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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS
Introducció
Mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l’autorització prèvia del Govern de les
Illes Balears acordada pel Decret 5/2006, de 27 de gener, es va constituir la societat Multimèdia de les
Illes Balears, SA, com una empresa pública de les previstes en l’article 1.b) de la Llei 3/1989, de 29 de
març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades.
En l’annex del Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, es determina l’adscripció de Multimèdia de les Illes Balears, S.A. a la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme.
El pressupost de Multimèdia de les Illes Balears, SA corresponent a l’exercici 2016 es presenta tal com
determina l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 15 de juny de 2016, per la
qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2017.
Objecte
Mitjançant Acord de Consell de Govern, de dia 13 de desembre de 2013, s’autoritzà la darrera
modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA, publicant-se en el BOIB núm. 172 de 14
de desembre de 2013 el text refós dels Estatuts. L’objecte social de l’empresa és el següent:

a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l’accés de
serveis audiovisuals, de dades o, multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de
telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la
gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.
b) La gestió, l’operació, la contractació i la comercialització d’infraestructures bàsiques, xarxes i
serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior, i qualsevol
altre tipus d’activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la
promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l’explotació, com també la
formació i l’assistència tècnica.
c) La prestació de serveis relacionats amb la coordinació departamental entre òrgans de conselleries
diverses, com també amb la coordinació, la implementació i el seguiment de programes del
Govern i amb la gestió de serveis administratius que afectin conselleries diferents. L’elaboració, el
desenvolupament i l’execució de projectes i programes relatius a contractes d’obres,
subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.
d) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb
qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.
e) La facilitació a les productores nacionals i internacionals de tota la informació que necessitin per
fer rodatge en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma amb la finalitat d’afavorir
l’activitat audiovisual a les Illes balears, i, en general, fomentar aquesta activitat, executant les
funcions esmentades a través de l’oficina denominada Illes balears Film Commission, que queda
així integrada en la societat.
Cal esmentar que per a 2017 està previst un canvi de naturalessa jurídica per a Multimèdia, per tal de
passar a ser una entitat pública empresarial. D’altra banda, respecte el punt e) de l’objecte social, s’ha de
remarcar que la Illes Balears Film Commissión va ser traspassada a l’Institut d’Estudis Baleàrics el 31 de
desembre de 2015, amb la qual cosa l’objecte social serà redefinit per a la nova entitat pública
empresarial.
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Activitats
L’activitat principal de l’empresa es troba dins l’àmbit de les telecomunicacions, destacant la prestació del
servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital i la posada a disposició de la xarxa de
comunicacions mòbils professionals tetraIB per als cossos d’emergència i de seguretat de les Illes Balears.
Així doncs, Multimèdia ha creat una xarxa pública de transport de dades i de comunicacions mòbils
professionals al conjunt de les Illes Balears (xarxa tetraIB) i la seva activitat es centra sobretot en la creació
de nous punts de cobertura mitjançant noves infraestructures o instal·lacions de més estacions base i,
sobretot, en continuar el desplegament de la prestació del serveis de la xarxa entre els usuaris, és a dir,
l’adhesió de més cossos d’emergència i de seguretat de les Illes a la xarxa.
Perspectiva de gènere
La incorporació d’una perspectiva de gènere suposa l’execució d’un conjunt d’objectius específics i
estratègics a través de processos tècnics i institucionals que s’adopten per tal d’assolir la igualtat de
gènere com a objectiu últim.
El punt de partida històric en matèria TIC és el següent:
-

Dèficit de presència de dones al món de la ciència i tecnologia.

-

Discrimació històrica i invisibilització. Absència de models femenins com a referència.

-

Problemes respecte la socialització de les dones en l’ús de la tecnologia (tecnofòbia).

