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La revitalització de l’Eixample continua endavant, un any més, gràcies al
treball impulsat des de ProEixample i al treball conjunt del seu accionariat.
A les vostres mans teniu l’informe de l’any 2007, amb la descripció d’un
seguit d’actuacions que, al llarg de l’exercici, han permès que l’empresa
consolidi la seva intervenció a l’Eixample.

Un dels aspectes més significatius ha estat l’impuls de la recuperació
d’interiors d’illa. Enguany s’han obert al públic 6 nous interiors d’illa. En
aquest sentit, en total l’Eixample disposa de 82.835 m2 de superfície
corresponents a 38 interiors d’illa a disposició de tots els veïns i veïnes.

Pel que fa als projectes urbans, un altre fet destacable és la finalització de diversos equipaments,
entre ells dues biblioteques, la de la Sagrada Família i la de Joan Oliver, al barri de Sant Antoni, un
espai de gent gran, al mateix emplaçament, i la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà, al carrer d’Aragó,
entre d’altres. També s’ha renovat el parc de Joan Miró, el carrer del Comte Borrell i un tram del carrer
de Llança.

D’altra banda, a través de les informacions i tramitacions de l’Oficina de l’Habitatge de ProEixample
s’ha continuat impulsant la rehabilitació d’edificis però sobretot, s’ha treballat per facilitar i millorar
l’accés a l’habitatge a la ciutat de Barcelona.

Finalment només em queda agrair als socis, col·laboradors, institucions, veïns i tot l’equip humà de
ProEixample l’esforç i la dedicació en el dia a dia d’aquest projecte de revitalització de l’Eixample.
Entre tots estem contribuint a millorar la nostra ciutat, Barcelona, i per tant, la nostra qualitat de vida.

Assumpta Escarp i Gibert
Presidenta de ProEixample
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ProEixample 
ProEixample va ser creada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 1996,
i un any més tard va ampliar el seu capital social fins a sis milions
d’euros per donar entrada a la participació del sector privat, iniciativa
que facilita una àmplia complicitat social en el projecte. Neix amb
l’objectiu de revitalitzar el centre de la ciutat, el seu Eixample. Els
eixos estratègics del pla de revitalització són:

n Mantenir la centralitat
n Millorar la qualitat de vida
n Atraure nous residents
n Incorporar criteris de sostenibilitat
n Implicar els diferents agents socials
n Promoure la dinamització econòmica

ProEixample s’estructura en cinc àmbits d’actuació: Arquitectura i
Planejament, que engloba l’Oficina de l’Habitatge; Gestió d’Obres;
Inversions Publicoprivades; Màrqueting i Promoció i Finances.
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Missió 

ProEixample té com a missió dur a terme el Pla de Revitalització de l’Eixample per
augmentar el seu potencial  d’atracció i millorar la qualitat de vida dels seus residents
mitjançant:

n L’impuls i promoció d’iniciatives relacionades amb l’habitatge

n La renovació i regeneració de l’espai urbà i la creació de nous equipaments

n L’obtenció d’interiors d’illa per a guanyar nous espais d’ús públic i zones verdes

n La dinamització de l’Eixample com a centre comercial, de negoci, cultural, turístic i de
lleure

Visió

La visió de ProEixample es concentra en:

n Ser una empresa de referència en el marc de l’Eixample

n Que els ciutadans la coneguin i n’indentifiquin la seva activitat

Eix base

La base de la gestió diària de ProEixample és:

n Atendre les necessitats dels ciutadans

Valors corporatius

n Som  una organització  dinàmica,  eficient,  flexible   per  adaptar-se  als  canvis  i
amb capacitat de donar resposta ràpida davant situacions que així ho requereixin.

n Potenciem la feina en equip i el treball de qualitat.

n Volem persones  competents  a l’organització  per  això,  incidim i ens involucrem en
la seva formació i desenvolupament continuats.

n Apostem per  la  modernització tecnològica,  invertint  constantment  en  equips i
eines informàtics, adaptant-nos a nous usos i versions.

n La honestedat regeix sempre les nostres gestions.

n Ens mostrem tal com som, oberts i transparents davant tothom.

n Mantenim un compromís amb la sostenibilitat i el respecte per a la conservació del
medi ambient.
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Accionistes

Barcelona d’Infraestructures
Municipals, S.A. (BIMSA)
Ajuntament de Barcelona

Entitats financeres
Banco de Sabadell, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Español de Crédito, S.A.

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Invercartera, S.A.

Caixa d’Estalvis del Penedès

Empreses de serveis
Saba Aparcamientos, S.A.

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

Constructores i Promotores
COMSA, S.A.

F.Closa Alegret, S.A.

Acciona Infraestructuras, S.A.

FCC Construcción, S.A.

Construcciones y Obras Públicas y Civiles, S.A.

Josel, S.L.

Inmobiliaria Colonial, S.A.

Clau d’Or, SA

Vallehermoso División Promoción, S.A.U.

Vertix, S.A.

Metro-3, S.A.

Amrey Promociones Inmobiliarias, S.L.

Sinaclo, S.A. (*)

Construcciones Sabert, S.A. (*)

Associacions de Comerciants i
Hotelers
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona

Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya

Hotel Boulevard BCN(*)

Consell d’Administració

Ajuntament de Barcelona

President/a
Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete

(fins al 14 de novembre de 2007)

Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert

Regidora del Districte de l’Eixample

(des del 14 de novembre de 2007)

Vicepresident 1r
Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert

Regidora del Districte de l’Eixample

(fins al 14 de novembre de 2007)

Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño

Regidor del Districte de Gràcia

(des del 14 de novembre de 2007)

Consellers
Im. Sr. Ramon García-Bragado i Acín

Ima. Sra. Itziar González i Virós

Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata

Sr. Antoni Sorolla i Edo

Sr. Josep Maria Lucchetti i Piu

Sr. Ramon Carrera i Segués

Sr. Joan Conde del Campo

Sra. Trinitat Capdevila i Burniol

Sr. Joan Queraltó i Ibáñez

Sr. Xavier Puigdollers i Noblom

Im. Sr. Joaquim Forn i Chiarello

Im. Sr. Javier Mulleras i Vinzia

Sr. Eduardo Bolaños i Rodríguez

(*) Han manifestat la voluntat d’amortitzar les seves accions, compravenda que es materialitzarà l’any 2008
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Capital privat

Entitats financeres

Vicepresidenta 2a
Sra. Ana Ribalta i Roig

Banco de Sabadell, S.A.

Sr. Juan Perona Martínez

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Sr. Josep Maria Osuna i Hervás

Banco Español de Crédito, S.A.

Sr. José Miguel Sánchez Muñoz

Caixa d’Estalvis del Penedès

Sr. Xavier Auguets i Pratsobrerroca

Invercartera, S.A.

Sr. Lluís Fernández González

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

Constructores i Promotores
Sr. Jordi Piera i Coll

FCC Construcción, S.A.

Representant del Grup d’Empreses Constructores

Sr. Celestí Ventura i Cisternas

Metro-3, S.A.

Representant del Grup d’Empreses Promotores

Associacions de Comerciants 
Sr. Pere Llorens i Lorente

Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona

Sr. Gaietà Farràs i González

Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de
Barcelona

Empreses de serveis
Sr. Lluís Martínez i Camps

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

Sr. Joan Font i Alegret

Saba Aparcamientos, S.A.

Membre observador

Sr. Màxim López i Manresa

Director General

Sr. Jordi Villarroya i Tarrés

Secretari -  No conseller

Sr. Josep M. Socías i Humbert

Equip Directiu
Director General

Sr. Jordi Villarroya i Tarrés

Director de Finances

Sr. Oriol Bernadell i Victoria

Directora de Màrqueting i Promoció

Sra. Susana Gaja i Jacob

Director de Gestió d’Obres

Sr. Joan Manel Llopis i Malleu

Directora d’Arquitectura i Planejament

Sra. Carmen Marzo i Carpio





Centre cultural-biblioteca de la Sagrada Família
Fotografia de Ciro Frank Schiappa per a Manuel Ruisánchez Arquitectes

InformedeGestióInformedeGestió
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ProEixample, SA, empresa amb capital públic i privat, va ser creada per l’Ajuntament de Barcelona
com a eina complementària de l’acció municipal al districte de l’Eixample, amb la missió de dur a
terme un Pla de Revitalització. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus residents i
augmentar el seu potencial d’atracció, les nostres línies de treball són: recuperar com a espais d’ús
públic i zones verdes els interiors d’illa, renovar i millorar els carrers i espais públics, construir nous
equipaments socials, impulsar la rehabilitació d’edificis, facilitar l’accés a l’habitatge i dinamitzar
l’Eixample com a centre d’activitat i diversitat econòmica.

ProEixample, SA, s’integra en el grup d’empreses municipals de Barcelona d’Infraestructures
Municipals SA, (BIMSA), titular de les accions públiques de l’empresa.

Durant l’any 2007, l’activitat de l’empresa s’ha centrat en aquestes línies d’actuació i en l’assoliment
dels objectius assenyalats en el pla d’empresa del període 2004-2007, i al mateix temps en la
preparació de futurs projectes d’actuació en l’horitzó del l’any 2011.

Els fets més rellevants i els principals indicadors d’activitat de la societat en la seva tasca de
revitalització de l’Eixample, durant l’exercici 2007, es descriuen a continuació.

Millora de l’espai urbà i nous equipaments socials

Fer de l’Eixample un lloc per viure-hi amb qualitat de vida, és també dotar-lo dels equipaments
públics necessaris per garantir el benestar i la qualitat de vida, a cadascun dels sis barris que formen
aquest districte.

En compliment del Pla d’Inversió 2004-2007, ProEixample ha executat, durant els quatre anys, una
inversió total de 65,44 milions d’euros. És important assenyalar que d’aquests, el 49%, és a dir, 32
milions d’euros s’han destinat a la construcció de nous equipaments socials, un 20% a millorar i
mantenir l’espai públic de l’Eixample i un 9% a urbanitzar i mantenir els interiors d’illa recuperats.

Si es contempla únicament l’any 2007, s’han invertit 23,50 milions d’euros, destinats a l’execució de
projectes de millora de l’espai urbà i de dotació de nous equipaments als barris de l’Eixample.

La relació d’obres de millora de l’espai urbà i de construcció de nous equipaments impulsades i
executades per ProEixample, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona i que han finalitzat aquest
any, és la següent:



Parc de Joan MiróParc de Joan Miró



16 I Informeanual_2007

Biblioteca Joan OliverBiblioteca Joan Oliver

Equipaments

n Centre cultural-biblioteca Sagrada Família, al carrer de Provença.

n Centre sociocultural Espai 210, al carrer de Padilla.

n Espai de gent gran de Sant Antoni, al carrer del Comte Borrell.

n Biblioteca Joan Oliver, al barri de Sant Antoni.

n Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà, al carrer d’Aragó.

n Centre de serveis socials , al carrer de Mallorca.

n Cobriment de les pistes esportives i nous vestidors al parc de Joan Miró.

n Arranjament de l’antic edifici de l’Estació del Nord, 1a fase, al barri del Fort Pienc.

n Programa de millores i manteniment d’equipaments públics existents.



Estació del NordEstació del Nord
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Espai públic urbà

n Nou interior d’illa Jardins de Carme Biada, al carrer de Roger de Llúria, al barri de la Dreta de
l’Eixample.

n Nou interior d’illa Jardins de Mercè Vilaret , al carrer de Floridablanca, al barri de Sant Antoni.

n Nou interior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona, al carrer del Comte d’Urgell, al barri de la
Nova Esquerra de l’Eixample.

n Nou interior d’illa Jardins de la Biblioteca Joan Oliver, al carrer del Comte Borrell, al barri de Sant
Antoni.

n Nou interior d’illa Jardins de Maria Matilde Almendros, al carrer de Calàbria, al barri de Sant
Antoni.

n Arranjament del carrer de Llança, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i l’avinguda Mistral.

n Nova urbanització del carrer del Comte Borrell, entre l’avinguda de Roma i la Gran Via de les
Corts Catalanes.

n Urbanització de la coberta del dipòsit pluvial del Parc de Joan Miró.

n Programa de millores i manteniment dels interiors d’illa de l’Eixample.

Interior d’illa Jardins de Flora TristánInterior d’illa Jardins de Flora Tristán
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En el decurs de l’any també han finalitzat diferents enderrocs, previs a les actuacions d’arranjament
de nous espais per a equipaments socials i a la recuperació de nous espais d’ús públic en els
interiors d’illa de l’Eixample.

És important assenyalar que, a part de les obres finalitzades en el present exercici, es troben en curs
les actuacions següents:

n Urbanització del nou interior d’illa Placeta de Maria Luz Morales, al carrer del Comte d’Urgell, al
barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample.

n Urbanització del nou interior d’illa Jardins de Laura Albéniz, al carrer de Pau Claris, al barri de la
Dreta de l’Eixample.

n Millores a l’interior d’illa Jardins de Maria Mercè Marçal, al carrer de Provença, al barri de l’Antiga
Esquerra de l’Eixample.

