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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

A l'Accionista Úllic de Selectives Metropolitanes, S.A.U. 

Hem auditat els comptes anuals de Selectives Metropolitanes, S.A.U., que comprenen el balan~ a 31 de 
desembre de 2010, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos 
d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els Administradors 
són responsables de la formulació deis comptes anuals de la Societat, d'acord amb el marc normatiu 
d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és express31' 
una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treba11 realitzat d'acord 
amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que requereix 
I'examen, mitjan~ant la realització de proves selectives, de l'evidencia justificativa deis comptes anuals 
i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i les estimacions realitzades, estan 
d'acord amb clmarc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2010 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Selectives Metropolitanes, 
S.A. U. a 31 de desembre de 2010, així com deis resultats de les seves operacions i deis seu s 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 en e11 continguts. 

L'infol'lne de gestió adjunt de I'exercici 2010 conté les explicacions que els Admiuistradors consideren 
oportunes sobre la situació de Selectives Metropolitanes, S.A. U., l'evolució deis seus Ilegocis i sobre 
altres assumptes i no forma pal1 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 
2010. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast 
esmentat en aquest mateix paragraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir 
deis registres comptables de la Societat. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Miquel Alfocea Mart! 
Soci - Auditor de Comptes 

Barcelona, 16 de febrer de 2011 
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CLASE B.' 
I . 

Se/ectives Metropolitanes, S.A.U 

BALANC;;OS AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 20091 2010 (en euros) 

Notes de 
ACTlU la 2010 2009 

Memoria 

Al ACTlU NO CORRENT 270.67690 333.78705 
l. Immobllltzat Intangible. 6 115.062,12 109. 215,28 

7. Altre ImmovUitzat Intangible. 115.062,12 109.215,28 
n. lmmobllltzat material. 7 155.292,64 224.249,63 

1. Terrenys I construcclons. 0,00 0,00 
2. Instal·laclons tecnlques, I altre Immobll ltzat material. 155.292,64 224.249,63 

3. ImmoblUtzat en curs I bestretes. 0 ,00 0,00 
III. Inverslons Immoblll~rles. 0,00 0,00 
IV. Inverslons en empreses del grup I assoclades a lIarg 
termlnl. 0,00 0,00 
V. Inverslons flnanceres a lIarg termlnl. 8 322,14 322,14 

5. Altres actlus flnancers. 322,14 322,14 
VI. Actlus per Impost dlferlt. 0,00 0,00 

000 

Bl ACTlU CORRENT 5.041.883 68 4.500.543 00 

l. Actlus no corrents mantlnguts per a la venda. 0,00 0,00 
II. Exlste!ncles. 4.3 316.809,55 367.430,13 

1. Comerclals. 0,00 0,00 
2. Materles primes I altres aprovlslonaments. 87.272,44 96.235,25 
3. Productes en curso 0,00 0,00 
4. Productes acabats. . 221.737,11 271.194,88 

S. Subproductes, resldus I materlals recuperats. 0,00 0,00 
6. Bestretes a proveidors. 7.800,00 0,00 

III. Deutors comerclals I altres comptes a cobrar. 1.378.596,18 1.745.749,89 
1. Cllents per vendes I prestaclons de serve ls. 8 283.949,45 287.772,96 
2. Cllents, empreses del grup I assoclades. 8/14.2 634.270,56 1.193.609,88 

3. Deutors varls. 8 1.738,72 1.488,31 
4. Personal. 8 956,73 866,74 
S. Actlus per Impost corrent. 12 4.669,59 6.057,09 
6. Altres credlts amb les Admlnlstraclons públlques. 12 453.011,13 255.954,91 

7. Acclonlstes (soc ls) per dessembossaments exlg lts. 0,00 0,00 
IV. Inverslons en empreses del grup I assoclades a curt 
termlnl. 0,00 0,00 
V. Inverslons flnanceres a curt termlnl. 8 2.500.000,00 600.000,00 

S. Altres actlus flnancers. 2.500.000,00 600.000,00 

VI. Perlodlffcaclons a curt termlnl. 0,03 2.496,52 
VII. Efectiu i altres actlus liqulds equlvalents 846.477,92 1.784.866,46 

1. Tresorerla. 346.477,92 484.866,46 

2. Altres actlus Hqulds equlva lents. 8 500.000,00 1.300.000,00 

TOTAL ACTIU fA+Bl 5.312.560 58 4.834.33005 , Les notes 1 a 16 descrltes en la memoria formen part Integrant del balane; de I exerclcl 2010 



Selectives Metropolitanes, S.A.U 

BALANI;OS AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2009 1 2010 (en euros) 

Notes de 
PATRIMONI NET 1 PASSIU la 2010 2009 

Memoria 
.... '. ". ............ 1,···· ••.... . ..... " . 

Al PATRIMONI NET ... . 3.380.920 77 3.041.956 31 

A-l) Fons propls. 9 3.380.920,77 3.041.956,31 

l. Capital Subscrit 1.049.000,00 1.049.000,00 

1. Capital escrlturat. 1.049.000,00 1.049.000,00 

2. (Capital no exlglt). 0,00 0,00 

11. Prima d'emlssló. 

111. Reserves. 2.115.599,74 2.115.599,74 

1. Legal I estatutarles. 192.476,43 192.476,43 

2. Altres reserves. 1.923.123,31 1.923.123,31 

IV. (Acclons I partlclpacions en patrlmonl net). 

V. Resultats d'exerclcls anterlors. -122.643,43 -208.097,44 

1. Remanent- 0,00 0,00 

2. (Resultats negatlus d'exerclcls anteriors). -122.643,43 -208.097,44 

VI. Altres aportaclons de soels. 0,00 0,00 

VII. Resultat de f'exerelcl. 3 338.964,46 85.454,01 

VIII. (Dlvldend a compte). 0,00 0,00 

IX. Altres Instruments de patrlmonl neto 0,00 0,00 

A-2) Ajustaments per canvl de valor. 0,00 0,00 

A-3) Subvenclons, donaclons i lIegats rebuts. 0,00 0,00 

Bl pASSIU NO CORRENf .' 
• 

. ........... , .' 
45.000'06 '.' ....... '4s.óÓÓoO 

l. Provislons a lIarg termlnl. 10 45.000,00 45.000,00 

4. Altres provIslons. 45.000,00 45.000,00 

n. Deutes a lIarg termlnl. 0,00 0,00 

Cl PÁSSIÍJ C()RRENT"> . . . , 
1:886.63981 

.... 
1..747.37374 

IV. Deutes amb empreses del grup I associades a curt 
termlnl 0,00 0,00 

V. Credltors comerclals I altres comptes a pagar. 1.886.639,81 1.747.373,74 

L Proveídors. 11 984.566,09 1.421.637,62 

2, proveidors, empreses del grup I assoclades. 11/14.2 716,188,99 150.656,52 

3. Credltors varls, 11 1.258,26 860,61 

4. Personal (remuneraclons pendents de pagament). 11 130,958,75 123.907,65 

5. Pass!us per Impost corrent, 0,00 0,00 

6, Altres deutes amb les Admlnlstraclons Públlques, 12 53.667,72 50.311,34 

7. Bestretes de cllents. 0,00 0,00 

VI. Perlodlflcaclons a curt terminl. 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONI NETlPASSIU (A+B+Cl . " . 5.312.56058 4.834.330 05 

Les notes 1 a 16 descrltes en la memoria formen part Integrant del balan~ de J'exerclcl 2010 



OK44 90023 

CLASE 8.' 
" 

Selectives Metropolitanes, S.A.U 

COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 200912010 (en euros) 

A) OPERACIONS CONTlNUAOES 

1. Import net de la xlfra de "e90cI5. 

a) Vendes. 

b) Prestaclons de servels. 