Ara bé, és fonamental resaltar la reflexió i la posada en marxa de projectes per a l’avanç de polítiques de
gènere a les TIC. Des de Multimèdia es planificaran polítiques on les dones siguin el destinatari,
concretament, estan previstes que s’engeguin actuacions de promoció o foment de l’ús de noves
tecnologies.
2. 2%-(&7,86'(/·(;(5&,&,
Durant l’any 2017 Multimèdia té com a principals objectius, d’una banda, la prestació del servei de
transport i difusió de la senyal de la televisió digital a les zones d’extensió de cobertura, i d’altra banda, la
distribució, transport i difusió del múltiplex autonòmic, el qual conté IB3 i els canals catalans. Són també
importants objectius el suport a la ciutadania en matèria de recepció del senyal de televisió i la creació
d’infraestructures de telecomunicacions per millorar la cobertura i qualitat de l’esmentat senyal.Així
doncs, Multimèdia prestarà en 2017 els següents serveis de telecomunicacions:
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-

Servei de transport i difusió de canals de televisió digital d’àmbit nacional i autonòmic a les
zones d’extensió de cobertura, és a dir, a poblacions i àrees on les cadenes de televisió no
tenen l’obligació legal d’estar presents.

-

Servei de transport, distribució i difusió del múltiplex autonòmic, incloent tant els principals
nuclis de població com les zones d’extensió de cobertura.

-

Servei de comunicacions mòbils professionals a tot el territori de les Illes Balears per als cossos
de seguretat i emergències adherits, utilitzant la xarxa tetraIB desplegada, amb la intenció de
que es constitueixi com la plataforma de comunicacions preferent de totes les flotes públiques
autonòmiques i locals relacionades amb la seguretat i les emergències, atès el caràcter públic i
gratuït de la xarxa.

-

Servei de coubicació a operadors de telecomunicacions, consistent en el lloguer d’espai als
centres de telecomunicacions gestionats per Multimèdia. Aquest servei facilita la presència de
nous serveis de telecomunicacions per a la ciutadania explotats per tercers, reduint la
necessitat de construir noves infraestructures i aprofitant millor les existents.
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-

Construcció de nous emplaçaments i/o instal·lació de noves estacions base per tal de
continuar el desplegament de la xarxa tetraIB.

Finalment, Multimèdia continuarà prestant en 2017 serveis d’assistència i suport al Gabinet de la
Presidència encomanats mitjançant diferents encàrrecs de gestió.
3. PRESSUPOST DE DEPESES
Capítol 1 ² Despeses de personal
L’estimació de despeses per conceptes és la següent:
Concepte

2016

2017

Sous i salaris

393.587,00

386.657,00

Seguretat Social

157.435,00

154.663,00

Formació i acció social

3.000,00

3.000,00

Becaris/àries i assimilats

14.890,00

5.742,00

Altres
Total

3.000,00

3.000,00

571.912,00

562.210,00

L’evolució prevista de la plantilla mitjana és la següent:
Categoria

2016(*)

2017

Alta direcció

1

1

Administració

3

3

Serveis jurídics

1

1

Enginyers superiors

3

3

Enginyers tècnics

1

1

Facultatius audiovisual

3

3

12

12

Total
(*) Previsió actualitzada a la data d’elaboració d’aquesta memòria

L’ import que es preveu per a nòmines, seguretat i social i altres despeses relatives a capítol I, per al
personal de les diferents àrees de l’empresa i per al personal que desenvolupa les seves tasques dins els
encàrrecs de gestió realitzats a Multimèdia, és de 562.210 euros. Durant l’any 2016 s’han dut a terme
baixes a l’empresa, però alhora s’han dut a terme noves contractacions autoritzades, de personal laboral
interí, amb els informes previs preceptius corresponents, de forma que el número de personal es manté
per a 2017.
Finalment, també respecte a 2016, s’ha reduït l’import destinat a becaris atès que el programa per a
recent graduats no s’ha renovat.
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Capítol 2 ² Despeses corrents en béns i serveis
L’estimació de despeses per conceptes és la següent:
Concepte
Aprovisionaments
Reparacions i manteniment
Subministraments i comunicacions
Serveis generals
Assessories
Altres
Total

2016
2.290.153,00
491.240,00
170.093,00
18.655,00
56.363,00
34.640,00
3.061.144,00

2017
2.321.656,00
418.792,00
229.696,00
32.073,00
44.125,00
14.641,00
3.060.983,00

