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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 propletat en la seva totalitat de la societat Tractament i Selecció de 
Residus, S.A. (TERSA), convertint-se d'aquesta manera en Socletat Anonima . 
Unipersonal. 

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

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

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

1.4 - Per assolir aquests objectlus, SEMESA, amb efectes 1 de gener de 2012 ha 
subscrit un nou contracte amb el seu Accionista únic, la mercantil 
"Tractament I Selecció de Residus, S.A.". En aquest nou contracte es 
determinen els serveis que SEMESA presta al seu accionista únic, alxí com 
la cessló d'ús deis actius i instal·lacions propletat de TERSA, per tal de que 
SEMESA desenvolupl la seva activitat (Nota 14). 

1.5 - La Societat segons el prevlst a I'article 42 del Codi de Comen;, pertany al 
grup consolidat encapc;alat per la socletat mercantil Barcelona de Servels 
Munlclpals, S.A., amb domicili en el e/Gran Vla Caries JII, 85 bis, 08028 . 
Barcelona, la qual dlposlta els seus comptes anuals consolidats, pendents de 
formulació, en el Registre Mercantil de Barcelona. L'ens dominant últim de la 
Socletat es l'Ajuntament de Barcelona, amb domlclll 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 legislació mercantil vigent i amb 
les normes i princlpls establerts en el Pla General de Comptabllltat aprovat 
pel R.D. 1514/2007 i amb les successives modlficaclons introdu'ldes en el seu 
cas, amb I'objecte de mostrar la imatge fidel del patrlmoni, de la situac1ó 
financera, deis resultats de les seves operacions així com de la veracitat deis 
fluxos incorporats en I'estat de fluxos d'efectlu. 

La Societat formula comptes anuals en format normal. 

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

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

La preparació deis comptes anuals requereixen la realització per la Direcc1ó 
de la Societat de determinades estimaclons comptables I la consideració de 
determinats elements de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es 
fonamenten en I'experiemcla historica i altres factors, incloent les 
expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables. 

Si bé les estlmacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació 
disponible a la data de tancament deis presents comptes anuals, qualsevol 
modlflcació en el futur d'aquestes estimaclons s'aplicaria de forma 
prospectiva des d'aquell moment, reconeixent I'efecte del canvi en 
I'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys de I'exercici en 
qüestló. 

Les prlncipals estimacions I judicis considerats en els comptes anuals són les 
següents: 

• Vides útils deis elements de I'immobilitzat Intangible i material (Nota 
4.1). 

• Valors raonables deis Instruments financers (Notes 4.2 i 4.4). 

• Estimació de la provisió a lIarg termlnl (Notes 4.6 i 10). 



2.3 - ComparabJlltat de la I 

CLASE 8.' 
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1~'~~Tf~~\lV,ptes anuals deis exerclcls' 2012 I 2011 s'han formulat d'acord amb 
I'estructura establerta en el Pla General de Comptabilltat, havent segult en la 
seva elaboracló I'aplicacló de crlterls uniformes de valoracló, agrupacló, 
classlflcacló I unltats monetarles, de manera que la Informacló presentada és 
homogemla I comparable. 

2.4 - Excepte Indlcacló contraria, els comptes anuals es presenten en euros amb 
declmals. L'euro es la moneda funcional I de presentacló de la Socletat. 

Nota 3 - DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La pro posta de dlstrlbucló del resultat de I'exerclcl 2012 formulada pel 
Consell d'Admlnlstracló de la Socletat I que haura de ratificar l'Acclonlsta 
únic és la següent: 

Base de repartlment: 
Beneflcl de I'exerclcl 518.910,59 

DIstrlbucló: 
Reserva voluntaria 518.910,59 

Nota 4 - NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les prlnclpals normes de registre I valoracló utllltzades per la Socletat en 
I'elaboracló deis seus Comptes Anuals per a I'exerclcl 2012, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobllitzat Intangible I material 

L'lmmobilltzat Intangible I material es troba valorat al preu d'adqulslcló, 
dedu'ida I'amortltzacló acumulada I les perdues pel deterlorament de valor, si 
escau. 
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Les reparacions que no slgnifiquin una ampliació de la capacitat productiva o 
un aliargament de la vida útil I les des peses de mantenlment són carregades 
dlrectament al compte de perdues i guanys. Els costos d'ampliació, 
modernltzacló o millora que donen Iioc a un augment de la durada del bé o a 
un increment de la seva capacitat productiva són capitalitzats com a més 
valor del bé. 

L'amortltzació 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'adqulslcló. 

Els percentatges anuals aplicats són els següents: 

Coeficient 

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

b) Immobilitzat intangible: 
• Aplicacions informatlques 25 

Aquests percentatges són homogenls amb els aplicats a I'exerclcl 2011. 

Per a la realització de la se va activitat la Societat utllltza actius no 
generadors de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre EHAj733j2010 
de 25 de mar\;, per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses 
públlques que operen en determinades circumstancles, els actius no 
generadors de fluxos d'efectiu són aquells que s'utilitzen no amb I'objecte 
d'obtenir un beneflcl o rendiment economic, slnó per I'obtenció de fluxos 
economics socials que beneflci'(n a la col·lectivitat per mltja del potencial 
servei o utllitat pública, a canvi d'un preu fixat directa o indirectament per 
l'Administració Pública com a conseqüencia del caracter estrategic o d'utilltat 
pública de I'activitat que desenvolupa. 