2. Varlacló d'exlstencles de productes acabats I en curs de fabricacló. 

4. Aprovlslonaments. 

b) Consum de materles primes I altres materles consumibles. 

e) Treballs realltzats per altres empreses. 

5. Altres Ingressos d'explotacló. 
a) Ingressos accesorls I altres de gestló carrent, 

6. Despeses de personal . 

a) Sous, salarls 1 asslmllats. 
b) Carregues soclals. 

7. Altres despeses d'explotacI6. 

a) Servels exterlors. 

b) Trlbuts. 

8. Amortltzacl6 de l'lmmobllltzat. 
12. Altres resultats. 

A.l) RESULTAT D'EXPLOTACI6 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 

13. Ingressos financers. 

b) De valors negociables I altres Instruments flnancers. 
b.2) En tercers. 

14. Despeses financeres. 

b) Per deutes amb tercers. 

A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17) 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.l+A.2) 

18. Impostos sobre beneficls. 

AA) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES OPERACIONS 
CONTINUADES (A.3+18) 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 

19. Resultat de I'exerclcl procedent d'operaclons Interrompudes net 
d'lmpostos. 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19) 

les Notes 1 a 16 descrltes a la memoria, formen part Integrant del compte de 
perdues I guanys de I'exerclcl 2010 

Notes 
dela 

MemlJr 
la 

13.4 

13.1 

13.2 

13.3 

6/7 

12 

2010 2009 

7 .802.120,23 7.189.071,96 

675.390,66 603.073,21 

7.126.729,57 6.585.998,75 

~49.457,77 w15.491,87 

w3.877.691,47 -3.782.444,86 

-576.716,87 -411.237,08 

-3 .300.974,60 -3.371.207,78 

12.622,60 2.673,20 

12.622,60 2.673,20 

-1 .527.965,70 -1.508.574,71 

-1.184.776,81 -1.185.215,24 

-343.188,89 -323.359,47 

~1 .979.834,41 -1.736.036,64 

-1.974.285,60 -1.730.983,46 

-5.548,81 -5.053,18 

-68.956,99 -80.202,97 

3.840,49 3.744,54 

314.676,98 72.738,65 

24.576,84 12.964,97 

24.576,84 12.964,97 

24.576,84 12.964,97 

-289,36 -249,61 

-289,36 -249,61 

24.287,48 12.715,36 

338.964,46 85.454,01 

0,00 0,00 

338.964,46 85.454,01 

0,00 0,00 

338.964,46 85.454,01 

1 



Selectives Metropolitanes, S.A.U 

ESTATS DE CAN VIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2009 1 2010 (en euros) 

A) ESTATS D' INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2009 1 2010 

Ingressos I despeses Imputats dlrectament en el patrlmonl "et 

l. Por valoración Instrumentos financieros 
n, Par cobertures de fluxes d'efectlu. 
111. Diferencies de conversJó. 

IV. Subvenclons, donaclons IlIegats rebuts. 

V. Per guanys I perdues actuarlals I altres ajustaments. 

. . 
Bl :ib't'~i"lrtgi',essos I d~~'~esesJ'~'putades ',é(l~'e~'tamént,en ,el patrlmonl net 
l+lI+IXÍ+iV+v+VI.fVII·· . . ... 

Transferencles al compte de perdues I guanys 

VIII. Per valoracló Instruments financers 

IX. Per cobertures de fluxes d'efectlu. 
X. Diferencies de conversi6. 

XI. Subvenclons, donaclons IlIegats rebuts. 
XII. Actlus no corrents I passlus vlnculats, mantlnguts per a la venda. 
XIII. Efecte 1m osltlu. 

TOTAL l:lI:INGRESSOS Í'DESI'ESES'RECONEGUTS 

Les notes 1 a 16 descrltes a la memoria formen part Integrant d'aquest Estat de I'exerclcl 2010 

2010 

338.96446 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2009 

85.45401 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

85.4540:1 



Selectives Metropolitanes, S.A.U 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 
200912010 (en euros) 

B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALSEXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 
200912010 

Capital 
(Accions j Resultats Prima Reserves parücipacions d'exercicis Resultat de TOTAL 

Escripturat d'emissió en patrimoni anteriors I'exercici 
propies) 

A. SALDO FINAL OE L'ANY 2008 1.049.000 00 000 2.115.599 74 000 -99.47868 -108.61876 2.956.502 30 

1. Nustaments---'p_er canvis de criteri 2008 í anteriors. 000 000 000 000 000 000 000 

11. Ajustaments per errades 2008 j anteriors. 000 000 000 000 000 000 000 

B. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2009 1.049.000 00 000 2.115.599 74 000 -99.47868 -108.61876 2.956.502 30 

1. Total inqressos i despeses reconeQuts. 000 000 000 000 000 85.45401 85.45401 

II. Ooeracions amb socis o oropietaris. 000 000 000 000 000 000 000 

1. Auments de caoital. 000 000 000 000 000 000 000 

2. (-) Reduccions de capital. 000 000 000 000 000 000 000 

ill. Altres variacions del patrimoni neto 000 000 000 000 ·108.61876 108.61876 000 

C. SALDO FINAL DE L' ANV 2009 1.049.000 00 000 2.115.599 74 000 -208.09744 85.45401 3.041.956 31 

1. Aiustaments oer canvis de criterio 2009 ¡ anteriors. 000 000 000 000 000 000 000 

II. Aiustaments oer errades 2009 i anteriors. 000 000 000 000 000 000 000 

D. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2010 1.049.000 00 000 2.115.599 74 000 -208.09744 85.45401 3.041.956 31 

I. Total inoressos i desoeses reconeouts. 000 000 000 000 000 338.96446 338.96446 

ll. Operacions amb socis o propietaris. 000 000 000 000 000 000 000 

1. Auments de capital. 000 000 000 000 000 000 000 

2. (-) Reduccions de caoital. 000 000 000 000 000 000 000 

3. Conversió de passius financiers en patrimonio net 
I (conversió oblioacions condonacions de deute 1. 000 000 000 000 000 000 000 

III. Altres variacions del patrimoni neto 000 000 000 000 85.45401 -85.45401 000 

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2010 1.049.000,00 0,00 2.115.599,74 0,00 -122.643,43 338.964,46 3.380.920,77 

Les notes 1 a 16 descrites a la memoria formen part integrant d'aquest Estat de r'exercici 2010 
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Selectives Metropolitanes, S.A.U 

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2009 1 2010 (en euros) 

Notes de 
la 2010 2009 

Memc}rla 

A) FLUXESD'EF~C:T.lU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTAcIÓ· .. ... > :.. .<- ; ... 
1. Resultat de I'exerclcl abans d'lmpostos. 338.964,46 85.454,01 

2. Ajustaments del resultat. 44.669,51 67.487,61 
a) Amortltzacló de 1'lmmoblUtzat (+). 6/7 68.956,99 80.202,97 
g) Ingressos flnanclers (-). 

-24.576,84 -12.964/97 
h) Despeses flnanceres (+). 

289,36 249,61 

3. Canvis en el capital corrent. 553.479,76 756.959,08 
a) Exlstencles (+/-). 

50.620,58 8.954,06 
b) Deutors I altres comptes a cobrar (+/-). 257.095,83 1.242.187,61 
e) Altres actlus corrents (+/-). 2.496,49 -2.496,52 
d) Credltors I altres comptes a pagar (+/-). 

243.266,86 -491.686,07 

4. Altres 'luxes d'etectlu de les actlvltats d'explotacló. 30.344,57 31.005,39 
a) Pagaments d'lnteressos (-). -289,36 -249,61 
b) Cobraments de dlvldends (+). 

0,00 0,00 
e) Cobraments d'lnteresos (+). 