En aquest capítol s’ha pressupostat una despesa per a 2017 de 3.060.983,00 euros, corresponents en la
seva majoria al pagament dels serveis relatius als contractes amb operadors de telecomunicacions i també
als contractes de manteniment de les infraestructures i serveis de telecomunicacions de Multimèdia.
Respecte als serveis generals de l’empresa, les principals partides de despesa corresponen a serveis
d’assessories externes (assessoria fiscal i comptable, assessoria laboral, serveis de prevenció de riscs
laborals i de protecció de dades) i despeses relatives a l’edifici propietat de Multimèdia al ParcBit
(subministraments de l’edifici, reparacions i manteniment i servei de neteja).
Respecte als serveis relatius a telecomunicacions, les principals partides corresponen a serveis prestats per
operadors de telecomunicacions, d’una banda, per a la distribució i difusió del múltiplex autonòmic, i
d’altra banda, per al transport i la difusió de la senyal de la televisió digital a les Illes Balears corresponent
a l’extensió de cobertura de les zones obscures.
Finalment quant a aquest capítol de despesa, també cal destacar la relativa al serveis de manteniment i
recolzament a l’explotació de la xarxa tetraIB i el consum d’energia elèctrica del conjunt de centres de
telecomunicacions de què disposa de Multimèdia a les Illes.
Capítol 6 ² Inversions reals
Les actuacions previstes són les següents:
Actuacions

2017

Desplegament del primer nivell xarxa tetraIB

275.784,00

216.000,00

Desplegament del segon nivell xarxa tetraIB

287.275,00

176.500,00

Adquisició de terminals, bateries,
d’infraestructures i xarxa LORA
Integració xarxa SFM a tetraIB

108.015,00

92.500,00

-

215.000,00

671.074,00

700.000,00

Total
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La territorialització prevista de les inversions és aquesta:
Lloc

Import

Palma

215.000,00

Resta Mallorca

310.000,00

Menorca

16.000,00

Eivissa

35.000,00

Indeterminat

124.000,00

Total

700.000,00

Respecte les inversions relatives al primer nivell de la xarxa tetraIB, es preveu la instal.lació de noves
estacions base tetraIB a Inca, Esporles, Santa Eulària, Alaior i Ses Salines. Quant al segon nivell de la xarxa
tetraIB, per profundir en la cobertura, s’han previst actuacions a Valldemossa, Lluc, Puigpunyent i Sant
Llorenç. El conjunt d’aquestes actuacions s’ha pressupostat en 392.000 euros.
D’altra banda, durant 2017 es té prevista la integració de la xarxa de transport de dades de SFM dins la
xarxa tetraIB. Aquesta actuació s’ha pressupostat en 215.000 euros.
També, es durà a terme la implantació de la xarxa LORA de conectivitat de baixa freqüència, projecte
conjunt amb la UIB i la Direcció General d’Innovació. Finalment, es té prevista inversió en nous terminals
tetraIB i inversió de reposició de bateries.
4. 35(6683267'·,1*5(6626
Capítol 3 ² Taxes, prestació de serveis i altres ingressos
L’estimació d’aquests ingressos per conceptes és la següent:
Concepte

2016

Facturació al Gabinet de Presidència
Facturació
a
la
Direcció
General
Desenvolupament Tecnològic
Facturació per coubicacions als centres
Multimèdia
Facturació per cessió equipaments
Total

2017

178.794,00

122.926,00

de

991.735,00

991.735,00

de

101.584,00

123.459,00

137.717,00

139.692,00

1.409.830,00

1.377.812,00

Per a aquest capítol s’han pressupostat ingressos per import de 1.377.812 euros que corresponen als
següents serveis que ha de realitzar l’empresa:
-

Es preveu una facturació de 122.926 euros al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears pels
encàrrecs de gestió realitzats a Multimèdia en les seves anualitats de 2017.

-

Respecte als serveis de transport i difusió de la senyal de la televisió digital mitjançant centres
propis i centres aliens, existeix un encàrrec de gestió pluriennal d’extensió de cobertura de la
Televisió Digital per part de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, per import
anual de 991.735 euros.

