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CLASE 8. 
r'M"JlnY\llifiJ'jJ 

Nota 1 - ACTlVITAT DE l'EMPRESA 

OK8676194 

1.1 - SOLUCIONS XNTEGRALS PER ALS RESlDUS, S.A.U. (SIRESA) va ser 
constitu'ida . per temps Indefinit en data 14 de desembre de 2000, com a 
Socletat Anonlma Unipersonal, iniclant les seves activitats 1'1 de' gener' de 
2001 sent el seu únic Accionista TRACTAMENT 1 SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. 
(TERSA). 

El seu NIF és A-62A39.807 I el seu domicili social es el Camí Antic de 
Barcelona'a Val/mcia, B-210, Km. 1, 08850 Gava (Barcelona). 

1.2 -' La Societat es regelx pels seus Estatuts, per la legislació mercantil vigent, per 
la normativa de Regim Local vigerit I d'altres dlsposicions concordants. 

1.3 - L'objecte social d'acord amb la modificacló estatutaria aprovada al Consell 
d'Admlnlstració de la Societat dLÍrantl'exerclcl 2009 el constitueix la 
realització de tota class,e d'actlvitats i/o prestació de servels ambientals" que 
comprenen: la gestió tecnica, administrativa i d'infraestructures per als 
residus,les energies renovables, algües I sois . .L'educació ambiental a tercers i 
la realitzacló de tota mena d'activitats relacionad es amb el medi ambiento 
Totesaquestes activitats Inclouen el desenvolupament de tecnologies urbanes 
i sistemes d'aprofitament en relaclóa tot tlpus de residus, ehergles 
renovables¡ aigües i sois. ' 

lA -, Per élssolir aquests objectlus¡ SIRESA, amb efectes 1 de gener de 2012 ha 
subscrit un nou contracte amb el seu accionista únlc¡ la mercantil "Tractament 
I Seleccló de Resldus¡ S,A.". En aquest nou contracte es determinen els, 
servels que SIRESA presta al seu accionista únic¡ així com ,la cessló d'ús deis 

: actius I instal·lacions propietat de TERSA¡ per tal de que SXRESA desenvolupl 
la seva activltat (Nota 14). . 

Addicionalment¡ compta amb acords 
Ajuntaments. 

encarrecs amb determinats 
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1.5 - La Socletat segons el prevlst a I'article 42 del Codl de Comer~, pertany al grlip 
consolldat" encap~alat per la" socletat "mercantil Barcelona de Servels 
Munlclpals, S.A., amb domlclll en "el e/Gran Via Caries 1II, 85 bis, 08028 
Barcelona, la qual diposita els seu s cOlllptes anuals consolldats, pendents de 
forrhulacló, .en "el Registre Mercantil de Barcelona. L'ens domlriant ((Itlm de la 
Socletat es l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili en el l11unicipi de 
Barcelona. 

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ DEL!'> COMPTES ANUAlS 

2.1- Imatge fidel 

Els comptes anualsadjunts s'hanp'r¡)parat a "partir deis registres comptables 
de la Societat I es presenten d'acord amb la leglslacló mercantil vigent I amb 
les normes I principls establerts en"el Pla General de Comptabllitat aprovat pel 
R.D. 1514/2007 i amb les successlves rriodificaclons introdu'ides en el seu cas, 
amb I'objecte de rriostnir la Imatge fldel del patrimoni, de la situació 
financera, deis resultats de les seves operaclons així com de la veracitat deis 
fluxos Incorporats en I'estat de (Iuxos d'efectlu. 

La Societat formula comptes anuals en format normal. 

Aquests comptes anuals es sotmetran a I'aprovació de l'Accionlsta únlc, 
s'estlma que seran aprovats sense cap modlflcació. 