Al tancament de I'exerclcl, la Societat avalua el deterlorament de valor deis 
dlferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estlmant 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 dete 
considerat I'existencia 

~~~J{~tament i selecció 

4.2 - Actius financers 
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d'aquests actius, la Societat ha 
d'explotacló vinculada a I'activitat 

urbans. 

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

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

Els actlus financers es donen de baixa en el balan<; de la Societat quan s'han 
extingit o s'han cedit la totalltat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu 
de I'actiu financer, essent necessari que s'hagin traspassat substanclalment 
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. 

La totalitat deis actius financers de la Societat es classiflquen en la categorla . 
de préstecs i partides a cobrar. 

Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonable de 
la contraprestació lliurada, que, lIevat que hl hagl alguna evidencia en 
contra, correspon al preu de transacció, incloses les despeses de transacció 
que 11 slguin directament Imputables. En posteriors valoracions es valoren a 
cost amortitzat, comptabllitzant els Interessos merltats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del ti pus d'interes efectiu. 

No obstant, aquells credits per operacions comercials amb venciment no 
superior a un any I que no tlnguln 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. 
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Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabllitat en quanties I 
venciments deis saldos deis comptes que esta n classificats en la categoria de 
préstecs I comptes a cobrar, la Socletat reaJitza almenys al tancament de 
cada exerclcl la corresponent correccló del valor per deteriorament amb 
carrec al compte de perdues i guanys de l'exerclcJ en que el deteriorament 
s'ha posat de manlfest. Les reversions de les perdues per deteriorament 
previament registrades, en cas de produir-se, es reconelxen en el compte de 
perdues I guanys de I'exercicl en que el deteriorament s'ha eJimlnat o redui't. 
L'lmport de la provisió és la diferencia entre el valor comptable de I'actiu i el 
valor actual deis fluxos d'efectiu futurs estlmats, descomptats al tlpus 
d'interes efectiu. 

S'incJouen els següents saldos: 

• Dlposits i fiances lIiurats a Jiarg termini: figuren reglstrats a I'epígraf 
d'inverslons financeres a lIarg termlnl, 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 prestacions de 
servels. 

• Comptes a cobrar per operaclons no comercials. S'inclou saldos amb 
personal, etc. 

• ImposlcJons a termini amb venclments Inferiors a un any. 

SI el seu venciment es superior a tres mesos des de la seva 
constitució la socletat les classifica a I'epígraf Inversions financeres a 
curt termini, altres actlus financers, classificant-se a I'epígraf d'efectiu 
I altres actius líquids equivalents qua n el seu venciment no es 
superior a tres mesos. 

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 

CLA~D~t: 
l¡¡¡itilll.iffiIRlJilill 

Tipus - classe d'existElncia 

Recanvis 
Filferro 
HDPE natural 
HDPE color 
Film 
Pet 
Plastlc mlx 
Metalls 
Brik 
Pa per - Cartró 
Fusta I Poda 
Bestreta a proveTdors 
Total Existilncies 

4.4 - Passius financers 
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de desembre de 2011 i 2012, és la 

2012 

104.900,78 
6.888,50 
5.317,81 
1.971,64 
6.443,81 
5.552,65 
9.846,31 

12.375,53 
7.204,57 

258,80 
2.184,32 
4.787,78 

167.732,50 

2011 

95.000,00 
13.330,00 

3.853,92 
4.213,76 
2.690,01 
7.134,14 
4.509,94 
9.201,54 
3.761,68 
1.361,68 
1.700,16 
5.149,58 

151.906,41 

La Societat fixa la categoria deis seus passlus financers en el moment del 
seu reconelxement inicial en base a les decisions adoptades per la Direcció. 
Aquesta c1assificació depem de la finalitat per la qual aquests passlus han 
estat formalitzats. 

Es c1assifiquen 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 passlu financer es reconeixera quan I'obligació que genera 
s'hagi extingit. 

La Societat c1assifica la totalitat deis seus passlus flnancers en la categoria 
de deblts I partldes a pagar. 

Es registren Inicialment pel seu valor raonable, que, lIevat que hi hagi 
alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En posterlors 
valoracions es valoraran a cost amortltzat, comptabilitzant els interessos 
merltats en el compte de perdues i guanys apllcant el metode del tipus 
d'interes efectiu. 
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No obstant, aquells debits per operacions comercials amb venciment no 
superior a un any I que no tinguln un tipus d'lnteres contractual, així com 
altres comptes a pagar no comerclals, els imports deis quals es preveu 
liquidar en el curt termlnl, es valoren a valor nominal, tant en la valoració 
inicial com en la valoracló posterior, quan I'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 

Els passlus financers que la Societat classifica en aquesta categorla són els 
següents: 

• Debits per operaclons comercials corresponents als saldos credltors per 
prestacions de servels i prove"idors empreses del grup i associades. 

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

4.5 - Impost sobre beneflcis 

D'acord amb el que disposa I'article 34.2 del Real Decret Leglslatiu 4/2004, 
de 5 de mar~, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Impost sobre 
Societats, la Societat aplica la bonificació del 99% que aquesta normativa 
contempla sobre les activltats compreses a I'apartat 2 de I'article 25 de la 
Llel 7/1985 de Bases del regim local. 

La despesa per Impost sobre beneficis de I'exercici es calcula mitjan~ant la 