24.576,84 12.964,97 
d) Cobraments (pagaments) per 1m post sobre beneflcls (+/-). 6.057,09 18.290,03 

S. Fluxes d'efectlu de les actlvltats d'explotació (+/-1+/-2+/-
3+/-4). 967.45830 940.90609 

B) FLUXES D'E~~bri:u'j)E LES Á6TIVlTÁTSii'.lNVE~si6 •......•.••. ..•.. ....... :;>< . ...... i. . ..... 

6. Pagaments per Inverslons (-). -1.905.846,84 -658.923,80 
a) Empreses del grup I assoclades. 0,00 0,00 
b) Immobllltzat Intangible. 6 -5.846,84 -58.923,80 
e) Altres actlus flnancers. 8 -1.900.000,00 -600.000,00 

7. Cobraments per deslnverslons (+). 0,00 0,00 

8. Fluxes d'efectlu de les actlvltats d'lnversló (7-6). -1.905.84684 -658.923 80 

Cl FLUXESI>'EFECTlU DE LESÁCTIVlTATS6EFINÁNcAMENT 
. 

.. . ....... . <. .....'; ··.···.···i • ! 

9. Cobraments I pagaments per Instruments de patrlmonl. 0,00 0,00 

10. Cobraments I pagaments per Instruments de passlu flnancer. 0,00 0,00 
a) Emlssl6. 0,00 0,00 
b) Devolucl6 I amortltzacl6 de 0,00 0,00 

11. Pagaments per dlvldends I remuneraclons d'altres 
Instruments de patrlmonl. 0,00 0,00 

12. Fluxes d'efectlu de les actlvltats de flnanc;ament (+/-9+/-
lO-U). 000 000 

DI Electe cf~·I¿.~¡'rláclons del"tlDusde eahvl . .<.. . .... . ....... 
• •••• 000 . > 000 

.. ... .. •• /.;. ... •. . ... j.....; ................ ' •. ' .. «~h. . .... . ....... . .. 
I ~!.:.UG.7rN~f}?11l~~~VCIÓNETAOEL'EFEC!IUD E~lJIVAUNTS '~9§8.388 54 . 281;98229 + -5+ -8+ -12+ -O I . .... 

Efeetlu o equlvalents a ¡'Inlel de ¡'exere1el. 
1.784.866,46 1.502.884,17 

Efeetlu o equlvalents al final de ¡'exerelel. 846.477 92 1.784.86646 

Les notes 1 a 16 deserltes a la memoria formen part Integrant d'aquest Estat de ¡'exerelel 2010 
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MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2010 

Nota 1 - ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 Amb data 29 d'Octubre de 1.992 es crea SELECTIVES METROPOLITANES 
S.A. (SEMESA) amb durada indefinida. El 4 de febrer de 1998 va passar a 
ser propietat en la seva totalitat de la societat Tractament i Selecció de 
Residus, S.A. (TERSA), convertint-se d'aquesta manera en Societat Anonima 
Unipersonal. 

El seu N.I.F. és A-60.191.368, i el seu domicili social és Crta. Camí Antic de 
Barcelona a Valencia B-210, Km . 1, 08850 Gava (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 dlsposicions concordants. 

1.3 L'objecte social el constitueix I'aprofitament i selecció de residus solids 
urbans, desenvolupat sota el paragraf del codi C.N.A.E. 90.00. 

1.4 - Per assolir aquests objectius, SEMESA, amb data 1 de gener de 2005 va 
subscriure un contracte amb l'Accionista únic de la mateixa, la mercantil 
"Tractament i Selecció de Residus, S.A.". En aquest contracte es renovaven 
les condicions deis altres dos subscrits amb dates 10 de febrer de 1.995 i 11 
de febrer de 1997, referents a I'encarrec de les tasques de selecció deis 
residus i embalatges a la planta de reciclatge de Gava - Viladecans (Nota 
14). 

1.5 - La Societat segons el previst a I'article 42 del Codi de Comer~, pertany al 
grup consolidat encap~alat per la societat mercantil Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A., amb domicili en el e/Gran Via Caries I1I, 85 bis, 08028 
Barcelona, la qual diposita els seu s comptes anuals consolidats, pendents de 
formulació, en el Registre Mercantil de Barcelona. L'ens dominant últim de la 
Societat es l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili en el municipi de 
Barcelona. 
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Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

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 legislacló mercantil vigent i amb 
les normes I prlncipis establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat 
pel R.D. 1514/2007 i amb les successives modificacions introdu'ides en el seu 
ca s, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrlmoni, de la situació 
financera, deis resultats de les seves operacions així com de la veracitat deis 
fluxos incorporats en I'estat de fluxos d'efectiu. 

La Societat formula comptes anuals en format normal. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a I'aprovació de la Junta General 
d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació. 

2.2 Aspectes crítics de la valoració i estimacló de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereixen la realització per la Dlreccló 
de la Societat de determinades estimacions comptables i la consideració de 
determinats elements de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es 
fonamenten en I'experiencia historica i altres factors, incloent les 
expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la mlllor Informació 
disponible a la data de formulació deis presents comptes anuals, qualsevol 
modificació en el futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma 
prospectiva des d'aquell moment, reconeixent I'efecte del canvi en 
I'estimacló realitzada en el compte de perdues i guanys de I'exercici en 
qüestió. 

Les principals estlmacions i judicis considerats en els comptes anuals són les 
següents: 

• Vides útlls deis elements de I'immobilitzat intangible i material (Nota 
4.1). 

• Valors raonables deis instruments financers (Notes 4.2 i 4.4). 
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• Estimació de la provisió a Ilarg termini (Notes 4.6 i 10). 

• Estimació de la repercussió de despeses' de TERSA cap a SEMESA 
(Nota 14.1). 

2.3 Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2010 i 2009 s'han formulat d'acord amb 
I'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la 
seva elaboració I'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, 
classificació I unitats monetaries, de manera que la informacló presentada és 
homogEmia i comparable. 

La Societat ha presentat a diferencia de I'exercici 2009 un major detall deis 
ingressos i des peses que es detallen a la Nota 13 de la present memoria. 
Aquesta Informació es presenta de manera comparativa amb I'exercici 2009. 
No obstant cal considerar que no s'han modificat els saldos a nivell deis 
diferents epígrafs del compte de perdues i guanys. 

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 resultat de I'exercici 2010 formulada pel 
Consell d'Administració de la Societat i que haura de ratificar l'Accionista 
únic és la següent: 

Base de repartiment: 
Benefici de I'exercici 

Distribució: 
Reserva legal 
Reserva voluntaria 
Resultats negatius d'exercicis anteriors 

338 .964,46 

17.323,57 
198.997,46 
122.643,43 
338.964,46 
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Nota 4 - NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en 
I'elaboració deis seus Comptes Anuals per a I'exercici 2010, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible i material 

L'immobilitzat intangible i material es troba valorat al preu d'adqulslció, 
dedu'ida I'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 mantenlment són carregades 
dlrectament al compte de perdues i guanys. Els costos d'ampliació, 
modernltzació o millora que donen lIoc a un augment de la durada del bé o a 
un increment de la seva capacitat productiva són capltalitzats com a més 
valor del bé. 

L'amortització de I'immobilitzat, es calcula en funció de la vida útil estimada 
deis béns a partir del mes següent de la compra, aplicant el metode lineal 
sobre el cost d'adqulsició. 

Els percentatges anuals aplicats són els següents: 

Coeficient 

a) Immobilitzat material: 
• Maquinaria 12 
• Instal·lacions tecniques 12 
• Moblllarl i equips d'oficina 10 
• Equips informatlcs 25 
• Altres instal·lacions 12 

b) Immobilltzat Intangible: 
• Aplicacions informatlques 25 

Aquests percentatges són homogenis amb els aplicats a I'exercici 2009. 
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Per a la realització de la seva activitat leí Societat utilitza actius no 
generadors de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre EHA/733/2010 
de 25 de marc;, per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses 
públiques que operen en determinades circumstancies, els actius no 
generadors de fluxos d'efectiu són aquells que s'utilitzen no amb I'objecte 
d'obtenir un benefici o rendiment economic, sinó per I'obtenció de fluxos 
economics socials que benefici'in a la col.lectivitat per mitja del potencial 
servei o utilitat pública, a canvi d'un preu fixat directa o indirectament per 
l'Administració Pública com a conseqüencia del caracter estrategic o d'utilitat 
pública de I'activitat que desenvolupa. 

