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INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

A !'accionista únic de 

Solucions lntegrals per als Residus, S.A.U. 

Informe sobre els comptes anuals 

Hem auditat els comptes anuals a.djunts de la societat Solucions lntegrals per als 
Residus, S.A. U., que comprenen el balanc; de situació a 31 de desembre de 2016, el 
compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu 
i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat deis administradors en relació amb e/s comptes anua/s 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de Solucions 
lntegrals per als Residus, S.A.U. de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, 
i del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes 
anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Responsabilitat de /'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada 
en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la 
normativa reguladora de l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa 
exigeix que complim els requeriments d'etica, així com que planifiquem i executem 
l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals estan 
lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria 
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de !'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció 
material en els comptes anuals, deguda a frau o error. A 1' efectuar aquestes valoracions 
del risc, !'auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de 
l'entitat deis comptes anuals, amb la final itat de dissenyar els procediments d'auditoria que 
siguin adequats en fundó de les circumstincies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió 
sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de 
l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la presentació deis comptes 
anuals presos en el seu conjunt. 

Considerem que !'evidencia d 'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió d'auditoria. 
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Opinió 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat Solucions lntegrals 
per als Residus, S.A. U. a 31 de desembre de 2016, així com deis seus resultats i deis 
seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables continguts en aquest. 

Poragraf sobre o/tres qüestions 

Els comptes anuals de la Societat Solucions lntegrals per als Residus, S.A.U. 
corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 201 S van ser auditats per altres 
auditors que van expressar una opinió favorable. 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2016 conté les explicacions que els administradors 
consideren oportunes sobre la situació de la Societat, l'evolució deis seus negocis i sobre 
altres assumptes i no forma part integrant deis comptes anuals. Hem verificat que la 
informació comptable que conté l'esmentat informe de gestió concorda amb la deis 
comptes anuals de l'exercici 2016. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació 
de !'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix panigraf i no inclou la revisió 
d'informació diferent de l'obtinguda a partir deis registres comptables de la Societat. 

Barcelona, 3 d'abril de 20 17 

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 
No ROAC 50206 

Cof.Jegi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA-CASAS 
Auditors ' 

A Consultors, S. L. 
ny 2017 NLim. 
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CLASE a.a 
SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

BAlAN~ DE SITUACIÓ 
AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2016 I 2015 

Notes a Exercici Exercici ACTIU la 2016 2015 
Memoria 

A) ACTIU NO CORRENT 178.666,34 211.662,27 

I. Immobilitzat intangible. 6 2.525,10 4 . 975,98 
5. Aplicacions informatiques 2.525,10 4.975,98 

II. Immobilitzat material 7 166.017,54 196.562,59 
2. Instal·lacions tecniques i altre immobilitzat material 166.017,54 196.562,59 

V. Inversions financeres a 1/arg termini. 8.1 10.123,70 10.123,70 
5. Altres actius financers. 10.123 70 10.123 70 

B) ACTIU CORRENT 3.369.946,72 3.098.651,41 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.903.231,24 2 .109.256,08 
1. Clients per vendes i prestacions de ser.veis 8.1/8.2 201.429,44 586.152,51 
2. Clients, empreses del grup i Associates 8.1/14.2 2.698.015,85 1.512.660,82 
3. Deutors diversos. 8.1 146,54 117,83 
4. Personal s.i 2 .044,38 2.084,32 
5. Actius per impost corrent 11 1.117,07 7.093,71 
6. Altres credits amb les administracions públiques 11 477,96 1.146,89 

V. Inversions financeres a curt termini. 8.1 114,50 500.322,50 
S. Altres actlus financers 114,50 500.322,50 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 466.600,98 489,072,83 
l. Tresoreria 466.600 98 489.072 83 

TOTAL ACTIU (A+B) 3.548.613,06 3.310.313,68 

Les notes 1 a 16 descrites en la memoria formen part lntegrant del balan~ de l'exercici 2016 
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

BALANc; DE S ITUACIÓ 
AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2016 I 2015 

-
Notes a Exercici Exercici PATRIMONI NET I PASSIU la 2016 2015 
Memoria 

A) PATRIMONI NET 1.623.115,39 1 .452.353,53 

A- 1) J=ons propis 9 1.623.115,39 1.452.353, 53 

I. Capital. 650.762,00 650.762,00 

l. Capital escrlpturat 650.762,00 650.762,00 

III. Reserves 801.591, 53 737.526,61 

1. Legal i estatutaries 130.152,40 130.152,40 

2. Altres reserves 671.439,13 607.374,21 

VII. Resu/tat de J'exercici 3 170.761 86 64.064 92 

B) PASSIU NO CORRENT. 144.560,81 18.334,02 

1 Provisions a 1/arg termini. 12 o,oo 764,80 
l. Obligaclons per préstecs a llarg termini al personal o,oo 764,80 

II. Deute a llarg termini. 10 3.501,00 3.951,00 
5. Altres passius flnancers 3.501,00 3.951,00 

V. Periodificacions a 1/arq termini 10.4 141.059 81 13.618,22 

C) PASSIU CORRENT 1. 780.936,86 1.839.626,13 

111. Deutes a curt termini 10/14. 2 147.364,89 69.728,87 

S. Altres passius flnancers 147.364,89 69.728,87 

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.628,059,75 1.769.897,26 

1. Prove'idors 10 238.708,35 165.594,67 

2. Prove'idors, empreses del grup i associades 10/14.2 988.701,14 1.105.455,05 

3. Creditors diversos 10 1.908,20 1.800,00 

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 10 219.686,73 332. 219,75 

6. Altres deutes amb les administracions públlques 11 179.055,33 164.827,79 
VI. Periodificacions a curt termini 5.512 22 o 00 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.548.613,06 3.310.313,68 

Les notes 1 a 16 descrttes en la memórla formen part lntegrant del balan<; de l'exercld 2016 
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CLASE 8! 

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

COMPTES DE PERDUES I GUANYS 
CORRESPONENTS ALS EXERCICI S TANCATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 

Notes a la Ex ercici Exercici 
Memoria 2016 2015 

1. I mport net de la x ifra de negoci 1.3.4 9.387.191,13 9.15 9.249,24 

a) Vendes 410.330,23 398.279,87 

b) Prestacions de serveis 8.976.860,90 8.760.969,37 

4 Aprovisionaments 13.1 - 2 .646.602, 02 -2.738.045,40 

b) Consum de materies primeres i altres materials -119.807,94 -129.054,56 consumibles 
e) Treballs realltzats per altres empreses -2.526.794,08 -2.608.990,84 

S. Altres ingressos d'explotació 497,93 8.737,94 
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 497,93 8.737,94 

6. Despeses de personal 13.2 -4.769.903,79 - 4 .661.950,64 

a) Sous, salaris i assimilats -3 .614.170,29 -3.505.456,19 

b) Carregues soclals -1 .155.733,50 -1.156.494,45 

7. Altres despeses d 'explotació - 1.783.399, 99 -1.660.903,63 

a) Serveis exteriors 13.3 -1.698.130,06 -1.616.939,39 

b) Tributs -85.269,93 -43.964,24 

8. Amortitzacions d'immobilitzat 6i7 - 3 2 .995,93 -60.951,38 

12. Altres Resultats 13.5 12.284,82 12.134,45 

A. 1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 167.072,15 58.270,58 

12. Ingressos financers 3.689,71 5.870,89 

a) De participacions en fnstruments de patrimoni 2.601,84 4.180,18 
a.1) En empreses del grup i associades 

2.601,84 4.180,18 4 .11 
b) De valors negociables 1 altres instruments 
f inancers 1.087,87 1.690,71 

b. 2) De tércers 1.087,87 1.690,71 

13. Despeses f inanceres. o,oo - 0,01 

b) Per deutes amb tercers 0,00 -0,01 

A. 2) RESULTAT FINANCER 3.689,.71 5.870,88 

A. 3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 170.761,86 64.141,46 

17. Impostes sobre beneficis. 11.2 0,00 -76,54 

A. 4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT 170.761,86 64.064,92 D'OPERACIONS CONTINUADES 

A. S) RESULTAT DE L'EXERCICI 170.761,86 64.064,92 

Les notes 1 a 16 descrites en la memoria formen part integrant del balanc; de l'exercici 2016 
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS TANCATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

Notes a 
la Exercici 

Memoria 2016 
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 170.761,86 
Ingressos i despeses imputats dírectament al patrimoni ne t. 