suma del impost corrent que resulta de I'aplicacló del ti pus de gravamen 
sobre la base imposable de I'exercici i despres d'aplicar les deduccions que 
flscalment slguln admissibles, més la varlacló deis actlus i passius per 
impostos diferits. 

Els actius i passius per impostos dlferlts inclouen les diferencies temporimies 
que s'ldentifiquen com aquelis imports que es preveuen recuperar o satisfer 
per les diferencies entre els Imports en llibres deis actius I passius i el seu 
valor fiscal, alxí com les bases imposables negatives pendents de 
compensació i els credlts per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Els 
esmentats Imports es registren aplicant a la diferencia temporimia o credit 
que correspongul el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o 
liquidar-los. 

Per la seva part, els actius per Impostos diferits, identificats con diferencies 
temporimies només es reconeixen en el cas de que es consideri probable que 
la Societat generi beneficis flscals suficients per poder fer-Ios efectius. 



15 
OK8675932 

Amb ocasió de cada es revisen els impostos diferits 

~
. ¡ts (tant actlus ' b I'objecte de comprovar que es 

~¡ . il guin vigents, rtunes correcclons als matelxos 
,. l: amb els resultats deis ana lisis efectuats. 

4,6 - Provisions i passius contlngents 

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'obllgació i I'import es 
pot estimar de forma fiable. 

Les provlsions es valoren pel valor actual deis reemborsaments que s'espera 
que siguin necessaris per liquidar I'obligacló usant un tipus abans d'lmpostos 
que reflecteixi les avaluaclons del mercat actual del valor temporal deis 
dlners I els riscos específics de I'obligació. Els ajustaments en la provisló 
amb motiu de la seva actualització es reconelxen com una despesa flnancera 
conforme es van merltant. 

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 necessarl per a liquidar la 
provisió sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com 
un actiu independent, sempre que sigui practlcament segura la seva 
recepcló. 

Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles 
obligacions sorgldes com a conseqüemcla de successos passats, la 
materialització deis quals esta condicionada que ocorri o no un o més 
esdevenlments futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests 
passius contlngents 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 principl 
de merltació i el de correlació d'ingressos i despeses, independentment del 
moment en que són cobrats o pagats. 
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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 actlvitat, deduint els descomptes, 
I'impost sobre el valor afegit i altres impostos relaclonats amb les vendes, 

Els Ingressos per prestacions de servels es reconeixen quan compleixen els 
següents requlsits: 

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

• La Societat rep els beneficis o rendiments economics derivats de la 
transacció, 

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat, 

• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per 
Incórrer fins a completar-la poden ser valorats amb fiabllltat, 

Una part deis ingressos per prestaclons de serveis de la Socletat s'originen a 
partir del contracte subscrit amb el seu Accionista únic, la mercantil 
"Tractament i Seleccló de Residus, S,A,", En aquest contracte es determinen 
els serveis que SEMESA presta al seu Accionista únic, alxí com la cessió d'ús 
deis actlus i instal,lacions propletat de TERSA, per tal de que SEMESA 
desenvolupl la seva activitat (Nota 14), 

Els ingressos per interessos es reconelxen utilitzant el metode del tipus 
d'interes efectiu, 

4,8 - Medi ambient 

Les despeses derlvades de les actuacions empresarlals que tenen per objecte 
la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a 
despeses de I'exercici en que s'incorren, No obstant alxo, si suposen 
inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar I'impacte o la 
protecció i millora del medl ambient, es comptabllltzen com a major valor de 
l'lmmobilitzat (Nota 15), 

4,9 - Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb empreses vinculades es 
comptabllltzen a preu de mercat. 
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Nota 5 -

_i~~~W;J~at de la Societat es traba ex posada a diversos riscos financers: rlsc 
de credlt, rlsc de ti pus d'interes i risc de liquidltat. 

La gestió del risc financer va a carrec de la Direcció financera del Grup, que 
Identifica, avalua i cobreix els riscos financers. 

a) Risc de credit 

El risc de credit es troba a I'efectlu I a equivalents de I'efectiu, alxí com de 
deutors comercials o d'altres deutes, Incloent comptes pendents de 
cobrament I transaccions compro meses. 

En relacló amb els deutors comercials, el rlsc d'lmpagament és molt 
redu"it, ates que els seus principals clients són empreses del grupo 
Addicionalment la Societat avalua la qualitat creditícia deis cllents, 
considerant la seva posició financera, I'experlencla passada i altres 
factors. Els límlts Indlvlduals de credit s'estableixen en funcló de criteris 
interns. 

b) Risc de tipus d'interes 

No existeix a la Societat. 

c) Risc de liquiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del rlsc de liquiditat que implica la 
disponibilltat de flnan~ament suficient per un import suflclent mitjan~ant 
facilitats de credit, tant del propl Grup al qual pertany, com, en el seu 
cas, d'entltats financeres. 

La Dlreccló realitza un seguiment de les prevlslons 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 tipus 
d'interes mitja del 2,08% (3,00% a I'exerclcl 2011). Aquestes imposicions 
es formalitzen en entltats financeres de solvencia contrastada. 
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Nota 6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