Al tancament de I'exercici, la Socletat avalua el deteriorament de valor deis 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor 
recuperable d'aquests actius, que es el major 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 I'avaluació del deteriorament del valor d'aquests actius, la Societat ha 
considerat I'existencia d'una única unitat d'explotació vinculada a I'activitat 
d'aprofitament i selecció de residus solids urbans. 

4.2 Actius financers 

La Societat fixa la categoria 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 f inancers 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 balanc; de la Societat quan s'han 
extingit o s'han cedit la totalitat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu 
de I'actiu financer, essent necessari que s'hagin traspassat substancialment 
tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de I'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. 
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Els actius financers de la Societat es classifiquen en les següents categories: 

a) Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor 
raonable de la contraprestació lIiurada, que, lIevat que hi hagi alguna 
evidencia en contra, correspon al preu de transaccló, Incloses les 
despeses de transacció que li slguln 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 comercials amb venciment 
no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, 
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 valoració posterior, quan I'efecte de no 
actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties i 
venciments deis saldos deis comptes que estan classificats en la 
categoria de préstecs I comptes a cobrar, la Socletat realitza almenys 
al tancament de cada exerclcl la corresponent correcció del valor per 
deteriorament amb carrec al compte de perdues i guanys de I'exercici 
en que el deteriorament s'ha posat de manifest. Les reversions de les 
perdues per deteriorament prevlament registrades, en cas de produir-
se, es reconeixen en el compte de perdues i guanys de I'exercici en que 
el deteriorament s'ha eliminat o redu'it. L'import de la provisió és la 
diferencia entre el valor comptable de I'actiu i el valor actual deis 
fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al ti pus d'interes efectiu. 

S'inclouen els següents saldos: 

• Diposits i fiances lIiurats a lIarg termini: figuren registrats a 
I'epígraf d'inversions financeres a lIarg termini, altres actius 
financers. Estan valorats pel seu import desemborsat, ates que 
I'efecte de no actualització de fluxos d'efectiu no és significatiu. 

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

• Comptes a cobrar per operaclons no comercials. S'inclou saldos 
amb personal, etc. 
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b) Inversions mantlngudes fins el venciment 
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Corresponen a imposicions a termini amb venciments inferiors a un 
any, amb la intenció efectiva i la capacitat de conservar-les fins al seu 
venciment. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, Ilevat de 
que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al preu de la 
transacció. Posteriorment es valoren pel seu cost amortitzat, 
comptabilitzant els interessos meritats i no ven<;uts a la data de 
tancament de I'exercici amb abonament al compte de perdues i 
guanys, aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

Si el seu venciment no es superior a tres mesos des de la seva 
constitució la societat les classifica a I'epígraf d'efectiu i altres actius 
líquids equivalents . 

4.3 Existencies 

Es troben valorades al preu de la mitjana ponderada d'adquisició, cost de 
producció o valor de mercat, si aquest últim és menor. 

La xifra i detall de les mateixes a data 31 de desembre de 2009 i 2010, és la 
següent: 

Tipus - classe d'existimcia 2010 2009 

Recanvis 69.543,54 85.961,25 
Filferro 17.728,90 10.274,00 
Plastics 175.764,63 194.665,92 
Metalls 12.275,37 20.014,10 
Brik 31.308,01 25.399,54 
Paper - Cartró 1.093,10 1.115,32 
Fusta i Poda 1.296,00 30.000,00 
Bestreta a prove'idors 7.800,00 
Total Existimcies 316.809,55 367.430,13 
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4.4 - Passlus financers 

La Socletat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del 
seu reconeixement inicial en base a les decisions adoptades per la Direcció. 
Aquesta c1assificació depEm de la finalitat per la qual aquests passius han 
estat formalitzats. 

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

La baixa d'un passiu financer es reconeixera quan I'obligació que genera 
s'hagi extingit. 

La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoria 
de debits i partides a pagar. 

Es registren inicialment pel seu valor raonable, que, lIevat que hi hagi 
alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors 
valoraclons es valoraran 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 debits per operacions comercials amb venciment no 
superior a un any i que no tinguin un ti pus d'interes contractual, així com 
altres comptes a pagar no comercials, els imports deis quals es preveu 
liquidar en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració 
inicial com en la valoració posterior, qua n I'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui signlflcatiu. 

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

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

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

4.5 Impost sobre beneflcls 

Atenent el que disposa I'article 34.2 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 
de marc;, pel qual s'aprova el text refós de la Llel d'Impost sobre Societats, la 
Societat aplica la bonificació del 99% que aquesta normativa contempla 
sobre les activitats compreses a I'apartat 2 de I'article 25 de la Llei 7/1985 
de Bases del regim local. 
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La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és I'import que, per aquest 
concepte, es merita en I'exercici i que compren tant la despesa (ingrés) per 
impost corrent com per impost diferit. 

Tant la des pesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte 
de perdues i guanys tenint en compte I'aplicació deis beneficis fiscals 
indicats anteriorment. No obstant, es reconeix en el patrimoni net I'efecte 
impositiu relacionat amb partides que es registren directament en el 
patrimoni neto 

Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que 
s'espera pagar o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa 
vigent o aprovada i pendent de publicació en la data de tancament de 
I'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les 
diferencies temporimies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i 
passius i els seus valors en lIibres. No obstant aixo, si els impostos diferits 
sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un passlu en una transacció 
dlferent d'una combinació de negocis que, en el moment de la transacció, no 
afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de I'impost no es 
reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els ti pus 
impositius aprovats o a punt d'aprovar-se en la data del balanc; i que 
s'espera aplicar qua n el corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el 
passiu per impost diferit es liquidi. 

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti 
probable que es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb les que poder 
compensar les diferencies temporals. 

4.6 - Provisions i passius contingents 

Les provlslons 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 sortida de recursos per liquidar I'obligació i I'import es 
pot estimar de forma fiable. 

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

Les provlslons 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 actlu independent, sempre que sigui pr¡ktlcament segura la seva 
recepció. 

Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelies possibles 
obligacions sorgides com a conseqüimcia de successos passats, la 
materialització deis quals esta condicionada que ocorri o no un o més 
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests 
passius contingents no són objecte de registre comptable presentant-se 
detall deis mateixos en la memoria. 

4.7 Ingressos i despeses 

Amb criteri general els ingressos i despeses es registren atenent el prlncipi 
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 lIiurats i els serveis 
prestats en el marc ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, 
I'impost sobre el valor afegit i altres impostos relacionats amb les vendes. 

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

• L'import deis Ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

• La Societat rep els beneficis o rendlments economics derivats de la 
transacció. 

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 
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• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per 
incórrer fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

Una part deis ingressos per prestacions de serveis de la Societat s'originen a 
partir d'un contracte subscrit amb data 1 de gener de 2005 amb l'Accionista 
únlc de la companyia, la mercantil "Tractament i Selecció de Residus, S.A.". 
En aquest contracte es renovaven les condicions deis altres dos subscrits 
amb dates 10 de febrer de 1.995 i 11 de febrer de 1997, referents a 
I'encimec de les tasques de selecció deis residus i embalatges a la planta de 
reciclatge de Gava - Viladecans. 

4.8 - Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte 
la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a 
des peses de I'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen 
inversions com a conseqüencia d'actuacions per mlnimitzar I'impacte o la 
protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de 
I'immobilitzat (Nota 15). 