Per altra banda, al llarg del present exercici s’ha treballat en la redacció de nous projectes de
transformació i millora de l’espai urbà i de construcció de nous equipaments, que s’executaran
durant l’any 2008. Per la seva importància i magnitud cal esmentar els següents:

n Centre d’Atenció Primària, al carrer del Comte Borrell, 305.

n Biblioteca, centre cívic i escola bressol al carrer del Comte d’Urgell, 145

En definitiva, un important volum d’inversió en nous equipaments i millora de l’espai públic de
l’Eixample, que ens ha permès finalitzar l’execució de la totalitat del Pla Inversió de l’Eixample,
previst pel període 2004-2007.

Recuperació d’interiors d’illa

La recuperació d’interiors d’illa per a l’ús públic és un dels principals objectius de ProEixample, per
aconseguir millorar la qualitat de vida en un centre de ciutat mancat de zones verdes. Es recupera
així la idea original d’Ildefons Cerdà, en la seva concepció urbanística de l’Eixample de Barcelona.

El pla global de recuperació d’interiors d’illa de l’Eixample, fixa com a objectiu que una de cada nou
illes tingui un espai interior obert a l’ús ciutadà, abans de l’any 2010. D’aquesta manera, els veïns
disposaran d’un interior d’illa recuperat a menys de 200 metres del seu domicili.
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L’any 2007 ha estat clau en el procés de recuperació d’interiors d’illa,  pel nombre i superfície de
nous interiors d’illa que s’han guanyat i obert a l’ús ciutadà, i per les gestions que han permès
assegurar la recuperació de nous interiors d’illa en el futur més proper.

En el decurs d’aquest any, s’han obert al públic els següents nous jardins interiors d’illa: Jardins de
Mercè Vilaret, Jardins d’Ermessenda de Carcassona, Jardins de la Biblioteca Joan Oliver, Jardins de
Carme Biada, Jardins de Constança d’Aragó i Jardins de Maria Matilde Almendros. També s’ha
ampliat l’interior d’illa Jardins de Tres Tombs amb un segon accés.

A finals de l’any 2007, l’Eixample té 38 interiors d’illa recuperats i oberts a l’ús públic, una superfície
de 82.835 m2, equiparables a 11 camps de futbol de mides reglamentàries. Espais guanyats en el
mateix centre urbà, com a zones verdes i ús ciutadà.

A això, cal afegir els 15 nous interiors d’illa assegurats per a l’ús ciutadà i que es troben en procés
de recuperació, més l’ampliació de 6 dels existents actualment, que sumaran en els propers anys
28.597 m2 més a la superfície actual.

En definitiva, a la fi del 2007, podem afirmar que l’objectiu d’aconseguir 45 interiors d’illa i 75.000
m2 de nou espai lliure a l’Eixample, és ja una realitat assolida, fins i tot superada, ja que, a finals
d’any, el balanç del pla de recuperació d’interiors d’illa de l’Eixample era de 53 interiors d’illa i
111.432 m2 assegurats de nou espai públic. En un futur proper l’Eixample esdevindrà tot un mosaic
de noves zones verdes en ple centre urbà de Barcelona.

Interior d’illa Jardins de Maria Matilde AlmendrosInterior d’illa Jardins de Maria Matilde Almendros
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Gestió de sòl

Els mecanismes que utilitza ProEixample per aconseguir la reconversió de sòl en nous interiors d’illa,
espais verds i equipaments de barri, són diversos. Per la seva importància, cal destacar-ne tres:

n La utilització del capital de la societat en la compra de sòl i posterior recuperació de la inversió

n Els acords amb promotors immobiliaris privats perquè cedeixin sòl en els interiors d’illa

n La promoció de plans urbanístics que facilitin la recuperació dels espais interiors d’illa de l’Eixample

ProEixample ha realitzat una operació de compra, en el decurs de l’any 2007, per un valor de 3,40
milions d’euros i 2.243,10 m2 de sòl adquirit, al carrer de Calàbria, 38-40 (antic cinema Waldorf ).
Aquesta compra permetrà en el futur la recuperació de part d’aquest interior d’illa i un nou equipament
pel barri de Sant Antoni.

La societat també ha venut el solar situat al carrer d’Alí Bei, 100-102 a l’Ajuntament de Barcelona, per a
la construcció d’habitatges per a joves, per a un import total de 4 milions d’euros.

Pel que fa a l’impuls de planejament urbà, enguany s’han redactat instruments de planejament urbà que
es troben en diferents fases d’aprovació. Tots ells permetran recuperar, en el futur, més espais en els
interiors d’illa i avançar envers un model de desenvolupament més sostenible en el centre de la ciutat.

Afegir finalment que des de ProEixample, l’any 2007, s’han iniciat diferents expedients d’expropiació,
per adquirir sòl destinat a zona verda i nous equipaments socials de proximitat.

Foment de la rehabilitació d’edificis i l’habitatge social

En el transcurs de l’any 2007 s’han anat consolidant els serveis relacionats amb l’habitatge, que
l’Oficina de l’Habitatge de ProEixample va incorporar en la seva oferta de serveis. Així, de les 7.269
atencions donades enguany a l’Oficina de l’Habitatge, el 74% corresponen a temes d’habitatge social i
el 26% restant, a rehabilitació d’edificis i habitatges. De les informacions demandades en habitatge, el
81% correspon a sol·licituds d’informació per a habitatge protegit, el 14% a ajuts de lloguer per a
col·lectius en dificultats i el 4% a informació legal d’aspectes relacionats amb l’habitatge.

Relacionat amb la rehabilitació d’edificis, els serveis que desperten més interès són la tramitació de
subvencions i l’assessorament legal.

Durant aquest exercici, la inversió privada en rehabilitació i manteniment d’edificis de l’Eixample ha
estat de 79,42 milions d’euros, un 6% superior a la de l’any 2006; pel que fa al nombre de llicències,



Interior d’illa Jardins de Jaume PerichInterior d’illa Jardins de Jaume Perich
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aquest ha experimentat una disminució en relació amb els anys anteriors, arribant enguany a 1.730
anuals. Com a resultat dels valors anteriors s’observa que el pressupost en mitjana invertit en cada
actuació se situa en 45.911,84 euros, lleugerament superior al del darrer exercici.

Per tipologia, la inversió en rehabilitació s’ha concentrat de forma majoritària en l’arranjament de
les façanes, amb un 36% del total, seguit de la rehabilitació dels interiors dels habitatges, amb un
22% i de la reforma i rehabilitació de locals, amb un 21%. En menor proporció es posicionen les
actuacions en patis interiors i escales, que han representat un 15% i la instal·lació d’ascensors en
edificis antics, que continuant amb la tendència dels anys precedents, s’ha situat al 4% de la
inversió total en rehabilitació a l’Eixample.

L’Eixample, un centre dinàmic

ProEixample ha col·laborat amb diferents associacions de veïns i comerciants en activitats conjuntes
de promoció de les seves zones d’influència. Aquest és un fet consolidat que es va repetint any rere
any. Cal destacar les actuacions realitzades amb les associacions de comerciants Cor Eixample, Sant
Antoni Centre Comercial i Eix Model Sopena.

Durant l’any un dels objectius de l’empresa ha estat donar a conèixer i omplir d’activitats els
interiors d’illa de l’Eixample, per incentivar l’ús cívic d’aquests espais recuperats. Cal assenyalar,
entre d’altres accions, la campanya de comunicació realitzada en revistes d’àmbit local de
l’Eixample, així com les festes infantils organitzades en els interiors d’illa en època de bon temps i
amb notable assistència de ciutadans. També s’han editat la guia actualitzada Itineraris pels
interiors d’illa de l’Eixample i altres indrets per descobrir i el llibre Els interiors d’illa de l’Eixample, el
significat dels seus noms, sens dubte dos importants publicacions per donar a conèixer l’Eixample
més actual.

L’any 2007 també ha destacat pels actes organitzats per donar a conèixer els nous equipaments de
barri, un cop finalitzada la seva construcció.

La revista E de l’Eixample, editada trimestralment per l’empresa, continua essent un punt de referència
de l’actualitat i del dinamisme del centre de la ciutat. Aquesta publicació, de la qual s’editen 25.000
exemplars per número té actualment més de 3.300 subscriptors i es distribueix entre veïns,
comerciants i entitats de l’Eixample. Aquest any se n’han editat quatre números.

Finalment destacar el dinamisme de la pàgina web de l’empresa, amb més de 20.000 visites anuals.
Enguany, els apartats relacionats amb els Interiors d’illa, l’Oficina de l’Habitatge i els Projectes
Urbans, s’encapçalen com els més visitats.
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Una situació financera sòlida

L’anàlisi dels comptes anuals de ProEixample reflecteix una bona situació econòmica, financera i
patrimonial de la societat, que any rere any es consolida i millora.

L’any 2007 es tanca l’exercici amb un EBIT, benefici abans d’interessos i impostos, de 465,30 milers
d’euros i un resultat net de 425,54 milers d’euros. Aquest resultat econòmic positiu ha estat possible
gràcies al manteniment de l’equilibri pressupostari entre ingressos i despeses i a les operacions de
compravenda d’actius immobiliaris de la societat, realitzats durant l’any.

Els fons propis o patrimoni de la societat sumen, al final de l’exercici, 10,81 milions d’euros i el cash
flow se situa en 546,36 milers d’euros. Per altra banda, el valor comptable de l’acció és de 86,51 euros.

Pel que fa a les existències de la societat, a final del 2007 se situen en 9,92 milions d’euros, i manté
així un relació equilibrada amb els fons propis, igual que l’any anterior.

Les operacions d’inversió efectuades per la societat en la compra de sòl, han estat rendibles
econòmicament i socialment, alhora que han permès la reinversió del capital social de l’empresa en
noves iniciatives.

El valor actual de mercat de les existències restants, és superior al valor de compra d’aquestes, tal i
com ho certifica la valoració feta per taxadors independents i externs a la societat.

El nostre capital intel·lectual 

ProEixample és una organització àgil, dinàmica, eficient i flexible.

Al costat dels indicadors d’activitat i de les magnituds econòmiques i financeres hi ha també un
treball de gestió del capital intel·lectual de l’empresa, la voluntat de definir, mesurar, i actuar sobre
els actius intangibles, per millorar l’organització i contribuir a assolir millors resultats. En aquest
sentit, l’any 2007 hem realitzat les següents actuacions:

n Desenvolupar les competències i capacitats professionals amb accions de formació continuada
dels nostres recursos humans.

n Continuar amb la modernització tecnològica de tot el nostre maquinari i programari de suport a
l’activitat.

n Renovar, fins l’any 2010, la certificació de qualitat ISO 9001 per a l’Oficina de l’Habitatge.

n Fer l’adaptació al nou Pla General de Comptabilitat i adequar el sistema de comptabilitat en un
entorn SAP, integrat amb l’Ajuntament de Barcelona, per tal que entri en funcionament el proper
any.
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Un nou horitzó

En el decurs del segon semestre de l’any 2007, l’empresa va realitzar un procés de consulta amb els
seus socis públics i privats amb l’objectiu de modificar els estatuts de la societat i, d’acord amb la
legislació vigent, augmentar el termini d’actuació quinze anys més. La resposta de suport i
confiança en actuacions futures, rebuda per la majoria dels nostres accionistes, ens il·lusiona per
encarar els nous reptes de futur.

Un treball fet en equip

Tota l’activitat desenvolupada durant aquest exercici no hauria estat possible sense la implicació, el
compromís i la complicitat de l’equip de professionals de l’empresa, persones que, amb la seva
innovació, creativitat i la seva dedicació són sempre un factor clau per assolir cada any millors
resultats. És per aquest motiu que, alhora de fer balanç de l’activitat de tot l’any, vull deixar palès
aquest fet i compartir amb ells l’orgull i la satisfacció d’una feina feta en equip, amb esforç i amb
qualitat, en benefici dels ciutadans i de les seves necessitats.

L’Eixample, una transformació constant

Actualment a l’Eixample podem constatar alguns indicadors de millora evidents respecte a anys
anteriors i que mostren amb claredat un canvi de tendència: un lleuger augment de població, la
reconversió d’edificis d’oficines en habitatges, la gran quantitat d’edificis rehabilitats, molts d’ells
integralment, l’augment de zones verdes i espais d’ús públic amb la recuperació dels interiors d’illa,
nous equipaments i millora de la qualitat de l’espai públic; factors que fan del centre de la ciutat un
indret per viure-hi amb més cohesió social i qualitat de vida. El procés de revitalització de l’Eixample
és una realitat consolidada que cal renovar constantment en un món global cada cop mes canviant.

L’Eixample millora i es transforma, i ho fa sense perdre la seva identitat, amb l’objectiu de mantenir
la seva centralitat, la seva activitat econòmica i alhora també ser un bon lloc per viure-hi.

Treballar amb il·lusió per l’Eixample, per fer de Barcelona una de les ciutats més innovadores,
creatives i dinàmiques d’Europa. Aquest és el nostre compromís.