l'lmmobllitzat intangible durant els exercicis 2011 i 2012 es sintetitzen en 
els quadres resums que s'acompanyen a continuacló: 

Exercici 2011 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2011 
Altes 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITZACI6 ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotació a !'amortltzac16 de I'exercici 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2011 

Exercici 2012 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2012 
Altes 
Balxes 
Saldo a 31.12.2012 

AMORTITZACI6 ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2012 
Dotaeió a I'amortltzaeló de I'exerelel 
Balxes 
Saldo a 31.12.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2012 

Altre 
immobllltzat 

Intangible 

115.062,12 

115.062,12 

115.062,12 

115.062,12 

Altre 
Immobilitzat 

intangible 

115.062,12 

115.062,12 

28.765,53 

28.765,53 

115.062,12 

86.296,59 

Aplicacions 
inform¡Uiques Total 

3.942,54 119.004,66 

3.942,54 119.004,66 

3.942,54 3.942,54 

3.942,54 3.942,54 

115.062,12 

115.062,12 

Apllcaclons 
Informatigues Total 

3.942,54 119.004,66 

(-) 3.942,54 (-)3.942,54 
115.062,12 

3.942,54 3.942,54 
28.765,53 

(-) 3.942,54 (-) 3.942,54 
28.765,53 

115.062,12 

86.296,59 



6.2 - L'epígraf d'altre 

l· ~aciÓ d'un nou eL ~o:!.t a I'exerclcl 
lJl¡im"~ ,1 i'f'nortització economlca. 
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Inclou els costos assoclats a la 
empresarial implantat en la seva 
exercici quan la Societat inicia la 

6.3 - L'import deis elements de I'immobilitzat intangible totalment amortitzats i en 
ús a 31.12.2012, és de 3.942/54 euros (3.942/54 euros al 31.12.2011). 

Nota 7 - IMMOBILlTZAT MATERIAL 

7.1 - El detall i moviments reglstrats pels comptes que Integren I'epígraf de' 
I'immobilitzat material durant els exerclcls 2011 i 2012 es sintetltzen en els 
quadres resums que s'acompanyen a contlnuacló: 

Exercici 2011 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2011 
Traspassos 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotació a I'amortltzacló de I'exercici 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2011 

Instal·lacions 
tecnlques i altre 

immobilitzat 
material 

808.564/99 

808.564,99 

653.272,35 
54.799/49 

708.071,84 

155.292/64 

100.493,15 



Exercici 2012 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2012 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2012 
Dotacló a I'amortització de I'exercicl 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2012 
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Instal·lacions 
tecniques I altre 

immobilitzat 
material 

808.564,99 
(-) 808.564,99 

708.071,84 
44.888,83 

(-) 752.960,67 

100.493,15 

7.2 - Com a conseqüelncla del desmantellament de la planta de selecció d'envasos 
manual denominada Gava 2, la Societat ha procedlt a donar de baixa la 
totalitat deis actius que han quedat obsolets o que esta ven totalment 
amortitzats. Aquestes baixes han origlnat unes perdues per import de 
55.604,32 euros, les quals conjuntament amb el benefici per import de 
7.200,00 euros originat per la venda d'un element de transport que figurava 
a I'immobllltzat material amb valor zero, ha suposat que el resultat per 
baixes de I'immobliltzat material sigui negatlu per Import de 48.404,32 
euros. 

7.3 - L'import deis elements de l'lmmobilitzat material totalment amortitzats i en 
ÚS a 31.12.11, és de 391.049,94 euros. 

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

7.5 A 31.12.2011 I 2012 no hi ha deteriorament de valor deis diferents actius no 
generadors de fluxos d'efectlu de la Societat. 
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Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

CLASE 8.' 
8.1 !llIK¡¡~~~!ries d'actius financers 

El valor en Ilibres de cadascuna de les categorles d'actius financers a 31 de 
desembre de 2011 i 2012 es detallen en els quadres següents: 

ACTIUS FINANCERS 
Exerclcl 2011 A LLARG TERMINI 

CREDlTS 
Categorles 1 ALTRES TOTAL 

Préstecs i partldes a cobrar 322,14 322,14 
322,14 322,14 

ACTIUS FINANCERS 
Exercici 2011 A CURT TERMINI 

CREDITS 
Categorles 1 ALTRES TOTAL 

Préstecs I partldes a cobrar 4.320.476,93 4.320.476,93 
4.320.476,93 4.320.476,93 

ACTIUS FINANCERS 
Exercici 2012 A LLARG TERMINI 

CREDITS 
Categorles 1 ALTRES TOTAL 

Préstecs i partldes a cobrar 322,14 322,14 
322,14 322,14 

ACTIUS FINANCERS 
Exercici 2012 A CURT TERMINI 

CREDITS 
Categorles 1 ALTRES TOTAL 

Préstecs i partldes a cobrar 1.549.709,70 1. 549.709 , 70 
1.549.709,70 1.549.709,70 
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La Societat ha registrat comptablement una Imposicló a termini per un 
Import total de 2.000.000,00 euros amb carrec a I'epígraf d'altres actius 
líqulds equivalents ates que el seu venciment des de la constltucló és Inferior 
a tres mesos. A 31 de desembre de 2011 la Societat mantenia registrada 
una imposició a terminl per Import de 3.500.000,00 euros amb carrec a 
I'epígraf inversions financeres a curt termlnl ates que el seu venciment des 
de la constltució era superior a tres mesos i inferior a un any. 

Les imposicions a termini estan formalitzades amb entitats de credlt, 
mitjan<;ant diposits d'estalvi. El tipus d'lnteres mltja es situa en un 2,08% 
(3,00% a I'exercici 2011). 

8.2 - Els moviments de I'exercici deis comptes correctors representatius de les 
perdues per deteriorament deis clients per vendes I prestaclons de serveis es 
detallen a contlnuacló: 

• Deterlorament de valor a 01.01 
• Dotació per deteriorament de I'exerclci 
• Deteriorament de valor a 31.12 

2012 

10.085,61 
33.740,03 
43.825,64 

2011 

10.085,61 
10.085,61 

El deteriorament de valor realitzat el 31 de desembre de 2011 I 2012 cobreix 
la totalltat d'aquells saldos deutors que s'estima no seran realitzables. 

