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INFORME D'AUDlTORIA DE COMPTES ANUALS 

A l'Accionista tinic de Solucíons Integrals per als Residus, S.A.U. 

Hem auditat els comptes anuals de Solucions Integrals per als Residus, S.A.U., que comprenen el 
balan.; a 31 de desembre de 2011, 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 I'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 I'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1 de la 
memoria adjunta) i, en particular, amb els pdncipis i criteris comptables que hi conté. La nostra 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes auuals en el seu conjunt, basada 
en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a 
Espanya, que requereix l'examen, mi1jan,ant la realitzacíó de preves selectives, de l'evidencia 
justificativa deIs comptes anuals i I'avaluació de si la seva presentacíó, els principis i criteris utilitzats i 
les estimaciolls realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació. 

Segons la uostra opinió, els comptes anuals de I'exercicí 2011 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Solucíons Integrals per als 
Residus, S.A.U. a 31 de desembre de 2011, aixi com deIs resultats de les seves operacions i deIs seus 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercící anual fiualitzat en aquesta data, de conformitat amb elmarc 
normatiu d'informacíó financera que resulta d'aplicacíó i, en pa1ticular, amb els principis i criteris 
comptables en ell continguts. 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2011 conté les explicacíons que els Administradors consideren 
oportunes sobre la situació de SoluciollS Integrals per als Residus, S.A.U., l'evolució deIs seus negocis i 
sobre altres assumptes i no forma palt integrant deIs comptes anuals. Hem verificat que la informació 
comptable que conté l'esmentat iuforme de gestió concorda amb la deIs comptes anuals de l'exercíci 
2011. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb rabast 
esmentat en aguest mateix paragraf i no inc10u la revisió d'inform¡ ció diferent de l'obtillguda a partir 
deIs registres comptables de la Societat. 

Price, aterhouseCoopers Auditores, S.L. 

xavier r ssa i Galofré 
Soci - u itor de Comptes 

Barcelon ,.16 de febrer de 2012 
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Solucions Integrals per als 

BALAN~OS AL I~~PESEMBRE 

ACTIU 
. .. 

, 

AIAGi:í,üNO,Cq~REN1" ... 

l. Immobílitzat Intangible. 

7. Altre Immovllltzat Intangible. 

II. Immobiiitzat material. 

2. Instal·laclons teenlques, I altre Immobllltzat material. 

. 

.. ...... , 

IV. Inversions en empreses del grup I associades a lIarg 
termini. 

1. Instruments de patrlmoni. 

V. Inversions financeres a lIarg termini. 

5. Altres actius flnancers. 

. 

B)j:\CTIUCORRENT . . 

II. Exlstencies. 

6. Bestretes a proveJdors 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 

1. Cllents per vendes I prestaclons de servels. 

2. Cllents, empreses del grup I assoelades. 

4. Personal. 

5. Aetlus per impost eorrent. 

6. Altres eredlts amb les admlnlstraelons públlques 
IV. Inverslons en empreses del grup i assoclades a curt 
termini. 

5. Altres aetlus flnaneers. 

V. Inverslons financeres a curt termlnl. 

5. Altres aetlus flnancers. 

VII. Efectlu 1 altres actlus líqulds equlvalents 
1. Tresoreria . 

. ', " , TOTAL ACTW'(A:+B) 

OK86755i3 

201012011 (en euros) 

Notes de la 2011 2010 Memoria 
..' .... ' .. 

. ·296,285,05 329.884,56 
6 

114.139,92 114.139,92 

114.139,92 114.139,92 
7 

170.326,23 197.834,66 

170.326,23 197.834,66 

0,00 5.957,72 

0,00 5.957,72 
8.1 

11.818,90 11.952,26 

11.818,90 11.952,26 

.. . .... . .. 

8~936,5()3,13 10.627.017,95 

32.358,56 0,00 

32.358,56 0,00 

2.049.880,90 5.635.262,01 

8.1/8.2 1.241.991,85 1.278.895,95 

8.1/ 13.2 726.258,12 4.355.866,06 

0,00 500,00 

11 46.918,49 0,00 

11 34.712,44 0,00 

8.1 0,00 2.604,90 

0,00 2.604,90 

8.1 6.729.643,85 4.501.247,85 

6.729.643,85 4.501.247,85 

124.619,92 487.903,19 
124.619,92 487.903,19 

9.232.788,28 1,0.956.902,51 
Les notes 1 a 15 descrites en la memoria formen part Integrant del balan, de I'exerclcl 2011 
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Solucions Integrals per als Residus, S.A.U. 

BALAN~OS AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 201012011 (en euros) 

X. Capital Subscrlt 

1. Capital escrlturat. 

lIX. Reserves. 

1. Legal i estatutaries. 

2. Altres reserves. 

VII. Resultat de l'exerclcl. 

XI. Deutas a llarg termini. 

5. Altres passius fjnancers. 

V. Perlodlflcaclones a largo plazo 

XII. Deutes a curt termini. 

5. Altres passlus flnancers. 

V. Credltors comerclals I altres comptes a pagar. 

1. ProveTdors. 

2. Proveldors, empreses del grup I associades. 

4. Pecsonal (remuneracions pendents de pagament). 

, .5. Passius per impost corrent. 

6. Altres deutes amb les Administradons Públiques. 

Periodlflcaclons a cUtt terminl. 

9 

3 

10 

10.4 

10/13.2 

10 811.616,1 

10/13.2 

10 307 

11 

11 

10.4 3.264,00 

Les notes 1 a 15 descrltes en la memoria formen part Integrant del balanc; de l'exerclcl 2011 

4.556.558,03 

130.i~,V"UI 

3.547. 

1.087 
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Solucions S.A.U. 

COMPTEI!UQf '.~RDUES l.. ALS EXERCICIS 
ACAB'A'l'sl'EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 1 2011 (en euros) 

Notes de la 2011 2010 Memoria 

A)b~ERACIONSCONTINUADES . . ' .'. .' ., ...... " . 

1. Import net de la xifra de negocis. 12.4 11.924.424,73 13.438.650,96 

a) Vendes. 778.637,98 702.475,69 
b) Prestaclons de serveis. 11.145.786,75 12.736.175,27 

4. Aprovisionaments. 12.1 -3.687.207,35 -4.098.049,82 
b) Consum de materles primes I altres materles consumibles. -284.182,50 -220.355,74 
e) TrebaHs realltzats per altres empreses. -3.403.024,85 -3;877 .694,08 

5. Altres ingressos d 'explotaci6. 2.800,00 143,76 
a) lngressos aeeesorls I altres de gestló eorrent. 2.800,00 143,76 

6. Despeses de personal. 12.2 -4.852.911,69 -5,393.525,16 
a) Sous, salaris i asslmllats. -3.687.153,14 -4.030.903,81 
b) C.rregues soelals. -1.165.758,55 -1.362.621,35 

7. Altres despeses d'explotaeló. -2.926.675,12 -2.985.645,12 
a) Serveis exterlors. 12.3 -2.918.872,02 -2.976.972,05 
b) Trlbuts. -6.407,11 -6.965,46 
e) Perdues, deterlorament I varlaeló de provlslons per 

oDeraclons comercials. -1.395,99 -1.707,61 

8. Amortltzacl6 de l'lmmobilitzat. 7 -76.925,80 -79.001,00 

12. Altres resultats. 44.077,98 2.143,55 

A,1) 'RESULTAT D.'EXPLOTACIÓ .' 
. ,' ..... 