Jordi Villarroya i Tarrés
Director General de ProEixample, SA
jvillarroya@proeixample.cat



Equipaments de Sant AntoniEquipaments de Sant Antoni
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Renovar i regenerar 
l’espai urbà i fer nous
equipaments

Desenvolupar projectes d’urbanisme de qualitat i respectar els
interessos dels ciutadans són els dos criteris bàsics de
ProEixample en l’execució d’obres a l’Eixample. A més, es vetlla
perquè en cadascuna de les actuacions s’apliquin criteris per
fomentar la sostenibilitat com són l’aplicació d’asfalt
sonoreductor a totes les obres executades; la implantació de
carrils bici; la promoció de la biodiversitat amb la plantació de
noves espècies d’arbrat; la implantació del fanal de l’Eixample
que estalvia energia, redueix la contaminació lumínica i
augmenta la il·luminació a les voreres; l’augment de l’espai verd
i la singularització dels xamfrans mitjançant nou arbrat.
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La inversió total del Pla d’Inversions Municipal de l’Eixample, executada per ProEixample durant el
període 2004-2007, ha estat de 65,44 milions d’euros, aportats majoritàriament per l’Ajuntament de
Barcelona. Enguany, s’ha realitzat una inversió de 23,50 milions d’euros, destinats principalment a
l’execució de projectes de millora de l’espai urbà i a la dotació de nous equipaments. Aquestes
actuacions, conjuntament amb la resta que s’han dut a terme durant aquests quatre anys, han
contribuït, sens dubte, a millorar l’Eixample.

Inversió en la millora de l’espai públic (en milions d’euros)
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Els projectes del 2007 en xifres:

Hem regenerat 33.785 m2 d’espai urbà.

Hem construït 9.494 m2 de sostre de nous equipaments.

Hem invertit 23,50 milions d’euros en execució d’obres.

Hem redactat 9 nous projectes. 

Actuacions a l’espai urbà finalitzades durant l’any 2007

n Arranjament del carrer de Llança en el tram comprès entre la Gran Via de les Corts Catalanes i
l’avinguda del Paral·lel

La intervenció realitzada en aquest tram del carrer de Llança ha consistit principalment en la
remodelació de les voreres, amb 5 metres d’amplada cadascuna, i de la calçada, que inclou dos
carrils de circulació i dos d’aparcament, a banda i banda. També s’ha renovat el mobiliari urbà i s’ha
plantat nou arbrat a ambdós costats del carrer. 

n Urbanització de l’interior d’illa Jardins de Mercè Vilaret (Floridablanca, Villarroel, Sepúlveda i
Casanova)

En la urbanització d’aquest nou jardí s’ha organitzat l’espai amb tres elements bàsics: el sauló, el
formigó i la vegetació. Sobre el sauló que cobreix tota la superfície de l’interior d’illa, s’hi han
col·locat unes peces de formigó amb un acabat imprès  que   recorda   una  passera  de  fusta i
configuren  un recorregut on s’alternen les zones de passeig amb les de descans. Pel que fa a la
vegetació, s’ha dut a terme la plantació d’arbrat i la col·locació d’heures a les parets mitgeres.
També s’hi han col·locat jocs infantils amb paviment tou.

Interior d’illa Jardins de Mercè VilaretInterior d’illa Jardins de Mercè VilaretCarrer de LlançaCarrer de Llança
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n Urbanització de l’interior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona (Comte d’Urgell, Mallorca,
Comte Borrell i Provença)

La urbanització d’aquest espai incorpora uns recorreguts, recolzats en parterres ondulats amb
heures i arbres, que acompanyen fins a l’interior d’illa. És en aquest punt, on agafa protagonisme
una zona central d’esbarjo per a nens, organitzada amb diferents àrees amb jocs, adequades per a
diferents franges d’edat i amb paviments de cautxú de diferents colors i un sorral. També s’han
organitzat zones més tranquil·les per seure i gaudir de l’espai. Les parets s’han cobert amb
buguenvíl·lees i bambú.

n Arranjament del carrer del Comte Borrell en el tram comprès entre l’avinguda de Roma i la Gran
Via de les Corts Catalanes

Amb la intervenció realitzada, aquest tram del carrer del Comte Borrell s’ha transformat en un eix
pacificat, orientat als vianants i a la circulació de bicicletes. Les obres han inclòs l’ampliació de les
voreres, en les quals s’ha col·locat mobiliari urbà, s’ha mantingut l’arbrat existent, substituint els
exemplars en mal estat i s’ha renovat l’enllumenat amb la col·locació del fanal de l’Eixample. A la
calçada s’hi ha creat un carril de circulació anomenat de zona 30, on conviu la circulació de
bicicletes i vehicles, així com un altre carril destinat a la càrrega i descàrrega i a l’aparcament de
motocicletes.

n Urbanització de l’interior d’illa Jardins de Carme Biada (Roger de Llúria, Còrsega, Bruc i Rosselló)

L’espai d’aquest interior d’illa s’ha organitzat mitjançant franges que separen diferents materials.
Per una banda, paviment asfàltic que acull diferents peces de mobiliari i, per l’altra, parterres
vegetals i paviment de sauló, on es troben els diferents arbres. També s’hi ha creat una zona de
sorra on es localitzen els jocs infantils. 

n Urbanització de l’interior d’illa Jardins de la biblioteca Joan Oliver (Comte Borrell, Manso, ronda
de Sant Pau i Parlament)

Aquest nou interior d’illa ocupa l’espai d’una antiga fàbrica de la qual s’ha mantingut la xemeneia
principal. S’hi ha creat una àrea de jocs infantils i una zona de descans on es pot gaudir de la
tranquil·litat.

n Urbanització de l’interior d’illa Jardins de María Matilde Almendros (Calàbria, Gran Via de les
Corts Catalanes, Viladomat i Sepúlveda)

Les obres realitzades en aquest interior d’illa han comprès la col·locació de paviment configurat per
peces de formigó que van creant recorreguts i s’obren, de tant en tant, per donar lloc a parterres i
zones de sorra destinades als jocs infantils. També s’hi ha col·locat mobiliari urbà i s’hi han plantat
diferents espècies d’arbres de formes molt contrastades, que aporten un joc visual a l’espai. Les
parets mitgeres s’han cobert amb plantes enfiladisses.



n Remodelació del parc de Joan Miró

Aquesta actuació ha comprès, d’una banda la urbanització de la superfície de l’aparcament
subterrani i del dipòsit pluvial, a la part del carrer de Tarragona. En aquesta zona s’hi ha creat
una gran catifa verda, que uneix el futur complex de la plaça de les Arenes i l’escultura de Joan
Miró. D’altra banda, s’ha dut a terme el cobriment de les pistes esportives amb una estructura
metàl·lica i la construcció de nous vestidors. Les obres també han inclòs la connectivitat del parc
amb el seu entorn i entre les diferents zones que el configuren i la millora de l’accessibilitat per a
persones amb disminució.

Centre cultural-biblioteca de la Sagrada FamíliaCentre cultural-biblioteca de la Sagrada Família

Parc de Joan MiróParc de Joan MiróOAC del districte de l’EixampleOAC del districte de l’Eixample
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n Construcció del centre cultural-biblioteca de la Sagrada Família

A l’illa compresa entre els carrers de Provença, Padilla, Mallorca i Lepant s’ha dut a terme la
remodelació d’un edifici de quatre plantes, annex al centre cívic i al mercat de la Sagrada Família,
per a la creació d’un centre cultural-biblioteca. Aquest nou espai per a la cultura i el coneixement
disposa d’una ludoteca, sala d’actes, sales d’exposicions, sala d’informàtica, àrea d’audiovisuals,
espai per als joves i biblioteca infantil i de barri. La claraboia superior de l’edifici i les façanes de
vidre potencien la il·luminació natural, així com la relació visual amb l’exterior. A més de la
remodelació de l’edifici on s’ubica la biblioteca, també s’ha dut a terme la seva connexió amb el
centre cívic i s’han millorat les instal·lacions, els serveis i l’accessibilitat del mercat.

n Construcció d’equipaments al barri de Sant Antoni 

La intervenció realitzada a l’illa delimitada pels carrers del Comte Borrell, Manso, ronda de Sant Pau
i Parlament, ha comprès la construcció d’una biblioteca i un espai de gent gran, alhora que s’ha
guanyat un nou interior d’illa recuperat com a zona verda. La biblioteca, situada a la façana del
carrer del Comte Borrell, està distribuïda en cinc plantes i fa de porta d’accés a l’interior d’illa. El
centre està especialitzat en temes relacionats amb el col·leccionisme i té una sala d’actes, zona de
premsa, àrea d’audiovisuals, sala d’informàtica i un espai per als petits lectors. L’espai de gent gran
està emplaçat en un edifici de planta baixa i semisoterrani i disposa de modernes instal·lacions i
serveis d’atenció al públic.

n Adequació de les noves dependències de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del districte de
l’Eixample

Aquesta actuació ha consistit a adequar un local situat al carrer d’Aragó, 326-328. S’ha organitzat
en un únic espai la zona d’espera i la d’atenció, de forma que la relació sigui el més fluida possible.
L’oficina té 23 punts d’atenció personalitzada i un dels seus principals trets és la modernització dels
sistemes informàtics. 

n Adequació d’un centre sociocultural a l’illa dels Jardins de Flora Tristán

Aquesta actuació ha suposat la reforma d’un local comercial ubicat al carrer de Padilla, 210, que
dóna a l’interior d’illa dels Jardins de Fora Tristán. El centre disposa d’una sala polivalent, un espai
de reunions, un espai de serveis administratius, i una zona més social amb butaques i una paret
expositora. 

n Adequació d’un centre de serveis socials al carrer de Mallorca, 219

En aquesta intervenció s’ha adequat la segona planta de l’antic local de l’escola Mallorca, per
transformar-la en el centre de serveis socials de l’Esquerra de l’Eixample. Els treballs que s’han dut
a terme han consistit bàsicament en la col·locació d’envans i actuacions d’instal·lacions de serveis.
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n Arranjament de la façana principal de l’edifici de l’antiga Estació del Nord  

Les obres que s’han dut a terme en aquest edifici, han consistit bàsicament en la substitució de tota
la part de vidre de la façana principal ubicada al carrer de Nàpols, així com de l’estructura metàl·lica
que suporta la coberta i de les portes d’accés a l’estació. 

Obres en curs

n Urbanització de l’interior d’illa Placeta de Maria Luz Morales, comprès entre els carrers del
Comte d’Urgell, avinguda Diagonal, Villarroel i Buenos Aires.

n Urbanització de l’interior d’illa Jardins de Laura Albéniz, comprès entre els carrers de Pau Claris,
Rosselló, avinguda Diagonal, Roger de Llúria i Provença.

n Millores de l’interior d’illa Jardins de Maria Mercè Marçal.

Projectes redactats

n Ampliació de l’interior d’illa Jardins de Lina Òdena 

n Connexió i ampliació de l’equipament esportiu municipal Sagrada Família, al passatge Vilaret, 30

n Centre d’assistència primària i centre de serveis socials al carrer del  Comte Borrell, 305 

n Edifici d’equipaments al carrer d’Urgell, 145-147

n Reforma del local situat al carrer d’Alí Bei, 94

n Arranjament de l’avinguda de Roma (entre Urgell i Rocafort)

n Arranjament del carrer de Balmes (entre av. Diagonal i Pelai)

n Ampliació de l’interior d’illa Jardins dels equipaments de Sant Antoni 

n Col·locació de gespa artificial al camp de futbol de Fort Pienc 



Interior d’illa Jardins de Maria Matilde AlmendrosInterior d’illa Jardins de Maria Matilde Almendros
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Recuperar interiors d’illa
com a zones verdes 
i espais d’ús públic

La recuperació per a l’ús públic d’interiors d’illa és un dels
principals reptes de ProEixample per aconseguir millorar la
qualitat de vida en un centre de la ciutat mancat de zones
verdes. Tot recuperant la idea prevista per Ildefons Cerdà en
el seu planejament urbanístic, l’objectiu de ProEixample, a
través del Pla Global de Recuperació d’interiors d’illa, és que
una de cada nou illes de l’Eixample tingui, com a mínim, un
espai interior obert al públic abans del 2010. D’aquesta
manera els veïns disposaran d’una zona verda a menys de
200 metres de casa. En aquest sentit, i d’acord amb aquest
Pla, es preveu que hi hagi 50 interiors d’illa oberts l’any 2010.
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Evolució del nombre d’interiors d’illa recuperats
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Impacte a l’Eixample del Pla Global de Recuperació d’interiors d’illa
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Any 1995. 6 interiors d’illa recuperats
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L’objectiu estratègic és que una de
cada nou illes de l’Eixample disposi
d’un espai interior obert al públic
abans del 2010
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Relació d’interiors d’illa recuperats i en procés de recuperació

A finals de l’any 2007, l’Eixample ofereix ja 38 interiors d’illa recuperats, la qual cosa representa un
total de 82.835 m2 d’espai verd a disposició dels veïns.