-

Finalment es preveuen ingressos per coubicacions a instal·lacions tècniques de Multimèdia per
import de 123.459 euros i ingressos per la cessió d’equips de difusió de televisió digital per import
de 139.692 euros.
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Capítol 4 ² Transferències corrents
Les transferències corrents a rebre són les següents:
Entitat
Transferències corrents de
d’Innovació, Recerca i Turisme
Total

2016
la

Conselleria

2017

2.215.460,00

2.237.615,00

2.215.460,00

2.237.615,00

Per a l’exercici 2017 s’han pressupostat transferències corrents per import de 2.237.615,00 euros a rebre
per part de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Aquestes transferències finançaran les despeses
de personal no finançades pels encàrrecs de gestió del Gabinet, les despeses corrents associades als serveis
generals de l’empresa, les despeses corrents associades al manteniment operatiu de les infraestructures i
instal·lacions tècniques de telecomunicacions, així com també les despeses relatives al funcionament de la
xarxa tetraIB.
Capítol 5 ² Ingressos patrimonials
L’estimació d’aquests ingressos per conceptes és la següent:
Concepte

2016

Llogues dependències Parcbit
Total

2017
7.766,00

7.766,00

7.766,00

7.766,00

S’han pressupostat en aquest capítol, d’igual forma que en 2016, uns ingressos de 7.766 euros, en
concepte de lloguer d’un magatzem al soterrani de l’edifici Adduno al Parcbit, propietat de Multimèdia.
Capítol 7 ² Transferències de capital
Les transferències de capital a rebre són les següents:
Entitat
Transferències de capital de
d’Innovació, Recerca i Turisme
Total

2016
la

Conselleria

2017

671.074,00

700.000,00

671.074,00

700.000,00

Per a l’exercici 2017 s’han pressupostat transferències de capital per import de 700.000 euros a rebre per
part de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal de finançar tot el conjunt de les inversions
detallades al capítol VI de despeses.
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MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, S.A.
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
BALANÇ DE SITUACIÓ

EXERCICI 2017
CODI: EF-BS/A

ACTIU
A. ACTIU NO CORRENT
A.1. Valor dels actius
A.1.1. Immobilitzat intangible
A.1.2. Immobilitzat material
A.1.3. Inversions immobiliàries
A.1.4. Inversions financeres a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)
A.2. Correccions valoratives
A.2.1. Amortitzacions
A.2.2. Deterioraments de valor
A.3 Actius per impost diferit
B. ACTIU CORRENT
B.1. Valor dels actius
B.1.1. Actius no corrents mantinguts per a la venda
B.1.2. Inversions financeres a curt termini (inclou empreses del grup i associades)
B.1.3. Altres actius circulants
D.2. Deterioraments de valor
TOTALS

BALANÇ
INICIAL

BALANÇ
FINAL

VARIACIÓ

16.662.343,20
2.154,50
12.866.248,08
3.782.575,00
11.365,62
-7.902.188,68
-6.742.975,95
-1.159.212,73

17.362.343,20
2.154,50
13.566.248,08
3.782.575,00
11.365,62
-9.125.062,21
-7.965.849,48
-1.159.212,73

700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
-1.222.873,53
-1.222.873,53
0,00
0,00

4.149.097,65

4.191.241,74

3.809.991,01
339.106,64

3.877.450,66
313.791,08

42.144,09
0,00
67.459,65
-25.315,56
0,00

12.909.252,17

12.428.522,73

-480.729,44
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Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
BALANÇ DE SITUACIÓ

CODI: EF-BS/P

PATRIMONI NET I PASSIU
A. PATRIMONI NET
A.1. Fons propis
A.1.1. Capital
A.1.2. Accions i participacions en patrimoni pròpies
A.1.3. Prima d'emissió
A.1.4. Reserves i resultats d'exercicis anteriors
A.1.5. Altres aportacions de socis
A.1.6. Resultat de l'exercici
A.1.7. (Dividend a compte)
A.1.8. Altres instruments de patrimoni net
A.2. Ajusts per canvis de valor
A.3. Subvencions, donacions i llegats rebuts
A.3.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals
A.3.2. Subvencions i donacions de capital - CAIB
A.3.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres
A.3.4. Altres
B. PASSIU NO CORRENT
B.1. Provisions a llarg termini
B.1.1. Provisions per pensions del personal
B.1.2. Altres
B.2. Deutes a llarg termini (inclou empreses del grup i associades)
B.2.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit
B.2.2. Creditors per arrendament financer
B.2.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat
B.2.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions
B.2.5. Altres passius financers
B.3. Passius per impost diferit i periodificacions a llarg termini
C. PASSIU CORRENT
C.1. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
C.2. Provisions a curt termini
C.2.1. Provisions per pensions del personal
C.2.2. Altres
C.3. Deutes a curt termini (inclou empreses del grup i associades)
C.3.1. Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit
C.3.2. Creditors per arrendament financer
C.3.3. Proveïdors d'immobilitzat per adquisicions amb pagament ajornat
C.3.4. Fiances i dipòsits rebuts per a finançar inversions
C.3.5. Altres passius financers
C.4. Creditors comercials, altres comptes a pagar i periodificacions a curt termini
C.4.1. Subvencions, donacions i llegats de capital a reintegrar
C.4.2. Subvencions, donacions i llegats a l'explotació a reintegrar
C.4.3. Altres
TOTALS
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BALANÇ
INICIAL