Nota 9 - FONS PROPIS 

9.1 - El capital social de la Socletat 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 únlc 
accionista és Tractament I Selecció de Residus S.A., per tant la societat és de 
caracter unipersonal. 

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

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



CLAS{ a,Reserva legal 
11l0100~H®11.iJi¡nReserves vol 

2012 

209.800,00 
1.250.197,79 

1.459.997,79 
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2011 

209.800,00 
2.122.120,77 

2.331.920,77 

9.3 - L'artlcle 274 del Text Refós de la Llel de Socletats de Capital establelx que 
les socletats destinaran el 10% del beneflci de I'exerclcl a la reserva legal 
fins que aquesta arrlbl, almenys, al 20% del capital social. Aquesta reserva, 
mentre no superi el límit Indlcat, només es podra destinar a la compensació 
de perdues en el cas que no existelxln altres reserves disponibles suflclents 
per a aquest fI, o a augmentar el capital social, I sois sera disponible per als 
accionistes en cas de IIquldació de la Societat. 

9.4 - Amb data 17 de febrer de 2012 l'Accionista Únic de la Socletat va aprovar el 
repartiment d'un dividend brut extraordinari amb carrec a I'epígraf de 
reserves voluntaries, de 95,328885 euro per cadascuna de les 10.490 
accions de la SOcletat, essent el total del dlvidend de 1.0000.000,00 euros. 

9.5 - Els contractes subscrits amb I'accionista únlc són els que es descriuen a la 
Nota 1.4 i 14.1. 

Nota 10 - PROVISIONS A LLARG TERMINI 

L'epígraf de Provisions a lIarg termlnl Inclou: 

• Un import de 61.775,79 euros corresponent a la quantia de la paga 
extraordinaria de desembre que s'hagués hagut d'abonar al personal 
de la Societat abans de flnalitzar I'exercici, pero que ha estat suprimida 
per I'article 2.1 del Reial Decret Llel 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir I'estabilitat pressupostarla I de foment de la 
competitivitat. L'artlcle 2.4 d'aquesta disposició preveu que "les 
quantltats derivades de la supressló de la paga extraordinaria i de les' 
pagues addlclonals de complement específic o pagues addicionals 
equivalents d'acord amb el dlsposat en aquest article es destinaran en 
exercicls futurs a realitzar aportaclons a plans de pensions o contractes . 
d'asseguran~a col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia 
de jubilació, amb subjeccló al que estableix la Llei Organlca 2/2012, 
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes I 
amb l'lmport que es determini en les corresponents lIeis de 
pressupostos". En conseqüencia, ates que es un exigible cert, l'lmport 
esmentat ha estat carregat a I'epígraf Carregues socials, Despeses de 
personal del deure del compte de perdues I guanys amb abonament a 
I'epígraf Provisions a lIarg termlni del passiu del balan~. 
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• Una provisió de 45.000,00 euros per a la cobertura d'una sanció 
1m posada pel Ministeri de Treball. Aquesta sanció va ser recorreguda 
per SEMESA, estant el recurs pendent de resolució. 

Nota 11 - PASSIUS FINANCERS 

11.1 - El valor en lIibres de cadascuna de les categories de passlus financers a curt 
termini a 31 de desembre de 2011 i 2012 es detallen en els quadres 
següents: 

Exercici 2011 

Categories 

Deblts I partides a pagar 

Exercici 2012 

Categories 

Debits i partides a pagar 

DEUTES 
1 ALTRES 

1.759.772,26 
1. 759. 772,26 

DEUTES 
1 ALTRES 

1.390.217,19 
1.390.217,19 

TOTAL 

1.759.772,26 
1.759.772,26 

TOTAL 

1.390.217,19 
1.390.217,19 

11.2 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuat a prove'ldors, 
disposició addicional tercera "Deure d'informació" de la L1ei 15/2010, de 5 de 
julio!. 

En relacló al que preve u la L1ei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIulta 
contra la morosltat en operacions comercials I pel que fa a les obligacions 
deis contractes formalitzats a partir de la data d'entrada en vigor de la 
matelxa, el passat dia 7 de juliol, a data 31 de desembre de 2012 i 2011: 



CLASE 8.-
·1 

dlns del terminl 

de 
el 
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11.3 - La Societat no té passlus financers amb valor raonable significatlvament 
diferent al seu valor comptable. 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

12.1 La composlcló deis comptes d'Admlnlstracions Públiques a 31 de desembre 
de 2011 i 2012 és la següent: 

EXERCICI 2011 

Saldos Saldos 
Deutors Credltors 

al Impost sobre el Valor Afeglt: 

• Quota a compensar desembre de 2011 241.210,65 
bl Impost sobre Societats 

• Exerclcl 2010 4.669,59 
• Exercici 2011 26.651,95 

cl Impost sobre la Renda de les Persones FIslques: 

• Retenclons IIquldació desembre de 2011 20.277,91 
dl Organlsmes de la Seguretat Social: 

• Assegurances social s desembre 2011 34.722,41 
272.532,19 55.000,32 
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EXERCICI 2012 

Saldos Saldos 
Deutors Creditors 

a) Impost sobre el Valor Afeglt: 

• Quota a cobrar desembre de 2012 329.941,20 
b) Impost sobre Societats 

• Exercici 2011 27.077,78 
• Exercici 2012 15.581,72 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retenclons IIquldacló desembre de 2012 14.396,02 
d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances social s desembre 2012 3.223,24 39.008,57 
375.823,94 53.404,59 

12.2 - La conciliació deis Imports nets d'ingressos i despeses de I'exercici 2012 amb 
les bases imposables de l'Impost sobre Societats són les següents: 

Activitats Activitats no 
bonlficades Bonlficades 

Resultat comptable després d'impostos 518.910,59 
Diferencies permanents: 

• Impost sobre Socletats 1.536,00 
• Sancions 

Base Imposable 520.446,59 

Quota Integra previa (30%) 156.133,98 

Bonificació arto 34.2 del R.D. 4/2004 - 154.572,64 

Deducclons aplicades -25,34 