I. Per valoració d'instruments financers 0 , 00 

II. Per cobertores de fluxos d 'efectio 0,00 
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 
IV. Per goanys i perdoes actuaríais i altres ajostaments o,oo 

V. Efecte impositiu 
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT o,oo 
EN EL PATRIMONI NET 
Transferencias al compte de perdues i guanys 

VI. Valoració d'instroments financers 0,00 
VII. Per cobertores de fluxos d'efectiu 0,00 
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 , 00 
IX. Efectes impositio 

C) TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 0,00 
TOTAL D'INGRESSOS 1 DÉSPESES RECONEGUTS 170.761,86 

Les notes 1 a 16 descrltes en la memoria formen part lntegrant del balanc; de l'exercici 2016 
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CLASE a.a 

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A. U. 

ESTATS DE CANVIS EN El PATRIMONI NET 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS TANCATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Capital Reserves 
Resultat de 

l'exercici 

SALDO FINAL EXERCICI 2014 650.762,00 612.315/91 125.210,70 

Ajustaments per canvi de criteri 

Aiustaments per errors de exercicl 

SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 2015 650.762, 00 612.315/91 125.210,70 

Total ingressos i despeses reconeguts 64.064,92 

Operacions amb socis o propietaris 

Augment de Capital 

(-) Reducció de Capital 

Altres operacíons amb socis i propíetaris 

(-) Distribució de dlvidends 

Altres varlacions del oatrimoni net 125.210 70 -125.210 70 

SALDO FINAL BALANr; EXERCICI 2015 650.762,00 737.526,61 64.064,92 

Ajustaments per canvi de criteri 

Aiustaments oer errors de exercici 

SALDO A.JUSTAT, INICI EXERCICI 2016 650.762,00 737.526,61 64.064,92 

Total ingressos i despeses reconeguts 170.761,86 

Operacions amb socis i propietaris 

Augment de Capital 

(-) Reducció de Capital 

Altres operacions amb socis i propietaris 

(-) Distribució de dividends 

Altres variacions del oatrimoni net 64.064 92 -64.064 92 

SALDO FINAL BALANr; EXERCICI 2016 650.762,00 801..591,53 170.761,86 

Les notes 1 a 16 descrites en la memoria formen part integrant del balan¡; de l'exercici 2016 

Total 

1.388.288,61 

0,00 
o 00 

1.388.288,61 

64.064,92 

0,90 
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o 00 

1.452.353,53 

0,00 

o 00 

1.452.353,53 

170.761,86 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
o 00 

1.623.115,39 
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SOLUCIONS I NTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A. U. 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 
CORRESPONENT ALS EXERCICIS TANCATS 

El 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 

NOTES 31/ 12/2016 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 

Resultat de l'exercici abans d'impostos 3 170.761,86 
Ajustaments del resultat 20.435,42 
Amortització de l'immobllltzat ( +) 6i7 32.995,93 
Variacló de provlslons ( +/-) 15 (764,80) 
Jngressos financers ( - ) (3.689,71) 
Al tres lngressos i despeses ( -1 +) {8.106,00) 
Canvis al capital corrent (357.968,64) 
Exlstencies (+/-) 0,00 
Deutors i al tres comptes per cobrar ( +/-) (793. 975,16) 
Al tres actius corrents ( +/-) 500.208,00 
Creditors 1 altres comptes per pagar(+/-) {64.201,49) 
Al tres passlus corrents ( +/-) 0,00 
Al tres actius i passlus no corrents ( +/-) 0,01 
Altres fluxos d 'efectiu de les activitats d 'explotació 3.689,71 
Cobrament d'lnteressos ( +) 3.689,71 
Fluxos d'efectiu de les actlvitats d' explotacló (163.081,65) (1 + 2 + 3 + 4) 

FLUXOS D' EFECTIU DE LES ACTIVlTATS D'INVERSIÓ 

Pagament per lnverslons (-) 0 ,00 
lmmobilitzat intangible 6 0,00 
Cobraments per desinversions ( +) 141.059,81 
Altres actlus financers 10.4 141.059,81 
Fluxos d 'efectiu de les activitats d 'inversió (6 + 7) 141.059 81 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINAN<;AMENT 

Cobrament i pagament de passiu financer (450,00) 
Devoludó l amortització (450,00) 
Altres deutes (-) (450,00) 
Fluxos efectius de les activitats de finan!;ament 
(9 + 10 + 11) (450JOO) 

EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI 
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU 

(?? 471 R.IH 
O EQüiVALENTS (5 + S+ i2. + o j \. --·- , ... ,__. .. J 

Efectiu o equivalents al comenc;ament de l'exercici 489.072,82 
Efectíu o E!QUivalents al final de l'exercici. 466.600 98 
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31/ 12/2015 

64.141,46 
55.080,49 
60.951,38 

0,00 
(5.870,89) 

0,00 
(615.993,70) 

2 .739,38 
(464.962,43) 

0,00 
(188.338,42) 

42.379,65 
(7.811,88) 
5.870,89 
5.870,89 

(490.900,86) 

(19.031,20) 
(19.031,20) 
100.843,81 

100.843,81 
81.812 61 

o,oo 
0,00 
0,00 

0,00 

ro~~no nRR .,e, ,_..,_,_.., __ , . ...,, 
898.161,07 
489.072 82 

Les notes 1 a 16 descrltes en la memoria formen part lntegrant del balan<; de l'exerclci 2016 
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CLASE 8:' 

SOLUCIONS INTEGRAl§ PER ALS RESIDUS, S .A.U. 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2016 

Nota 1- . ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 - SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. (SIRESA) va ser 
constitu'ida per temps indefinit en data 14 de desembre de 2000, com a 
Socíetat Anónima Unipersonal, iniciant les seves activitats 1 ' 1 de gener de 
2001 sent el seu únic Accionista TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. 
(TERSA). 

El seu NIF és A-62.439.807 i el seu domici li social es al carrer de la Pau, 3-5, 
planta 3a (edifici blau), 08930 Sant Adria de Besos (Barcelona) . 

1.2 - La Societat es regeix pels seus Estatuts, per la legislació -mercantil vigent, per 
la normativa de Regim Local vigent i d'altres disposicibns concordants. 

1.3 - L'objécte social d'acord amb la modificació estatutaria aprovada pel Consell 
d'Administració de la Societat durant l'exercici 2015 el constitueixen la 
prestació de serveis ambientals, que comprenen: la gestió tecnica, 
administrativa i d'infraestructures per als residus, les energies renovables, 
aigües i sois, l'educació ambiental a tercers i la realització d'estudis de tota 
mena d'activitats relacionades amb el medi ambient. El desenvolupament i 
explotació de tecnologies urbanes i sistemes d'aprofitament en relació a tbt 
tipus de residus, energies renovables, aigües i sois. 

1.4 - Per assolir aquests objectius, SIRESA, amb efectes 1 de gener de 2012 va 
subscriure un contracte, prorrogable anualment, amb el seu Accionista únic, la 
mercantil "Tractament i Selecció de Residus, S.A.". En aquest contracte es 
determinen els serveis que SIRESA presta al seu Accionista Únic, així com la 
cessló d'ús deis actius i ínsta l·lacions propietat de TERSA, per ta l de que 
SIRESA desenvolupi la seva activitat (Nota 14). 

Addicionalment, compta amb acords i encarrecs amb déterminats Aju ntameflts. 

1.5 - La Societat segons el prevíst a l'article 42 del Codi de Comerc,;, pertany al grup 
consolídat encapc;alat per-la societat mercantil Barcelona de Serveis Munic!pals, 
S.A., amb domicili en el c/Calabria, 66, 08015 Barcelona, la qual diposita els 
seus comptes anuals conso lidats, pendents de formu lació, en el Registre 
Mercantil de Barcelona. L'ens dominant últim de la Societat es I'Ajuntament de 
Barcelona, amb domicili en ·el municipi de Barcelona. 
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Nota 2- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1 - Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de 
la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil v1gent i amb les 
normes l principis establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.O. 
1514/2007 i amb les successives modlfícacions íntrodu'ides en el seu cas, amb 
l'objecte de mostrar la lmatge fidel del patrimonl, de la situació financera, deis 
resultats de les seves operacions així com de la veracitat deis fluxos incorporats 
en l'estat de fluxos d'efectiu. 

La Socleta t formula comptes anuals en format normal. 

Aquests comptes anuals es sotmetran a l'aprovació de !'Accionista únic, 
s'estima que seran aprovats sense cap modificació. 

2.2 - Aspectes crítics de la valoració i estimadó de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per la Dlrecció de la 
Societat de determinades estimacions comptables i la consideració de 
determinats elements de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es 
fonamenten en !'experiencia historica i al tres factors, íncloent les expectatives 
de successos futurs, que s'han considerat raonables. 

Si be les estimacíons considerades s'han realitzat sobre la millar informació 
disponible a la data de tancament deis presents comptes anuals, qualsevol 
modificació en el futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva 
des d'aquell moment, reconeixent l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en 
el compte de perdues i guanys de l'exercici en qüestió. 