BALANÇ
FINAL

VARIACIÓ

-5.778.850,43
61.000,00

-5.968.395,83
61.000,00

-189.545,40
0,00
0,00
0,00
-919.235,00
0,00
729.689,60
0,00
0,00
0,00
-333.328,13
0,00
-333.328,13
0,00
0,00

-12.554.560,72
7.633.945,29
-919.235,00

-13.473.795,72
7.633.945,29
-189.545,40

8.550.553,93

8.217.225,80

8.550.553,93

8.217.225,80

0,00

0,00

3.153,45

3.153,45

3.153,45

3.153,45

3.074.289,53

3.074.289,53

3.074.289,53
6.784.983,96

3.074.289,53
6.800.203,96

6.784.983,96
275.121,73

6.800.203,96
302.045,82

275.121,73

302.045,82

0,00
0,00
0,00
0,00
15.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.220,00
26.924,09
0,00
0,00
26.924,09

12.909.252,17

12.428.522,73

-480.729,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, S.A.
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXERCICI 2017

PREVISIÓ DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

CODI: EF-PiG
IMPORT

A. OPERACIONS CONTINUADES
A.1. Import net de la xifra de negocis
A.1.1. Operacions corrents
A.1.2. Alienació d'inversions reals
A.2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
A.3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
A.4. Aprovisionaments
A.4.1. Compres i treballs realitzats per altres empreses
A.4.2. Compres i treballs realitzats per altres empreses- inversions reals
A.4.3. Variació d'existències
A.4.4. Deteriorament d'existències
A.5. Altres ingressos d'explotació
A.5.1. Subvencions i donacions d'explotació- CAIB
A.5.2. Subvencions, donacions i llegats d'explotació- Altres
A.5.3. Subvencions i donacions de capital destinades a despeses d'explotació- CAIB
A.5.4. Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses d'explotació- Altres
A.5.5. Ingressos patrimonials
A.5.6. Altres ingressos accessoris i de gestió corrent
A.6. Despeses de personal
A.6.1. Sous, salaris i càrregues socials
A.6.2. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals
A.6.3. Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida
A.6.4. Retribucions a llarg termini- Sistemes de prestació definida
A.7. Altres despeses d'explotació
A.7.1. Serveis exteriors, tributs i altres
A.7.2. Pèrdues, deterioraments i variació de provisions d'operacions comercials
A.7.3. Dotació a altres provisions a llarg o curt termini
A.7.4. Subvencions de capital concedides
A.7.5. Subvencions d'explotació concedides
A.8. Amortització de l'immobilitzat
A.9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
A.9.1. Subvencions de capital - Expedients pluriennals
A.9.2. Subvencions i donacions de capital- CAIB
A.9.3. Subvencions, donacions i llegats de capital - Altres
A.9.4. Altres
A.10. Excessos de provisions
A.11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
A.11.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests
A.11.2. Resultats procedents de l'immobilitzat intangible
A.11.3. Resultats procedents de l'immobilitzat material i les inversions immobiliàries
A.12. Altres resultats de caràcter excepcional
A.12.1. Amb pagament o cobrament
A.12.2. Sense pagament o cobrament
A.13. Ingressos financers
A.13.1. De participacions en instruments de patrimoni
A.13.2. De valors negociables i altres instruments financers
A.14. Despeses financeres
A.14.1. Per deutes
A.14.2. Per actualització de provisions
A.15. Variació de valor raonable en instruments financers
A.16. Diferències de canvi
A.17. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
A.17.1. Pèrdues per deterioraments i reversions d'aquests
A.17.2. Resultats per alienacions i altres
A.18. Imposts sobre beneficis