Al llarg de l’any s’han recuperat 6 nous interiors d’illa: Mercè Vilaret, Maria Matilde Almendros i els
Jardins de la Biblioteca Joan Oliver, al barri de Sant Antoni, els Jardins de Carme Biada i Constança
d’Aragó a la Dreta de l’Eixample i els Jardins d’Ermessenda de Carcassona al barri de la Nova
Esquerra de l’Eixample. Tots ells suposen una nova superfície de 6.865 m2. També, també s’ha
ampliat la superfície dels Jardins de Tres Tombs, en 600 m2.
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Interiors recuperats m2

1.   Jardins de la Torre de les Aigües 1.517

2.  Jardins de la Casa Elizalde 495

3. Jardins del Palau Robert 3.795

4.   Jardins de Sebastià Gasch 1.889

5.   Jardins de César Martinell 2.582

6.  Jardins del Carlit (ús escolar) 895

7.  Jardins de Montserrat 7.590

8. Jardins de la Indústria 6.900

9.   Jardins de Montserrat Roig 2.705

10. Jardins de Manuel de Pedrolo 885

11. Jardins de Clotilde Cerdà 3.100

12. Jardins d’Antoni Puigvert 4.055

13. Plaça de Fort Pienc 3.275

14. Jardins de Sofia Barat 580

15. Jardins d’Emma de Barcelona 1.733

16. Jardins de Tres Tombs * 1.700

17. Jardins de Safo 5.225

18. Escola Ferran Sunyer (ús escolar) 800

19. Jardins Maria Mercè Marçal 1.388

20. Jardins de Jaume Perich 1.227

21. Jardins del Rector Oliveras 985

22. Jardins de Lina Òdena 1.319

23. Jardins de Flora Tristan 2.000

24. Jardins de Paula Montal 3.585

25. Jardins del Seminari 3.020

26. Jardins de la Carretera Antiga d’Horta 2.455

27. Placeta de Joan Brossa 1.120

28. Jardins d’Elena Maseras 1.520

29. Jardins de Caterina Albert 2.410

30. Escola Mallorca (ús escolar) 1.850

31. Centre de dia Sant Antoni (ús equipament) 770

32. Jardins de Tete Montoliu 2.600

33. Jardins de Mercè Vilaret 450

34. Jardins d’Ermessenda de Carcassona 2.365

35. Jardins dels equipaments de Sant Antoni 825

36. Jardins de Carme Biada 990

37. Jardins de Maria Matilde Almendros 1.490

38. Jardins de Constança d’Aragó 745

TOTAL 82.835

* Ampliació de 600 m2
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Interiors en recuperació m2

1. Marina-Casp-Sardenya-Gran Via 1.147

2. Nàpols-Provença-Sicília-Mallorca 1.788

3. Pg. de Gràcia-Diputació-Pau Claris-Gran Via 1.997

4. Urgell-Av. Diagonal-Villarroel-Buenos Aires 1.740

5. Roger de Flor-Av. Vilanova-Pg. Sant Joan-Alí Bei 1.200

6. Roger de Flor-Provença-Pg. Sant Joan-Rosselló 1.935

7. Passatge Simó-Sardenya-Rosselló-Marina 1.100

8. Pau Claris-Rosselló-Roger de Llúria-Av.Diagonal 1.315

9. París-Viladomat-Còrsega-Calàbria 4.400

10. Rosselló-Urgell-Còrsega-Villarroel 2.100

11. Sepúlveda-Muntaner-Gran Via-Pl. Universitat 2.319

12. Borrell-París-Viladomat-Londres 730

13. Pg. de Sant Joan-Provença-Roger de Flor-Mallorca 1.990

14. Calàbria-Tamarit-Viladomat-Manso 320

15. Rosselló-Sardenya-Còrsega-Marina 1.400

TOTAL 25.481

Ampliació Lina Òdena 439

Ampliació Clotilde Cerdà (2n accés) 250

Ampliació Carretera Antiga d’Horta 400

Ampliació Jardins Emma de Barcelona (2n accés) 1.027

Ampliació Jardins Manuel de Pedrolo 735

Ampliació Jardins dels equipaments de Sant Antoni 265

TOTAL 28.597

n Obres en curs

6 nous interiors d’illa oberts al públic l’any 2007

ANY 2007

7.465 m2 nous de
superfície recuperada





Interior d’illa Jardins d’Ermessenda de CarcassonaInterior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona
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Com es recupera un interior d’illa

La recuperació d’interiors d’illa és un procés complex, atès que hom ha establert com a criteri
d’actuació esmerçar el mínim de recursos públics per aconseguir-ho. El passos que habitualment se
segueixen són els següents:

Interior d’illa Jardins de la Torre de les AigüesInterior d’illa Jardins de la Torre de les Aigües
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1. SELECCIÓ DE L’ILLA

Abans de començar el procés de recuperació d’un interior d’illa, es fa una selecció d’aquest partint
de dos factors:

n El grau de dificultat derivat de l’operació

n La localització de l’interior d’illa

El grau de dificultat que genera la recuperació d’una superfície interior d’illa s’obté bàsicament de
l’anàlisi dels aspectes següents:

n El nombre de propietaris versus superfície que es vol recuperar: Com més propietaris hi ha, més
complexa i dilatada és la negociació i, si la superfície que es vol recuperar no ho compensa, es
descarta l’operació.

n L’existència o no d’un pas d’accés a l’interior d’illa directament des del carrer, o la possibilitat
d’obtenir-lo fàcilment.

n Si la superfície disposa d’edificacions o no, i en cas afirmatiu, quina tipologia, dimensió i
estructura presenten.

n Si es desenvolupa o no alguna activitat en la superfície que s’ha d’analitzar i, en cas afirmatiu, si
es duu a terme en qualitat de propietaris o arrendataris, cas en el qual s’haurien d’analitzar bé les
clàusules que regeixen la relació contractual.

n Si el subsòl de la superfície que es vol recuperar està edificat, o registra alguna activitat, atès
que això encariria substancialment el procés de recuperació.

La localització de l’espai abans d’iniciar tot el procés, és l’altre factor a tenir en compte. A mesura
que el Pla Global de Recuperació d’interiors d’illa avança, és important prioritzar la recuperació en
les zones més mancades d’espais interiors d’illa oberts com espais públics per tal d’acomplir
l’objectiu, que ja s’ha esmentat, de recuperar un de cada nou interiors d’illa de l’Eixample.
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2. MECANISMES DE RECUPERACIÓ

Els diferents mecanismes que s’utilitzen per materialitzar el procés de recuperació dels interiors
d’illa són bàsicament tres:

n Fonamentalment mitjançant la inversió del capital social de ProEixample, SA

n Gestionant afectacions urbanístiques i a través de propostes de modificació del Pla General
Metropolità i plans especials.

n Establint acords de cessió amb promotors immobiliaris.

Cessió promotors
immobiliaris

Inversió del capital
social de ProEixample

Gestió afectacions 
i promoció de plans
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L’any 2007 s’ha realitzat una operació de compra per un import total de 3,4 milions d’euros.
Aquesta compra ha consistit en l’adquisició d’un solar, de 2.243,10 m2 de superfície de sòl al
carrer de Calàbria, 38-40, que possibilitarà la construcció d’algun equipament i la recuperació
d’un espai a l’interior d’illa.

Pel que fa a les vendes, s’ha gestionat la venda a l’Ajuntament de Barcelona d’un solar al carrer
d’Alí Bei, 100 i 102 per un import de 4 milions d’euros.

D’altra banda, durant l’any, s’han iniciat les gestions per dur a terme diferents processos
d’expropiació que es preveu finalitzin el proper exercici. Aquests afecten, per una banda a 1.519 m2

de sòl, que es destinaran a equipaments i per l’altra a 3.222,48 m2 que es destinaran a zona
verda.

Superfície (m2) en tràmit d’expropiació segons destí
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3.222,48 1.519,00

Total superfície en tràmit d’expropiació: 4.741,48 m2
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Planejament urbanístic per recuperar nous interiors d’illa o ampliar els existents

Documents redactats i presentats per a la seva aprovació

n Pla Especial Urbanístic per a l’assignació d’ús i ordenació de sòl d’equipament ubicat a l’illa
delimitada pels carrers de Roger de Flor, Provença, passeig de Sant Joan i Rosselló.

Aprovat definitivament per l’Ajuntament de Barcelona el 2 de febrer de 2007.

n Modificació del Pla General Metropolità per a la creació d’un nou equipament i recuperació d’un nou
interior d’illa públic a l’illa de limitada pels carrers del Rosselló, Comte d’Urgell, Còrsega i Villarroel

Aprovat definitivament per la subcomissió d’urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya, el 2 de març de 2007.

n Modificació del Pla General Metropolità per a la dotació d’un nou equipament escolar als carrers
de Marina, 193 - 195 - 197 i de la Diputació, 439 i recuperació d’un nou interior d’illa al carrer de
València, 302.

Aprovat definitivament per la subcomissió d’urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya, el 26 de setembre de 2007.

n Modificació del Pla General Metropolità per a la recuperació de dos nous interiors d’illa, un a l’illa
Calàbria, Gran Via, Viladomat, Sepúlveda i un altre a l’illa Floridablanca, Villarroel, Sepúlveda i
Casanova.

Aprovat definitivament per la subcomissió d’urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya, el 26 de setembre de 2007.

n Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de l’equipament CAP i CSS a Borrell, 305.

Aprovat definitivament per l’Ajuntament de Barcelona el 23 de març de 2007.

n Modificació del Pla General Metropolità per a l’adequació de les infraestructures de
telecomunicacions de Telefònica.

Aprovat definitivament per la subcomissió d’urbanisme de Barcelona, de la Generalitat de
Catalunya, el 4 de maig de 2007.

Interior d’illa Jardins de Maria Mercè MarçalInterior d’illa Jardins de Maria Mercè Marçal



Interior d’illa Jardins de Carme BiadaInterior d’illa Jardins de Carme Biada
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Interior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona  (passat)

Interior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona (present)

Interior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona (passat) 

Interior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona (present)
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Interior d’illa Jardins de la biblioteca Joan Oliver (passat) Interior d’illa Jardins de la biblioteca Joan Oliver (passat)

Interior d’illa Jardins de la biblioteca Joan Oliver (present)Interior d’illa Jardins de la biblioteca Joan Oliver (present)
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Informar de les opcions
d’accés a l’habitatge i
impulsar la rehabilitació 
i la cultura de manteniment 
dels edificis
La missió de l’Oficina de l’Habitatge és millorar i facilitar l’accés a
l’habitatge a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció als
col·lectius més desfavorits, així com, facilitar-los la informació i la
gestió necessàries per fer més àgil, senzill i econòmic el procés de
la rehabilitació i manteniment dels edificis de l’Eixample.
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L’Oficina de l’Habitatge un servei al ciutadà

L’Oficina de l’Habitatge de ProEixample, actua en dos àmbits ben diferenciats, d’una banda, l’accés
a l’habitatge a la ciutat de Barcelona, i per l’altra, la rehabilitació d’edificis de l’Eixample.

En relació amb el primer, ofereix un servei d’informació i assessorament de les promocions
d’habitatge públic així com la tramitació de les sol·licituds. Aquest servei, respon a la implementació
de la iniciativa municipal de millorar i facilitar l’accés a l’habitatge, per als col·lectius més
desfavorits dins el marc de la xarxa d’Oficines de l’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. En
segon lloc, pel que fa a la rehabilitació, ofereix un servei integral que permet al propietari,
administrador o professional realitzar totes les gestions necessàries per rehabilitar un edifici. En
aquest sentit, actua com a finestreta única d’atenció personalitzada, tant pel que fa als serveis
tècnics que ofereix, com per a tot el procés de tramitació dels ajuts vigents. 

Enguany, la consolidació dels serveis relacionats amb temes d’habitatge, tot i que al llarg de l’any
no hi ha hagut cap promoció d’habitatge protegit, ha suposat que el nombre total d’atencions
realitzades a l’oficina hagi estat de 7.269. D’aquestes, el 26% correspon a atencions vinculades a
temes de rehabilitació i el 74 % restant a atencions per temes d’habitatge.

Distribució de les atencions per temes

REHABILITACIÓ

n Tramitació de subvencions:

• Nombre d’expedients 88
• Import estimat (milers d’euros) 1.863,04

n Nous expedients de rehabilitació 61

n Assessoraments legals 98

HABITATGE

n Tramitació ajuts lloguer gent gran 70

n Tramitacions habitatge protegit 222

n Assessoraments legals 151

Atencions per temes
d’habitatge

Atencions per temes
de rehabilitació

74 %

26 %
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Inversió privada en rehabilitació

La inversió privada en rehabilitació d’edificis de l’Eixample se situa enguany en  79,42 milions
d’euros, xifra que supera a la de l’any 2006 en un 6 % . El  número de llicències resoltes ha
disminuït lleugerament, passant de les 1.951 de l’any 2006 a 1.730 de l’any 2007 i la inversió
mitjana per cada intervenció de rehabilitació ha estat de 45.911,84, un 20 % més  que l’exercici
anterior. 

Pel que fa a la distribució de la inversió segons els diferents tipus d’actuació, l’any 2007 les
rehabilitacions en façanes i balcons han estat les més nombroses, seguides de les actuacions en els
interiors d’habitatges, en locals i en patis interiors i escales. 

Inversió privada en rehabilitació (en milions d’euros)
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Distribució de la inversió en rehabilitació segons els tipus d’actuacions

Façanes i balcons 36 %

Ascensors 4 %
Cobertes i terrats 2 %

Patis interiors i escales 15 %
Interior d’habitatges 22 %

Locals 21 %
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Centre cultural-biblioteca de la Sagrada FamíliaCentre cultural-biblioteca de la Sagrada Família
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Dinamitzar l’Eixample 
com a centre comercial 
de negoci, cultural, turístic
i de lleure
L’Eixample concentra activitat comercial, turística, cultural,
econòmica i residencial. En aquest sentit, des de ProEixample,
s’impulsen accions de caire divers, però sempre amb una
mateixa finalitat, la dinamització de tots aquests sectors.