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals son les 
següents: 

o Vides útils deis elements de l'immobilitzat intangible i material (Nota 
4.1). 

o Valors raonables deis instruments financers (Notes 4.3 i 4.4). 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 s'han formulat d'acord amb 
!'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la 
seva elaboració l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, 
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classificació i unitats monetaries, de manera que la informació presentada és 
homogenia i comparable. 

No es presenta informacló comparativa de l'exercici 2015 respecte a la 
informació comparativa del número mig de consel lers (nota 13.2) i les primes 
de les pólisses d'assegurances de responsabilitat civil (nota 14.3), ates les 
modificacions produ'ides a la normativa, qualificant-se els presents Comptes 
Anuals com inicials a aquests efectes. 

2.4 - Excepte indicació contraria, els comptes anuals es presenten en euros amb 
decimals. L'euro es la moneda funcional i de presentació de la Societat. 

Nota 3- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució del resu ltat de l'exercici 2016 formu lada pel Consell 
Administració de la Socíetat 1 que haura de ratificar !'Accionista úníc es la 
següent: 

Base de repartiment: 
Benefici de l'exercici 170.761,86 

Distribució: 
Reserva voluntaria 170.761,86 

170.761,86 

Nota 4- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utllitzades per la Societat en 
l'elaboració deis seus Comptes Anua ls per a l'exercici 2016, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible i material 

L'immobilltzat intangible i material es traba valorat al preu d'adquisició dedu'ida 
l'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor, si escau. 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades 
directament al compte de perdues i guanys. Els costos d'ampliació, 
modernització o mil lora que donen lloc a un augment de la durada del bé o a 
un increnient de la seva capacitat productiva són capitalitzats com a més valor 
del bé. 
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L'amortització de l'lmmobllitzat es calcula en funcló de la vida útil estimada 
deis béns a partir del mateix mes de la compra, aplicant el metode lineal sobre 
el cost d'adquísició. 

Els percentatges anuals aplicats durant els exercicis 2016 i 2015 són els 
següents: 

Coeflcients 
% 

a) Immobilitzat material: 
e Instal·lacions 12 
o Elements de transports 16 
o Mobílíari 10 
o Equips ínformatics 25 

b) Immobilitzat Intangible: 
o Aplicacions informatiques 25 

Els actius i instal·lacions que utílitza SIRESA pel desenvolupament de la seva 
activitat són propletat de TERSA. En contracte subscrit entre les parts amb 
efectes 1 de gener de 2012 es formalitza la cessió d'ús deis actius i 
instal·lacions propietat de TERSA, per tal de que SIRESA desenvolupi la seva 
activitat, essent el preu fixat de l'esmentada cessió l'equivalent al cost de 
l'amortització económica deis actius i instal·laclons cedides. 

Per a la realitzacló de la seva activitat la Societat utilitza actius no generadors 
de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar<;, 
perla qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
deterrninades circumstimcies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són 
aquells que s'utilitzen no amb l'objecte d'obtenir un benefici o rendiment 
economic, sinó per l'obtenció de fluxos economics socials que beneficiTn a la 
coi·iectivitat per mitja del potencial servei o utilitat pública, a canvi d'un preu 
fixat directa o indirectament per I'Admlnistració Pública coma conseqüemcia del 
caracter estrategic o d'utilitat pública de l'activitat que desenvolupa. 

Al tancament de l'exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor deis 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor recuperab le 
d'aquests actius, que es el majar entre el seu valor raonable i el seu valor en 
ús, entenent com a valor en ús el cost de reposició depreciat. Si el valor 
recuperable es inferior al valor net comptable es dotara la corresponent provisió 
per deteriorament de valor amb carrec al compte de perdues i guanys. 

En l'avaluació del deteriorament del valor d'aquests actius, la Societat ha 
considerat !'existencia d'una única unitat d'explotació vinculada a la realització 
de tata classe d'activitats i/o prestació de serveis ambientals, l'educació 
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ambiental a tercers i la realització de tota mena d'activitats relacionades amb el 
medí ambient. 

4.2 - Arrendaments 

Els arrendaments en ets que !'arrendador conserva una part important deis 
riscos i beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments 
operatius. Els pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de 
qualsevol incentiu rebut de !'arrendador) es carreguen al compte de perdues i 
guanys de l'exercici en que es meriten sobre una base lineal durant el període 
d'arrendament. 

La Sodetat no disposa d'arrendaments financers. 

4.3 - Actius financers 

La Societat fixa la categoría deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial, en base a les decisions adoptades per la Direcció. 
Aquesta classificació depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han 
estat adquirides. 

Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igual o 
inferior a un any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any. 

Els actius financers es donen de baixa en el ba lan<; de la Societat quan s'han 
extingit o s'han cedit la total itat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu de 
l'actiu financer, essent necessari que s'hagin traspassat substancia lment tots 
els riscos i beneficis inherents a la propietat de t'actiu, que en el cas concret de 
comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han trames 
els riscs d'insolvencies i de mora . 

La totalitat deis actius f inancers de la Societat es classifiquen en la categoría de 
préstecs i partides a cobrar. 

Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonab le de la 
contraprestació lliurada, que, llevat que hi hagi alguna evidencia en contra, 
correspon al preu de transacció, incloses les despeses de transacció que li 
siguin directament imputables. En posteriors valoracions es valoren a cost 
amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de perdues i 
guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant, aquells credits per operacions comercia ls amb venciment no 
superior a un any i que no t inguin un tipus d'interes contractua l, així com les 
bestretes i credits al personal, els imports deis quals es preveu rebre en el curt 
termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com en la 
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valoració posterior, quan l'efecte de no actualltzar els fluxos d'efectiu no sigui 
sígnificatlu. 

Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quantíes i venciments 
deis saldos deis comptes que estan classificats en la categoría de préstecs i 
comptes a cobrar, la Societat realítza almenys al tancament de cada exercici la 
corresponent correcció del valor per deteriorament amb carrec al compte de 
perdues i guanys de l'exercici en que el deteríorament s'ha posat de manifest. 
Les reversions de les perdues per deteriorament prevíament registrades, en cas 
de produir-se, es reconeíxen en el compte de perdues i guanys de l'exercící en 
que el deteriorament s'ha eliminat o redu'it. L'import de la provisíó és la 
diferencia entre el valor comptable de l'actiu i el valor actual deis fluxos 
d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interes efectiu. 

S'ínclouen els següents sa ldos: 

o Dipósits i fiances lllurats a llarg termini: figuren regístrats a l'eplgraf 
d'inversions financeres a llarg termíni, altres actius flnancers. Estan 
valorats pel seu import desemborsat, ates que l'efecte de no actualitzacíó 
de fluxos d'efectiu no és signlficatíu. 

o Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos de 
clients i d'empreses del grup i associades per prestacions de serveis. 

o Comptes a cobrar per operacions no comercials. S'inclou sa ldos amb 
personal, etc. 

" Imposicíons a termini amb venciments inferlors a un any. 

Si el seu venciment es superior a tres mesas des de la seva constitució la 
societat les classifica a l'epígraf Inversions financeres a curt termini, al tres 
actius financers, classiflcant-se a l'epígraf d'efectiu i altres actius líquids 
equivalents quan el seu venciment no es superior a tres mesas. 

4.4 - Passius financers 

La Societat fixa la categoría deis seus passius financers en el moment del seu 
reconeíxement Inicial en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta 
classificació depen de la fínalítat per la qual aquests passíus han estat 
formalitzats. 

Es classifíquen com a corrents els passius financers amb venciment igual o 
inferior a un any, i com no corrents si el seu venciment és superior a un any. 

La baixa d'un passiu flnancer es reconeixera quan l'obligació que genera s'hagi 
extingit. 
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La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoría de 
debits i partides a pagar. 

Es registren inicíalment pel seu valor raonable, que, llevat que hi hagi alguna 
evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors valoracions 
es valoraran a cost amortitzat, comptabil itzant els interessos meritats en el 
compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant, aquells debits per operacions comercials amb venciment no 
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, així com altres 
comptes a pagar no comercia ls, els imports deis quals es preveu liquidar en el 
curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com en la 
va loració posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 
significatiu. 

Els passius financers que la Societat classifica en aquesta categoría són els 
següents: 

o Diposits i fiances constitu'ides a llarg termini: figuren registrats a 
l'epígraf de deutes a llarg termini, altres passius financers. 

o Cobraments de preus públics rea litzats per compte d'Ajuntaments, 
figuren registrats a l'epígraf de deutes a curt termin i, altres passius 
financers. 

• Debits per operacions comercia ls corresponents als saldos creditors per 
prestacions de serveis i prove'idors empreses del grup i associades. 

o Debits per operacions no comercials. S'inclou, entre d'altres, saldos amb 
personal, etc. 