" 
427.582,75 884;717,17 

13. Ingressos financers. 244.108,89 46.523,84 

a) De partlelpaelons en Instruments de patrlmonJ. 5.240,64 2.604,90 
a.1) En empreses del grup I assoelades. 5.240,64 2.604,90 

b) De vaJors negociables i altres instruments flnancers. 238.868,25 43.918,94 
b.2) En tereers. 238.868,25 43.918,94 

14. Despeses financeres. -1.774,04 -700,06 
b) Per deutes amb tereers. -1.774,04 -700,06 

A.2)RESVLTArFINANCER (13+14+15+16+17) '.' .... . 242.334,85 45.823,78 

A;3}!tESULTATABAN$ P';tMPbSl'o'S (A,1+A.2) _ .669.917,60 930.540,95 
18. Impostos sobre beneficis. 11.2 -1.962,37 -16.530,76 

1~.q)L. .IAI.UI: ................•.........• 1.1 UI:Lb~ 

OPE.AA<Zl.O~S C;()~TIN9Aº.!=S (A;:3iH8) .. '. 
' . 667.955,23 914.010,19 

B).()I?E~eIPNSINTERROMPUOES. . . , .' . 
19. Resultat de I'exerclci procedent d'operaclons Interrompudes net 
d'impostos. 0,00 0,00 

A.5).R.ESULTATDE L'EXERCICI(A.4+19) .' 667.955,23 914.0:1.0,19 

Les Notes 1 a 15 descrltes a la memoria, formen part Integrant del eompte de perdues I guanys de I'exerelel 2011 



Solucions Integrals per als Residu.s, S.A.U. 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 1 2011 (en euros) 

A) ESTATS O' INGRESSOS 1 OESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE OESEMBRE DE 2010 1 2011 

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net 
l. Por valoración instrumentos financieros 

lI. Per cobertures de fluxes d' efectiu. 

lII. Diferencies de conversió. 

IV. Subvencions, donacions i lIegats rebuts. 

V. Per guanys i perdues actuarials i altres ajustaments. 

VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda. 

Transferencies al compte de perdues i guanys 
VIII. Per va lora ció instruments financers 

IX. Per cobertures de fluxes d'efectiu. 

X. Diferencies de conversió. 

XI. Subvencions, donacions i lIegats rebuts. 

XII. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda. 

Les notes 1 a 15 descrites a la memoria formen par! integrant d'aquest Estat de I'exercici 2011 

0,00 

0,00 

0,00 

6 



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

ESTATS DE CANVIS AL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 12011 (en euros) 

B) ESTATS TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2010 1 2011 

Reserves 

Les notes 1 a 15 descrites a la memoria formen part integrant d'aquest Estat de I'exercici 2011 

Resultat de 
¡'exercici 
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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 seu s Comptes Anuals per a I'exercici 2011, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible I material 

L'immobilitzat intangible I material es troba valorat al preu d'adquisició 
dedulda I'amortltzació acumulada i les perdues pel deteriorament de valor, si 
escau. 

Les reparacions que no signifiquln una ampliació de la capacitat productiva o 
un aliargament de la vida útil I les despeses de mantenlment són carregades 
dlrectament al compte de perdues i guanys. Els costos d'ampliació, 
modernització o mlllora que donen 1I0c 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'amortització de I'immobilitzat es calcula en funcló de la vida útil estimada 
deis béns a partir del mateix mes de la compra, aplicant el metode lineal 
sobre el cost d'adquisició. 

Els percentatges anuals apllcats són els següents: 

a) Immobilitzat material: 
• Insta 1·lacions 
• Elements de transports 
• Mobillari 
• Equips informatics 

b) Immobilitzat intangible: 
• Aplicaclons Informatiques 

Coeficients 
% 

12 
16 
10 
25 

25 

Aquests percentatges són homogenis amb els aplicats a I'exercicl 2010. 

Per a la realització de la seva activitat la Societat utllitza actius no generadors 
de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre EHA/733/2010 de 25 de 
mare;:, per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que 
operen en determlnades 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, 
benefici"in a la col I 

I?gi~~f~~~e~:tart;.d¡('~' 
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fluxos economics socials que 
pol:enlClla I servel o utilitat pública, a 

l'Administració Pública com a 
itat pública de I'activitat que 

Al tancament de I'exercici, la Societat 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'avaluacló del deteriorament del valor d'aquests actius, la Societat ha 
considerat I'existencia d'una única unitat d'explotació vinculada a la realització 
de tota c1asse d'activitats Vo prestació de serveis ambientals, I'educació 
ambiental a tercers i la realització de tota mena d'activitats relacionades amb 
el medi ambiento 

4.2 - Arrendaments 

Elsarrendaments en els que I'arrendador conserva una part important deis 
riscos i beneficis derivats de la titularitat es c1assifiquen com arrendaments 
operatius. EJs pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de 
qualsevol incentiu rebut de I'arrendador) es carreguen al compte de perdues i 
guanys de I'exerclci en que es meriten sobre una base lineal durant el període 
d'arrendament. 

La Societat no disposa d'arrendaments financers. 

4.3 - Actius financers 

La Socletat fixa la categoria deis seus actlus financers en el moment del seu 
reconeixement inicial, .en base a les decislons adoptades per la Direcció. 
Aquesta c1assificació depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han 
estat adquirides. 

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

Els actius financers es donen de baixa en el balane; de la Societat quan s'han 
extingit o s'han cedit la totalitat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu 
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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 
coneret de eomptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si 
s'han trames els rises d'insolvencies I de mora. 

Els actius financers de la Soeietat 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 contraprestaeió lliurada, que, lIevat que hl hagi alguna evidencia 
en contra, correspon al preu de transacció, incloses les despeses de 
transaceió que Ii siguin directament imputables. En posteriors 
valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos 
meritats en el compte de perdues i guanys apllcant 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 tlpus d'interes contractual, així 
com les bestretes i credits al personal, els Imports deis quals es preve u 
rebre en el eurt termlni, es valoren a valor nominal, tant en la valoració 
inicial com en la valoracló posterior, qua n I'efecte de no actualltzar els 
fluxos d'efectlu no sigui significatlu. 

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 Soeietat realitza almenys al 
tancament de cada exercici 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 previament 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 redui't. L'import 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 tipus d'interes efectiu. 

S'inclouen els següents saldos: 

• Diposlts i fiances lIiurats a lIarg termlni: figuren reglstrats a 
I'epígraf d'inversions flnanceres 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. 
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• Comptesa 
saldos de 

comercials corresponents als 
del grup i associades per 

• 

prestaclons 

Comptes a cobrar per operacions no comerclals. S'inc\ou saldos, 
amb personal, etc. 