Interior d’illa Jardins de Jaume PerichInterior d’illa Jardins de Jaume Perich
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Inauguracions i jornades de portes obertes

Els diferents motius que han donat lloc als actes d’inauguració i jornades de portes obertes que
s’han organitzat i celebrat durant l’any 2007 han estat els següents, per ordre cronològic: 

n Inauguració de l’interior d’illa Jardins de Tete Montoliu

Va tenir lloc el 13 de gener i va consistir en un concert a càrrec de l’Original Jazz Orquestra del Taller
de Músics, en homenatge al pianista i compositor barceloní Tete Montoliu que dóna nom a aquest
interior d’illa. L’acte va concloure amb un berenar per a tots els assistents. 

n Inauguració de l’interior d’illa Jardins de Mercè Vilaret

Es va celebrar el 8 de març i va incloure un esmorzar i l’actuació del Quartet de músiques del Taller
de Músics.

n Inauguració de la remodelació del carrer del Comte Borrell entre el carrer del Rosselló i l’av. de Roma

Va tenir lloc el 29 de març i va incloure un espectacle i tallers dirigits al públic infantil. També es va
convidar a una xocolatada a tots els assistents a l’acte. 

Interior d’illa Jardins de Flora TristánInterior d’illa Jardins de Flora Tristán



n Jornada de portes obertes del centre cultural-biblioteca Sagrada Família

Es va celebrar el 14 d’abril coincidint amb la festa major del barri. L’acte central va ser l’espectacle
d’humor a càrrec dels personatges de Polònia. També es van organitzar activitats infantils, mostra
de tallers i diferents exposicions culturals.

n Jornada de portes obertes dels equipaments de Sant Antoni

Va tenir lloc el 28 d’abril i va incloure una cercavila, un concert de música de cambra, un concert de
la coral de gent gran de Sant Antoni i un piscolabis per a tothom.

n Inauguració de la remodelació del Parc de Joan Miró

Va tenir lloc el 26 de setembre i es van organitzar activitats esportives a les noves pistes, tallers de
jocs cívics, un espectacle d’animació infantil i un berenar per a tothom.

n Inauguració de l’interior d’illa Jardins de Maria Matilde Almendros

Es va celebrar el 4 de novembre. El més significatiu de l’acte va ser l’homenatge a Maria Matilde
Almendros, amb el descobriment de la placa del nom de l’interior d’illa. També va haver-hi un
espectacle de màgia, una actuació musical per als més menuts i un aperitiu per a tots els assistents.

Interior d’illa Jardins d’Ermessenda de CarcassonaInterior d’illa Jardins d’Ermessenda de Carcassona



Dinamització i promoció dels interiors d’illa

En el decurs de l’any 2007, s’han dut a terme un seguit d’actuacions amb l’objectiu de donar a
conèixer els interiors d’illa de l’Eixample i dinamitzar-los, sempre amb l’eslògan, Interiors d’Illa de
l’Eixample, Oberts i Verds.

En primer lloc, destacar que durant tot l’any i de forma periòdica s’ha inserit l’anunci Oberts i Verds
en diferents revistes d’associacions de veïns i comerciants.

Per altra banda i per tercer any consecutiu, ProEixample ha organitzat el cicle de festes infantils als
interiors d’illa de l’Eixample, dissabtes de maig i juny. Els Jardins d’Ermessenda de Carcassona, els
de Flora Tristán, els de Carme Biada i els de Lina Òdena han estat escenari d’aquestes festes que
han inclòs diversos espectacles d’animació infantil, com ara, cançons, danses o contes per als més
menuts. Aquests actes han tingut molt bona acollida i han aplegat una significativa assistència. 

Finalment, en el marc de la dinamització de l’Eixample com a centre comercial, s’han signat convenis
amb les associacions de comerciants de Cor Eixample, Sant Antoni Centre Comercial i Eix Model
Sopena. L’objecte principal d’aquests convenis és establir un marc de col·laboració entre
ProEixample i cadascuna de les associacions de comerciants per tal de dinamitzar el teixit comercial
de la seva zona, al mateix temps que es donen a conèixer els interiors d’illa. Amb cadascuna de les
associacions es va celebrar una festa infantil en un interior d’illa de la seva zona d’influència on no
van faltar espectacles, taules de maquillatge, berenar i regals. Els Jardins de Jaume Perich, de Tete
Montoliu i de Maria Mercè Marçal són els interiors d’illa on van tenir lloc aquestes activitats.
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Interior d’illa Jardins de Tete MontoliuInterior d’illa Jardins de Tete Montoliu Interior d’illa Jardins de Maria Matilde AlmendrosInterior d’illa Jardins de Maria Matilde Almendros
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Publicacions i material promocional
n Revista E

L’any 2007 s’han editat i distribuït quatre números de la revista E, dedicats a diferents temes
relacionats amb l’Eixample. S’han editat un total de 140.000 exemplars.

n Reedició dels Itineraris pels interiors d’illa de l’Eixample i altres indrets per descobrir

El mes d’abril es van reeditar 15.000 exemplars dels Itineraris pels interiors d’illa de l’Eixample i
altres indrets per descobrir. Aquesta iniciativa proposa uns itineraris, per anar d’un interior d’illa a
l’altre, tot passejant, alhora que ofereix l’oportunitat de conèixer altres tresors amagats darrere
l’entramat de l’Eixample. 
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n Còmic Superildefons

S’han editat 10.000 exemplars del tercer número del còmic d’en Superildefons, amb noves
aventures d’aquest gat urbà, que té com a missió salvar l’Eixample. Una vegada més, a través de les
seves històries vol ajudar la ciutat a ser més humana, més neta, més verda i, sobretot, a redescobrir
espais per a la convivència. 

n Edició del llibre Els interiors d’illa de l’Eixample. El significat dels seus noms.

El llibre Els interiors d’illa de l’Eixample. El significat dels seus noms, editat entre Lunwerg i
ProEixample, inclou un recull fotogràfic de tots els interiors d’illa de l’Eixample que actualment
estan oberts com a zones verdes d’ús públic, acompanyat d’una breu descripció de la història dels
personatges i indrets que els hi donen nom.
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Interior d’illa Jardins de la Casa ElizaldeInterior d’illa Jardins de la Casa Elizalde
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Comptesanuals_2007
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BALANÇOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2007 i 2006 (En euros)

Exercici Exercici Exercici Exercici
ACTIU 31-12-07 31-12-06 PASSIU 31-12-07 31-12-06

IMMOBILITZAT: FONS PROPIS: (Nota 12)

Despeses d’establiment (Nota 5) 0 19.290 Capital subscrit 7.513.750 7.513.750

Immobilitzacions immaterials (Nota 6) 27.828 43.945 Prima emissió d’accions 499.000 499.000

Immobilitzacions materials (Nota 7) 181.195 178.508 Reserves 2.375.584 1.995.989

Altres instal.lacions, utillatge i mobiliari 246.414 235.065 Benefici de l’exercici 425.541 379.595

Equips per a processament d’informació 276.920 263.009 Total fons propis 10.813.875 10.388.334

Obra en curs 0 50.399

Amortitzacions -342.139 -369.965

Immobilitzat financer  25.031 24.438

Total immobilitzat 234.054 266.181

ACTIU CIRCULANT: CREDITORS A CURT TERMINI:

Deutes amb empreses del Grup (Nota 10) 477.680 1.183.690

Existències (Nota 8) 9.915.760 9.688.904 Creditors comercials (Nota 13) 7.727.003 9.771.048

Deutors 4.936.591 10.272.110 Altres deutes no comercials: 537.044 765.314

Clients per vendes i prestacions de serveis 717.129 1.072.824 Administracions Públiques (Nota 11) 412.995 671.382

Empreses del Grup, deutors (Nota 10) 2.575.632 7.522.057 Remuneracions pendents de pagament 53.777 43.802

Administracions Públiques (Nota 11) 1.643.830 1.677.229 Fiances i dipòsits a curt termini 70.272 50.130

Tresoreria (Nota 9) 4.928.647 2.525.106

Ajustaments per periodificació 19.669 69.534 Ajustaments per periodificació (Nota 15) 479.119 713.449

Total actiu circulant 19.800.667 22.555.654 Total creditors a curt termini 9.220.846 12.433.501

TOTAL ACTIU 20.034.721 22.821.835 TOTAL PASSIU 20.034.721 22.821.835

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memòria formen part integrant d’aquests balanços de situació.

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2007 i 2006 (En euros)

Exercici Exercici Exercici Exercici  
DEURE 2007 2006 HAVER 2007 2006

DESPESES: INGRESSOS:

Aprovisionaments  (Nota 17) 3.489.546 1.320.457 Import net de la xifra de negocis (Nota 16) 4.571.738 1.817.470

Despeses de personal  (Nota 17) 1.404.223 1.198.854 Altres ingressos d’explotació 1.921.841 2.482.408

Dotacions per a amortitzacions Altres ingressos d’explotació (Nota 16) 1.921.841 2.482.408
d’immobilitzat (Nota 5,6,7) 120.818 91.121

Altres despeses d’explotació (Nota 17) 1.013.686 1.184.681 6.493.579 4.299.878

6.028.273 3.795.113

Beneficis d’explotació 465.306 504.765

Altres interessos i despeses assimilades 0 115 Altres interessos i ingressos assimilats 174.798 78.008

Resultats financers positius 174.798 77.893

Beneficis de les activitats ordinàries 640.104 582.658

Despeses extraordinàries 11.452 0 Ingressos extraordinaris 427 201

Resultats extraordinaris positius - 201 Resultats extraordinaris negatius 11.025 -

Beneficis abans d’impostos 629.079 582.859

Impost sobre Societats (Nota 14) 203.538 203.264

Beneficis nets de l’exercici 425.541 379.595

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memòria formen part integrant d’aquests comptes de pèrdues i guanys.
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PROEIXAMPLE, SA
MEMÒRIA CORRESPONENT A L’ EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2007

1 ACTIVITAT DE LA SOCIETAT

ProEixample, SA (en endavant la Societat) amb domicili social al carrer de València, 307, 1r 2a, de la
ciutat de Barcelona, es va constituir el dia 7 de juny de 1996 com a Societat Anònima amb capital
íntegrament públic (Ajuntament de Barcelona). El 19 de març de 1997 es va transformar en societat de
capital mixt, públic i privat.

La Societat es regeix pels seus Estatuts i, en tot cas, pel que disposen les lleis de règim local i especial
de Barcelona i els seus reglaments, així com pels preceptes de la Llei de societats anònimes i altres
disposicions aplicables.

L’objecte social de la Societat és dur a terme totes les actuacions urbanístiques i d’edificació
necessàries per a la revitalització dels espais compresos al districte de l’Eixample de la ciutat de
Barcelona, actuant com a promotor per a la seva revitalització, i dur a terme actuacions de gestió
urbanística i de sòl.

Amb data 20 de desembre de 2007 la Junta General Extraordinària d’Accionistes va acordar  la pròrroga
de la durada de la Societat i la conseqüent modificació de l’article 4 dels Estatuts Socials que queda
com segueix:

La duració de la Societat serà de trenta anys, comptats a partir de la data de l‘atorgament  de
l’escriptura fundacional (7 de juny de 1996).

Un cop hagi expirat el termini de duració, revertiran a l’Ajuntament de Barcelona, i si s’escau a
l’entitat/s de dret públic o privat íntegrament participada per Administracions Públiques titular de les
accions de classe A (BIM,SA- Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA), l’actiu i passiu de la
Societat, i, en condicions normals d’ús, totes les instal·lacions, béns i material integrant del servei,
sense que aquesta reversió produeixi cap indemnització per part de l’Ajuntament, o l’entitat/s de dret
públic o privat íntegrament participada per Administracions Públiques titular de les accions de classe A
(BIM,SA- Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA), sense perjudici del que disposen els articles 37,
38, 39, 40 dels seus Estatuts (que disposen, entre d’altres, sobre l’aplicació de beneficis, sobre el fons
especial de reserva corresponent a l’amortització de les accions subscrites pel capital privat i sobre la
seva dissolució i/o liquidació).
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2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS I COMPARACIÓ DE LA
INFORMACIÓ

a) Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts, que han estat formulats pels administradors de la Societat, han
estat obtinguts dels registres comptables de la Societat i es presenten d’acord amb el Pla
General de Comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de la Societat.  Aquests comptes anuals se sotmetran a l’aprovació de la
Junta General Ordinària d’Accionistes, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació.

La Societat està duent a terme un pla de transició per adaptar-se a la nova normativa comptable
que estableix el RD 1514/2007 que va aprovar el nou Pla General de Comptabilitat, que va entrar
en vigor el dia 1 de gener de 2008, i que inclou, entre d’altres qüestions, l’anàlisi de les
diferències de criteri i normes comptables, la determinació de la data de balanç d’obertura, la
selecció dels criteris i normes comptables aplicables a la transició, i l’avaluació de les
necessàries modificacions en els procediments i sistemes d’informació. Ara bé, a la data de
formulació d’aquests comptes anuals, no es disposa encara de la informació suficient per a
concloure sobre els resultats d’aquesta anàlisi.

b) Comparació de la informació

D’acord amb la legislació mercantil, els administradors presenten, a efectes comparatius, amb
cadascuna de les partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys i del quadre de
finançament, a més de les xifres de l’exercici 2007, les corresponents a l’exercici anterior.