4.5 - Impost sobre beneficis 

D'acord amb e) que disposa l'article 34 de la Llei 2.7 /2.014, de 27 de novembre, 
de I'Impost sobre Societats, la Societat aplica la bonificació del 99% que 
aquesta normativa contempla sobre les activitats compreses a l'apartat 2 de 
l'article 2.5 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del regim local. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es ·ca lcula mitjanc;ant la 
suma de l' impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre 
la base ímposable de l'exercici i despres d'aplicar les deduccions que fiscalment 
siguin admissibles, més la variació <;lels actius i passius per impostos diferits. 

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferencies temporaries 
que s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o satisfer per 
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les diferencies entre els imports en !libres deis actius i passius i el seu valor 
fiscal, aixl com les bases imposables negatives pendents de compensació i els 
credits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Els esmentats imports es 
registren aplicant a la diferencia temporaria o credit que correspongui el tipus 
de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Per la seva part, els actius per impostas diferits, identificats con diferencies 
temporarias només es reconeixen en el cas de que es consideri probable que la 
Societat generi beneficis fiscals suficients per poder fer-los efectius. 

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostas diferits 
registrats (tant actius com passius) amb l'objecte de comprovar que es 
mantinguin vigents, efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord 
amb els resultats deis analisis efectuats. 

4.6 - Ingressos i despeses 

Amb criteri general els ingressos i despeses es registren atenent el principi de 
meritació i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del 
moment en que són cobrats o pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a 
rebre, i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats 
en el marc ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, l'impost sobre 
el valor afegit 1 altres impostas relacionats amb les vendes. 

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen els 
següents requisits: 

o L'lmport deis ingressos es pot valorar amb fíabilitat. 

o La Societat rep els beneficis o rendiments economics derivats de la 
tra nsacció. 

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabllitat. 

o Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per 
incórrer fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

Els lngressos per prestacions de serveis de la Societat s'origlnen en gran 
mesura a partir del contracte subscrit amb efectes 1 de gener de 2012 amb el 
seu Accionista únic, la mercantil "Tractament i Selecció de Residus, S.A.". En 
aquest con tracte es determinen els serveis que SIRESA presta al seu 
Accionista únic, així com la cessió d'ús deis actius i instal·lacions propietat de 
TERSA, per tal de que SIRESA desenvolupi la seva activitat (Nota 14). 
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Els ingressos per interessos es reconeixen uti litzant el metode del tipus 
d'interes efectiu. 

4.7 - Provisions a llarg termini 

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui 
legal o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui 
necessaria una sorticla de recursos per a liquidar l'ob ligació 1 l'import es pot 
estimar de forma fiable. 

Les provisions es valoren pel valor actual deis reemborsaments que s'espera 
que siguin necessaris per a liquidar l'obligació usant un tipus abans d'impostos 
que reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal deis diners i 
els riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de 
la seva actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es van 
meritant. 

Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer 
no significatiu no es descompten. 

Quan s'espera que part del reemborsament necessari per a liquidar la provisió 
sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu 
independent, sempre que sigui practicament segura la seva recepció. 

Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles 
obligacions sorg ides com a conseqüencia de successos passats, la 
materialització deis quals esta cor.1dicionada que ocorri o no un o més 
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests 
passius contingents no són objecte de reg istre comptable presentant-se detall 
deis mateixos en la memoria. 

4.8 - Medí ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la· 
protecció 1 millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a 
despeses de l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions 
com a conseqüencia d'actuacions per minímitzar !'impacta o la protecció i 
mi llora del medi ambient, es comptabilitzen com a major va lor de l'immobilitzat 
(Nota 15) . 
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4.9 - Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vincu lades es 
comptabilitzen a preu de mercat. 

4.10 - Periodificacions a flarg termini de passiu 

La Societat registra amb abonament a l'epígraf de Periodlficacions a llarg 
termini de passiu els fons rebuts pel financ;ament de l'adquisició de camlons. 
S'imputen al compte de perdues i guanys de manera correlacionada a 
l'amortització deis actius flnanc;ats. 

4.11 - Unió Temporal d'Empreses 

Correspon a la participació que té la societat en I'U.T.E. Solucions Integrals per 
als Res idus, S.A., Societat Unipersonai-Engrunes Recuperació i Manteniment, 
Empresa d'Inserció S.L.U (en endavant I'U.T.E.). 

La informació relativa a aquesta U.T.E. es detalla a continuació: 

o Grau de participació: 20,00% 

• Dret de vot: 20,00% 

• Domicili: C/ Roca Plana 14-16, Monteada i Reixac 

e Activitat: Gestió del servei de la deixafleria municipal de Corbera de 
Llobregat 

En data 29 de desembre de 2016 s'ha procedit a escripturar la extinció de la 
UTE. 

A data 31 de desembre de 2015 el balanc; de situació i el compte de perdues i 
guanys incorporats en els comptes anuals de SIRESA són els següents 
(corresponen al 20% del tota l del balanc; i compte de perdues i guanys de la 
U.T.E.): 
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Balanc 

ACTIU CORRENT 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Clients per vendes i prestacions de serveis 
Altres credits amb les Administracions Públ iques 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 

TOTALACTIU 

PATRIMONI NET 
Fons Propis 

Capital 
Resultat exercicis anteriors 
Resultat de l'exercici 

PASSIU NO CORRENT 
Provisions a llarg termini 

PASSIU CORRENT 
Deutes a curt termini 

Altres passius financers 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 

Prove'idors 
Altres deutes amb Administracions Públiques 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Ü~J13 04596 0.9 

31/12/2015 

27.068/05 
6.549,81 
5.399,74 
1.150,07 

20.518,24 
20.518,24 

27.068,05 

31/12/2015 

24.005,75 
24.005,75 

5.957,72 
13.867,85 
4.180,18 

764/80 
764180 

2 .2971 50 
269/82 
269,82 

2.027,68 
2.023,68 

4,00 

27.068,05 

Els imports corresponents al capita l i a resultat d'exercicis anteriors s'han 
eliminat amb els corresponents ajustament d'integració en l'exercici 2015. 

Compte de perdues i guanys 

Ingressos financers 
De participacions en instruments de patrimoni 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT AB.ANS D'IMPOSTOS 

Impost sobre beneficis 

RESULTAT DE L'EXERCICI 

31/12/2015 

4.180,18 
4.180,18 

4.180,18 

4.1801 18 

4 .180/18 
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Nota 5 - GESTIÓ DEl. RISC FINANCER 

L'activitat de la Societat es troba exposada a diversos riscos fínancers: rísc de 
credít, rlsc de tlpus d'interes i risc de liquiditat. 

La gestió del risc financer va a carrec de la Direcció financera del Grup, que 
identifica, avalua i cobreíx els riscos ffnancers. 

a) Risc de credit 

El risc de cred it es troba a l'efectiu i a equivalents de l'efectiu, així com de 
deutors comercia ls o d'a ltres deutes, incloent comptes pendents de 
cobrament i transaccions compromeses. 

En relació amb els deutors comercia ls, el risc d'impagament és molt redu'it, 
ates que els seus prlncipals clients són empreses del grup. Addicionalment la 
Societat avalua la qualitat creditícia deis clients, considerant la seva posició 
financera, !'experiencia passada i altres factors. Els límits individuals de 
cred it s'estableixen en funció de criteris interns. 

b) Risc de tipus d'interes 

No existeix. 

e) Risc de liquiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
dísponibi li tat de financ;ament suflcient per un import suficient per atendre a 
les seves obligacions. 

La Direcció realitza un seguiment de les previsions de reserva de liquíditat 
de ia Socíetat en base als fluxos d'efectiu esperats. Els excedents de 
tresoreria s'apliquen en imposicions a curt termini obtenint un tipus d'interes 
promig del 0,25% (0,50% a l'exercici 2015). Aquestes imposicions es 
formalitzen en entitats fínanceres de so lvencia contrastada. 
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Nota 6 - IMMOBIU TZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detal l i moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf de 
l'immobilitzat intangible durant els exercicis 2015 i 2016 es sintetitzen en els 
quadres resums que s'acompanyen a continuació: 

Exercici 2015 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.201 5 
Al tes 
Saldo a 31.12.201 5 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2015 
Dotació a l'amortització de l'exercici 
Saldo a 31.12.2015 

VALOR NET COMPTABlE A 1.1.2015 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2015 

Exercici 2016 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 
Al tes 
C'-.1-'- - ~ .. "'"" "'n1 e .;::ICIIUV a ..> .L tA."'-•-'U.LU 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2016 

Dot ació a l'amortització de l'exercicf 
Sa ldo a 31.12.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 

Aplicacions 
informatig ues 

140.159,27 

104 .197,49 
30,985,80 

135.183,29 

35.961,78 

4.975,98 

Aplicacions 
informatiques 

140.159,27 
o 00 

1 An 1 e-n. .,, 
.l "'tU.~ ::J":J 1 LI 

-135.183,29 

-2.450¡88 
-137.634,17 

4.975,98 

2 .525¡10 

Total 

140.159,27 

140 .159,27 

104.197,49 
30.985,80 

135.183,29 

35.961,78 

4 .975,98 

Total 

140.159,27 
o 00 

-t A l"\ ~ r-1"\ .... .., 
J.'tV,J.::>~14/ 

-135.183,29 

-2.450¡88 
-137.634,17 

4 .975,98 

2.525¡10 
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6.2 - L'import deis elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats en 
ús a 31.12.2016 és de 132.732,47 euros (mateix importa l'exercici 2015). 