• Imposicions a termini amb venciments inferiors a un any. 

Si el seu venciment es superior a tres mesos des de la seva 
constitució la societat les c\assifica a I'epígraf Inversions 
financeres a curt termini, altres actius financers, c\assificant-se a 
I'epígraf d'efectiu i altres actius líquids equivalents quan el seu 
venciment no es superior a tres mesos. 

b) Inversions en empreses del grup i associades 

Es valoren a preu d'adquisició, excepte quan el seu valor recuperable és 
inferior. En aquest cas, es constitueixen les oportunes correccions 
valoratives per deteriorament. S'entén com a valor recuperable el major 
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor 
actual de fluxos d'efectiu derivats de la inversió. Llevat de que hi hagi 
una millor evidencia del valor recuperable d'aquestes inversions, en 
I'estimació del deteriorament es pren en consideració el import del 
patrimoni net de la societat participada corregit per les plusvalues 
tacites a la data de valoració. 

Les correccions valoratives per deteriorament, i la seva reverslo 
posterior, si escau, es registren en el compte de perdues i guanys. 

En la mesura que la Societat prengul la decisió de vendre a curt termini 
I'import de la seva participació es rec\assificara comptablement a 
I'epígraf d'actius no corrents mantinguts per a la venda. 

4.4 - Passius financers 

La Societat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu 
reconelxement inicial en base a les decisions adoptades per la Direcció. 
Aquesta c\assificació depen de la finalitat per la qual aquests passius han 
estat formalitzats. 

Es c\assifiquen com a corrents els passlus financers amb venciment igualo 
inferior a un any, i com no corrents si el seu venciment és superior a un any. 
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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 valoracions 
es valoraran a cost amortitzat, comptabllitzant els Interessos meritats en el 
compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant, aquelis debits per operaclons comerctals amb venciment no 
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, aixf com 
altres comptes a pagar no comercials, e!s imports deis quals es preveu 
liquidar en el curt termlnl, es valoren a valor nominal, tant en la valoració 
inicial com en la valoració posterior, quan !'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatíu. 

Els passius fínancers que la Socletat classifica en aquesta categoria són els 
següents: 

• Díposíts I fiances constitu'fdes a lIarg termíní: figuren registrats a 
I'epígraf de deutes a liarg termini, altres passius financers. 

• Cobraments de preus públics realitzats per compte d'Ajuntaments, 
fíguren registrats a I'epígraf de deutes a curt termini, altres passius 
financers. 

• Debíts per operacions comercíals corresponents als saldos creditors per 
prestacions de serveis i prove'idors empreses del grup í associades. 

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

4.5 - Impost sobre benefícís 

D'acord amb el que dísposa I'article 34.2 del Real Decret Leglslatíu 4/2004, de 
5 de marc;, pel qual s'aprova el text refós de la Llel d'Impost sobre Societats, 
la Societat aplica la bonificacló del 99% que aquesta normativa contempla 



sobre les activitats com 
Bases del regim local. 
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de I'article 25 de la Llei 7/1985 de 

CLASE 8.' 
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La desp"esa per impost sobre beneficis de I'exercici es calcula mltjan<;ant la 
suma de I'impost corrent que resulta de I'aplicació del ti pus de gravamen 
sobre la base imposable de I'exercici i despres d'aplicar les deduccions que 
fiscalment siguin admlssibles, més la variació deis actius i passius per 
impostos diferits. 

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

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

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

4.6 - Ingressos i des peses 

Amb criteri general els ingressos i des peses es registren atenent el principi de 
meritament 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 ordinarl 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 
seguents requisits: 

• L'lmport deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 
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• La Societat rep els beneficis o rendlments economics derivats de la 
transacció. 

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

• Els costos incorreguts en la presta ció, així com eis que queden per 
incórrer fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

Els ingressos per prestaclons de serveis de ia Societat s'originen a partir deis 
acords o convenis formalitzats amb altres entitats (Nota 1.4). 

Els ingressos per Interessos es reconeixen utilitzant el metode del tipus 
d'interes efectiu. 

4.7 - Provisions I passius contingents 

Les provisions es reconeixen qua n 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 a liquidar I'obligació i I'import es pot 
estimar de forma fiable. 

Les provisions es valoren pei valor actual deis reemborsaments que s'espera 
que siguin necessaris per a liquidar i'obligació usant un tipus abans 
d'impostos que reflecteixi les avaluaclons del mercat actual del valor temporal 
deis diners i els riscos especlfics de I'obiigació. EIs aJustaments en la provlsió 
amb motlu de la seva actualitzacló es reconeixen com una despesa 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 ia provisió 
sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu 
independent, sempre que sigui practicament segura la seva recepció. 

Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles 
obligacions sorgides com a conseqGencia de successos passats, la 
materfalització deis quals esta condicionada que ocorri o no un o més 
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests 
passlus contingents no són objecte de registre comptable presentant-se detall 
deis mateixos en la memoria. 
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'[~~i'd'g¡)Seses derivades de les ¡¡ct~acions empresarials que tenen ¡Jer 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 conseqüencla d'actuacions per minimitzar I'impacta o la 
protecclÓ I miliora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de 
l'lmmobilitzat (Nota 14). 

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 registre atenent a la realitat 
economica de l'operaciÓ. La valoració posterior es realitza d'acord amb el 
previst a la normativa corresponent. 

4.10 - Periodificacions a Ilarg i curt termini de passiu 

En aquests epígrafs es reflecteix: 

• Periodificacions a lIarg terminl: La Societat registra amb abonament a 
J'epígraf de Periodificacions a lIarg termini de passiu els fons rebuts pel 
finan~ament de I'adquisició de camions. S'imputen al compte de perdues 
i guanys de manera correlacionada a I'amortització deis actius finan~ats. 

• Periodificacions a curt termini: Reflecteix els ingressos rebuts en 
concepte de financiació específica de determinats projectes, per als 
quals no s'han incorregut els costos al tancament de I'exercici. 

4.11 - Unió Temporal d'Empreses 

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

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

• Grau de participació: 20,00% 

• Dret de vot: 20,00% 
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• Domicili: CI Roca Plana 14-16, Monteada i Reixac 

• Aetivitat: Gestió del servei de la deixalleria municipal de Corbera de 
Llobregat 

A data 31 de desembre de 2011 el balanc; i el compte de perdues i guanys 
incorporats en els comptes anuals de SIRESA són els següents (corresponen 
al 20% del total del balanc; i compte de perdues l guanys de la U.T.E. amb els 
corresponents ajustos d'integració): 

Compte de perdues i guanys 

Ingressos financers 
De participacions en instruments de patrimoni 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

Impost sobre beneficis 

RESULTAT DE L'EXERCICI 

Balanc 

ACTIU NO CORRENT 
Immobilitzat material 

Instal.lacions tecniques, i altre immob. Material 

ACTIU CORRENT 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Clients per vendes i prestacions de serveis 
Altres credits amb les Adminlstracions Publiques 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 

TOTAL ACTIU 

31/12/2011 

5.240,64 

5.240,64 

5.240,64 

5.240,64 

31/12/2011 

583,64 

6.262,21 
1.030,55 

2.614,28 

10.490,68 
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PATRIMONI NET 
Fons Propis 

Resultat de I'exercici 

PASSIU CORRENT 
Deutes a curt termini 

Altres passlus flnancers 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 

ProveTdors 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU 

Nota 5 - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

Of~86755~2 

31/12/2011 

5.240,64 

269,83 

4.980,21 

10.490,68 

L'actlvltat de la Societat es troba exposada a diversos riscos flnancers: risc de 
credit, risc de tlpus d'lnteres I risc de liqulditat. 