3 DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

L’article 37 dels Estatuts de la Societat assenyala a l’epígraf b) l’obligació de dotar un fons de
reserva per a l’amortització de les accions de la classe B. Atès que el 31 de desembre de 2007 el
saldo de la reserva estatutària supera el límit establert en els Estatuts de la Societat, es destinarà
els beneficis de la Societat, una vegada dotada la reserva legal, a reserves voluntàries.

La distribució de beneficis de l’exercici 2007 per un import de 425.541 euros, formulada pels
administradors de la Societat, i que haurà de ratificar la Junta General d’Accionistes, és la següent:

Base de distribució Euros

Pèrdues i guanys: 425.541

Distribució:

A reserva  legal 42.554

A reserva voluntària 382.987
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4. NORMES DE VALORACIÓ

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels seus comptes
anuals per a l’exercici de 2007 i anteriors, d’acord amb les establertes pel Pla General de
Comptabilitat, han estat les següents:

a) Despeses d’establiment

Les despeses d’establiment es capitalitzen al seu preu d’adquisició i s’amortitzen linealment en
un període màxim de 5 anys.

b) Immobilitzat immaterial

Aquest epígraf recull el cost dels dos conceptes següents: 
1 Imports satisfets per a l’adquisició dels drets de propietat de la marca i nom comercial en el
registre. La Societat amortitza aquest immobilitzat linealment en un període de 5 anys.
2 Imports satisfets per a l’adquisició d’aplicacions informàtiques. La Societat amortitza aquest
immobilitzat linealment en un període de 3 anys.   

c) Immobilitzat material

L’immobilitzat material es troba valorat  a cost d’adquisició.

Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la productivitat,
capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns, es capitalitzen com a major cost
dels corresponents béns.

Les despeses de conservació i manteniment es carreguen al compte d’explotació de l’exercici en
què es produeixen.

La Societat amortitza el seu immobilitzat material seguint el mètode lineal, distribuint el cost
dels actius entre els anys de vida útil estimada, segons el detall següent:

Anys de vida útil estimada

Altres instal·lacions 12,5

Mobiliari 10

Equips per a processament d’informació 4

Altre immobilitzat 5

La vida útil estimada dels elements que s’han d’amortitzar no  superen la durada de la Societat
de trenta anys, comptats a partir de la data de l’atorgament de l’escriptura fundacional (7 de juny
de 1996).

d) Immobilitzat financer

El saldo d’aquest epígraf correspon a les fiances dipositades corresponents als arrendaments dels
locals, en els quals ProEixample efectua la seva activitat, comptabilitzades en el moment de la seva
constitució.
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e) Existències

Les existències corresponen a finques destinades a la venda, promocions en curs i reserva de sòl,
que es troben valorades al cost d’adquisició i/o construcció incorregut fins a la data del balanç
de tancament, amb la inclusió del cost del solar sobre el qual s’assenten i tots aquells costos
aplicables directament al cost d’adquisició (notaris, tributs, etc.), o al seu valor de mercat, en el
cas que aquest sigui inferior.

f ) Comptes a cobrar per obra realitzada per compte de l’Ajuntament de Barcelona

Segons estableix l’article número 2 dels Estatuts de la Societat, l’objecte social de ProEixample
comprèn, entre d’altres tasques, la realització d’aquelles activitats que l’Ajuntament de
Barcelona li pugui encarregar en l’àmbit de la promoció i rehabilitació de l’Eixample. 

Amb data 3 d’abril de 1997, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar, mitjançant Decret d’Alcaldia,
el procediment aplicable a les inversions realitzades per organismes públics i privats per encàrrec
de l’Ajuntament.  Segons aquest Decret, quan els esmentats organismes disposin de les
certificacions, factures o justificacions de l’obra feta les lliuraran a l’Ajuntament mitjançant una
relació, a fi i efecte de la seva activació en l’inventari municipal. Aquests lliuraments d’actius es
formalitzen mitjançant les corresponents factures a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

D’acord amb la normativa aplicable, ProEixample registra comptablement aquestes transaccions
utilitzant comptes de circulant (Nota 10) sense afectar el compte de pèrdues i guanys.

g) Altres transferències corrents

La societat registra com a subvenció d’explotació, la transferència corrent rebuda per part de la
Conselleria del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Nota 16).

h) Transferències corrents rebudes de l’Ajuntament de Barcelona

Les activitats desenvolupades per la Societat, corresponen, fonamentalment, a la prestació de
serveis públics en l’àmbit competencial de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió directa
per delegació de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò previst per la legislació vigent (Llei
reguladora de les bases de règim local i reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals).
Per a la prestació dels serveis públics, en l’àmbit de competències de l’Ajuntament de Barcelona,
la Societat n’ha estat rebent d’aquest, el finançament pressupostari,  necessari per al seu
equilibri pressupostari d’acord amb el supòsit previst a la “Llei reguladora de les hisendes
locals” (Nota 16). 

i) Obligacions urbanístiques (expropiacions, arranjaments, cessions...)

La Societat comptabilitza les despeses associades al procediment expropiatori en el moment
d’iniciar els tràmits de l’expedient d’expropiació, és a dir, en el moment en què ProEixample, SA,
beneficiària de l’expropiació i propietària dels béns expropiats, presenta per a la seva aprovació
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la relació de béns i drets afectats, atès que no és fins aquest moment en el què es pot estimar si
les actuacions per recuperar l’interior d’illa i els seus accessos hauran de ser assumits per la
Societat o, en canvi, es podran obtenir de resultes d’aprofitaments urbanístics decretats per
l’Ajuntament de Barcelona.  

Pel que fa a les expropiacions, en els casos de discrepància en la valoració entre el dictamen del
Jurat d’expropiació de Catalunya i l’informe pericial dels afectats, si l’assumpte és acceptat pel
Jutjat del contenciós administratiu, s’aplica el criteri de provisionar l’import resultant de dividir
per dos el preu dictat pel Jurat i la reclamació feta per l’expropiat que és el que haurà de figurar
al passiu del balanç com a provisió. 

Aquest criteri està fonamentat en la complexitat per estimar l’import d’una futura sentència del
contenciós administratiu vers la valoració del Jurat d’expropiació, i basant-nos en els criteris
adoptats per altres societats relacionades amb processos expropiatoris.

j) Classificació entre llarg i curt termini

Es classifiquen a llarg o curt termini, segons si el venciment del deute (o del compte a cobrar) és
superior o inferior a dotze mesos, respectivament.

k) Impost sobre societats

La despesa per impost sobre societats de l’exercici es calcula d’acord amb el resultat econòmic
abans d’impostos, augmentat o disminuït, segons s’escaigui, per les diferències permanents amb
el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de l’esmentat impost, i minorat per les
bonificacions i deduccions en la quota, excloent-ne les retencions i pagaments a compte. Les
diferències temporals existents entre l’impost sobre societats exigible i la despesa meritada en
concepte d’impostos sobre societats es registren com impost sobre societats anticipat o diferit.

l) Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen segons el corrent real de béns i serveis que representen i
amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva.

No obstant això, seguint el principi de prudència, la Societat únicament comptabilitza els
beneficis realitzats a la data del tancament de l’exercici, mentre que els riscos i les pèrdues
previsibles, fins i tot els eventuals, es comptabilitzen tan aviat com són coneguts.

m) Medi ambient

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i
millora del medi ambient, es duen a terme per compte de l’Ajuntament de Barcelona.

D’acord amb la normativa aplicable, ProEixample, SA registra comptablement aquestes
transaccions utilitzant comptes de circulant sense afectar el compte de pèrdues i guanys. 
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5 DESPESES D’ESTABLIMENT

El moviment produït durant l’exercici 2007 en els diferents comptes de despeses d’establiment ha
estat el següent:

En euros

Concepte Saldo Saldo

inicial Addicions Amortitzacions final

Despeses d’ampliació de capital 19.290 0 (19.290) 0

Total 19.290 0 (19.290) 0

6 IMMOBILITZAT IMMATERIAL

El moviment produït durant l’exercici 2007 en els diferents comptes d’immobilitzat immaterial i les
seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent:

En euros

Saldo Saldo

Concepte inicial Addicions Retirs Traspassos final

Propietat industrial:

Cost 6.039 0 0 (160) 5.879

Amortització acumulada (4.277) (399) 0 160 (4.516)

Net 1.762 (399) 0 0 1.363

Aplicacions informàtiques:

Cost 216.581 7.875 (6.885) 10.793 228.364

Amortització acumulada (174.398) (33.762) 6.885 (624) (201.899)

Net 42.183 (25.887) 0 10.169 26.465

TOTAL

Cost 222.620 7.875 (6.885) 10.633 234.243

Amortització acumulada (178.675) (34.161) 6.885 (464) (206.415)

Net 43.945 (26.286) 0 10.169 27.828

Els comptes d’immobilitzat immaterial comprenen els drets de marca de la Societat i les aplicacions
informàtiques utilitzades per aquesta. 

El 31 de desembre de 2007 l’import de l’immobilitzat immaterial totalment amortitzat ascendeix a
152.535  euros.
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7 IMMOBILITZAT MATERIAL

El moviment produït durant l’exercici 2007 en els diferents comptes de l’immobilitzat material i les
seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent:

En euros

Saldo Saldo

Concepte inicial Addicions Retirs Traspassos final

Altres instal·lacions:

Cost 121.798 0 0 4.514 126.312

Amortització acumulada (85.029) (9.895) 0 1.623 (93.301)

Net 36.769 (9.895) 0 6.137 33.011

Mobiliari:

Cost 103.649 26.091 (22.380) 3.124 110.484

Amortització acumulada (91.779) (5.386) 15.956 (1.140) (82.349)

Net 11.870 20.705 (6.424) 1.984 28.135

Altre immobilitzat material:

Cost 9.618 0 0 0 9.618

Amortització acumulada (8.253) (437) 0 (18) (8.708)

Net 1.365 (437) 0 (18) 910

Equips processos d’informació:

Cost 263.009 65.585 (83.802) 32.128 276.920

Amortització acumulada (184.903) (51.651) 78.774 (1) (157.781)

Net 78.106 13.934 (5.028) 32.127 119.139

Immobilitzat en curs: 50.399 0 0 (50.399) 0

Cost 50.399 0 0 (50.399) 0

TOTAL

Cost 548.473 91.676 (106.182) (10.633) 523.334

Amortització acumulada (369.964) (67.369) 94.730 464 (342.139)

Net 178.509 24.307 (11.452) (10.169) 181.195

Les addicions de l’exercici corresponen bàsicament a l’actualització del sistema informàtic i del
mobiliari de la Societat.
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El 31 de desembre de 2007 l’import de l’immobilitzat material totalment amortitzat ascendeix a
141.775 euros. 

És política de la Societat contractar les pòlisses d’assegurança que s’estimin necessàries per tal de
donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de l’immobilitzat material.

8 EXISTÈNCIES 

El moviment i la composició de les existències de la Societat el 31 de desembre de 2007 és el
següent:

Concepte Saldo a 31/12/06 Compres Addicions Retirs Vendes Saldo a

31/12/07

1. Solar Floridablanca, 141 1.023.470 0 0 0 0 1.023.470

2. Solar Alí Bei, 100-102 3.414.360 0 0 0 (3.414.360) 0

3. Solar Calàbria, 90-92 2.881.308 0 0 0 0 2.881.308

4. Solar Roger de Llúria, 132 2.369.766 0 426 0 0 2.370.192

5. Local i Solar Calàbria, 38-40 0 3.400.000 240.790 0 0 3.640.790

Total valor existències 9.688.904 3.400.000 241.216 0 (3.414.360) 9.915.760

Les compres de l’exercici 2007 corresponen a les actuacions següents:
n Compra del local i solar ubicats al carrer de Calàbria, 38-40, de 2.243,1 m2.

Les vendes de l’exercici 2007 corresponen a les actuacions següents:
n Venda del solar situat al carrer de Alí Bei, 100-102, per un import de 4.000.000 euros a

l’Ajuntament de Barcelona (Nota 10).

Amb data 7 de novembre de 2006, la Societat va signar un contracte de compromís de venda amb
Protexa Inversiones, S.A., l’objecte del qual és:

a) Venda de 364,53 m2 de l’edificabilitat propietat de ProEixample, SA provinent de la finca registral
núm. 5322 situada a l’interior d’illa dels carrers de Floridablanca, Casanova, Sepúlveda i
Villarroel.

b) Venda de 810 m2 de l’edificabilitat que ProEixample, SA es compromet a permutar a l’Ajuntament
de Barcelona a canvi de 1.027,10 m2 de zona verda pertanyents al solar ubicat al carrer de
Calàbria, 90-92 .
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c) Venda de la parcel·la, propietat de ProEixample, SA, de 437,90 m2 de superfície i ubicada al
carrer de Calàbria, 90-92.

El preu total és de 4.500.000 euros més l’IVA corresponent. En el moment de la signatura del
contracte Inversiones Protexa, S.A. va abonar 675.000 euros més l’IVA corresponent (Nota 13). La
resta del preu 3.825.000 euros més l’IVA corresponent s’abonarà en el moment d’executar-se el
compromís quan es doni la condició consistent en l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla
General Metropolità plantejat per la Societat corresponent a les operacions immobiliàries anteriors.
Amb data 31 de desembre de 2007, s’estan efectuant els tràmits, per a la formalització davant de
notari de la compravenda, donat que el planejament urbanístic ha estat aprovat durant l’exercici 2007.