1.377.812,00

-1.408.450,00

2.237.615,00

7.766,00

-562.210,00

-1.652.533,00

-1.222.873,53

1.033.328,13

B. OPERACIONS INTERROMPUDES
B. 1. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'imposts
RESULTAT DE L'EXERCICI

-189.545,40
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EXERCICI 2017

CODI: EF-DE/1

SUBVENCIONS DE CAPITAL

A)

Variació en el saldo de subvencions, donacions i llegats de capital
rebuts de CAIB i altres (EF-BS/P, A.3.2.+A.3.3.+C.4.1.)

B)

-333.328,13

- Subvencions i donacions de capital no dineràries rebudes
en l'exercici- CAIB

C)

0,00

- Subvencions, donacions i llegats de capital no dineraris rebuts
en l'exercici- Altres

D)

0,00

+ Subvencions, donacions i llegats de capital destinats a despeses
d'explotació (EF-PiG, A.5.3+A.5.4.)

E)

0,00

+ Subvencions, donacions i llegats de capital transferits al resultat de
l'exercici (EF-PiG, A.9.2+A.9.3.)

1.033.328,13

SUBVENCIONS DE CAPITAL A REBRE

Pàg. 316

700.000,00
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EXERCICI 2017

CODI: EF-DE/2

VARIACIÓ EN LES APORTACIONS ALS FONS PROPIS
A)

Variació en el saldo de capital (EF-BS/P, A.1.1.)

0,00

B)

- Variació en el saldo d'accions i participacions en patrimoni pròpies (EF-BS/A, A.1.2.)

0,00

C)

+ Variació en el saldo de prima d'emissió (EF-BS/P, A1.3.)

0,00

D)

+ Variació en el saldo d'altres aportacions de socis (EF-BS/P, A.1.5.)

0,00

E)

- Aportacions no dineràries rebudes en l'exercici

0,00

F)

+ Variació en el saldo d'altres instruments de patrimoni net (EF-BS/P, A.1.8.)

0,00

VARIACIÓ EN ELS FONS PROPIS DESEMBORSATS

0,00
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CODI: EF-DE/3

MOVIMENT DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE
Immobilitzat material i inversions immobiliàries
Béns en
Altre
Inversions
Terrenys i
Construccions immobilitzat
arrendament
immobiliàries
béns naturals
material
financer
A. Valor dels actius
Saldo inicial:
Adquisicions
Aportacions rebudes
Alienacions
Saldo final

147.885,49

147.885,49

B. Amortitzacions
Saldo inicial
Dotacions
Baixes per alienació
Saldo final
C. Deterioraments de valor
Saldo inicial
Dotacions
Baixes per alienació
Saldo final

583.624,03 12.134.738,97 3.782.574,59
700.000,00

583.624,03 12.834.738,97 3.782.574,59

-69.137,71 -6.373.492,74
-9.147,74 -1.175.498,79

-399.171,10

-399.171,10

-78.285,45 -7.548.991,53

-336.418,00

-76.190,78

-683.850,85

-76.190,78

0,00

D. Fons obtinguts
+ Beneficis per alienació:
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)
- Pèrdues per alienació:
Immobilitzat material i inversions immobiliàries (EF - PiG, A.11.3.)
Immobilitzat intangible (EF - PiG, A.11.2.)
Fons obtinguts per alienació d'inversions reals
Immobilitzat material i inversions immobiliàries
Immobilitzat intangible

Pàg. 318

-298.191,00
-38.227,00

-683.850,85

Total

16.648.823,08
700.000,00
0,00
0,00
0,00 17.348.823,08

-6.740.821,45
-1.222.873,53
0,00
0,00 -7.963.694,98

-1.159.212,73
0,00
0,00
0,00 -1.159.212,73

Recursos
obtinguts per
alienacions

Immobilitzat intangible
Recursos
Total
Total
obtinguts per
inversions reals
alienacions
2.154,50
700.000,00