Lagestló del risc financer va a carrec de la Direcció financera del Grup, que 
identifica, avalua i cobreix els riscos financeres. 

al Risc de credit 

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

En relació amb els deutors comercials, el risc d'impagament és molt redu'it, 
ates que els seus principals clients són empreses del grupo Addicionalment 
la Societat avalua la qualitat crediticia 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'lnteres 

No existeix. 
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c) Risc de liquiditat 

La Societat reaiitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
disponibilitat de finan<;ament suficient per un import suficient per atendre a 
les seves obligacions. 

La Direcció 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 imposicions a curt termlni obtenint un ti pus 
d'lnteres promig del 3,00% (3,43% a I'exercici 2010). Aquestes 
imposicions es formalitzen 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 2010 i 2011 es sintetitzen en els 
quadres resums que s'acompanyen a continuació: 

Exercici 2010 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Altes 
Saldo a 31.12.2010 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 
Dotacló a l'amortitzaci6 de I'exercicl 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABlE A 1.1.2010 

VALOR NET COMPTABlE A 31.12.2010 

Altre 
Aplicacions lmmobilitzat 

informatiques intangible 

18.592,55 

18.592,55 

108.293,08 
5.846,84 

114.139,92 

Total 

126.885,63 
5.846,84 

132.732.47 

18.592,55 18.592,55 

18.592,55 18.592,55 

108.293,08 108.293,08 

114,139,92 114.139,92 
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Exercici 2011 
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GOSTAVfp'AT 

Saldo a 1.1.2011 
Altes 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTlTlTZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotaeió a I'amortltzaeló de I'exerelel 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2011 

18.592,55 

18.592,55 
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Altre 
Immobilltzat 

114.139,92 

114.139,92 

132.732,47 

132.732,47 

18.592,55 18.592,55 

18.592,55 18.592.55 . 

114.139,92 114,139,92 

114.139,92 114,139,92 

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 
funcionant durant els exercicis 2010 i 2011 no estara totalment implantat fins 
a I'exercici 2012, Sera en aquest moment quan la Societat el traspassi a 
I'epígraf d'Aplicacions informatiques i inicii' la seva amortització economica. 

6.3 - L'import deis elements de I'immobilitzat intangible totalment amortitzats i en 
ÚS a 31.12.2011, és de 18.592,55 euros (18,592,55 euros a I'exercici 2010), 

Nota 7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat material durant els exercicis 2010 i 2011 es sintetitzen en eis 
quadres resums que s'acompanyen a continuació: 



Exercici 2010 

C05T ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Altes 
Saldo a 31.12.2010 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 
DOlacló a I'amortització de I'exerclcl 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABlE A 1.1.2010 

VALOR NET COMPTA8lE A 31.12.2010 

Exercici 2011 

C05T ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2011 
Altes 
Agregacló UTE 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITlTZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotació a I/amortització de J'exercici 
Agregacló UTE 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2011 

VALOR NET COMPTABlE A 31.12.2011 

Instal·laclons 
tecniques i altre 

immobllltzat 
material 

661.315,86 

661.315,86 

(-) 384.480,20 
(-) 79.001,00 

(-) 463.481,20 

276.835,66 

197.834,66 

Instal·lacions 
tecnlques l altre 

immobilitzat 
material 

661.315,86 
48.833,73 

1.111.45 
711.261,04 

c -) 463,481,20 c-) 76.925,80 
(-) 527,81 

(-) 540.934,81 

197.834,66 

170.326,23 
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Total 

661.315,86 

661.315,86 

(-) 384.480,20 
(-) 79.001.00 

(-) 463.481,20 

276.835,66 

197.834,66 

Total 

661.315,86 
48.833,73 

1.111,45 
711.261,04 

(-) 463.481,20 
(-) 76.925,80 

(-) 527,81 
(-) 540.934,81 

197.834,66 

170.326,23 

7.2 - L'import deis elements de I'immobilitzat material totalment amortltzats I en ús 
a 31.12.2011, és de 200.227,08 euros (190.678,44 euros a I'exercici 2010). 

7.3 - Es 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 de I'immobilitzat intangible ¡material. 
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Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

8.1 - Categories d'aetius finaneers 

OK86755?J4 

de valor deis diferents actius no 

El valor en IIlbres de eadaseuna de les eategories d'aetius finaneers a 31 de 
desembre de 2010 i a 31 de desembre de 2011 es detallen en els quadres 
següents: 

ACTIUS FINANCERS 
A LLARG TERMINI 

Exercici 2011 Exercici 2010 
CREDITS 1 

Cateaories CREDITS 1 ALTRES ALTRES 

Préstecs i partides a cobrar 11.818,90 11.952,26 
11.818,90 11.952,26 

ACTIUS FINANCERS 
A CURT TERMINI 

Exercici 2011 Exereici 2010 
CREDITS 1 

Categories CREDITS 1 ALTRES ALTRES 

Préstecs i partides a cobrar 8.697.893,82 10.139.114,76 
8.697.893,82 10.139.114,76 

La Soeietat ha registrat eomptablement en eoneepte d'imposicions a termini 
un import de 6.700.000,00 euros (4.500.000,00 euros a I'exercici 2010) amb 
carree a I'epígraf Inversions finaneeres a eurt termini, altres actius finaneers 
ates que el seu veneiment des de la eonstitueió es superior a tres mesos i 
inferior a un any. 

Les imposleions a termlni estan formalltzades amb entitats de efedit 
mltjan9ant diposits d'estalvl. El tipus d'interes mitja es situa en un 3,00% 
(3,43% a I'exereiei 2010). 

8.2 - Clients per vendes i prestacions de serveis 

L'epígraf de "Clients per vendes i prestaclons de serveis" presenta el següent 
detall: 
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2011 2010 

• Electrorecycllng, S.A. 51.200,12 113.343,43 
• FCC, S.A. 168.820,99 377.248,47 
• Urbaser, S.A. 286.213,35 239.944,27 
• Hierros y Metales Carsa, S.L. 101.809,15 
• Corporación CLD, S.U.T.R 237.653,12 58.519,91 
• Cespa, S.A. 229.340,35 161.005,92 
• FCC Amblto, S.A. 29.828,22 47.806,34 
• Prestació de Servels al Ciutada 18.958,79 20.201,95 
• Francisco Alberich, S.A. 57.959,87 38.382,92 
• Gestló Esp. d'OHs i Residus 33.446,24 
• Jordl Sors Vila 30.914,94 20.412,94 
• Ajuntament de Sant Climent 9.836,88 13.181,12 
• Ajuntament deRlpollet 44.157,89 29.612,88 
• Altres 43.661,09 57.426,65 

1.241.991,85 1.278.895,95 

Nota 9 - FONS PRO PIS 

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

Les transacclons amb el seu soci únlc es detallen a la Nota 13. 