9 TRESORERIA

Els saldos el 31 de desembre de 2007 es detallen a continuació:

Euros

Efectiu a caixa 503

Comptes corrents a entitats financeres 4.928.144

Total Tresoreria 4.928.647

Els comptes corrents han estat remunerats amb un tipus mitjà del 3,74 % anual.

10 EMPRESES DEL GRUP

La composició el 31 de desembre de 2007 dels comptes que la Societat té amb les empreses del
grup és la següent:

a) Saldos 

Euros

Comptes a cobrar Comptes a pagar

Ajuntament de Barcelona (per obres) 2.369.678

Ajuntament de Barcelona (per expropiacions) 464.161

Barcelona de Serveis Municipals,SA (BSM) 123.988

Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 81.966

Institut Municipal Parcs i Jardins 11.851

Institut Municipal d’Informàtica 1.668

Total 2.575.632 477.680
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El compte a pagar a l’Ajuntament de Barcelona per expropiacions, correspon bàsicament a l’import
anticipat per l’Ajuntament de Barcelona per fer front a les expropiacions pel seu compte.

b) Transaccions

Euros

Transferències corrents rebudes 

de l’Ajuntament de Barcelona Ingressos per venda Despeses per

i empreses del Grup de sòl i sostre serveis

Ajuntament de Barcelona 1.830.608 4.000.000 17.479

Institut Municipal d’Informàtica 7.074

Total 1.830.608 4.000.000 24.553

Els saldos corresponents a les obres realitzades per compte de l’Ajuntament de Barcelona durant
l’exercici 2007 es detallen a continuació:
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OBRES REALITZADES PER COMPTE DE L’AJUNTAMENT OBRES LLIURADES I FACTURADES 

A L’AJUNTAMENT DURANT L’ANY 2007

Pendent de Certificacions Transferències Pendent de
NÚM. PROJ CONCEPTE cobrament lliurades rebudes cobrament

a 31/12/06 a 31/12/07

20038.009 Edif.equipaments Londres-Villarroel (1+2 fase) -35.526 257.626 -19.696 241.796

20040.013 Interiors d’illa de L’Eixample 8.158 61.011 49.871 19.298

24001.002 Red. avantprojectes i projectes executius d’obres 65.058 199.866 130.502 134.422

24001.014 Direcció d’Obra i Project Management 140.985 408.370 458.690 90.665

24001.015 Participació Ciutadana i comunicació 23.326 43.686 63.967 3.045

24033.003 Urbanització interior illa Jardins Tete Montoliu 316.233 0 316.233 0

24033.004 Urbanització interior illa Mª Luz Morales 51.616 653.710 451.467 253.859

24033.006 Urbanització interior illa Floridablanca 246.824 79.141 325.965 0

24033.007 Urbanització interior illa Flora Tristan 176.221 0 176.221 0

24033.008 Tancament interior illa Pau Claris, 18 89.819 444.718 392.022 142.515

24033.009 Urbanització interior illa Comte d’Urgell 31.220 517.627 548.847 0

24033.011 Retirada escomesa Calàbria, 90 59.466 493.328 419.530 133.264

24033.012 Construcció paret Roger Llúria, 132 60.000 346.842 396.480 10.362

24034.002 Arranjament façanes i vest. Estació Nord 0 824.201 413.693 410.508

24034.004 Biblioteca, casal avis i int. Illa Sant Antoni 1.721.237 3.963.914 5.356.881 328.270

24034.006 Centre Cultural Sagrada Família 838.758 3.946.221 4.784.365 614

24034.007 Cobriment pista esportiva Joan Miró 212.065 702.611 744.070 170.606

24034.008 Const. Centre Sociocultural carrer Padilla 45.766 406.791 452.557 0

24034.009 Centre Serveis Socials carrer Mallorca 20.652 322.704 343.356 0

24034.010 OAC Districte Eixample 50.212 883.854 898.773 35.293

24035.003 Urb. Parc J. Miró.Llosa aparcament i pèrgoles pista 225 1.175.739 774.887 401.077

24035.005 Petit manteniment de la via pública 4.804 8.008 11.929 883

24035.006 Millora equipaments 32.371 165 39.334 -6.798

24035.007 Urbanització Passatge Sagristà 15.754 0 15.754 0

24035.008 Arranjament carrer Llança 232.516 138.727 371.243 0

24035.009 Urbanització Marques Campo Sagrado 311.045 78.512 389.557 0

24035.010 Arranjament Comte Borrell 510.489 179.609 690.098 0

24035.012 Urbanització Passatge Bocabella 66.305 58.550 124.855 0

24035.013 Arranjament carrer Comte Borrell 295.228 1.547.265 1.842.493 0

Total € 5.590.827 17.742.796 20.963.944 2.369.678
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Així mateix, l’import de les obres realitzades per ProEixample, SA per compte de Barcelona de
Serveis Municipals, SA ha estat de 147.052 euros, essent el saldo pendent de cobrament el 31 de
desembre de 2007 de 123.988 euros.

L’import de les obres realitzades per ProEixample, SA per compte del Patronat Municipal de
l’Habitatge ha estat de 625.971 euros, essent el saldo pendent de cobrament el 31 de desembre de
2007 de 81.966 euros.

Per altra banda, l’import de les obres realitzades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins per
compte de ProEixample, SA ha estat de 27.082 euros, essent el saldo pendent de pagament el 31 de
desembre de 2007 de 11.851 euros.

11 ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El desglossament d’aquest epígraf el 31 de desembre de 2007 és el següent:

Euros

Saldo deutor Saldo creditor

Hisenda pública

Hisenda pública deudora per IVA 352.318

IVA suportat certificacions pendents de deduir 534.238

Hisenda pública deutora per diversos conceptes 432.433

Hisenda pública creditora per Impost sobre societats 203.538

Impost sobre beneficis anticipats 146.497

Impost sobre beneficis diferit 146.497

Hisenda pública retencions i pagament a compte 178.344

Hisenda pública creditora per retencions practicades 35.226

Organismes de la Seguretat Social creditors 27.734

Total 1.643.830 412.995

L’Hisenda Pública deutora per diversos conceptes per un import de 432.433 euros, correspon al
crèdit fiscal per les quotes de l’IVA suportat no deduïble recuperable corresponent a les compres de
solars en l’exercici 2006. L’acolliment de la Societat a la modalitat de prorrata especial per a
l’exercici 2007 farà que aquest IVA es recuperi en els propers exercicis.

La Societat liquida a les cartes de pagament l’IVA suportat corresponent a les certificacions d’obra a
compte dels ens de l’Ajuntament de Barcelona segons criteri de caixa, de manera que al tancament
de l’exercici hi queda un saldo deutor per aquest concepte de 534.238 euros.



12 FONS PROPIS 

El moviment produït en els comptes de “Fons propis” durant l’exercici 2007 ha estat el següent:

Euros

Prima

Capital emissions Reserva Reserva Reserva Resultat 

subscrit d’accions legal voluntària estatutària de l’exercici

Saldo final el 31/12/2006 7.513.750 499.000 271.866 878.872 845.251 379.595

Distribució de beneficis

Reserva legal 37.960 (37.960)

Reserva voluntària 212.240 (212.240)

Reserva estatutària 129.395 (129.395)

Benefici de l’exercici 2007 425.541

Saldo final el 31/12/2007 7.513.750 499.000 309.826 1.091.112 974.646 425.541

Capital social

El 31 de desembre de 2007 el capital social està representat per 125.000 accions nominatives amb
un valor nominal de 60,11 euros cadascuna, classificades: 77.656 accions de la classe A  (BIM,SA-
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA) i 47.344 accions de la classe B (Entitats privades),
totalment subscrites i desemborsades.

Interior d'illa Jardins de SafoInterior d'illa Jardins de Safo
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Els accionistes de la Societat amb el capital subscrit són els següents: 

Classe Percentatge de Nombre

Accionistes d’accions participació d’accions

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA A 62,125% 77.656

Banco de Sabadell, S.A. B 7,679% 9.599

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. B 4,607% 5.759

Saba Aparcamientos, S.A. B 3,840% 4.800

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona B 3,840% 4.800

Invercartera, S.A. B 3,840% 4.800

Banco Español de Crédito, S.A. B 1,920% 2.400

Caixa d’Estalvis del Penedès B 1,920% 2.400

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. B 1,920% 2.400

Construcciones y Obras Públicas y Civiles, S.A. B 1,200% 1.500

FCC Construcción, S.A. B 1,200% 1.500

Acciona Infraestructuras, S.A. B 1,190% 1.488

COMSA, S.A. B 0,960% 1.200

F. Closa Alegret, S.A. B 0,960% 1.200

Metro-3, S.A. B 0,575% 719

Clau d’Or, SA B 0,230% 288

Construcciones Sabert, S.A. B 0,230% 288

Sinaclo, S.A. B 0,230% 288

Vertix, S.A. B 0,230% 288

Amrey Promociones Inmobiliarias, S.L. B 0,230% 287

Asociación de Hoteles Hotel Boulevard BCN B 0,230% 287

Inmobiliaria Colonial, S.A. B 0,230% 287

Josel, S.L. B 0,230% 287

Vallehermoso División Promoción, S.A.U. B 0,230% 287

Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona B 0,153% 191

Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya B 0,001% 1

Total 100,00% 125.000

Amb data 20 de desembre de 2007 la Junta General Extraordinària d’Accionistes va acordar la
modificació del termini i forma d’amortització de les accions de classe B i la conseqüent modificació
de l’article 38.1 dels Estatuts Socials, que queda com segueix:

El termini d’amortització es realitzarà en dues anualitats i a partir del vint-i-vuitè any de constituïda
la Societat, i a raó del 50 % cada any.
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Transmissibilitat de les accions

Tal i com es recull a l’article núm. 10 dels Estatuts de la Societat, les accions de la classe A són
intransferibles, a menys  que siguin transmeses a altres administracions públiques o a d’altres
entitat/s de dret públic o privat íntegrament participades per administracions públiques. Els
accionistes de la classe A tenen un dret de tempteig per a l’adquisició de les accions de la classe B
en tota transmissió d’accions d’aquestes.

Amb data 20 de desembre de 2007 la Junta General Extraordinària d’Accionistes, derivat dels
informes traslladats pel Consell d’Administració de 14 de novembre de 2007 en relació amb el
termini de pròrroga de la Societat (Nota 1), el termini d’amortització de les accions de classe B (Nota
12 “Capital Social”) i la resposta a la consulta sobre la pròrroga de la vida de la Societat realitzada
de forma individualitzada a tots i cadascun dels accionistes privats, va aprovar, de conformitat amb
les respostes rebudes de la resta d’accionistes, una vegada fet el corresponent prorrateig segons
sol·licituds d’adquisició fetes i un cop confirmada la renúncia de l’accionista titular de les accions de
classe A (Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA) a la seva adquisició preferent o dret de
tempteig segons l’establert en l’article 10 dels Estatuts Socials, la transmissió de les següents
accions que serà com segueix:

Accionistes venedors d’accions Nombre d’accions

Sinaclo, S.A. 288

Construcciones Sabert, S.A. 288

Asociación de Hoteles Hotel Boulevard BCN 287

Total 863

Accionistes compradors d’accions Nombre d’accions

Saba Aparcamientos, S.A. 321

Construcciones y Obras Públicas y Civiles, S.A. 154

Metro-3, S.A. 319

Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona 64

Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya 5

Total 863

La compravenda de les accions entre els accionistes es materialitzarà durant l’exercici 2008.
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Reserva legal

D’acord amb el text refós de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual al 10% del
benefici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social.

La reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el capital en la part del seu saldo que excedeixi del
10% del capital ja augmentat. Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi
el 20% del capital social, aquesta reserva només es podrà destinar a la compensació de pèrdues,
sempre que no hi hagi altres reserves disponibles suficients per a aquest efecte.

Reserva estatutària

D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Societat es constitueix un fons de reserva per a
l’amortització de les accions de classe B com a reserva estatutària. Atès que el 31 de desembre de
2007 el saldo de la reserva estatutària supera el límit establert en els Estatuts de la Societat, es
destinarà els beneficis de la Societat, una vegada dotada la reserva legal, a reserves voluntàries.

13 CREDITORS COMERCIALS

El detall corresponent a l’epígraf creditors comercials del Balanç de Situació amb data 31 de
desembre de 2007 presenta la composició següent:

Euros

Proveïdors per obres realitzades per compte de l’Ajuntament de Barcelona 5.462.516

Bestreta de clients 675.000

Proveïdors comercials 1.589.487

Total creditors comercials 7.727.003

Els deutes amb proveïdors per obres realitzades per compte de l’Ajuntament de Barcelona es
compensa amb la partida Deutors Empreses del Grup per Obres reflectida a l’actiu del Balanç de
Situació (Nota 10). La diferència entre aquests saldos és de caràcter temporal i correspon a la
diferència entre els terminis de cobrament i pagament pels encàrrecs municipals.

La bestreta de clients correspon a l’ingrés a compte derivat del compromís signat per la Societat i
Inversiones Protexa, S.A. durant l’exercici 2006 (Nota 8), per un import de 675.000 euros.