4.9 Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es 
comptabilitzen en el seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu 
fixat difereix del seu valor raonable, la diferencia es registra atenent a la 
realitat economica de I'operació. La valoracló posterior es realitza d'acord 
amb el previst a la normativa corresponent. 

Nota S - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

L'activitat de la Societat es troba ex posada a diversos riscos financers: risc 
de credit, risc de tipus d'interes i risc de liquiditat. 

La gestió del risc financer va a carrec de la Direcció financera del Grup, que 
identifica, avalua i cobreix els riscos financeres. 
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a) Risc de credit 

El risc de credit es traba a I'efectiu i a equivalents de I'efectlu, així com de 
deutors comerclals o d'altres deutes, incloent comptes pendents de 
cobrament i transaccions compromeses. 

En relació amb els deutors comercials, el rlsc d'impagament és molt 
redu'it, ates que els seus principals clients són empreses del grupo 
Addicionalment la Societat avalua la qualitat creditícia deis clients, 
considerant la seva posició financera, I'experiencia passada I altres 
factors. Els límits individuals de credit s'estableixen en funció de criteris 
interns. 

b) Risc de tipus d'interes 

No existeix a la Societat. 

c) Risc de liquiditat 

La Socletat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
disponibilitat de financ;ament suficient per un import suficient mitjanc;ant 
facilitats de credit, tant del propl Grup al qual pertany, com, en el seu 
cas, d'entitats financeres. 

La Direccló realitza un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat 
de la Societat en base als fluxos d'efectiu esperats. Els excedents de 
tresoreria s'apliquen en imposiclons a curt termini obtenint un ti pus 
d'lnteres mitja del 3,43% (2,43% a I'exercici 2009). Aquestes imposicions 
es formalltzen en entitats financeres de solvencia contrastada. 

Nota 6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat Intangible durant els exercicis 2009 i 2010 es sintetitzen en 
els quadres resums que s'acompanyen a continuació: 
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Exercici 2009 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2009 
Altes 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2009 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2009 
Dotaci6 a I'amortització de i'exercici 
Saldo a 31 .12.2009 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2009 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2009 

Exerclcl 2010 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Altes 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2010 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 
Dotaci6 a I'amortltzacló de I'exercici 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2010 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2010 

OK44900:fl 

Altre 
immobilitzat Aplicacions 

intangible Informatlques Total 

50.291,48 7 .983,13 58.274,61 
58 .923,80 58.923,80 

(-) 4.040,59 (-) 4.040,59 
109.215,28 3 .942,54 113.157,82 

4.791,87 4.791,87 
(-) 849,33 (-)849,33 

3.942,54 3.942,54 

50.291,48 3.191,26 53.482,74 

109.215,28 109.215,28 

Altre 
immobllltzat Aplicacions 

Intangible informatigues Total 

109.215,28 3.942,54 113.157,82 
5.846,84 5.846,84 

115.062,12 3.942,54 119.004,66 

3.942,54 3.942,54 

3.942,54 3.942,54 

109.215,28 109.215,28 

115.062,12 115.062,12 

6.2 L'epígraf d'altre immobilitzat intangible inclou els costos associats a la 
implantació d'un nou sistema de gestió empresarial el qual si bé ja ha estat 
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funcionant durant I'exercici 2010 no estara totalment implantat fins a 
I'exercici 2011. Sera en aquest moment quan la Societat el traspassi a 
I'epígraf d'Aplicacions informatiques i inidi la seva amortització economica. 

6.3 - L'import deis elements de I'immobilitzat intangible totalment amortitzats i en 
ÚS a 31.12.2010, és de 3.942,54 euros (3.942,54 euros al 31.12.2009). 

Nota 7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat material durant els exercicis 2009 i 2010 es sintetitzen en els 
quadres resums que s'acompanyen a continuació: 

Exercici 2009 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2009 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2009 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2009 
Dotació a I'amortltzació de I'exercici 
Saldo a 31.12.2009 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2009 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2009 

Exercici 2010 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2010 

Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

804.524,40 
4.040,59 

808.564,99 

503.263,06 
81.052,30 

584.315,36 

301.261,34 

224.249,63 

Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

808.S64,99 

808.564,99 
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AMORTITITZACIÓ ACUMUlAOA 

Saldo a 1.1.2010 
Dotació a l'amortltzacl6 de I'exerclci 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABlE A 1.1.2010 

VALOR NET COMPTABlE A 31.12.2010 
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584.315,36 
68.956,99 

653.272,35 

224.249,63 

155.292,64 

7.2 L'import deis elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats i en 
ús a 31.12 .10, és de 321.328,61 euros (177.475,10 euros al 31.12.2009). 

7.3 És política de la Socletat contractar totes les polisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin 
afectar als elements d'immobilitzat Intangible i material. 

7.4 A 31.12.10 no hi ha deteriorament de valor deis diferents actius no 
generadors de fluxos d'efectiu de la Societat. 

Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

Categories d'actius financers 

El valor en lIibres de cadascuna de les categories d'actius flnancers a 31 de 
desembre de 2009 i 2010 es detallen en els quadres següents: 

Exercici 2009 

Categories 

Préstecs i partides a cobrar 

Exerclcl 2009 

Categorles 

Préstecs i partid es a cobrar 
Inversions mantingudes flns el venciment 

ACTIUS FINANCERS 
A LLARG TERMINI 

CREDITS 
1 ALTRES TOTAL 

322,14 322,14 
322,14 322,14 

ACTIUS FINANCERS 
A CURT TERMINI 

CREDITS 
1 ALTRES 

1.483.737,89 
600.000,00 

2.083 .737,89 

TOTAL 

1.483 .737,89 
600.000,00 

2.083.737,89 



Exercici 2010 

Categories 

Préstecs i partides a cobrar 

Exercici 2010 

Categories 

Préstecs i partides a cobrar 
Inversions mantingudes fins el venciment 
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ACTIUS FINANCERS 
A LLARG TERMINI 

CREDITS 
1 ALTRES TOTAL 

322,14 322,14 
322,14 322,14 

ACTIUS FINANCERS 
A CURT TERMINI 

CREDITS 
1 ALTRES 

920.915,46 
2.500.000,00 
3.420.915,46 

TOTAL 

920.915,46 
2.500.000,00 
3.420.915,46 

La Societat ha registrat comptablement una imposició a termini per un 
import total de 2.500.000,00 euros (600.000,00 euros a 31.12.2009) amb 
cimec a I'epígraf inversions financeres a curt termini ates que el seu 
venciment des de la constitució és superior a tres mesos, i una imposició a 
termini per import de 500.000,00 euros (1.300.000 euros a 31.12.2009) 
amb carrec a I'epígraf d'altres actius líquids equivalents ates que el seu 
venciment des de la constltucló no es superior a tres mesos. 

Les imposiclons a termini estan formalitzades amb entltats de credit, 
mitjan~ant diposits d'estalvi. El tipus d'interes mitja es situa en un 3,43% 
(2,43% a I'exercici 2009). 

Nota 9 - FONS PROPIS 

9.1 - El capital social de la Societat és d' 1.049.000 euros i esta representat per 
10.490 accions nominatives de 100 euros cadascuna, totalment subscrites i 
desemborsades, amb limitacions a la seva transmissibilitat. Els seu únic 
accionista és Tractament i Selecció de Residus S.A., per tant la societat és de 
caracter unipersonal. 

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

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

• Reserva legal 
• Reserves voluntaries 

2010 

192.476,43 
1.923.123,31 

2.115.599,74 

2009 

192.476,43 
1.923.123,31 

2.115.599,74 
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9.3 L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix que 
les societats destinaran el 10% del benefici de I'exercici a la reserva legal 
fins que aquesta arribi, almenys, al 20% del capital 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 
per a aquest fi, o a augmentar el capital social en la part que excedeixi el 
10% del capital ja augmentat, i sois sera disponible per als accionistes en 
cas de liquidació de la Societat. 