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

• Reserva legal 
• Reserves voluntaries 

2011 

130.152,40 
5.340.415,82 

5.470.568,22 

2010 

130.152,40 
4.426.405,63 

4.556.558,03 

9.3 - L'artic!e 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix que les 
societats destinaran el 10% del benefici de I'exercicl a la reserva legal flns 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 excedelxi el 10% del capital 
ja augmentat, I 5015 sera disponible per als accionistes en cas de IIquidació de 
la Socletat. 

9.4 - D'acord amb I'exposat a la Nota 1.4, per assolir els objectius, SIRESA compta 
amb acords i encarrecs del seu únic accionista. 
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Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 
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10.1 i'gl:~~;IÓr en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es 
detallen en el quadre següent: 

Passius financers a llar termini 
Cate ories DEUTES 1 ALTRES 

2011 2010 

Debits I partides a pagar 4.050,00 9.050,00 
4.050,00 9.050,00 

Passius financers a curt termini 
Cate ories DEUTES 1 ALTRES 

2011 2010 

Debits i partides a pagar 2.024.846,12 3.224.018,31 
2.024.846,12 3.224.018,31 

10.2 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuat a prove"ldors, 
disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 
dejuliol. 

En relació al que preveu la Llei 15/2010/ de 5 de jUliol de mesures de lIuita 
contra la morositat en operacions comercials i pel que fa a les obligacions 
deis contractes formalitzats a partir de la data d/entrada en vigor de la 
mateixa, el passat dia 7 de juliol, a data 31 de desembre de 2011 i 2010: 

Pagaments realitzats i pendents de pagament 
a la data de tancament 

Exercici Actual 20111 Exercici Anterior 20101 
Import % Import % 

Pagaments dins del terminj -........... - >< maxim leoal 551.79052 1813 - --Diferencia 2.492.191 35 8187 
Total oaaaments a I'exercici 3.043.98187 10000 
Termlni Mitja po~~erat Excedit >< -- - >< (dies de paoament 4488 -Ajornaments que a data de X X tancament sobrepassen el 
termlnl maxim leoal 113.87718 976.34600 

10.3 La Societat no té passius financers amb valor raonable significativament 
diferent al seuvalor comptable. 
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lOA - Periadificacians a lIarg i curt termini de passiu 

Periadiflcacians a lIarg termini Inclau els fans rebuts pel financ;ament de 
I'adquisicióde camians. S'imputen al compte de perdues i guanys de manera 
correlacionada a l'amartització deis actius financ;ats. 

Els moviments reglstrats en aquest epígraf es resumeixen tot seguit: 

• Saldo a 1 de gener 
• Fons rebuts durant I'exercici 
• Incorporació a perdues i guanys 
• Saldo a 31 de desembre 

2011 

163.877,19 
(-) 4.199,97 
159.677,22 

Periodificaclons a curt termini reflecteix els ingressos rebuts en concepte de 
financiacló específica de determinats projectes, per als quals no s'han 
Incorregut els costos al tancament de I'exercici. 

El saldo a 31 de desembre fa referencia als següents projectes: 

2011 2010 

• Impuls treball (Nota 12.2) 299.017,83 
• Punts Verds Barcelona 
• Punts Verds Moblls 192.971,35 
• Punts Verds Zona 
• Dades SEU 35.300,52 
• Dlagnosi SEU 29.358,70 
• Gestió 531.203,41 
• Altres 3.264,00 

3.264,00 1.087.851,81 
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Nota 11 - SITUACIÓ FISCAL 

11.1 -
CLASE 8.' 
I! ''',:il::',j,,'t1f' ilP.I\1 ' '. " 

La cófnposició deis comptes d'Administracions PÚbliques al 31 de desembre de 
2010 i 2011 és la següent: 

Exercici 2010 

al Impost sobre el Valor Afegit: 
• Quota a liquidar desembre 2010 

b l Impost sobre Soeietats 
• Impost Societats 2010 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
• Reteneions Iiquidació desembre 2010 

dl Organlsmes de la Seguretat Social: 
• Asseguranees soeials desembre 2010 

Exercici 2011 

al Impost sobre el Valor Afegit: 
• Quota a compensar desembre 2011 

bl Impost sobre Societats 
• Impost Soeietats 2010 
• Impost Societats 2011 

el Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
• Retencions Iiquldaeió desembre 2011 

dl Organismes de la Seguretat Social: 
• Asseguranees soeials novembre 

desembre 2011 
el Altres 

Saldos Saldos 
Deutors Creditors 

275.279,77 

4.424,13 

48.720,34 

186.227,93 
514.652,17 

Saldos Saldos 
deutors Creditors 

33.681,98 

9.517,45 
37.401,04 

49.808,85 

201.856,64 
1.030,46 

81.630,93 251.665,49 
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11.2 - La conciliació de I'import net d'ingressos i despeses de I'exercici 2011 amb la 
base imposable de I'Impost sobre Societats és la segOent: 

Activitats Actlvltats no 
bonlficades bonlficades Total 

Resultat comptable després d'lmpostos 667.955,23 667.955,23 
Diferencies permanents: 

• Impost sobre Societats 1.962,37 1.962,37 
• Altres (-) 16.599,64 (-) 16.599,64 

Diferencies temporals: 
• Origen any en curs 804,49 804,49 

Base Imposable 654.122,45 654.122,45 

Quota fntegra previa (30%) 196.236,74 196.236,74 

Bonificació arto 34.2 del R.D. 4/2004 (-) 194.274,37 (-) 194.274,37 

Deduccions aplicades 
Quota íntegra ajustada 1.962,37 1.962,37 

Retenclons I pagaments a compte (-) 39.363,41 (-) 39.363,41 

Quota lIquida a cobrar (-) 37.401,04 (-) 37.401,04 

La quota tributaria s'ha calculat aplicant la bonificació del 99% sobre el resultat 
produ'it per I'explotació, d'acord amb el que disposa I'artlcle 34.2 del Real 
Decret Leglslatiu 4/2004, de 5 de mar~, pel qual s'aprova el text refós de la 
Lie! d'Impost de Societats. 

11.3 - Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos no es poden 
considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o ha transcorregut el terminl de prescrlpció de quatre anys. 

La Societat té oberts a d'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 provisionats a 31 de desembre de 2011. 
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Nota 12 - !r:!J;m¡;~~!J2§!~~ 
CLASE 8.' 