Quota Integra ajustada 1.536,00 

Retenclons I pagaments a compte 17.117,72 

Quota líqUida a cobrar 15.581,72 

La quota tributaria s'ha calculat apllcant la bonlficació del 99% sobre el 
resultat produ'it per I'explotació, d'acord amb el que dlsposa I'article 34.2 del 
Real Decret Legislatiu 4/2004/ de 5 de man;, pel qual s'aprova el text refós 
de la L1ei d'Impost de Societats. 

12.3 Segons les disposicions legals vlgents les Iiquidacions d'impostos no es 
poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescrlpcló de quatre anys. 



La Socletat té oberts a 
que Ii són d'apllcacló. 

C .. Lm' . ¡rp que es meritin 
mdes a 31 de '",1\"(" . I':¡!I_:""_~I, , ., 1, 

Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES 

13.1 - Aprovisionaments 
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exerclcis no prescrits pels tributs 
"rfrnirri~~r"rlors de la Societat no 

a les dotaclons per provisions 

La composlció d'aquest compte pels exercicis 2012 I 2011 és la següent: 

• Combustible 
• Recanvis 
• Vestuari 
• Utillatge 
• Material electrlc 
• Material informatlc-comunlcació 
• Materials diversos 
• Envasos I embalatges 
• Material de seguretat 
• Rappels sobre compres 
• Variació exlstencies 

• Treballs realitzats per altres 
empreses 

• Repercussió costos estructurals de 
TERSA a SEMESA (Nota 14.1) 

2012 

108.734,06 
163.321,84 

14.565,69 
1.080,67 

22.453,50 
6.486,29 

140.966,23 
14.915,10 
23.323,82 
(-) 828,30 

(-) 3.459,28 
491.559,62 

1.392.421,15 

960.062,15 
2.352.483,30 

2011 

101.432,78 
154.842,91 

14.664,67 
606,93 

46.117,51 
785,88 

177.411,31 
31. 751,20 
15.869,27 

(-) 21.057,56 
522.424,90 

1.950.895,13 

1.719.172,32 
3.670.067 A5 

2.844.042,92 4.192.492,35 

A I'epígraf de treballs realitzats per altres empreses s'inclou un import de 
1.296.090,88 euros (1.870.558,92 euros a I'exercicl 2011) corresponent a 
aquelles despeses associades a les actlvltats realitzades per SEMESA que 
inicialment suporta TERSA i que posteriorment " repercuteix (Nota 14.1). 



28 

13.2 - Despeses de personal 

L'epígraf "des peses de personal" del deure del compte de perdues i guanys 
de I'exercicl 2012 i 2011 presenta la composlcló següent: 

2012 2011 

• Sous I salarls 932.011,99 1.016.767,39 
• Provisló pagues extraordinaries 97.307,03 144.698,24 
• Hores extres 34.533,71 49.822,01 
• Seguretat Social 340.703,96 303.500,32 
• Prestacions al personal a lIarg 

termlnl (Nota 10) 61.775,79 
• Formació 9.759,62 6.145,33 
• Prevenció riscos 6.660,01 3.082,50 
• Altres despeses socials 18.423,40 19.434,95 

1.501.175,51 1.543.450,74 

La plantilla mitjana de la Societat durant els exercicis 2011 i 2012 I al 31 de 
desembre de cadascun deis exercicis distribuIda per sexes i per categories és 
la següent: 

Plantilla mitjana exercici 2011 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 1 1 2 
• Comandaments intermedis 1 5 6 
• Resta de personal 15 19 34 

17 25 42 

31 de desembre de 2011 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 1 1 2 
• Comandaments intermedis 1 5 6 
• Resta de personal 15 18 33 

17 24 41 
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CLASE 8. Dones Homes Total 

li;ii3iWI·ilf"¡'¡~II'ill 
Dlreccló 1 • 1 2 

• Comandaments Intermedls 1 5 6 
• Resta de personal 13 19 32 

15 25 40 

31 de desembre de 2012 

Categorla Dones Homes Total 

• Dlrecció 1 1 2 
• Comandaments Intermedls 1 5 6 
• Resta de personal 13 20 33 

15 26 41 

13.3 - Servels exterlors 

Presenta el següent detall: 

2012 2011 

• Canon resldus munlclpals I algua 17.477,64 67.359,21 
• Arrendament de maquinaria I vehlcles 6.184,15 5.432,06 
• Actuaclons per reparaclons, 

mantenlment preventlu I correctlu 568.248,47 627.104,85 
• Assessors I consultors 63.578,26 105.721,45 
• Transports de subproductes I resldus 218.495,94 317.763,97 
• Tractament I elimina ció de resldus 271.130,56 465.542,96 
• Comlsslons bancarles 890,48 566,69 
• Imatge 250,00 
• Assoclaclons 3.671,40 3.671,40 
• Consums de lIum I algua 274.628,99 315.346,16 
• Material oficina 5.668,67 2.946,51 
• Comunlcaclons (correus, telefon 

mlssatgers) 10.930,56 10.174,09 
• Subscrlpclons 958,68 1.125,80 
• Dietes I despla¡;aments 4.113,87 4.073,10 
• Dietes d'asslstencla als Consells 

d'Admlnlstracló 9.900,00 7.800,00 
• Servel de vigilancia 74.866,09 65.532,32 
• Servels diversos 721,35 1.614,28 

1.531.715,11 2.001.774,85 
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A I'epígraf de serveis exteriors s'han registrat 539.986,20 euros (420.341,26 
euros a I'exerclcl 2011) en concepte de despeses repercutides per TERSA a la 
seva filial SEMESA. 

13.4 - El total d'lngressos per vendes I prestacions de serveis presenta el següent 
detall : 

2012 2011 

• Venda de ferralla 203.804,48 262.916,09 
• Venda de paper-cartró 14.059,30 9.639,62 
• Venda d'estella 379.582,88 404.930,52 

• Venda residus 19.475,80 4.311.75 
• Venda fusta 1.008,75 
• Venda de poda 379,36 177,16 
• Venda de plastic 7.618,40 5.168,41 

625.928,97 687.143,55 

• Prestacions de selecció d'envasos 
lIeugers 1 3.368.570,78 3.072.455,53 

• Prestacions de seleccló d'envasos 
lIeugers II (-) 11.331,47 1.560.918,29 

• Planta de voluminosos de fusta i poda 2.481.809,12 2.672.227,48 
• Entrades de particulars a la planta de 

voluminosos 207,76 73,78 
5.839.256,19 7.305.675,08 

6.465.185,16 7.992.818,63 

Els ingressos es distribueixen geograficament 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'exerclci 
2011 i 2012 són les següents: 



EXERCICI2011 

CLASE 8.' 
Itl~i,~il,lt!,ill~hrl 

Ingressos 
Vendes I prestaclons de serveis 

Despeses 
Aprovisionaments i servels exterlors 

EXERCICI 2012 

Ingressos 
Vendes i prestacions de serveis 

Despeses 
Aprovisionaments I servels exteriors 

Empreses del grup 

TERSA SIRESA TOTAL 

5.839.048,43 1.520,63 5.840.569,06 
