41, 438, 465, 475, 476, 477      2. Altres acreedors 52.047,43 

485, 568 V. Periodificacions a curt termini   

  VI. Deute amb característiques especials a curt ter mini   

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.992.708,96 
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EXERCICI PRESSUPOST 2016 

EMPRESA: CEMSSA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

NÚM. COMPTES     

    

2.016 

  A) OPERACIONS CONTINUADES   

700,701,702,703,704,(706),(708),(709) 1. Import net de la xifra de negocis 520.303,04 

(6930), 71*,7930 
2. Variació de existències de productes acabats i e n 
curs de fabricació   

73 3. Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu   

  4. Aprovisionaments -720,00 

(601),6060,6080,6090,610*         a) Consum de mercaderies   

(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,9092,611*,612* 
        b) Consum de matèries primeres i altres matèries 
consumibles   

(607)         c) Treballs realitzats per altres empreses -720,00 

(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 
        d) Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i 
altres aprovisionaments   

  5. Altres ingressos d'explotació 368.441,43 

75         a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 229.410,49 

740,747 
        b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de 
l'exercici 139.030,94 

  6. Despeses de personal -294.371,55 

(640),(641),(6450)         a) Sous. Salaris i assimilats -227.318,43 

(642),(643),649         b) Càrregues socials -67.053,12 

(644),6457),7950,7957         c) Provisions   

  7. Altres despeses d'explotació -430.608,76 
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(62)         a) Serveis exteriors -429.747,57 

(631),(634),636,639         b) Tributs -861,19 

(650),(694),(695),794,7954 
        c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions comercials   

(651),(659)         d) Altres despeses de gestió corrent   

(68) 8. Amortització de l'immobilitzat -155.907,06 

746 
9. Imputació de subvencions de l'immobilitzat no 
financer i altres   

7951,7952,7955,7956 10. Excés de provisions   

  
11. Deteriorament i resultat per alienacions de 
l'immobilitzat   

(690),(691),(692),790,791,792         a) Deterioraments i pèrdues   

(670),(671),(672),770,771,772         b) Resultats per alienacions i altres   

  12. Diferències negatives de combinacions de negoci s   

  13. Altres resultats   

      

  
A.1) RESULTAT DE EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.137,10 

      

  14. Ingressos financers 56,45 

          a) De participacions en instruments de patrimoni 0,00 

7600,7601             a1) En empreses del grup i associades   

7602,7603             a2) En tercers   

          b) De valors negociables i altres instruments financers 56,45 

7610,7611,76200,76201,76210,76211             b1) En empreses del grup i associades   

7611,7613,76202,76203,76212,76213,767,769             b2) En tercers 56,45 

  15. Despeses financeres -6.536,78 

(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651), 
        a) Per deutes amb empreses del grup i associades   

(6654),(6655) 

(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6642),(6652), 
        b) Pèrdues amb tercers -6.536,78 

(6653),(6656),(6657),(669) 

(660)         c) Per actualització de provisions   
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  16. Variació del valor raonable en instrument finan cer 0,00 

(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633         a) Cartera de negociació i altres   

(6632),7632 
        b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers 
disponibles per a la venda   

(688),768 17. Diferències de canvi   

  
18. Deteriorament i resultat per alienacions de 
instruments financers 0,00 

(696),(697),(698),(699),796,797,798,799         a) Deteriorament i pèrdues   

(666),(667),(673),(675),766,773,775         b) Resultats  per vendes i altres   

  19. Altres ingressos i despeses de caràcter finance r   

      

  A.2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -6.480,33 

  A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1 +A.2) 656,77 

      

(6300)*,6301*,(633),638 20. Impost sobre beneficis   

      

  
A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT 
D'OPERACIONS CONTINUADES (A.3+20) 656,77 

      

  B) OPERACIONS ININTERROMPUDES   

      

  
21. Resultat de l'exercici provinent d'operacions 
ininterrompudes net d'impostos   

      

  A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 +21) 656,77 
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EXERCICI 2016 

EMPRESA: CEMSSA 

PROGRAMA D’ACTUACIÓ , INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) 

 

A. INVERSIONS I REEMBORSAMENT DE DEUTES 2016 Pressupost 
Despeses 

1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 0,00 CAP 6 
  
      
2.- IMMOBILITZAT MATERIAL 29.843.08 CAP 6 
 Deixelleria nou mercat municipal  
 Sanejament formigó moll de càrrega i descàrrega, es pais privats 
  

 23.887,70   

 5.955,38   
3.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 0,00 CAP 6 
      
4.- IMMOBILITZACIONS MATERIALS EN CURS 0,00 CAP 6 
        
        
5.- INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN PARTS 
VINCULADES 0,00 CAP 8 
        
        
6.- ALTRES INVERSIONS FINANCERES 0,00 CAP 8 
        
        

7.- REEMBORSSAMENT DE DEUTES A LLARG TERMINI, 
EMPRESTITS I ALTRES  CONCEPTES 17.046,73 CAP 9 

 HIPOTECA LOCAL     17.046,73   
        
8.- ALTRES ACTIUS 0,00   
        
        
9.- DIVIDENDS (Dividends exercici anterior i a comp te de l’exercici)  0,00 CAP 9 
        
        

TOTAL (A) 46.889,81   

      

RESULTAT PRESSUPOSTARI PREVISIONAL (B-A) 486,16   

TOTAL  47.375,97  
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B. FINANÇAMENT 2016 Pressupost 
Despeses 

1.- ACCIONS EMESES (DESEMBORSADES) 0,00 CAP 9 
        
        
2.- SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES 29.843.08 CAP 7 
 AJUNTAMENT DE CALAFELL  29.843,08   
        
3.- (+/-) RESULTATS DE L'EXERCICI AJUSTAT 17.532,89 CAP 9 

(+/-) RESULTAT DE L’EXERCICI    656,77   

(+) AMORTITZACIONS    155.907,06   
(+) PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE L’ACTIU NO 
CORRENT       
(-) SUBVENCIONS DE CAPITAL TRANSFERIDES AL 
RESULTAT DE L'EXERCICI   -139.030,94 

(-) TREBALLS REALITZATS PER A LA PRÒPIA EMPRESA       
(-) REVERSIÓ PER DETERIORAMENT DE L’ACTIU NO 
CORRENT       
(-) BENEFICI PER ALIENACIÓ D’IMMOBILITZAT I 
INSTRUMENTS FINANCERS       
(+) PÈRDUES PER ALIENACIÓ O BAIXA D’IMMOBILITZAT 
I INSTRUMENTS FINANCERS       
(+/-) VARIACIÓ DE VALOR RAONABLE EN INSTRUMENTS 
FINANCERS APLICABLE AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
(+) APORTACIÓ AJUNTAMENT 

    
4.- APORTACIONS DEL SOCI APLICABLES A PATRIMONI NET  0,00 CAP 9 
        
        
5.- FINANÇAMENT AMB PRÉSTECS I ALTRES CONCEPTES A 
LLARG TERMINI 0.00 CAP 9 

   
        

6.- ALIENACIÓ D’IMMOBILITZAT I INSTRUMENTS FINANCER S 
(IMPORT TOTAL DE LA VENDA) 0,00 CAP 6 

        
        
7.- ALTRES 0,00   
ALTRES        
        

TOTAL (B) 47.375,97   

 