12.1 -

La composlció d'aquestepígraf és la següent: 

2011 2010 

• Combustible 48.353,00 45.047,71 
• Vestuari 61,10 8.262,66 
• Materials diversos 186.016,09 130.291,57 
• Material de seguretat 49.752,31 36.753,80 

284.182,50 220.355,74 

• 5erveis de transport 2.024.962,45 2.267.059,59 
• Personal subcontractat 719.856,81 886.269,39 
• Repercussió costos estructurals de 

TERSA a SIRESA (Nota 13.1) 658.205,59 724.365,10 
3.403.024,85 3.877 .694,08 

3.687.207135 4.098.049(82 

Als epígrafs de serveis de transport I personal subcontractat s'inclou un 
import total de 2.399.355,60 eUros (2.470.265,27 euros a I'exercici 2010) 
corresponent a aquelles despeses associades a les activitats realitzades per 
SIRESA que iniclalment suporta TERSA i que posteriorment li repercuteix 
(Nota 13.1). 

12.2 - Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys 
deis exercicis 2010 i 2011 presenta la composició següent: 

2011 2010 

• Sous i Salaris 3.452.044,63 3.109.537,52 
• Sous I Salarls (Impuls treball) 210.184,54 907.276,02 
• Remuneracions extraordlnarles 24.923,97 14.090,27 
• Seguretat Social 1.040.476,93 939.805,36 
• Seguretat Social (Impuls treball) 66.295,13 318.879,41 
• Formació 11.968,84 14.325,00 
• Prevenció riscos 18.547,66 31.141,42 
• Altres despeses socials 28.469,99 58.470,16 

4.852.911,69 5.393.525,16 
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Durant I'exercici 2010 la Socletat va rebre I'encarrec de l'Ajuntament de 
Barcelona de realitzar les tasques de suport en les Campanyes d'Educació 
ambientals dlrigides a la ciutadanla de Barcelona (Projecte Impuls-Treball). 
Per a la realitzaclód'aquest encarrec SIRESA va contractar durant el mes de 
juliol de 2010, 216 treballadors amb una durada del contracte de 6 mesos. 
Ates que aquest encarrec ha estat facturat en la seva totalitat a I'Ajuntament 
de Barcelona, la Societat va registrar amb abonament a l'epígraf de 
periodificacions a curt termini de passiu I'import no aplicat a 31 de desembre 
de 2010 (nota lOA). Durant I'exercici 2011 la Societat ha aplicat I'import 
restant. 

La plantilla mitjana de la Societat durant els exercicis 2010 i 2011 distribul'des 
per sexes i per categories es la següent: 

Exercici 2010 

Categoria Dones Homes Total 

• Direccló 3 5 8 
• Comandaments intermedis 2 2 4 
• Resta de personal 76 114 190 

81 121 202 

Exercici 2011 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 3 3 6 
• Comandaments intermedis 3 4 7 
• Resta de personal 69 127 196 

75 134 209 

La plantilla al 31 de desembre de 2010 i 2011, distribul'des per sexes i per 
categories es la següent: 

Exercici 2010 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 3 3 6 
• Comandaments intermedis 3 3 6 
• Resta de personal 160 233 393 

166 239 405 
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Exerdci 20.11 
CLASE 8.' Categoria Homes Total 1"-1' 'H ,[': ,i.'I'!I~ I ' 1 

• Direcció 3 3 6 
• Comandaments intermedis 3 4 7 
• Resta de personal 52 104 156 

58 111 169 

12.3 - Serveis exteriors: 

a) Presenta el següent detall: 

2011 2010 

• Arrendament de locals, maquinaria I 
vehlcJes 85.464,62 99.096,21 

• Actuaclons per reparacions, 
manteniment preventlu I correctlu 643.549,11 509.664,07 

• Assessors I consultors 44.337,06 25.889,37 
• Tractament I elimlnacló de resldus 1.343.345,22 1.621.672,34 
• Assegurances 22.523,83 19.414,39 
• Comisslons bancarles 2.688,18 1.420,39 
• Imatge 52.823,20 19.000,72 
• Consum de lIum I algua 71.835,82 70.357,70 
• Material oficina 3.944,89 7.693,48 
• Comunlcacions (correus, telefon 

missatgers) 70.561,04 61.304,69 
• Subscripclons 823,08 766,52 
• Vigilancia 193.836,43 
• Projectes 170.293,97 291.090,77 
• Dietes I despla,aments 26.980,81 35.791,00 
• Dietes d'asslstencia als Consells 

d'Administració 8.100,00 9.900,00 
• Serveis diversos 177.764,76 203.909,68 

2.918.872,02 2.976.972,05 

A I'epígraf de Serveis exteriors s'han registrat 1.047.416,98 euros 
(904.130,54 euros a I'exercici 2010) en concepte de des peses suportades 
per TERSA i repercutides a la seva filial SIRESA (Nota 13.1). 

b) La Societat realitza pagaments en concepte d'arrendaments operatius 
d'unes oficines. 
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L'import total deis pagaments futurs mínims corresponents als 
arrendaments operatius no cancel·lables es detallen a continuació: 

Exercicl 2010 

• Exercici 2011 
• Exercici 2012-2015 
• Exercici 2016 en endavant flns f1nalitzacló 

arrendament 

Exercicl 2011 

• Exercici 2012 
• Exerclci 2013-2016 
• Exercici 2017 en endavant fins finalització 

arrendament 

57.680,00 
248.550,95 

279.746,29 
585.977,24 

82.391,00 
308.219,00 

233.518,00 
624.128,00 

12.4 - Els ingressos per vendes I prestacions de serveis presenta el següent detall: 

2011 2010 

• Venda de subproductes 778.637,98 702.475,69 

• Logística deixalleries metropolitanes 3.040.730,96 3.523.824,18 
• Ecogestió Urbana 1.230.304.78 1.331.607,29 
• Explotació Deixalleries 970.518,28 1.007.339,25 
• Diposits controlats 24.566,94 43.419,61 
• Punts Verds de Zona 2.136.220,71 1.616.869,48 
• Punts Verds de Barri 1.428.612,21 1.474.763,85 
• Punts Verds moblls area 

metropolitana 253.553,14 255.678,16 
• Punts Verds mobils Barcelona 802.361,56 1.290.783,24 
• Agenda 21 420.116,48 293.750,88 
• RAEE'S 256.804,04 360.287,04 
• Plaques Fotovoltaiques 259.986,47 296.332,46 
• Serveis a I'UTE 4.070,56 10.709,64 
• Impuls treball 299.017,83 1.226.155,43 
• Altres prestacions 18.922,79 4.654,76 

11.145.786,75 12.736.175,27 

11.924,424,73 13.438.650,96 

Els ingressos es distribueixen geograticament rntegrament a la província de 
Barcelona. 
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13.1 - Les operaclons amb empreses del grup realitzades als exercicls 2011 I 2010 
són les següents: 