9.4 Els contractes subscrits amb I'accionista únic són els que es descriuen a la 
Nota 1.4. 

Nota 10 - PROVISIONS 1 CONTINGENCIES 

La Societat té registrat una provisió per a la cobertura d'una sanció 
imposada pel Ministeri de Treball. Aquesta sanció va ser reconeguda per 
SEMESA, estant el recurs pendent de resolució. 

Nota 11 - PASSIUS FINANCERS 

11.1 El valor en lIibres de cadascuna de les categories de passius financers a curt 
termini a 31 de desembre de 2009 i 2010 es detallen en els quadres 
següents: 

Exercici 2009 

Categories 

Debits i partid es a pagar 

DEUTES 
1 ALTRES 

1.697.062,40 
1.697.062,40 

TOTAL 

1.697.062,40 
1.697.062,40 

1 



Exercici 2010 

Categories 

Debits i partides a pagar 

DEUTES 
1 ALTRES 

1.832.972,09 
1.832.972,09 

23 

TOTAL 

1.832.972,09 
1.832.972,09 

11.2 Informacló sobre els ajornaments de pagament efectuat a provei"dors, 
disposició addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIuita 
contra la morosltat en operacions comercials i pel que fa a les obligacions 
deis contractes formalltzats a partir de la data d'entrada en vigor de la 
mateixa, el passat dia 7 de juliol, a data 31 de desembre de 2.010: 

a) El promig de dies de pagament de les factures és de 85 dies. 

b) El percentatge de I'import pagat en 55 dles, ha estat del 9,91% 

c) L'import de les obligacions pendents que, a la data anterior, han 
sobrepassat el límit deis 55 dies és de 651.629 euros. 

11.3 La Societat no té passius flnancers amb valor raonable significativament 
dlferent al seu valor comptable. 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

12.1 - La composició deis comptes d'Administracions Públiques a 31 de desembre 
de 2009 i 2010 és la següent: 
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EXERCICI 2009 

a) Impost sobre el Valor Afeglt: 

• Quota a compensar desembre de 2009 
b) Impost sobre Socletats 

• Exercicl 2009 
e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retenclons Ilquldacló desembre de 2009 
d) Organlsmes de la Seguretat Social: 

• Assegurances soclals desembre 2009 

EXERCICI 2010 

a) Impost sobre el Valor Afeglt : 

• Quota a compensar desembre de 2010 
b) Impost sobre Socletats 

• Exerclcl 2010 
e) Impost sobre la Renda de les Persones Físlques: 

• Retenclons IIquldacló desembre de 2010 
d) Organlsmes de la Seguretat Social: 

• Assegurances social s desembre 2010 

Saldos 
Deutors 

255.954,91 

6.057,09 

262.012,00 

Saldos 
Deutors 

453.011,13 

4.669,59 

457.680,72 

Saldos 
Creditors 

19.733,94 

30.577,40 
50.311,34 

Saldos 
Credltors 

22.144,29 

31.523,43 
53.667,72 

I 
I 
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12.2 - La conciliació deis l'lmports nets d'lngressos i despeses de I'exercici 2010 amb 
les bases imposables de l'Impost sobre Societats són les següents: 

Resultat comptable després d'lmpostos 
Diferencies permanents: 

• Impost sobre Societats 
• Sancions 

Base Imposable 

Compensa ció de bases Imponibles negatives 
Base imponible ajustada 

Quota íntegra previa (30%) 

Bonlficacló arto 34.2 del R.O. 4/2004 
Quota Integra ajustada 

Retenclons I pagaments a compte 

Quota liquida a cobrar 

Activitats 
bonlficades 

310.836,49 

310.836,49 

(-) 92.462,02 
218.374,47 

65.512,34 

(-) 64.857.22 

Activitats no 
bonlflcades Total 

28.127,97 338.964,46 

28.127,97 338.964,46 

(-) 28.127,97 ( -)120.589,99 
218.374,47 

65.512,34 

(-) 64.857,22 
655,12 

5.324,71 

4.669,59 

12.3 Les bases imposables negatlves pendents de compensació a 31 de desembre 
de 2010 són les següents: 

Anys origen 

2007 
2008 

Aplicables fins 

2022 
2023 

Import pendent 
d'aplicar a 31.12.10 

11.971,23 
108.618,76 
120.589,99 

Un cop es presenti la liquidació per impost sobre societats de I'exercici 2010 
no restaran bases Imposables pendents de compensar. 

12.4 - Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos no es 
poden considerar definltlves flns que no han estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

La Socletat té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits pels tributs 
que li són d'aplicació. En opinió deis administradors de la Societat no 
s'espera que es meritin passius addicionals als provlslonats a 31 de 
desembre de 2010. 
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Nota 13 - INGRESSOS 1 DESPESES 

13.1 - Aprovisionaments 
La composició d'aquest compte pels exercicis 2010 i 2009 és la següent: 

2010 2009 

• Combustible 97.606,27 48.204,28 
• Recanvis 148.630,72 166.922,28 
• Vestuari 11.849,40 15.751,12 
• Utillatge 1. 788,41 824,12 
• Material electric 4.115,89 0,00 
• Material informatic -comunicació 405,77 0,00 
• Materials diversos 245.996,58 123.616,37 
• Envasos i embalatges 41.023,72 24.710,17 
• Material de seguretat 16.337,30 31.208,74 
• Variació existencies 8.962,81 

576.716,87 411.237,08 
• Treballs realitzats per altres 

empreses 1.888.340,14 2.034.009,26 
• Repercussió costos estructurals de 

TERSA a SEMESA (Nota 14.1) 1.412.634,46 1.337.198,52 
3.300.974,60 3.371.207,78 
3.877 .691,47 3.782.444,86 

A I'epígraf de treballs realitzats per altres em'preses s'inclou un import de 
804.519,93 euros corresponent a aquelles despeses associades a les 
activitats realitzades per SEMESA que inicialment suporta TERSA i que 
posteriorment li repercuteix. 

13.2 Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys 
de I'exercici 2010 i 2009 presenta la composició següent: 

2010 2009 

• Sous i salaris 965.152,04 997.405,20 
• Remuneracions extraordinaries 160.659,22 155.316,61 
• Hores extres 58.965,55 32.493,43 
• Seguretat Social 319.009,11 285.733,08 
• Formació 9.701,07 6.333,38 
• Prevenció riscos 1.482,60 16.407,83 
• Altres des peses socials 12.996,11 14.885,18 

1.527.965,70 1.508.574,71 
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La plantilla mitjana de la Societat durant els exercicis 2009 2010 
distribu'ida per sexes I per categories és la següent: 

EXERCICI2009 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció i cap de planta 1 2 3 
• Comandaments Intermedis 1 1 2 
• Resta de personal 14 22 36 

16 25 41 

EXERCICI 2010 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció i cap de planta 1 2 3 
• Comandaments intermedis 2 1 3 
• Resta de personal 14 22 36 

17 25 42 

Aquestes plantilles són coincidents amb les existents a 31 de desembre. 
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- Serveis exteriors 

Presenta el següent detall: 

2010 2009 

• Canon residus municipals 84.173,30 70 .043,21 
• Canon de I'aigua 2.485,20 1.593,78 
• Arrendament de maquinaria i 

vehicles 4.679,60 9.310,01 
• Actuacions per reparacions, 

mantenlment preventiu i correctiu. 543.875,82 376.916,77 
• Assessors i consultors 41.018,45 51.995,79 
• Transports de subproductes 109.105,32 222.342,76 
• Transports, tractament i eliminació 

de residus 746.246,36 704 .903,16 
• Comissions bancaries 0,00 25,00 
• Imatge 250,00 90,00 
• Associacions 3.671,40 3.671 ,40 
• Consums de lIum i aigua 394.817,30 248.679,32 
• Material oficina 2.528,95 7.436,20 
• Comunicacions (correus, telefon i 

missatgers) 10.262,11 8.736,68 •. Subscripcions 922,32 1.077,32 
• Analisis i controls 0,00 930,00 
• Dietes i despla~aments 15.512,12 6.985,61 
• Primes Consell Administració 9.600,00 9.900,00 
• Servei de vigilancia (SPM) 1.176,87 2.269,35 
• Serveis diversos 3.960,48 4.077,10 