Nota 7- IMMOBILITZAT MATERIAl 

7.1 - El detall i moviments reg istrats pels comptes que integren l'epígraf de 
l'immobili tzat material dutant els exercicis 2015 i 2016 es sintetitzen en els 
quadres resums que s'acompanyen a continuació: 

Exercici 2015 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2015 
Al tes 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2015 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2015 
Dotació a l'amortltzació de l'exerclci 
Agregació UTE 
Saldo a 31.12.2015 

VA.LOR NET COMPTABLE A 1 .1 .2015 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12 .2015 

I n stal•lacions 
tecniques i 

altre 
immobilitzat Immobilitzat 

material en curs 

850.797,64 12.522,80 
19.031,?.0 

Tota l 

863.320,44 
19.031,20 

12.522,80 (-) 12.5?.2,,~8~0 ___ --::-:--:--
---~8~8~2~.3~5~1c6~4 ___ _____ _ ~8~8~2~.351,64 

655.299,35 
29.965,58 

524 12 
685.789,05 

195.498,29 

196.562,59 

655.299,35 
29.965,58 

52412 
685.789,05 

12.52 2,,..s -=o=_2o._s_.o21,09 

196.562,59 
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InstaH acion s 

Exercici 2016 
tecniques i a ltre 

Total 
immobilitzat 

m aterial 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 881.240,19 881.240,19 

Al tes 0,00 0,00 

Baíxes -1.300,25 -1.300,25 

Saldo a 31.12.2016 879.939,94 879.939,94 

AMORTITZACI Ó ACUMULADA 

Sald o a 1.1 .2016 -684.677,60 -684.677,60 

Dotació a l'amortització de l'exercici -30.545,05 -30.545,05 

Baixes 1.300,25 1.300,25 
Saldo a 31.12.2016 -713.922,40 -713.922,40 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.20 16 196.562,59 196.562,59 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12 .20 .16 166.017,54 166.017,54 

7.2. - L'import deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús 
a 31.12. 2016 és de 590.862,60 euros (624.699,60 euros). 

7.3 - Les inversions de l'exercici 2015 corresponen principalment a l'adquisició de 
mobiliari per les noves oficines i a l'adequació de les noves instal·lacions. A 
l'exercici 2016 no ho ha noves adquisicions. 

7.4 - A l'exercici 2.016 s'ha donat de baixa un import de 1.300,25 euros 
corresponents a les instal·lacions activades en exercicis anteriors com a 
conseqüencia de la integració de la UTE CORBERA. A 31 de desembre de 2016 
no s'ha produ'it integració de la UTE al haver-se extingit en data 2.9 de 
desembre de 2.016. 

7.5 - Es política de la Societat contractar totes les polisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin 
afectar als elements de l'immobilitzat intangible i material. 

7.6 - A 31.12.2015 i 2016 no hl ha deteriorament de va lor deis diferents actius no 
generadors de fluxos d'efectiu de la Societat. 
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Nota 8- ACTIUS FINANCERS 

8.1 - Categories d'actius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers a 31 de 
desembre de 2015 i a 31 de desembre de 2016 es detallen en els quadres 
següents: 

LLARG TERMINI 

Credits, derivats 
Total 

i altres 

Categoría 2016 2015 2016 2015 

Préstecs i partides a cobrar 10.123,70 10.123,70 10.123,70 10.123,70 

Total 10.123,70 10.123,70 10.123,70 10.123,70 

CURT TERMINI 

Crédits, derivats 
Total i altres 

Categoría 2016 2015 2016 2015 

Préstecs i partides a cobrar 2.901.750,71 2.601.337,98 2.901.750,71 2.601 .337,98 

Total 2.901. 7 50,71 2.601.337,98 2.901.750,71 2.601.337,98 

A 31 de desembre de 2016 la Societat no disposa d'imposicions a termini 
(500.000,00 euros a curt termini a 31 de desembre de 2015) . 

Les imposicions a termini estaven formalitzades amb entitats de credit 
mltjan~ant diposits d'estalvi. El tipus d'interes mitja es situa en un 0,25% 
(0,50% a l'exercici 2015). 

8.2 - Cllents per vendes i prestacions de serveis 

L'epfgraf de "Ciients per vendes i prestacions de serveis" presenta el següent 
detall: 



O f~ 3 O 4 59 6 32s 

CLASE a.• 

Client 2016 2015 

Electrorecyclíng, S.A. 56.378,29 0,00 
FCC, S.A. 0,00 106.298,49 
GERSA 2010, S.A. 16.566,46 0,00 
Corporación CLD, S.U.T.R 0,00 174.512/96 
Francisco Alberich1 S.A. 30.888,45 24.417/21 
Ajuntament de Gava 26.613/50 49.713/59 
Ajuntament de Ripollet 19.408,73 13.265,34 
Fundación Ecolec 5.924,92 39.015,36 
Recuperadora de Vidrio de Barcelona 11.747,72 16.368/03 
Fundación Ecotic 0,00 17.867,95 
Europ. Recycling Platform ERP 0,00 18.411,22 
Fund. Gest. Medloamb. Apar. Elect. 0,00 29.031/57 
Al tres 33.901/37 97.250,79 

Total 201.429A4 586.152/51 

8.3 - La Societat no té constitu'ida cap correcció per deteriorament deis actius 
financers. 

Nota 9 - FONS PROPIS 

9.1 - El capital social de la Societat esta representat per 1.081 accions nominatives 
de 602,00 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, amb 
limitacions a la seva transmissibilitat. El seu únic accionista és Tractament i 
Selecció de Residus, S.A., per tant la societat és de caracter unipersonal. 

Les transaccions amb el seu soci únic es detallen a la Nota 14. 

9.2 - El detall per conceptes de les Reserves es el següent: 

Reserva legal 

Reserves voluntaries 

2.016 2.015 

130.152,40 130.152,40 

671.439/13 607.374,21 

801.591/53 737.526,61 
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9.3 - L'article 2.74 del Text Refós de la Llei de Socletats de Capital estableix que les 
societats destinaran el 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal flns que 
aquesta arribi, almenys, al 2.0% del capita l social. Aquesta reserva, mentre no 
superi el límit indicat, només es podra destinar a la compensació de perdues en 
el cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients pera aquest fi, o a 
augmentar el capital social, i sois sera disponible per als accionistes en cas de 
llquidació de la Societat. 

9.4 - D'acord amb l'exposat a la Nota 1.4 i 14.1, per assolir els objectius, SIRESA 
compta amb acords i encarrecs del seu únic accionista. 

Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 

10.1 - El valor en ll lbres de cadascuna de les categories de passiLIS financers es 
detallen en el quadre segOent: 

LLARG TERMINI 

Altres Total 

Categoría 2016 2015 2016 2015 

Oébils i partidas a pagar 3.501,00 3.951,00 3.501,00 3.951,00 

Total 3.501,00 3.951 00 3.501,00 3.951,00 

CURT TERMINI 

111+ n.,res T i 1 , o1a1 

Categoría 2016 2015 2016 2015 

Oébits i partidas a _Qagar 1.596.369,31 1.674.798,34 1.596.369,31 1.67 4.798,34 

Total 1.596.369,31 1.674.798,34 1.596.369,31 1.674.798,34 

10.2. - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveidors, 
disposició addicional tercera. ''Deure drinformació" de la Llei 15/2010, de S de 
julio l. 
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Exercici 2016 Exercici 2015 

Di es Di es 

Període mig de pagament a proveldors 31,51 27,93 

Rati d 'operacions pagades 31,85 29,26 

Rati d'operacions pendents de pagament 17,93 16,54 

Import Import 

Total pagaments realitzats 1.535.669,15 1.714.867,79 

Total pagaments pendents 39.095,34 199.993,92 

10.3 La Societat no té passius financers amb valor raonable sign iflcativament 
diferent al seu valor comptable. 

10.4 - Periodificacions a llarg termini de passiu 

Periodificacions a llarg termini inclou els fo_ns rebuts pel finan<;ament de 
l'adquisició de camions. S'imputen al compte de perdues i guanys de manera 
correlacionada a l'amortització deis actius finan<;ats. 