Exercici 2010 

Ingressos 
Prestac10ns de serveis 

Despeses 
Aprovisionaments 
exterlors 

Exercici 2011 

Ingressos 
Prestacions de serveis 
Ingressos flnancers 

Despeses 
Aprovjsionaments 
serveis exteriors 

AJUNTAMENT 
TERSA SEMESA BARCELONA TOTAL 

9.070.266 98 - 1.543.15067 10.613.417 65 
9.070.266 98 - 1.543.150 67 10.613.417 65 

serveis 4.098.760,91 12.622,60 4.111.383,51 -
4.098.76091 12.62260 - 4.111.38351 

AJUNTAMENT 
TERSA SEMESA U.T.E. BARCELONA TOTAL 

8.825.110,48 - 727.134,33 9.552.244,81 
- - 5.24064 - 5.24064 

8.825.110 48 - 5.24064 727.13433 9.557.485 45 

4.104.978,17 5.472,00 - - 4.110.450,17 

4.104.97817 5.472 00 - - 4.110.450 17 

TERSA repercutelx explícltament a la seva filial SIRESA una serie de 
despeses que Inlclalment suporta per compte d'aquesta filial. SIRESA 
registra aquesta repercussló de despeses amb carrec als epígrafs 
d'Aprovisionaments I d'Altres despeses d'explotació en funcló de la 
naturalesa de les despeses repercutides. 

Aquestes despeses són basicament en concepte d'assessorament legal, 
fiscal, mercantil, laboral, servel d'lnformatlca, servei d'administracló I 
finances,. despeses d'assegurances I amortitzacló economica de les 
Instal·laclons propletat de TERSA I que SIRESA utilltza pel desenvolupament 
de la seva actlvitat alxí com altres des peses assoclades a actlvltats 
realltzades per SIRESA I que en primera Instancia suporta TERSA. 
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L'import repercutit per TERSA a SIRESA durant I'exercici 2011 ascendeix a 
4.104.978,17 euros (4.098.760,91 euros a i'exercici 2010). 

13.2 - Els saldos pendents amb empreses del grup a 31 de desembre de 2010 i 2011 
són els següents: 

Exercici 2010 

ACTIU CORRENT 
Prestacions de serveis 

PASSIU CORRENT 
Aprovlslonaments 
exteriors 

Exercici 2011 

ACTIU CORRENT 
Prestaclons de serveis 

PASSIU CORRENT 
Aprovlslonaments 
exteriors 

serveis 

serve!s 

TERSA 

2.470.962 27 
2.470.962 27 

1.761.048,53 

1.761.048 53 

TERSA 

230.52066 
230.52066 

850.13160 
850.13160 

SEMESA 

-
-

13.567,74 

13.56774 

SEMESA 

-
-

4.43232 
4.43232 

AJUNTAMENT TOTAL DE BARCELONA 

1.884.903 79 4.355.866 06 
1.884.903 79 4.355.86606 

- 1.774.616,27 

- 1.774.61627 

AJUNTAMENT TOTAL DE BARCELONA 

495.73746 726.25812 
495.73746 726.25812 

10.11658 864.68050 
10.11658 864.68050 

La Societat manté reglstrat a I'epígraf de deutes a curt termini, altres passius 
ffnancers un import de 41.048,46 euros (190.812,00 euros a I'exercici 2010) 
en concepte de cobraments de preus públics realitzats per compte de 
l'Ajuntament de Barcelona pendent de transferir al mateix. 

13.3 - Els membres del Consell d'Administració han meritat durant I'exercici un 
Import ccnjunt de 8.100,00 euros (9.900,00 euros a I'exercici 2010) en 
concepte de dietes d'assistEmcia, no havent rebut cap import en concepte de 
sous i sa la riso 



Als exercicJs 2010 I 201 
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credits, o obligacions en 
r"rlti"" assumides per la Societat, 

La remuneracló total corresponent a I'exercici 2011 del personal de direcció, 
entenent com direcció el director de la Societat i les persones que d'ell 
depenen directament, ha estat de 293.072¡10euros (271.545,97 euros a 
I'exercici 2010). 

No s'ha concedit al personal de direcció bestretes ni credits de cap tipus. 

13.4 - Participacions i carrecs deis membres del Consell d'Administració en altres 
societats analogues 

D'acord amb el que estableix l'articJe 229.1 del Text Refós de la L1ei de Societats 
de Capital, aprovada mitjan\;ant el Reial Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, 
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, dlrecte 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 l'articJe 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 
el següent quadre: 



PERSONA 

. gÁ~E~DX CAMPILLO 

EMPRESA 

ECOPARe DE BARCELONA, S.A. 

ECOPARe CEtBESQS, S.A. 

ECaPARe DEL t-1EOlTERRANI, S.A. 

OISTRICLIMA 

SELECTIVES METROPOLITANES, 
S.A.U. 

ECOENERGrES BARCELONA SUD, 

CÁRREC 

CONSéLLER DElEGAT 

VOCAL 

VICEPRESlDENT iR 

VICEPRESIDENT 

VOCAL 

VOCAL 

PRESIDENT 

ZONA FRANCA 1 GRAN VIA DE CONSElLER 
l'HOSPlTALET, S,A. 

. ,' ···~~~~~.·u.·t:.ill1.<·:s···G.;;iTI:·n;·~;Y;l" .. <2lli~ 
D. lORD! AMETLL6 
LAJ=UE!NTE 

SELECTIVES METROPOLITANES, 
S.A. U, CONSELLER 
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ACTIVJDAO COMPANViA 

TRACTAMENT DE RESIDUS 

TRACTAMENT DE RESIDUS 

TRACT. nrr. RESIOUS MUNICIP 

TRACT. lNT. RESIDUS MUNICIP 

TRACT. INT. RESIDUS f.1UNICIP 

TRACTA/>lENT DE FREO 1 CALOR 

GESTIÓ DE RESJOUS 

PROJECTE, EXEcucró 1 SERVEI DE 

~~rRI~~~~gE CALEFACCIÓ 1 

.~~ .......... ' . 
GEsn6 DE RESIDUS 

in::. ..;~\%WU~,[~\ •... ,; 
DIReCTORA DE SERVEIS URBANISt>IE, TRANSPORT, CICLE DEL 0 11 ISABEL DO~ATE 

CUBELLS 
AREA 1>lETROPOLITANA DE 
BARCELONA 

EMPRESA METROPOLITANA DE 
SANE1AMENT"S,A. 

A~'BIENTALS AIGUA, TRACTM1ENT DE RESIDUS [ ~lEor 
AMBIENT 

\ CON~ElL SANEJAMENT 

TRACTAMENT 1 SELECCIÓ DE SECRETARIA CONSELL TAACTAMENT DE RESIDUS RESIDUS, S.A. D'AD~lIN]STRACIÓ 

~~E····:J[.YJ2· .. ~.,.$1 .. ]2l.::::",~.: •....•. " .... ?<r.:.: •. ~~~ 
D. JOAN MIQUEL 
iRULLOLS CASAS 

D. MIGUEL A. CLAVfRO 
BLANQUET 

AREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA 

GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

SELECflVES HETROPOLITAN'ES, 
S.A.U. 

GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ 

ECOPARC DEL NEDlTERRANI, S.A. 

ECOENERGIES BARCELONA SUD, 
ZONA FRANCA 1 GRAN VIA DE 
l'HOSPITAlET, S.A. 

DISTRICllMA, S.A. 

DIRECTOR SERVEIS DE URBANISME, TRANSPORT, CICLE DEL 
PREVE:NC1Ó 1 GEsn6 DE AIGUA, TRACTAMENT DE RESIDUS I MEDr 
RESIDUS AMBrENT 

CQNSEllER RESIDUS 

CONSElLER TRAcrAMENT DE RESIDUS 

CONSElLER DELEGAT GESnÓ DE RESIDUS 

CaNSELLER GESnO DE RUNES 

CONSEllER TRACT, INT, RESIDUS I"lUNlCIP 

PROJECTE, EXECUCIÓ 1 SERVEI DE 
CONSEllER DISTRIBUCIÓ DE CALEfACCI6 1 

REFIUGERACrÓ 

CONSElLER TRACTAMENT DE FREO 1 CALOR 

RECUPERACIÓN DE ENERGIA S,A, CONSELlER ENGINYERIA DE RESIDUS 

1.: •.. \.... ";'. '."\' j,,\::/'\;;': ~'; 1:,>:· .• \, •.... : ..• \ :JTIill '<"'i""'f'" ".:,'. " ., ..... 
D. MANUEL ARIAS CABIDO SElECTlVES METROPOllTANES, 

S.A.U, 

D. ORIOL VALL-LLOVERA SElEcnVES METROPOllTANES, 
CALME']' S,A,U. 

CONSELLER GESnÓ DE REsrous 

CONSELLER GESTIÓ DE RESIDUS 



Ates que tota I'activitat de I'empresa va encaminada a la millora del 
medlamblent, d'acord amb la Resolució de I'ICAC del 25 de mar<; de 2002, 
complimentem la informació comptable amb tots els actlus de I'immobilitzat 
de I'empresa, alxí com tots els ingressos i des peses, dedulnt els ingressos per 
interessos financers, d'arrendament I excepcionals. 

No es preveuen contlngencies, Indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediamblentals, 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 les polisses d'asseguran<;a 
mediambiental i de responsabilitat civil que la Societat té subscrita. 

Nota 15 - ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivats deis honoraris meritats durant els exercicis 
2010 i 2011 per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i 
Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoría, S.A. son repercutits per 
l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes autonoms I socletats 
que composen el grup municipal. 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICX 2011 

Enguany s'ha produTt un Increment de les instal·lacions gestionades degut a 
I'obertura, al municipi de Barcelona, de tres nous Punts Verds de Barri i un Punt 
Verd de Zona, motiu pel qual s'ha hagut d'incorporar un nou vehicle de recollida 
de residus deIs Punts Verds de Barri. Aquestes noves obertures han implicat el 
increment de personal corresponent. Així mateix s'han incorporat dos nous 
vehicles com a Deixalleries Mobils a I'Área Metropolitana de Barcelona que han 
substitu'it els dos vehicles més antics. 

S'ha seguit en la línea d'incorporar noves fraccions de recollida a las Deixalleries i 
Punts Verds, estenent-se la recollida de fraccions com ara els CD, DVD, dlpsules 
de cafe i serveis d'intercanvi de /libres a tota "Área Metropolitana. 

Degut tant als robatoris com a la situació economica actual, el volum de 
subproductes obtinguts als Punts Verds i deixalleries ha disminu'it al voltant d'un 
35% de mitjana. Arran d'aquesta situació es va decidir invertir en nous sistemes 
de seguretat als Punts Verds de Zona de Barcelona i a la Deixalleria de Gava. 

Cal destacar també els diferents processos de licitació que al lIarg de I'any s'han 
convocat i que han suposat un Important reducció deis costos d'aquests serveis. 
Entre aquests, ressaltar la gestió deis residus de Terres i Runes i de Rebuig que, 
en total han suposat una disminució deis costos d'un 41% en aquest concepte. 

La facturació de I'empresa ha disminu'it en un 10.9%. Aixo és degut d'una banda 
ala finalització deIs Plans d'Ocupació desenvolupats (diferencia entre 2010 i 2011 
de 927.138€) j d'una altre banda a la dlsminució del import per als mateixos 
serveis, entre els quals cal destacar la disminució de 483.093€ del servei de 
transport i Tractament de residus de les deixalleries I'Área Metropolitana, com a 
conseqOencia de la licita ció abans esmentada. runes. 

Com a conseqOencia de la difícil situació economica actual s'ha hagut de re 
negociar alguns contractes, fent que fer ajustos pressupostaris, que han 
desembocat en un menor resultat de I'exercici. 

El import obtingut per la venda de subproductes, malgrat la gran quantitat de 
robatoris, s'ha Incrementat lIeugerament fins als 778.638€, degut al increment 

. de preus de venda d'aquests productes, especialment els ferrics. 

Cal destacar en I'ambit social, l'esfor9 i la implicació feta per tal de dinamitzar la 
inserció laboral i social de persones en risc d'exclusió. Per aixo s'ha comptat el 
maxim possible amb empreses d'inserció social entre les empreses externes per 
tal de realitzar tant els diferents treballs de manteniment de les instal·lacions, 
com en la contractació deis serveis d'organització i aten ció al públlc de tots els 
Punts verds de Zona de Barcelona. 



El finans;ament seguelx essent 
finans;ament de la activitat. 

CLASE 8: 
1""I','i!tij¡' 

OK86755ii2 

nse haver hagut de recórrer a 

No s'ha produi't cap fet signiflcatiu des de la data de finalització de I'exercici 2011 
flns a la data de formulació deis Comptes Anuals. 

La Societat no té accions propies i durant I'exercici 2011 no ha desenvolupat cap 
projecte de I+D. 
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Com a membres del ConseJl d'Admlnistració de SIRESA, acredite m mltjan,ant signatura 
en aquesta pagina, el balan" el compte de perdues I guanys, I'estat de canvis en el 
patrlmoni net, I'estat de fluxos d'efectiu, la memoria de I'exercici acabat a 31 de 
desembre de 2011 i I'informe de gestió de I'exercici 2011 que s'incJouen en 21 fuJls de 
paper timbrat, classe 8a., serie OK números del 8675522 al 8675541 i el presento 
Aquests comptes anuals i I'informe de gestió han estat formulats pel ConseJl 
d'Administraci.ó en data 15 de febrer de 2012. 

Relació deis membres del ConseJl d'Administració: 

D. Jordi mpillo Gamez 

\\) LS< 
c_ .. __ ._·______ ... ~ 

Da. Isabel Doñate CubeJls 

D. Miquel Ángel Clavero Blanquet 

/ ·-;;itJ.TV .,'> ~y ('1 . , ......... ) e/ 
D. Joan Miquel TruJlols Casas 

D. Jord Ametlló Lafuente 

rlol ValHlovera Calmet 