0,00

0,00
2.154,50

-2.154,50
0,00
0,00

-1.222.873,53
0,00

-2.154,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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EXERCICI 2017

CODI: EF-DE/4

MOVIMENT DE RESERVES, RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS I DIVIDENDS A PAGAR
Reserves
i
resultats exerc.
anteriors
Saldos inicials

Resultat de
l'exercici

-12.554.560,72

-919.235,00

-919.235,00

919.235,00

Dividend a
compte

Dividends a pagar

0,00

Aplicació del resultat:
Aplicació a reserves i resultats d'exercicis anteriors
Pagament de dividends complementaris, amb càrrec a:
Resultats

0,00

Reserves i resultats d'exercicis anteriors

0,00

Imputació del dividend a compte
Resultat de l'exercici

-189.545,40

Pagament del dividend a compte

0,00

0,00

Càrrec per despeses d'ampliació de capital
Saldos finals

-13.473.795,72

-189.545,40

0,00

TOTAL DIVIDENDS A PAGAR

0,00
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EXERCICI 2017

DESENVOLUPAMENT D'EPÍGRAFS

CODI: EF-DE/5

MOVIMENT DELS ACTIUS I PASSIUS FINANCERS
A) Actius financers
Saldos inicials
Inversions financeres a llarg termini
- Subvencions pluriennals a cobrar
- Crèdits a llarg termini al personal
- Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini
- Imports deguts a variacions de valor raonable
IMPORTS DESEMBORSATS
Deterioraments de valor

Augments

Disminucions

Ajusts

Saldos finals

11.365,62

11.365,62

0,00

0,00

0,00

Fons obtinguts en alienacions i cobraments
Valor net de les inversions financeres alienades o cobrades
+ Benefici en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)
- Pèrdua en alienació d'inversions financeres (EF-PiG, A.17.2.)

0,00

0,00

11.365,62
0,00
0,00
0,00
0,00
11.365,62
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

FONS OBTINGUTS PER ALIENACIÓ

B) Passius financers
Saldos inicials
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a curt termini
- Interessos a c.t. i efectes descomptats
- Disposicions en pòlisses de crèdit

Pàg. 320

Amortització

Traspassos a c.t.
i altres ajusts

0,00

0,00
Emprèstits i deutes amb entitats de crèdit a llarg termini
Fiances i dipòsits rebuts a c.t. per a finançar inversions
Fiances i dipòsits rebuts a ll.t. per a finançar inversions

Endeutament

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Saldos finals
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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CODI: PA-PE/1

I. DESPESES DE PERSONAL
Sous, salaris i càrregues socials (EF-PiG, A.6.1.)

EXERCICI 2017

562.210,00
562.210,00

Retribucions a llarg termini- Sistemes d'aportació definida (EF-PiG, A.6.3.)

0,00

Pagaments de retribucions a ll.t.- Sistemes de prestació definida

0,00

II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Import net de la xifra de negocis- oper. corrents (EF-PG/I, A.1.1.)

3.060.983,00

Compres i treballs realitzats per altres empreses (EF-PiG, A.4.1.)

1.408.450,00

Serveis exteriors, tributs i altres (EF-PiG, A.7.1.)

1.652.533,00

III. TAXES, PRESTACIÓ DE SERVEIS I ALTRES INGRESSOS

1.377.812,00
1.377.812,00

Altres ingressos accessoris i de gestió corrent (EF-PiG, A.5.6.)

0,00

Diferències positives de canvi (EF-PiG, A.16.)

0,00

Ingressos de caràcter excepcional amb cobrament (EF-PiG, A.12.1+B.1.)

0,00

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Subvencions a l'explotació- CAIB (EF-PiG A.5.1.+ EF-BS/P A.1.5 i C.4.2.)

Despeses de caràcter excepcional amb pagament (EF-PiG, A.12.1.+B.1.)

0,00

Pagaments d'altres riscs i despeses provisionats

0,00

Imposts sobre beneficis (EF-PiG, A.18.)

0,00

Ingressos patrimonials d'explotació (EF-PiG, A.5.5.)

Despeses d'ampliació de capital (EF-DE/4)

0,00

De participacions en instruments de patrimoni (EF-PiG, A.13.1.)