5.839.048,43 1.520,63 5.840.569,06 

2.796.139,23 - 2.796.139,23 
2.796.139,23 - 2.796.139,23 

Amb data 1 de gener de 2012 s'ha formalitzat un contracte de prestació de 
serveis entre TERSA I la seva filial SEMESA, en el qual es determina que 
TERSA prestara els serveis en benefici de SEMESA en les següents arees: 

• Dlreccló corporativa. 
• Servels de gestló. Recolzament financer, comptable I informatic. 
• Assegurances. 
• Consultoria en nous projectes. 
• Recursos Humans. 
• Prevenció de riscos laborals. 
• Assessorla legal, jurídica i fiscal. 
• Comercial, compres I de representació. 

Els honoraris deis servels prestats per TERSA es fixen prenent com a 
referencia el preu de mercat apllcat per serveis similars. 
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14.2 Els saldos pendents amb empreses del grup a 31 de desembre de 2011 
2012 són els següents: 

EXERCICI 2011 

ACTlU CORRENT 
Prestacions de servels 

PASSIU CORRENT 
Aprovisionaments I serveis exteriors 

EXERCICI2012 

ACTlU CORRENT 
Prestaclons de servels 

PASSIU CORRENT 
Aprovlslonaments i servels exteriors 

Empreses del grup 

TERSA SIRESA 

540.862,44 4.432,32 
540.862,44 4.432,32 

937.741,82 -
937.741,82 -

Empreses del grup 

TERSA SIRESA 

1.365.023,50 1.839,97 
1.365.023,50 1.839,97 

808.626,90 -
808.626,90 -

TOTAL 

545.294,76 
545.294,76 

937.741,82 
937.741,82 

TOTAL 

1.366.863,47 
1.366.863,47 

808.626,90 
808.626,90 

14.3 - Els membres del Consell d'Administració han meritat durant I'exercici un 
import conjunt de 9.900,00 euros en concepte de dietes d'asslstencia 
(7.800,00 a I'exercici 2011), no havent rebut cap import en concepte de 
sous i salarls. 

No existeixen bestretes, credits, o obligaclons en materia de pensions ni cap 
altre ti pus de garanties assumldes per la Socletat, per compte deis membres 
del Consell d'Adminlstració durant els exercicis 2011 I 2012. 



La remuneració total 
ha estat de 

ClMll! 1I.'Personal de 
gmE§nt directament. 

credits de cap ti pus. 
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2012 del personal de direccló, 
euros a I'exercici 2011) entenent 

com els col·laboradors que d'ella 
al personal de Direcció bestretes ni 

14.4 - Participacions I carrecs deis membres del Consell d'Administració en altres 
societats analogues 

PERSONA 

D'acord amb el que estableix I'article 229.1 del Text Refós de la Llel de 
Societats de Capital, aprovada mltjan(;ant el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 
2 de jullol, s'imposa als administradors el deure de comunicar al Consell 
d'Administracló 1, si no, als altres administradors o, en cas d'admlnlstrador 
únic, a la Junta General, qualsevol situació de conflicte, dlrecte o indirecte, que 
poguessln tenir amb I'interes de la Socletat. 

Cal Informar que no s'han produIt 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'actlvltat al que 
constitueixi I'objecte social, i comunicar igualment els carrecs o les funclons 
que hl exerceixin. 

La Informació facilitada a la Socletat pels consellers que durant I'exercici han 
ocupat carrecs en el Consell d'Administració de la Societat es resumelx en el 
següent quadre: 

EMPRESA CARREC ACTIVIDAD COMPANVÍA 

D. JORDI CAMPILLO GAMEZ TRACTAMENT I SElEccró DE RESIDUS, 
S.A. CONSELLER DELEGAl TRACTAMENT DE RESIDUS 
GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, S,A. VOCAL 

ECOPARC DE BARCELONA, S.A. 

ECOPARC DEL BESOS, S.A. 

ECQPARC DEL MEDITERRANI, S,A. 

DISTRICLlMA 

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

ECQENERGIES BARCELONA SUD, ZONA 
FRANCA 1 GRAN VIA DE L'HOSPITALET, 
S.A. 

vrCEPRESIDENT iR 

VICEPRESIDENT 

VOCAL 

VOCAL 

PRESIDENT 

CONSELLER 

TRACTAMENT DE RESIDUS 

TRACT. INT. RESIDUS MUNICIP , 

TRACT. INT. RESIDUS MUNICIP 

TRACT. INr. RESIDUS MUNICIP 

TRACTAMENT DE FREO 1 CALOR 

GESTlÓ DE RESIDUS 
PROJECTE, EXEcucró 1 SERVE! DE 
DISTRTBUCrÓ DE CAlEFACCIÓ 1 
REfRIGERACI6 
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TRACTAMENT 1 SELECCIÓ DE RESIDUS, D. ROMAN LLAGOSTERA PUJOL S,A, CONSEllER DELEGAT TRACTAMENT DE RESIDUS 

SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS 
RESIDUS, S.A,U, PRESIDENT GESrrÓ DE RESlDUS 

DISTRICLTMA, S.A. CONSELlER TRACTAMENT DE FRED 1 CALOR 

ECOPARC DEL MEDlTERRANI, S,A. CONSELLER TRACT. INT. RESIDUS MUNICIP 

ECOPARC DE BARCELONA, S.A. CONSELlER TRACT. INT. RESlDUS MUNICIP 

ECOPARC DEL BESOS, S.A. CONSELLER TRACT. INT, RESlDUS MUNICIP 

GESTORA DE RUNES DE LA CONSELLER TRACTAMENT DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ, S.A. 

LA CONSELLER 

ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA 
FRANCA 1 GRAN VIA DE L'HOSPITALET, CONSELLER 
S.A. 

CONSELLER 

D. ORIOL VALL-LLOVERA CALMET 

Nota 15 - INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

Ates que tota I'actlvltat de I'empresa va encaminada a la millora del 
medlambient, d'acord amb la Resolució de I'ICAC del 25 de marc; de 2002, 
complementem la Informació comptable amb tots els actius de I'immobllltzat 
de I'empresa, així com tots els ingressos i despeses, deduint els ingressos 
per interessos financers, d'arrendament I excepcionals. 
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CLittl~8.'Preveuen ns ni altres riscos de caracter 
1lIlíllDl\,\lliÜ!lll1biental, en les incórrer la Socletat que siguin 

susceptibles de provisió. En aquest sentlt, els eventuals riscos que poguessin 
derivar-se estan adequadament coberts amb les respectives pollsses 
d'asseguranc;a medlamblental i de responsabilitat civil que la Societat té 
subscrita. 

Nota 16 - AL TRA INFORMACIÓ 

Les des peses d'auditoria, derlvades deis honoraris meritats durant els 
exerclcls 2011 i 2012 per les socletats PrlcewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L. i Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoría, S.A. són repercutlts per 