Els moviments registrats en aquest epígrafes resumeixen tot seguit: 

Saldo 1 de gener 
Fons rebuts durant l'exercíci 
Reclassificació periodificació a curt termini 
Incorporació a perdues i guanys 

Saldo 31 de desembre 

2.016 

13.618,22 
141.059,81 

-5.512,22 
-8.106,00 

2.015 

21.855,22 
o,oo 
0,00 

-8.237,00 

141.059,81 13.618,22 
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Nota 11 - SITUACIÓ FISCAL 

11.1 - La composicíó deis comptes d'Administracions Públlques al 31 de desembre de 
2015 i 2016 és la següent: 

Saldos Saldos 
Exercici 2015 deutors Creditors 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 
o Quota a pagar desembre 2015 29.700,82 

" Impose sobre el valor Afeglt agregació UTE 1.146,89 

b) lmpost sobre Societats 
o Impost Societats 2014 6.700,42 
o lmpost Societats 2015 393,29 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
o Retencions liquidació desembre 2015 39.064,59 

d) Organismes de la Seguretat Social: 
o Assegurances socials desembre 2015 96.062¡38 

Total 8 .317,14 164.827,09 

Saldos Saldos 

Exercici 2016 Deutors Creditors 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 

• Quota a pagar desembre de 2016 36.245,20 

o Quota integració UTE 477,96 

b) Impost sobre Societats 

o Impost Socíctats 2016 1.117,07 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

a Retencic;>ns liquidació desembre de 2016 42.618,13 

d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Asseguranccs socials desembre 2016 100.192,00 

TOTAL 1.595,03 179.055,33 
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11.2- La conci liació de l'import net d'ingressos l despeses de l'exercici 2016 amb la 
base imposable de l'lmpost sobre Societats és la següent: 

Exercici 2016 

Resultat comptable abans d'impostos 

Diferencies permanents: 

Impost sobre societats 

· Altres 

Base Imposable 

Quota Integra previa (25%) 

Bonificació art. 34, Llei 27/2014 

Deduccions aplicades 

Quota Integra ajustada 

Retencions i pagaments a compte 

Quota líquida a pagar 

Activitats Activitats 
Total 

bonificades boni~~ades 
170.761,86 

1.664,44 

172.426,30 

170.761,86 

1.664,44 

0,00 172.426,30 

43.106,58 

-42.675,51 

o,oo 

-723,79 

-723,79 

La quota tributaria s'ha calculat aplicant la bonificació del 99% sobre el resultat 
produ'it per l'explotació, d'acord amb el que disposa ' l'article 34 de la Llei 
27/2014, de 27 de novembre de I'Impost de Societats. 

11.3 - La Sociedad té deduccions per inversió pendents d'aplicar per import de 
1.382,44 euros. 

11.4- Segons les disposicions .legals vigents les liquidacions d'impostos no es poden 
considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o a transcorregut el termini de prescripció previst en la normativa 
vigent. 

La Societat té ·oberts a d'inspeccló tots els exercicis no prescrits pels tributs que 
li són d'aplicació. En opinió deis administradors de la Societat no s'espera que 
es meritín passius addicionals als provlsionats a 31 de desembre de 2016. 



30 

11.5- D'acord amb les modlficacions introdu"ides a la Llel 28/2014, de 27 de 
novembre, que modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'Imposl sobre 
el Valor Afegit, i ates que gran part de les activitats que realitza la Societat 
deriven d'encat-recs d'Administracions Públiques, s'ha considerat que per la 
totalitat de les operacions que realitza la Societat es d'aplicació el regim de 
prorrata pera la deducció de les quotes d'I.V.A. suportades. 
El coeficient definitiu de deducció aplicat a les esmentades quotes suportades 
durant l'exerclci 2016 ha estat del 12% (25% al 2015), fet que ha suposat un 
cost addicional de 67.650,92 euros registrat al compte de perdues i guanys de 
l'exercici. D'altra banda aquesta regularització del coeficlent de prorrata ha 
suposat també la regularització de les quotes suportades i dedu'ides de les 
inversions realitzades en el període 2011 a 2014 per un lmport de 6.915¡75 
euros aplicat a l'exercici 2016. 

Nota 12 - PROVISIONS A LLARG TERMINI 

A 31 de desembre de 2014, aquest epígraf reflectia la quantia de la paga 
extraordinaria de desembre 2012 que s'hagués hagut d'abonar al personal de 
la Societat abans de fina lltzar l'esmentat exercici , pero que va quedar 
suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de jullol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que ''les quantitats 
derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals 
de complement específic o pagues addlcionals equivalents d'acord amb el 
disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguranc;a col· lectiva que 
lncloguin la cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al que 
estableix la Llei Organica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilltat 
Financera i en els termes i amb l'import que es determini en les corresponents 
lleis de pressupostos". En conseqüencia, ates que era un exigible cert, l'lmport 
esmentat es va carregar a l'exercici 2012 a l'epígraf Carregues socials1 

Despeses de personal del deure del compte de perdues i guanys amb 
abonament a l'epígraf Pr-ovlslons a llarg termini del passiu del balanc;. 

El Comité d'Empresa va presentar demanda contra la Societat en materia de 
conflicte col·lectiu per tal de percebre l'import corresponent de la paga extra 
de desembre de 2012 meritada fins !'entrada en vigor del Relal Decret Uel 
20/2012, de 15 de juliol de 2012. Amb data 8 d'abril de 2014 el Jutjat Social 
número 20 de Barcelona va dictar sentencia estimant la pretensió del Comité 
d'Empresa de la Societat. Davant d'aquesta sentencia la Societat va presentar 
recurs de súplica al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual , amb 
data 24 de novembre de 2014, va ser desestimat i va ratificar la sentencia 
dictada pel Jutjat Social número 20 de Barcelona. La Societat va fer efectiu el 
pagament als seus treballadors amb data 3 de desembre de 2014. 



OM30459663l 

CLASE 8.11 

Ates que la Llei de Pressupostos de I'Estat per l'exercici 2016 preveu la 
possibilitat de liquidar la totalitat de l'import restant, durant el mes de gener 
de 2016, la Societat ha satisfet l'import pendent als treballadors que 
continuen en actiu. Aquest lmport es presentava en el tancament de l'exercici 
2015 a l'epígraf de Personal (remuneracions pendents de pagament). 

Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES 

13.1- Aprovisionaments 

La composició d'aquest epígraf és la següent: 

2.016 2.015 

Combustible 38.802,08 39.036,17 
Vestuari 14.905,94 14.493,45 
Materials diversos 51.796,21 55.797,85 
Material de seguretat e higiene 14.303,71 12.250,93 

119.807,94 121.578,40 

Serveis de transport 1.109.999,49 1.211.276,13 
Personal subcontraCtat 770.864,20 771.061,07 
Repercussió costos estructurals 645.930,39 634.129,80 

de TERSA a SIRESA (Nota 14.1) 
2.526.794,08 2.616.467,00 

2.646.602,02 2.738.045,40 

Als epígrafs de serveis de transport i personal subcontractat s'inclou un import 
total de 1.757.519,05 euros (1.748.850,41 euros a l'exercici 2015) 
corresponent a aquelles despeses associades a les activitats realitzades per 
SIRESA que inicialment suporta TERSA i que posteriorment Ji repercuteix 
(Nota 14.1). 
Addicionalment als epígrafs de material divers i material de seguretat e 
higiene s'lnclou un import total de 19.467,70 euros (27.630,35 euros a 
l'exercici 2015) repercutides per TERSA (Nota 14.1). 
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13.2- Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" del deu re del compte de perdues i guanys deis 
exercicis 2016 i 2015 presenta la composició següent: 

Sous i sala ris 
Remuneracions extraordínaries 
Hores extraordim3ries 
lndemnització 
Al tres 

Seguretat Socia l a carrec de !'empresa 
Formació 
Despeses de comite 
Prevencló de riscos 
Altres despeses socials 

2016 

3.616.130,00 
-22.670,27 

5.851,03 
7.326,76 
7.532,77 

3.614.170,2 9 

1.089.587,21 
16.016,10 

0,00 
7.494,05 

42.636,14 
1.155.733,50 

4.769 .903,79 

2015 

3.500.199,85 
- 3.369,58 
7.592,24 

0,00 
1.033,68 

3.505.456, 19 

1.073.569,97 
23.740,49 

0,00 
34.199,66 
24.984,33 

1 . 156.494,45 

4.661 .950,64 

Als epígrafs de prevenció de riscos i altres despeses socials s'han registrat 
26.405,22 euros en concepte de despeses suportades per TERSA i repercutides 
a la seva filial SIRESA (37.942,98 euros a l'exercici 2015) (Nota 14.1). 