0,00

De valors negociables i altres instruments financers (EF-PiG, A.13.2.)

0,00

III. DESPESES FINANCERES
0,00

Diferències negatives de canvi (EF-PiG, A.16.)

0,00

Dividends a pagar (EF-DE/4)

0,00

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

0,00

V. INGRESSOS PATRIMONIALS

0,00

Despeses financeres per deutes (EF-PiG, A.14.1.)

Subvencions d'explotació concedides (EF-PiG, A.7.5.)

Subvencions a l'explotació- Altres (EF-PiG, A.5.2.)

2.237.615,00
2.237.615,00
7.766,00
7.766,00

0,00
0,00
3.623.193,00
3.623.193,00

DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS CORRENTS

0,00
3.623.193,00

3.623.193,00
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CODI: PA-PC/2

CONCEPTE DE DESPESA
VI.

INVERSIONS REALS
A. Immobilitzat material i inversions immobiliàries
A.1. Terrenys i béns naturals
A.2. Construccions
A.3. Instal·lacions tècniques i maquinària
A.4. Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
A.5. Equips per a processos d'informació
A.6. Elements de transport
A.7. Altre immobilitzat material
A.8. Pagaments de capital d'arrendaments financers
A.9. Pagaments en l'exercici d'adquisicions amb pagament ajornat
A.10. Inversions immobiliàries
A.11. Immobilitzat material en curs i bestretes
B. Immobilitzat intangible
B.1. Recerca i desenvolupament
B.2. Concessions
B.3. Patents, llicències, marques i similars
B.4. Fons de comerç
B.5. Aplicacions informàtiques
B.6. Altre immobilitzat intangible
C. - Béns rebuts sense contraprestació dinerària
D. - Ajusts comptables a l'immobilitzat que no són inversió de l'exercici
E. - Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (EF-PiG, A.3.)
F. Compres i treballs d'altres empreses- inversions reals (EF-PiG, A.4.2.)
G. Sous, salaris i càrregues socials- inversions reals (EF-PiG, A.6.2.)
Pàg. 322

EXERCICI 2017

IMPORT
700.000,00

700.000,00

0,00
0,00
0,00

CONCEPTE D'INGRÉS
VI.

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
A. Immob. material i inversions reals
A.1. Terrenys i béns naturals
A.2. Construccions
A.3. Altres
A.4. Beneficis o pèrdues
B. Immobilitzat intangible
C. Xifra de negocis- inversions reals

IMPORT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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EXERCICI 2017

PRESSUPOST DE CAPITAL

CODI: PA-PC/3

CONCEPTE DE DESPESA

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
A. Disminució en el capital
A.1. A la CAIB
A.2. A altres persones
B. Subvencions de capital concedides (EF-PiG, A.7.4.)
VIII. ACTIUS FINANCERS
A. Augments d'inversions financeres a llarg termini
IX. PASSIUS FINANCERS
A. Compromisos financers a curt termini
B. Compromisos financers a llarg termini

IMPORT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CONCEPTE D'INGRÉS

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
A. Subvencions de capital
A.1. De la CAIB
A.2. D'altres
B. Increment en el capital i altres aportacions
B.1. De la CAIB
B.2. D'altres
C. Altres
VIII. ACTIUS FINANCERS
A. Disminucions d'inversions financeres a llarg termini
IX. PASSIUS FINANCERS
A. Compromisos financers a curt termini
B. Compromisos financers a llarg termini

IMPORT

700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

700.000,00

700.000,00
DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I INGRESSOS DE CAPITAL

700.000,00

0,00
700.000,00
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CODI: PA-PA
INGRESSOS

DESPESES
I. DESPESES DE PERSONAL
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS

562.210,00
3.060.983,00

III. DESPESES FINANCERES

0,00

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

0,00

VI. INVERSIONS REALS

700.000,00

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

VIII. ACTIUS FINANCERS

0,00

IX. PASSIUS FINANCERS

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.377.812,00

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.237.615,00

V. INGRESSOS PATRIMONIALS
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII. ACTIUS FINANCERS
IX. PASSIUS FINANCERS

7.766,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00

0,00
4.323.193,00
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EXERCICI 2017

4.323.193,00