l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organlsmes autonoms i societats 
que componen el grup municipal. 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2012 

Respecte de la planta de tractament d'envasos, cal Indicar que durant I'exercici 2012, ha 
rebut 17.913 tones d'envasos, quantitat lIeugerament Inferior a les 18.000 tones anuals 
prevlstes. 

Durant I'any 2011 es va aprovar per part del Consell d'Adminlstració de TERSA, 
accionista únic de la Socletat, el Projecte d'optimltzacló i remodelació de les instal·lacions 
del centre de tractament de resldus Municipals Gava - Vlladecans, que va Implicar, com a 
primer pas, I'aturada de la planta de seleccló d'envasos manual (Gava Il) I el seu 
desmantellament. Actualment, I'expedient segueix el seu curs, I s'esta a I'espera que les 
diferents Administraclons implicades donin el seu vlst-i-plau per tal de poder iniciar la 
licitació. L'esmentat projecte, implicara el trasllat de I'actual planta de selecció i 
tractament de residus voluminosos a la nau Gava Il i i la modernització de la Jínia de 
selecció d'envasos automatica (Gava 1), alxí com la remodelacló d'oficines i elements 
auxiliars (vestuaris, sales de control, etc.). 

Respecte de la planta de voluminosos, cal destacar que la venda de subproductes s'ha 
continuat impulsant, mitjan<;ant diferents acclons comercials portades a terme per I'equip 
tecnic, que han permes al lIarg del 2.012, 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 anys anterlors, s'hagi pogut mantenir 
un ritme de sortides per afer front a I'increment d'entrades, princlpalment de residus 
voluminosos. Tot i així, durant I'any 2012 s'han sofert dlficultats, arran del tancament de 
dos deis clients més importants. 

Complementariament, durant I'exercici 2.012 s'ha portat a terme una serie d'actuacions 
de curt termlnl, encaminades a la millora de les instal·lacions del CTRM. Concretament, 
s'ha reparat alguns desperfectes i s'ha mlllorat alguns punts que han ajudat al bon 
funclonament de I'empla<;ament, segons s'esmenta a continuació: 

• Reforma i automatització del control d'accessos del Centre de tractament de 
residus municipals. 

• Renovació d'una part del parc mobil Industrial (carretons elevadors). 

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

• S'ha continuat amb el control exhaustiu i I'actualització diaria de tots els accessos 
al CTRM, tant de subcontractistes com de visites. 

• S'ha refor<;at les mesures de seguretat per a la prevenció de riscos laborals als 
Ilocs de treball: 
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- Instal·lacló de varles línles de per a I'accés segur a la coberta de 
Gava 1. 

CLASE B.' 
- Ins~~lW~~e línles de vida per a la neteja de zones elevades, especialment a la 

zona de taller. 

- Implantació de mesures ergonomiques als diferents lIocs de treball de la planta 
d'envasos. 

• S'ha seguit amb la implantacló 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· 
slmulacre d'emergemcla a les instal·lacions de Gava. S'ha incidit especialment en 
regularitzar totes les proteccions que manquen a les dlferents naus del CTRM. 

• S'ha Inlclat el procés d'implantació d'un sistema de qualitat per al procés de 
selecció envasos, que permetra augmentar el grau de conformitat deis materials 
separats a la planta, i un major grau de satisfacció de c1ient I de compliment de 
les especlflcacions aplicables. 

Cal indicar que el volum de negoci s'ha mantingut respecte del previst en el 
corresponent pressupost, amb una facturació de 6,465.185,16€. Aixo suposa una 
dlsmlnució del 19% respecte de I'any anterior, ates el tancament de Gava II i un ajust 
general deis preus de venda deis subproductes de la planta de resldus voluminosos. 
Cal destacar que els preus per prestació de servei de residus voluminosos, no s'han 
actualitzat segons I'IPC i a més s'han redu'it en un 0,7% respecte de 2011. 

Arran de I'aplicacló del Reial Decret Leglslatiu 20/2012, per al calcul deis costos de 
personal s'ha tingut en compte les següents consideraclons: 

• La previsió de tancament de I'exerclcl 2012, Inclou la dotació d'una provisió per 
I'import equivalent a la paga extraordinaria de Nadal suprimida el seu pagament 
per a posslbles aportacions futures a plans de pensions o altres, d'acord amb el 
propi text del Decret. 

• La perdua de bonlflcaclons per a determinades modalitats contractuals, amb un 
cost aproximat de 34.000€ per als exercicis 2012-2013. 

• No s'ha aplicat cap increment salarial. 

Addicionalment, cal esmentar que no s'ha produ'it cap fet posterior significatiu des de la 
data de finalització de I'exercici 2012 fins a la data de formulacló deis Comptes Anuals. 

El financ;ament segueix essent totalment propl, sense haver hagut de recórrer a 
financ;ament de la activitat. 
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La societat no té accions propies i durant I'exercici 2012 no ha desenvolupat cap projecte 
de I+D. 

La Societat no posseeix derivats financers al tancament de I'exercicl, ni tampoc no n'ha 
tingut contractats durant I'exercici. 
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Com a membres del Consell d'Admi acreditem mitjan~ant signatura 
en aquesta pagina, el balan~, el I i guanys, I'estat de canvis en el 
patrimoni CtIA:S8 'e~at de fluxos ria de I'exercici acabat a 31 de 
desembre de 2012 i I'informe de gestió de 2012 que s'inclouen en 20 fulls de 
paper timbrat, classe 8a, serie OK números del 8675924 al 8675943 i el presento Aquests 
comptes anua ls i I'informe de gestió han estat formulats pel Consell d'Administració en 
data 14 de febrer de 2013. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

D. Miguel Á· g I Clavero Blanquet 

D. Joan Miquel D. osep Oriol Vall-lIovera Calmet 
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