La planti lla mitjana de la Societat durant els exercicis 2015 i 2016 distribu'ides 
per sexes i per categoríes es la següent: 

Plantilla m itjana exercici 2015 

Categoría Dones Homes Total 

Direcció o 1 1 
Caps departament S 4 9 
Resta de personal 61 117 178 

TOTAL 66 122 188 
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Plantilla mitiana exercici 2016 

Categoría Dones Homes Tota l 

Consellers o S S 
Direcció o 1 1 
Caps de departament S 4 9 

· ·Resta de ~ersonal 61 117 178 
TOTAL 66 127 193 

La plantilla al 31 de desembre de 2015 2016, distribu'ides per sexes per 
categories es la següent: 

Exercici 2015 

Categoría Dones Homes Tota l 

Direcció o 1 1 
Caps departament 4 4 8 
Resta de persona l 58 117 175 

TOTAL 62 122 184 

Exercici 2016 

Categoría Dones Homes Total 

Consellers o S S 
Direcció o 1 1 
Caps de departament 4 4 8 
Resta de ~ersona l 58 117 175 

TOTAL 62 127 189 

A l'exercici 2016, el nombre mig de persones amb díscapacitat major o igual al 
33% es de 7, ambla categoría d'especialista. 
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13.3- Serveis exteriors: 

a) Presenta el següent detall: 

o 

o 

o 

o 

o 

a 

• 
o 

o 

• 
o 

o 

2.016 2.015 

Arrendament de locals, 30.614,57 24.989,94 maquinaria, vehicles i vestuaris 
Actuacions per reparacions, 

488.752,56 422.781,93 manteniment preventiu i correctlu 
Assessors 1 consultors 67.217,09 43.267,10 
Tractament i eliminació de residus 737.203,00 693.078,66 
Assegurances 15.307,11 13.721,89 
Comissions bancaries 11.459,23 10.290,35 
Consum de llum i aigua 116.348,50 153.657,48 
Comunicacions (correus, telefon í 52.050,83 51.202,14 
missatgers) 
Vigilimcia 33.716,35 36.546,98 
Dietes i despla!;aments 14.344,29 13.562,48 
Dietes d'assistemcia als Consells 

0,00 7.200,00 d'Adminlstració 
Serveis diversos 131.116,53 146.640,44 

1.698.130,06 1.616.939,39 

A l'epígraf de Serveis exteriors s'han registrat 829.777,37 euros 
(792.263,77 euros a l'exercici 2015) en concepte de despeses suportades 
per TERSA i repercutides a la seva fi lial SIRESA (Nota 14.1). 

b) A finals de desembre de l'exercici 2014 la Societat es va traslladar a Sant 
Adrla del Besos, a unes instai·iacions propíetat de I'Area Metropolitana de 
Barcelona. Du rant l'exercici 2015 es va formalitzat la cessió gratuTta de les 
esmentades instal ·lacíons per un període de 4 anys. 
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13.4 - Els ingressos per vendes i prestacions de serveis presenta el següent detall: 

2016 2015 

Venda de subproductes 410.330,23 398.279,87 

Vendes 410.330,23 398.279,87 

Logística deixal leries metropolitanes 2.168.322¡70 1.750.584,15 

Ecogestió Urbana 1.268.566,73 1.339.489,40 

Explotació Deixa llerles 735.520,00 754.434,34 

Punts Verds de Zona 1.292.444, 74 1.340.176,90 

Punts Verds de Barrl 1.561.484,13 1.578.158,59 

Punts Verds mobils area metropolitana 317.030,89 302.836,71 

Punts Verds mobils Barcelona 791.109,70 919.041,87 

Barcelona més sostenible/Agenda 21 640.512,89 466.869,44 

RAEE'S 198.496,37 304.768,80 

Serveis a I'UTE 3.372,75 4.609,17 

Prestació de serveis 8.976.860,90 8.760.969,37 

9 .387.191,13 9.159.249,24 

Els ingressos es distribueixen geogrMicament íntegrament a la provfncia de 
Barcelona. 

13.5 - Altres resultats inclou: 

a) Ingressos excepcionals: 
o Cobrament assegurances 
sínistres 
o Regularització saldos 
• Altres 

b) Despeses excepcionals: 
Al tres 

per 

2016 2015 

10.446,45 12.098,25 

1.676J3 2,76 
666,97 99,00 

12.790,15 12.200,01 

-505,33 -65,56 

-505,33 -65,56 
12.284¡82 12.134A5 
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Nota 14 - OPERACIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

14.1 - Les operacions amb empreses del grup rea litzades als exercicis 2015 i 2016 són 
les següents: 

Exercici 2015 

AJUNTAMENT 
TERSA SE MESA U.T.E. BARCELONA TOTAL 

Prestacions de servels i 
altres ingressos 
d'explotació 6.320.460,39 8.481,93 4.609, 17 556.213,12 6.898.764,61 
lnqressos financers - - 4.180 18 - 4.180 18 
Ingressos 6.329.460,39 8.481 93 8.789,35 556.213 12 6 .902.944,79 

Aprovisionaments, serveis 
exteriors i personal 3.240.817 31 10.750 11 - 4.595·93 3.256.163 35 
O espeses 3.240.817,31 10.750 11 - 4.595 93 3.256.163 35 

Exercici 2016 

TERSA SEMESA UTE Ajunlarnent de TOTAL Barcelona 

Prestacions de serveis i 
altres ingressos 6.553.262,14 0,00 3.372,75 1.732.758,92 8.289.393,81 
d'explolació 

Ingressos flnancers 0,00 0,00 2.601,84 0,00 2.601,84 
-
Ingressos 6 .553.262,14 0 ,00 5.974, 59 1.732.758,92 8.291.995/65 

Aprovisionament, 
Serveis exterlors 1 3.233.584,23 11.411,80 0,00 4.622,58 3.249.618,61 
personal 

Des peses 3.233.584,23 11.411/80 0¡00 4.622/58 3.249.618/61 

Amb data 1 de gener de 2012 es va formalitzar un contracte de prestació de 
serveis entre TERSA i la seva filial SIRESA, en el qua l es determina que TERSA 
prestara els servels en benefici de SIRESA en les següents arees: 

a) Serveis prestats per TERSA de suport a la gestió de SIRESA, on 
s'inclou: 

• Direcció corporativa. 
• Serveis de gestló. Recolzament f inancer, comptable i informatic. 
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., Assegurances. 
• Consultoría en nous projectes . 
., Recursos Humans. 
o Prevenció de riscos laborals. 
o Assessoria legal1 jurídica i fiscal. 

OM304596937 

o Comercial, compres i de representació. 

Els honoraris deis serveis prestats per TERSA es fixen prenent com a 
referencia el preu de mercat aplicat per serveis similars. 

b) Refactu ració de costos, on s'i nclou: 

o Assegurances. 
o Amortització económica deis actius i instal·lacions propietat de 

TERSA cedits a SIRESA per realitzar les seves activitats. 
• Altres despeses propies de les activitats de SIRESA com són els 

costos de prove"idors de serveis i materials. 

14.2- Els sá ldos pendents amb empreses del grup a 31 de desembre de 2015 i 2016 
són els següents: 

Exercici 2015. 

TERSA SEMESA 
AJUNTAMENT DE 

TOTAL BARCELONA 

Prestacions de serveís 1.363.227 41 10.380 06 139.053 35 1.512.660 82 
ACTIU CORRENT 1.363.227 41 10.380 06 139.053 35 1.512.660 82 
Aprovisionament, servels 
exteriors i Rersonal 1.004.989 17 4.641 37 95.824 51 1.105.455 os 
PASSIU CORRENT 1.004.989 17 4 .641,37 95.824,5 1 1.105.455 os 

Exercícl 2016 

TERSA SE MESA Ajunrament de TOTAL Barcelona 

Prestacions de serveis 2.426.953,16 0,00 367.276,86 2.794.230,02 

ACTIU CORRENT 2.426.953,16 0,00 367.276,86 2.794.230,02 

Aprovisíonament, Serveis 1.078.195,42 1.887,79 4.832,10 1.084.915,31 
exteriors i personal 

PASSIU CORRENT 1.078.195,42 1.887,79 4 .832110 1.084.915,31 
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La Societat manté reg istrat a l'epígraf de deutes a curt termini, altres passius 
financers un import de 146.664,90 euros (64.459,04 euros a l'exercici 2015) en 
concepte de cobraments de preus públics realitzats per compte de I'Ajuntament 
de Barcelona pendent de transferir al mateix. 