El saldo corresponent a la partida de Proveïdors comercials integra els deutes a curt termini dels
proveïdors per serveis juntament amb les provisions de despesa per gestió corrent, més la provisió
per expropiacions referent al Pla especial de reforma interior  Gran Via de les Corts Catalanes,
Marina, Casp i Sardenya, urbanització del passatge Simó i  drets d’urbanització de l’interior d’illa
Jardins de Paula Montal.
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a) Pla especial de reforma interior Gran Via de les Corts Catalanes, Marina, Casp i Sardenya

Al setembre de 2002, ProEixample, SA, en compliment dels seus objectius socials, promou el Pla
especial de reforma interior per a la delimitació i qualificació d’un nou espai lliure d’interior d’illa i
dels seus accessos a l’illa configurada per la Gran Via i els carrers Marina – Casp i Sardenya,  on
s’estableix l’obligació de recuperar l’interior d’illa delimitada pels carrers abans esmentats. Es
determinen tres polígons de gestió i desenvolupament, la porció de finca afectada del carrer de la
Marina, 153-155, a curt termini, i la totalitat de la finca del carrer de la Marina, 157-167 i la porció de
la finca de la Gran Via de les Corts Catalanes, 770-772, a llarg termini.  

La cessió d’aquest nou interior d’illa ja va ésser pactada segons conveni amb la societat Mapfre
amb data 24 d’octubre de 1997, la qual quedava condicionada a l’obtenció d’un accés públic a
l’interior d’illa. 

Amb data 25 d’octubre de 2002 el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
aprova l’esmentat Pla de reforma interior, promogut per ProEixample, SA, perquè pugui dur a terme
la tramitació necessària fins a la finalització del procediment expropiatori i amb l’obligació posterior
de cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Barcelona els terrenys qualificats d’espais lliures públics. 

A l’exercici 2002, atès que es van iniciar les actuacions a la finca de Marina, 155, la Societat va
comptabilitzar una provisió per un import de 643.199 euros corresponents a la millor estimació
dels costos previstos per a l’actuació urbanística de la porció de finca situada al carrer de
Marina, 153-155.

A la sessió del dia 14 de juny de 2004 la secció de Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya
va valorar un preu just de 555.160 euros. Els afectats van valorar l’import final i servituds en
1.347.060 euros, i van interposar recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), per la qual cosa es va dotar d’una provisió addicional de 307.911. Durant l’exercici
2005 es va efectuar el pagament de 555.160 euros del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya, amb la qual cosa s’ha reduït pel mateix import la provisió total de 951.110 euros, restant
pendent el 31 de desembre de 2007 la diferència a l’espera de la resolució al recurs del contenciós
per l’import del just preu.

Durant l’exercici 2007, quant a la finca del carrer de la Marina, 157-167, tal i com es va pactar al
conveni i tal com preveia el nou Planejament (Pla especial de reforma interior Gran Via de les Corts
Catalanes, Marina, Casp i Sardenya), s’ha realitzat la reparcel·lació prevista passant la parcel·la de
l’interior d’illa a ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona.
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b) Cost d’urbanització de l’interior d’illa Jardins de Paula Montal

Amb data 23 de novembre de 2005 es va efectuar la venda dels drets del subsòl dels Jardins de
Paula Montal, l’empresa compradora JOSEL, S.L. va aportar part de les despeses de les obres
d’urbanització de la superfície dels jardins interiors d’illa.

Atès que el planejament urbanístic vigent preveu convertir la superfície d’aquest interior d’illa en
jardins d’ús públic, ProEixample va comptabilitzar la provisió aportada del cost d’urbanització per
l’empresa compradora, valorada en 488.322 euros.

c) Urbanització de l’interior d’illa del passatge Simó (Sardenya-Marina)

El Plenari del Consell Municipal amb data 28 de novembre de 2003 va aprovar definitivament el Pla de
millora urbana per a la creació d’un nou espai públic d’interior d’illa al passatge de Simó, núm. 9-13.
D’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona, ProEixample, i la societat ALCOTAS,
S.A., el 5 de novembre de 2003, ProEixample es compromet a redactar el projecte d’urbanització i
urbanitzar l’espai enjardinat objecte de cessió, i a lliurar-lo a l’Ajuntament de Barcelona una vegada
finalitzades les obres que té en curs l’esmentada empresa. El 31 de desembre de 2007, resta
pendent una provisió per import de 421.040 euros corresponent a la millor estimació de la direcció
dels esmentats costos. 

14 SITUACIÓ FISCAL

L’impost sobre societats es calcula a partir del resultat econòmic o comptable, obtingut per
l’aplicació de principis de comptabilitat generalment acceptats, que no ha de coincidir
necessàriament amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de l’impost.

La conciliació del resultat comptable de l’exercici amb la base imposable de l’impost sobre societats
és com segueix:

Euros

Augments Disminucions Import

Resultat comptable de l’exercici després d’impostos - - 425.541

Impost sobre Societats - - 203.538

Base imposable (resultat fiscal) - - 629.079

L’impost sobre societats corrent, resultat d’aplicar el 32,5% sobre la base imposable, ha quedat
reduït en 516 euros per deduccions en concepte de formació i en concepte d’aportació al pla de
pensions 397 euros. Durant l’exercici 2007 s’han efectuat retencions i pagaments a compte a
l’impost sobre societats per un import de 178.344 euros (Nota 11).

El 31 de desembre de 2007, no resten deduccions pendents d’aplicar ni bases imposables negatives
pendents de compensar.
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La Societat té pendent d’inspecció quatre exercicis d’activitat (2004 a 2007) per a tots els impostos
que li són aplicables i cinc exercicis per a l’impost sobre societats (2003 a 2007). Del criteri que
puguin adoptar les autoritats fiscals en la interpretació de certes disposicions legals i del resultat
d’eventuals inspeccions podria derivar-se’n contingències que no són susceptibles de quantificació
objectiva. En la nostra opinió aquestes contingències no afectarien de manera significativa a
aquests comptes anuals.

15 AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ

El moviment d’aquest compte durant l’exercici 2007 ha estat el següent:

Euros

Saldo Traspàs a resultat Retirs Saldo 

inical Addicions d’exercici final

Ingressos per comunicacions 415.272 101.655 (160.278) - 356.649

Ingressos projectes urbans 298.177 59.950 (235.657) - 122.470

Total 713.449 161.605 (395.935) - 479.119

El saldo d’aquest epígraf reflecteix les addicions, traspassos al compte de pèrdues i guanys i retirs,
en el seu cas,  dels ingressos originats pels convenis de col·laboració per a la rehabilitació de
l’Eixample formalitzats entre la Societat i diverses entitats i els ingressos generats en concepte de
comunicacions i serveis tècnics que aporten els adjudicataris de les obres licitades per ProEixample.
El traspàs al compte de resultats es realitza en funció del meritament de les despeses involucrades.

16 INGRESSOS 

El desglossament de les partides d’ingressos del compte de pèrdues i guanys adjunt és el següent:

Euros

Import net de xifra de negocis 4.571.738

Venda de sòl i sostre (Nota 8) 4.000.000

Prestació de serveis de Projectes Urbans 348.089

Prestació de serveis de Rehabilitació 59.662

Prestació de serveis de Màrqueting i Promoció Econòmica 163.987

Altres ingressos d’explotació 1.921.841

Trasferències corrents rebudes de l’Ajuntament de Barcelona (Nota 4h) 1.830.608

Subvenció de la Generalitat de Catalunya (Nota 4g) 77.717

Reversió de provisions de despesa d’exercicis anteriors 13.516

Total 6.493.579
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17 DESPESES

Aprovisionaments

L’epígraf “Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys reflecteix els costos per altres
aprovisionaments generals de l’empresa, que presenta la composició següent el 31 de desembre de
2007:

Euros

Altres aprovisionaments 15.199

Existències venudes (Nota 8) 3.414.360

Treballs realitzats per altres empreses 59.987

Total despeses d’aprovisionaments 3.489.546

Despeses de personal

L’epígraf “Despeses de personal” del compte de pèrdues i guanys presenta la composició següent el
31 de desembre de 2007:

Euros

Sous i salaris 1.125.829

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 266.957

Càrregues socials 11.437

Aportacions al Pla de pensions 5.720

Altres despeses socials 5.717

Total despeses de personal 1.404.223

La Societat té subscrit un pla de pensions externalitzat d’aportació definida. Les aportacions al pla
de pensions es comptabilitzen com a altres despeses de personal al compte de pèrdues i guanys.

El nombre mitjà de persones empleades en el curs de l’exercici 2007 distribuït per categories ha
estat el següent:

Categoria professional Nombre

Director general 1

Directors d’àmbit 4

Tècnics superiors 6

Tècnics mitjans 6

Administratius 11

Total 28
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La plantilla a 31 de desembre de 2007 queda distribuïda de la següent manera:

Distribució de la plantilla per sexe Nombre

Homes 7

Dones 21

Total 28

Altres despeses d’explotació

L’epígraf “Altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys presenta la composició
següent el 31 de desembre de 2007:

Euros

Serveis professionals independents 407.979

Altres despeses 312.426

Lloguers 192.806

Reparacions i conservacions 100.475

Total altres despeses d’explotació 1.013.686

18 INFORMACIÓ ADDICIONAL

Retribució i altres prestacions al Consell d’Administració

Durant aquest exercici els membres del Consell d’Administració de la Societat no han meritat cap
import corresponent a sous, dietes o altres tipus de remuneracions. La Societat no ha concedit
bestretes ni crèdits, ni té cap obligació amb els membres del Consell en matèria de pensions i
assegurances de vida.

Els administradors nomenats en representació i per delegació de l’Ajuntament de Barcelona en
virtut del seu càrrec públic o per la seva condició de tècnic municipal compleixen amb les normes
d’incompatibilitat, d’acord amb la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats  del  personal
al servei de les administracions públiques i la 
Llei 5/2006 de 10 d’abril de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del govern i dels
alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.

Palau Robert
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Deures de lleialtat

De la informació obtinguda pel secretari de la Societat, resulta que tots els administradors de la
Societat han complert amb el deure de comunicació imposat per l’article 127 ter. 4 de la Llei de
societats anònimes.

Que cap conseller té participació en el capital de societats amb el mateix gènere d’activitat, ni
anàleg o complementari, del que constitueix l’objecte de la societat, ni realitzen, per compte propi o
aliè, ni mantenen càrrecs a empreses del mateix gènere d’activitat o anàleg del que constitueix
l’objecte social, llevat dels consellers que es relacionen a continuació:

% participació

Consellers Representants Societats conseller Càrrecs

Ima. Sra. Itziar González i Virós Foment de Ciutat Vella, SA Consellera

Sr. Ramon Carrera i Segués Agència de Promoció 
del Carmel i entorns, SA Conseller

Banco de Sabadell, S.A. Sra. Ana Ribalta i Roig SBD Creixent, SA Consellera

Invercartera, S.A. Sr. Xavier Auguets 
i Pratsobrerroca Foment de Ciutat Vella, SA 7% Conseller

Metro-3, S.A. Sr. Celestí Ventura 
i Cisternas Metro-3,S.A. Director General

Honoraris d’auditoria

Els honoraris de l’auditoria són facturats a l’Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic
municipal en virtut de l’expedient d’adjudicació del concurs d’auditoria, raó per la qual no
s’expliciten en la present memòria.

Medi ambient

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els
quals pogués incórrer la Societat que siguin susceptibles de provisió. 

En aquest sentit, els eventuals riscos que se’n poguessin derivar estan adequadament coberts amb
les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que la Societat té subscrites.

D’altra banda, la Societat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència d’activitats
relacionades amb el medi ambient.
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19 QUADRE DE FINANÇAMENT DELS EXERCICIS 2007 I 2006

En Euros En Euros
Exercici Exercici Exercici Exercici

APLICACIONS 2007 2006 ORÍGENS 2007 2006

Recursos aplicats en les operacions 0 0 Recursos procedents de les operacions 557.811 470.716

Adquisicions d’immobilitzat Aportacions de capital 0 2.001.750

Despeses d’establiment 0 20.018

Immobilitzat immaterial 7.875 12.861 Recuperació d’immobilitzat financer 86 0

Immobilitzat material  91.676 59.040

Immobilitzat financer 678 1.418

TOTAL APLICACIONS 100.229 93.337 TOTAL ORÍGENS 557.897 2.472.466

EXCÉS  D’ORÍGENS SOBRE EXCÉS D’APLICACIONS 

APLICACIONS (AUGMENT SOBRE ORÍGENS (DISMINUCIÓ

DELCAPITAL CIRCULANT) 457.668 2.379.129 DEL CAPITAL CIRCULANT)

TOTAL 557.897 2.472.466 TOTAL 557.897 2.472.466

En Euros En Euros

VARIACIÓ DEL CAPITAL 2007 2006

CIRCULANT Augment Disminució Augment Disminució

Existències 226.856 - 4.094.300 -

Deutors - 5.335.519 2.102.459 -

Creditors 2.978.325 - - 3.426.570

Tresoreria 2.403.541 - - 185.838

Ajustaments per periodificació 184.465 - - 205.222

TOTAL 5.793.187 5.335.519 6.196.759 3.817.630

VARIACIÓ DEL CAPITAL

CIRCULANT 457.668 2.379.129

La conciliació entre el resultat comptable i els recursos procedents de les operacions és la següent:

En Euros

CONCILIACIÓ 2007 2006

Resultat comptable 425.541 379.595

Dotació a les amortitzacions 120.818 91.121

Pèrdues procedents baixes immobilitzat 11.452 0

RECURSOS PROCEDENTS DE LES OPERACIONS 557.811 470.716
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