2.2 - Aspectes crítics de la valoració i estimac!ó de la incertesá 

La preparació deis comptes anu"als requereix la realització p,er la Direcció de la 
Societat de determlnades estimaclons comptables i la consideració de 
determinats eleménts' de judicl." Aqu"estss'avaluen contínuament i es 
fonamenten en l'experiEmcia historlca i altres factors, incloent les expectatlves 
de successos f~turs, que s'han conslderat raonables. 

Si be les estimacions conside"rades s'han realitzat sobre la mlllor informacló 
disponible a la data de tancamEmt deis presents tomptes anuals, qualsevol 
modificació en el futur d'aquestes estimaclons s'aplicaria de forma prospectiva 
des d'aquell moment, reconeixent I'efecte del canvi en I'estimacló realltzada 
en el compte de perdues i guanys del'exercicl en qüestió. " 



, 
¡ 

Les prlnclpals estim"cloln" 
C1EW&tl ru.s : 

, t¡,)\i¡JI!:hth'L\iü\! 

en els comptes anuals son les 

o Vides útlis deis elements de I'lmmobliltzat intangible i material (Nota 
4.1). . 

o Valor'; raonables deis Instruments financers (Notes 4.3 i 4.4). 

2.3 - Comparabilitat de la Informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2012 12011 s'han formulat d'acord amb 
I'estructura establerta en el Plá General. de Comptabilitat, havent seguit en la 
seva elaboració I'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupatló, 
classificació i unltats monetaries, de manera que la informacló presentada és 
homoge!nla i comparable. . 

2.4 - 'Excepte indlcació contraria, els comptes anuals es presenten en euros amb 
declmals. L'euro es la moneda funcional i depresehtacló de la Societat. 

Nota :3 -DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La pro posta de dlstribució del resultat de I'exerclcl 20i2 formulada pel Conseli 
Administració de la Socletat I que haura de ratificar l'Acclonlsta únic es la 
següent: , 

Base de repartlment: 
Benefici de I'exerclcl 368.278,48 

DistribuCló: 
Reserva voluntada 368.278,48 

Nota 4 - NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les prlncipals normes de registre i valoracló utllitzades perla Socletat en 
I'elaboració deis seus Comptes Anuals per a I'exercici 2012, han estat les' 
següents: 
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4.1-' Immobilitzat Intangible i material 

L'lmmobllitzat intangible i material es troba valorat al preu d'adquisició 
dedu'lda I'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor, si 
escau. 

Les reparaclons que no slgniflquin una ampllacló de la capacitat productiva o 
un allargament de la vida útil i les des peses de manteniment són carregades 
dlrectament al compte de perdues i guanys. Els costos d'ampliació, 
modernltzacló o millora que donen 1I0c a un augment de la dUJadadel bé o a 
un increment de la seva capacltat productiva són capitalltzats com a més 
valor del bé. . 

L'amortltzació de l'lmmobllitzat es calcula en funció de la vida útil estimada 
deis béns a partir del matelx mes de la compra, apllcant el metode lineal 
sobre el cost d'adquislcló. 

Els percentatges anuals apllcats són els següents: 

a) Immobilltzat material: 
• Instal·lacions 
• Elements de transports 
o Moblllarl 
• Equlps Informatics 

b) Immobllltzat Intarigible: 
o Aplicaclons Informatiques 

Ccieficients 
% 

12 
16 
lÓ 
25 

25 

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

Per a .Ia realització de la seva actlvitat.la Societat utllitza actlusno 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 públiques que 
operen en determlnades circumstancles, el,s actius no generadors de fluxos 
d'efectlu són aquells que s'utilitzen no amb I'objecte d'obtenir un benefici o 
.rendlment economlc, sinó per I'obtenció de. fluxos .economlcs soclals qqe 
beneficrin a la coJ.lectivitat per mltja del potencial servel o utllltat públlcél, a 
célnvl d'un preu fixat directa o Indlrectament per I'Admlnistracló Públlcél com a 
conseqüencla del caracter estrategic o d'utllitat pública de I'actlvltat que 
desenvolupa. 
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Al tancament de el deterlorament de valor deis 
cli!lJl~r¡j:~ . actlus no d'efectiu, estlmant el valor 
1¡[g,<L\1Il~l;[ªble d'aquests major .entre el seu valor raonable I el 

seu valor e·n 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 provlsió per deteriorament· de valor amb carrec al compte de 
perdues I guanys. 