14.3- Els membres del Consell d'Adminístracló no han meritat cap import durant 
l'exercici 2016 en concepte de dietes d'assistencia (7.200,00 euros a l'exercici 
2015) en concepte de dietes d'assistencia, no havent rebut cap import en 
concepte de sous i sa laris. 

Als exercicis 2016 i 2015 no existeixen bestretes, credits, o obligacions en 
materia de pensions ni cap altre tipus de garanties assumides per la Societat, 
per compte deis membres del Consell d'Administració. 

La remuneració total corresponent a l'exerdci 2016 del personal de direcció, ha 
estat de 67.373,67 euros (67.139,33 euros a l'exercici 2015). 

No s'ha concedit al persona l de direcció bestretes ni credits de cap tipus. 
Hl ha establerta una polissa d'asseguran¡;;a de tesponsabil ltat civil pe ls 
administradors i alts carrec amb un límit de 3 mi lions d'euros. La prima 
satisfeta a l'exercici 2016 ha estat de 1.624,10 euros. 

14.4 - Situacions de conflictes d'interessos deis administradors 

En el deure d'evitar situacions de conflicte amb l'interes de la Societat, durant 
l'exercici els administradors que han ocupat carrecs en el Consell 
d'Administració han complert amb les obl igacions previstes a l'article 228 del 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Alx f mateix, tant ells com les 
persones a el ls vinculades, s'han abstíngut d'incórrer en els suposits de 
conflictes d'interes previstos en l'article 229 de l'esmentada llei. 

Nota 15 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

Ates que tata l'activitat de !'empresa va encaminada a la millora del 
mediambient, d'acord amb la Resolució de I'ICAC del 25 de marc; de 2002, 
complimentem la informació comptable amb tots els actius de l'lmmobilitzat de 
!'empresa, així com tots els ingressos i despeses, deduint els ingressos per 
interessos financers, d'arrendament i excepcionals. 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
medlambientals, en les quals pogués incórrer la Societat que sigu in 
susceptibles de provisió. En aquest sentlt, els eventuals riscos que poguessin 
derivar-se estan adequadament coberts amb les polisses d'asseguran~a 
mediambiental i de responsabllitat civil que la Societat té subscrita. 
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Nota 16 - AL TRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivats deis honoraris meritats durant els exercicis 
2015 per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete 
Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. i de l'exercici 2016 per Faura-Casas 
Auditors-Consultors, S.L. són repercutits per I'Ajuntament de Barcelona a 
cadascun deis organismes autonoms i societats que compasen el grup 
municipal. 

Durant els exercicis 2015 i 2016 no s'han meritat honoraris per les societats 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A. per altres serveis. 
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

I NFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2016 

La xifra de negoci s'ha incrementat un 2,5% fins arribar als 9.387.191 euros. D'aquesta 

quantitat 410.330 euros corresponen a venda de subproductes, import que s'ha 

incrementat en un 3% degut a la majar recollida de materials. 

El resultat net de l'exercici 2016 ha estat de 170.762 euros, enfront els 64.065 euros de 

l'any anterior. 

En el quadre següent es detalla la varlació deis ingressos per línia d'activitat: 

Activitat Any 2015 Any 2016 

Logística delxalleries AMB 1.750.584 2.168.323 
Ecogestió urbana 1.244.367 1.184.945 
Explotació deixalleries 754.434 735.520 
Deixalleries mobils AMB 302.836 317.031 
Punts verds zona 1.340.177 1.292.445 
Punts verds barrí 1.578.158 

·~ 

1.561.484 
Punts verds mobils 919.041 791.109 
Barcelona +Sostenible 466.869 640.513 
Transport de RAEE'S 304.768 198.496 
Altres serveis 4.609 3.373 
TMTR 95.122 83;621 
Venda subproductes 398.280 410.330 

Total 9.159.249 9.387. 191 

Cal destacar el increment de facturació que ha suposat l'activltat de logística de les 

deixalleries de !'Área Metropoli tana de Barcelona (417.739 euros), com a conseqüencia 

d'assumir aquesta entitat la facturació del servei de logística deis Punts Verds de Barrí que 

venia suportant I'Ajuntament de Ba rcelona així com les despeses de gestió, en el primer· 
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any de funcionament, del nou Punt Verd de Barrí del Ninot {192.000 euros). Altres factors 

que també han contribu'it a aquest augment han estat tant els increments de preus del 

tractament de residus com el total de residus gestionats. 

Cal esmentar també l'increment de facturació que ha tingut la línia de negoci "Barcelona 

+Sostenible" per poder atendre un servei cada cop genera més activitat. 

Pel que fa a les despeses, en el capítol de serveis exteriors cal destacar l'augment de la 

partida de tractament de residus en 46.000 euros a conseqüencia de la major activitat 

haguda en aquest ambit. La despesa de personal augmenta en 107.953 euros producte de 

l'actualització salarial aplicada de 1'1% i del increment de personal contractat especialment 

per la realització de la campanya de reducció de soroll per oci nocturn amb gairebé el 

doble de persones que l'any passat. 

Un fet a destacar és d'una banda el increment deis residus gestionats en un 2,15% (per 

primer cop en els darrers anys s'ha tingut una variació positiva) í la consolidació del 

increment del nombre d'usuaris (7.66%) a la xarxa metropolitana de deixalleries. 

Al mes de febrer es va a incorporar una nova instal·lació de I'Ajuntament de Barcelona, el 

Punt Verd de Barrí del Mercat del Ninot i al mes de octubre I'Ajuntament de Barcelona va 

suspendre l'activitat del Punt Verd col·laborador situat a al districte de Ciutat Vella per 

gestionar-lo mitjan<;ant un nou Punt Verd Móbil, amb la qual cosa el nombre 

d'instal·lacions gestionades de I'Ajuntament de Barcelona son 7 Punts Verds de Zona, 9 

Punts Verds Móbils, 1 Punt Verd Móbil Escolar i 23 Punts Verds de Barrí. 

També destacar que al mes de juny es varen deixar de gestionar les dues deixalleries de 

I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per la adjudicació d'aquesta gestió a un 

Centre Especial de Treball. 

Pel que fa a las campanyes d'informacló realitzades a la ciutat de Barcelona, s'han dut a 

terme la ja habitual de les platges i també, un altre any més, la campanya de reducció de 

soroll per oci nocturn, aquesta última dotada de més recursos per part de I'Ajuntament de 
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Barcelona. Els serveis d'inspeccions i d'estudls i projectes es mantenen de forma similar al 

igual que el servei de la central de reserves del Programa Metropolita d'Educació per la 

Sostenibilltat, que es presta des de la mateixa oficina d'atenció al contribuent de la TMTR. 

L'activitat de "Barcelona +Sostenible" s'ha recolzat amb la creació d'un nou departament 

de "Comer~os + Sostenibles11 mltjanc;ant el qual es pretén dotar de més recursos aquest 

sector tan lmportant pera la ciutat de Barcelona. 

Respecte als principals concursos adjudicats han estat els següents: 

• Tractament de runes per un any i un import de 166.250 euros. 

• Transport i gestió de residus especlals per dos anys i un import de 631.196 euros. 

• Transport de RAEE per un període de no u m esos i un import de 92.911 euros. 

• Subministrament de dos camions per gestió deis punts verds mobils de la ciutat de 

Barcelona per un import de 124.820 euros. 

• Subministrament de roba laboral i epis per dos anys 1 un import de 66.000 euros. 

El promig de dies de pagament a prove'idors ha estat en aquest any 2016 de 31151 dles, 

lleugerament superior a la normativa de morositat que el fixa en 30 dies. 

La Societat no té accions propies i durant l'exercici 2016 no ha desenvolupat cap projecte 

de I+D. 

La Societat no posseeix derlvats financers al tancament de l'exercici, ni tampoc n'ha tingut 

contractats durant l'exercicl. 

No s'ha produ'it cap fet signlficatiu des de la data de finalització de l'exercicl 2016 fins a la 

data de formulació deis Comptes Anuals. 

Sant Adria de Besos, 23 de febrer de 2017 
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Com a membres del Consell d'Administració de SIRES A, acreditem mitjan<;ant signatura 
en aquesta pagina, el ba lan<;, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, la memoria de l'exercici acabat a 31 de desembre 
de 2016 i !'informe de gestió de l'exercici 2016 que s'inclouen en 22 fulls de paper timbrat, 
classe aa, serie OM, números del 3045951 al 3045970 i del 3045917 al 3045918. Aquests 
comptes anuals i !'informe de gestió han estat formulats pel Consell d'Administració en 
data 23 de febrer de 2017. 

Relacíó deis membres del Consell d'Adminístració: 

D. Joan Miquel Trullols Casas 

D. Mlquel r gel Claverj Bianquet D. Carlos V~uez González-Román 

1 
u 