1.974.285,60 1.730.983,46 

A I'epígraf de serveis exteriors s'han registrat 80 .807,31 euros en concepte 
de des peses d'assessorament repercutides per TERSA a la seva filial 
SEMESA. 
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13.4 - El total d'ingressos per vendes I prestacions de serveis presenta el següent 
detall : 

2010 2009 

• Venda de ferralla 256.877,65 146.280,28 
• Venda de paper-cartró 8.124,73 9.094,34 
• Venda d'estella 401.571,80 441.264,17 
• Venda de poda 8.816,48 7.326,92 
• Venda de residus 0,00 (-) 892,50 

675.390,66 603.965,71 

• Prestacions de selecció d'envasos 
lIeugers 1 3.008.303,28 3.099.391,98 

• Prestacions de selecció d'envasos 
lIeugers 11 1.681.603,72 1.445.543,06 

• Planta de voluminosos de fusta 
poda 2.436.565,97 2.037.195,70 

• Entrades de particulars a la planta 
de voluminosos 256,60 3.868,01 

7.126.729,57 6.585.998,75 

7.802.120,23 7.189.071,96 

Els ingressos es distribueixen geogrMicament íntegrament en la província de 
Barcelona. 

Nota 14 - OPERACIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

14.1 - Les operacions d'explotació realitzades amb empreses del grup a I'exercici 
2009 i 2010 són les següents: 

EXERCICI 2009 

Empreses del grup 

TERSA SIRESA TOTAL 

Ingressos 
Vendes i prestacions de serveis 6.582.130,74 2.673,20 6.584.803,94 

6.582.130,74 2.673,20 6.584.803,94 

Despeses 
Aprovisionaments i serveis exteriors 2.172.931,09 - 2.172.931,09 

2.172.931,09 - 2.172.931,09 
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EXERCICI 2010 

Empreses del 9rup 

TERSA SIRESA TOTAL 

Ingressos 
Vendes I prestacions de servels 7.126.472,97 12.622,60 7.139.095,57 

7.126.472,97 12.622,60 7.139.095,57 

Despeses 
Aprovisionaments I servels exteriors 2.555.640,36 - 2.555.640,36 

2.555.640,36 - 2.555.640,36 

TERSA repercuteix explícitament a la seva filial SEMESA una serie de 
despeses que in icialment suporta per compte d'aquestes filials. SEMESA 
registra aquesta repercussló de despeses amb carrec als epígrafs 
d'Aprovislonaments i d'Altres des peses d'explotació en funcló de la 
naturalesa de les des peses repercutides. 

D'altra banda també repercutelx des peses de caracter estructural, 
basicament, en concepte d'assessorament legal, fiscal, mercantil, laboral, 
servei d'informatica, servei d'adminlstració I flnances, despeses 
d'assegurances i amortització economica de les instal·lacions propietat de 
TERSA i que SEMESA utllitza pel desenvolupament de la seva activitat. 
L'import repercutit per TERSA durant I'exercici 2010 ascendeix a 
1.412.634,46 euros (1.337.198,52 a I'exercici 2009). 

14.2 Els saldos pendents amb empreses del grup a 31 de desembre de 2009 
2010 són els següents: 



EXERCICI 2009 

ACTIU CORRENT 
Prestaclons de serveis 

PASSIU CORRENT 
Aprovisionaments i servels exteriors 

EXERCICI 2010 

ACTIU CORRENT 
Prestacions de serveis 

PASSIU CORRENT 
Aprovlslonaments I serveis exteriors 

31 

Empreses del grup 

TERSA SIRESA TOTAL 

1.064.455,93 129.153,95 1.193.609,88 

1.064.455,93 129.153,95 1.193.609,88 

111.332,85 39.323,67 150.656,52 

111.332,85 39.323,67 150.656,52 

Empreses del grup 

TERSA SIRESA TOTAL 

620.702,82 13.567,74 634.270,56 
620.702,82 13.567,74 634.270,56 

716.188,99 - 716.188,99 

716.188,99 - 716.188,99 

14.3 - Els membres del Consell d'Administració han meritat durant I'exercici un 
import conjunt de 9.600,00 euros en concepte de dietes d'assistelncia 
(9.900,00 a I'exercici 2009), no havent rebut cap import en concepte de 
sous I salarls. 

No existeixen bestretes, credits, o obligacions en materia de pensions ni cap 
altre ti pus de garantles assumides per la Socletat, per compte deis membres 
del Consell d'Administració durant els exercicis 2009 i 2010. 

La remuneració total corresponent a I'exerclci 2010 del personal de direcció, 
entenent com tal el director de la societat i els col·laboradors que d'ell 
depenen directament, ha estat de 107.715,77 euros (117.543,86 euros a 
I'exercici 2009). No s'ha concedit al personal de Dlrecció bestretes ni credits 
de cap ti pus. 
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14.4 Participacions i cimecs deis membres del Cons'ell d'Administració en altres 
societats analogues 

D'acord amb el que estableix I'article 229.1 del Text Refós de la Llei de 
Societats de Capital, aprovada mitjan~ant el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 
2 de juliol, on s'imposa als administradors el deure de comunicar al Consell 
d'Administració i, si no, als altres administradors o, en cas d'administrador 
únic, a la Junta General, qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que 
poguessin tenir amb I'interes de la Societat. 

Cal informar que no s'han produ"it cap de les situacions esmentades en el 
paragraf anterior. 

Igualment, segons I'article 229.2 de I'esmentat Text Refós, els 
Administradors, han de comunicar la participació directa o indirecta que, tant 
ells com les persones vinculades a aquests, tinguin en el capital d'una 
societat amb el mateix, analeg o complementari genere d'activitat al que 
constitueixi I'objecte social, i comunicar igualment els carrecs o les funcions 
que hi exerceixin. 

La informació facilitada a la Societat pels consellers que durant I'exercici 
ocupaven carrecs en el Consell d'Administració de la Societat es resumeix en 
elsegUentquadre: 
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PERSONA EMPRESA CARREC ACTIVIDAD COMPANVfA 

D. JORDI CAMPILLO GÁMEZ TRACTAMENT 1 SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. CONSELLER DELEGAT TRACTAt>lENT DE RESIDUS 

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCrÓ, S,A. VOCAL TRACTAMENT DE RESIDUS 

ECOPARC DE BARCELONA, S.A. VICEPRESIDENT iR TRACT, INT. RESIDUS MUNJeIP 

ECOPARC DEL BESOS, S.A. VICEPRESIDENT TRACT. INT. RESIDUS t>lUNICIP 

ECOPARC DEL MEDlTERAANI, S,A. VOCAL TRACT. INT. RESIDUS MUNICIP 

DISTRICLIMA VOCAL TRACTAMENT DE FRED 1 CALOR 

SOLUCIONS INTEGRALS PER AlS RESIDUS, PRESIDENT GESnÓ DE RESIDUS S.A.U. 

ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA CONSEllER 
PROJECTE, EXECUC~~_I SERVEI DE 

1 GRAN VIA DE L'HOSPITALET, S.A. DlSTRlBUCI~EE CALEFACCI6 1 

>,,<,> "", ',',: ,", : '.,,"> ,',. ",'" ",;<,; , ,.",', . "', ,',., , 
" '" 

D. SERGI ABELLA 1 VILA ENTITAT METROPOLITANA ~~~E::it~us CAP O,E SERVEIS AIGUES 1 RESIDUS 

>'F;·.>·· ·,.·,.;;:t· .. · •.... .·:>:>.; ... ·······'··;·C·,j';;X·:-?<·. I»;:.S~¿>.; .. ··;· •.• l··,;;';} .. ".' .... . 
D. JUAN M. PARRAlEJO TRACTAMENT 1 SElECCIÓ DE RESlUS, S.A. CONSEllER TRACTAt>lENT DE RESIDUS 
ARAGONESES 

.... . '. .... .. '. 
. .... ¡.,; •.... ...... ,." .; .•• ;>. . .' •. ; I "".,{.';i. , .'.'>'; • 1,';,;·,;;0;::'.';.'·. ..' .... 

D. JORDI AMETllÓ SOlUCIONS INTEGRAlS PER AlS RESIDUS, CONSEllER GESTIÓ DE RESIDUS lAFUENTE SAU. 

I .... " ". . ..•........ . .•...•.. ","" ; .. "i"· ';" l' .; '.,;", ", .. '., ....... 
D. MIGUEL A. CLAVERO SOlUCIONS INTEGRAlS PER AlS RESIDUS, CONSElLER DELEGAT GESTIÓ DE RESIDUS BLANQUEr S.A.U. 

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ CONSELLER GESTIO DE RUNES 

ECOPARC DEL MEDITERRANI, S.A. CONSElLER TRACT. INT. RESIDUS MUNICIP 

ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA PROJECTE, EXECUC~?~I SERVEI DE 
CONSELLER DISTRI6UCrÓ DE CALEFACCIÓ 1 I GRAN VIA DE l'HOSPITAlET, S.A. REFRIGERACIÓ 

DISTRICLIMA, S.A. CONSEllER TRACTAMENT DE FRED 1 CALOR 

RECUPERACIÓN DE ENERGIA S.A. CONSEllER ENGINYERIA DE RESIDUS 

.............. i. ..' .••.•.. . ....... . ' .' ....... .. . .... .. , .... ",."., ?" .• ' ... .... ; 

D. MANUEL ARIAS CABIDO SOlUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, CONSELLER GESTIÓ DE RESIDUS S.A.U. 

Nota 15 - INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

Ates que tota I'activitat de I'empresa va encaminada a la millora del 
mediambient, d'acord amb la Resolució de 1'!CAe del 25 de marc; de 2002, 
complementem la informació comptable amb tots els actius de I'immobilitzat 
de I'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 
mediambiental, en les quals pogués incórrer la Societat que siguin 
susceptibles de provisió. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin 
derivar-se estan adequadament coberts amb la polissa d'asseguranc;a de 
responsabilitat civil que la Societat té subscrita. 

' . 
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Nota 16 - ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant els 
exercicis 2009 i 2010 per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L. i Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoría, S.A. són repercutits per 
l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes autonoms i societats 
que componen el grup municipal. 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2010 

Respecte de la planta de tractament d'envasos, cal indicar que durant el 2010, SEMESA 
ha rebut 24.000 tones d'envasos tal i com esta va previsto Els ingressos per la venda de 
subproductes han estat una mica superiors als de 2009, ja que s'ha dlsposat de més 
material que a I'any anterior. 

Respecte de la planta de voluminosos, destacar que la venda de subproductes s'ha 
continuat impulsant, mitjan~ant diferents accions comercials portades a terme per I'equip 
tecnic de SEMESA, que han permes al lIarg del 2.010, establir relacions contractuals per 
a la retirada d'aquests subproductes de forma més constant en el temps. Aixo ha permes, 
que després d'eliminar tot I'estoc que s'havia acumulat durant el 2009, s'hagi pogut 
mantenir un ritme de sortides per afer front a I'increment d'entrades, principalment de 
residus voluminosos. 

Destacar que durant el 2010, s'ha Iicitat a concurs públic els següents serveis: 

• Servei de neteja industrial: adjudicat a I'empresa RECIMANT. 

• Servei de neteja d'oficines, vestuaris I zones comuns: adjudicat a I'empresa LHYP. 

• Servei de gestió de la planta de residus voluminosos: adjudicat a I'empresa 
Tecnologia Medi Ambient Grupo F. Sánchez (TMA). 

Aquestes Iicitacions han permes, per una banda normalitzar alguns deis serveis 
externalitzats en el CTRM, i per una altra, portar un major control tant a nivell tecnic com 
economic deis dlferents treballs realitzats a la planta. 

Indicar també que durant l' any 2010 s'ha integrat el Sistema de Gestió (corresponent als 
certificats ISO 9.001, ISO 14.001 i OSHAS 18.001) de les empreses SEMESA I SIRESA, 
de forma que ja s'ha realltzat una única audltoria comuna per part de la nova empresa 
certificadora DNV. 

Pel que fa referencia a la qualitat i la prevenció de riscos laborals, les actuacions més 
destacades han estat les següents: 

• S'ha portat un control exhaustlu i actualització diaria de tots els accessos al CTRM, 
tant de subcontractistes com de visites. 

• S'ha seguit amb la implantació deis elements de seguretat operacionals, manuals, 
procediments i instruccions de seguretat durant I'any. A més a més, s'ha Impartit 
formació relativa a la seguretat als lIocs de treball i s'ha portat a terme un 
simulacre d'incident a les instal·laclons de Gava. S'ha incidit especialment en 
regularitzar totes les proteccions que manquen a les dlferents naus del CTRM. 
Concretament, SEMESA ha incorporat una persona dedicada exclusivament a 
elaborar i instal·lar proteccions en els darrers 4 mesos del 2010. 
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Addicionalment, durant el 2.010 s'ha portat a terme una serie d'actuacions de curt 
termini, encaminades a la millora de les instal·lacions del CTRM, concretament, s'ha 
arreglat alguns desperfectes i s'ha millorat alguns punts que tot i que no eren urgents, 
han ajudat al bon funcionament del empla~ament, segons s'indlca a continuació: 

• Reparació del paviment central de la nau d'envasos de Gava 1, la qual cosa ha 
suposat una millora ergonomica per als operaris que treballen amb les carretilles. 

• Pavimentació de la zona darrera el moll de carrega de la Planta de RVOL. 

• Col·locació de tanca opaca en zones diverses. 

• Elimlnació del cobert verd de la nau d'envasos de Gava Ir. S'ha retirat tant la xapa 
com el formigó i s'ha traslladat dos metres en darrera, deixant tota aquesta paret 
lateral uniforme, i ampliant el pas de visites. 

• Creació del nou magatzem de SEMESA, a la nau annexa al taller de manteniment. 
Durant el 2011 es portara a terme la implantació del nou sistema d'estocatge i 
control d'existencies de magatzem, que permetra portar una major control sobre 
I'ús deis materials comprats per SEMESA. 

No s'ha produ'it cap fet posterior significatiu des de la data de finalització de I'exercici 
2010 fins a la .data de formulació deis Comptes Anuals. 

La societat no té accions propies i durant I'exercici 2010 no ha desenvolupat cap projecte 
de l+D. 

1 
I 
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Com a membres del Consell d'Administració de SEMESA, acreditem mitjan~ant 
signatura en aquesta pagina, el balan~, el compte de perdues i guanys, I'estat de 
canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu i la. memoria de I'exercici 
acabat a 31 de desembre de 2010 i I'informe de gestió de I'exercici 2010 que 
s'inclouen en 21 fulls de paper timbrat, clase sa, serie OK números del 4490021 al 
4490040 i el present. Aquests comptes anuals i I'informe de gestió han estat 
formulats pel Consell d'Administració en data 16 de febrer de 2011. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

D. rdi Campillo i Gámez 
, \ 

D. Miguel Angel Clavero Blanquet 

arí 

/;/ 
/ .. 1----J ' Sergi Abella i Vila 
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