En I'avaluació del deteriorament del valor d'aquests actius, la Societat ha 
conslderat "existencia d'una única unltat d'explotacló vinculada a larealltzacló 
de totaclasse d'activitats l/o prestació de sé'rvels amblentals, I'educacló 
ambiental a ·tercers i la realització de tota mena d'activltats relaclonades amb . 
el medl ambiento 

4.2 - Arrendaments 

Els arrendaments en els que "arrendador conserva una part Important deis 
riscos· I beneficis derivats de la titularitat es classlflquen com arrendamerits 
.operatius. Els pagaments en concepte d'arrendament operatlu· (nets de 
qualsevol IIJcentlu rebut de "arrendador) es carreguen al compte de perdues i 
guanys de l'exerClci en que es meriten sobre. una base lineal durant el període 
d'arrendament. . 

La Societat no dlsposa d'arrendaments financers. 

4.3 - Actius flnancers 

La Socletat fixa la categorla deis seus actlus flnancers el) el meiment del seu . 
reconeixement inicial, en base a les decislons adoptades per la Dlrecció. 
Aquesta classlflcació depen de la finalltat per la qual aquestes Inverslons han 
estat adquirides. 

Es classlflquen com a corrents els actius flnancers amb venciment Igual o 
inferior a un any, i com no corrents si el seu venclment es superior a un any. 

Els actius finaÍlcers .es donen de baixaen el balan~ de la Socletat quan s'han 
extingit o ,s'han cedit la totalltat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu 
de.l'actiu financer, essent necessari que s'hagln traspassat substancialment 
tots' els riscos I beneflcis Inherents a la propietat' d/O I'actlu, que en el cas 
concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produelx en general si 
s'han trames els riscs d'lnsolvencies ide mora. 
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Els actlus flnancers de la Socletat es classlfi\luen en les següents categories: 

. a) Préstecs I partid es a cobrar 

EIs préstecs i partldes á cobrar es registren inlclalmeÍlt al valor raonable 
de la contraprestació lIiurada, que, lIevat que hi hagl. alguna evid~mcia 
en contra, correspon al preu de tralis·acció, Inc10ses les despeses de 
transacció que Ii slguin directament imputables. En posterlors 
valora.c1ons es valoren a cost alT)ortltzat, comptabilltzant els interessos 
meritats en el compte de perdues I guanys ·apllc,mt el metode del tipus 
d'lnteres efectiu. 

No obstant, aquells credits per operaclons comerc1als amb venclment no 
superior a un any I que no tingúln. un tipus d'interes contractual, així 
com les bestretes i. credits ál personal, els imports deis quals es preveu 
rebre en el curt terminl, es valor~n a valor nominal, tarit· en la valorac1ó 
Inicial com en la valoració posterior, quan I'efecta de no actualitzar els 
fluxos d'efectlu no sigui slgnificatlu. 

Quanhl ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties i 
venc1ments deis saldos deis comptes que esta n c1asslflcats en la 
categoria de préstecs I comptes a cobrar, la Societat realitza almenys al 
tancament de cada exarcicl la corresponent correcc1ó del valor per 
deterlorament amb carrec.al cO!llpte de perdues I guanys de I'exercici en 
que el deteriorament s'ha posat de manlfest. Les reversions de les 
perdues per deterlorament prevlament registrades, en cas de produir-se, 
es reconeixeh en el compte de perdues i guanys de I'exerclci en que el 
deteriorament s'ha elimlnat o redurt. L'import de la provisió és la 
diferencia· entre el valor comptable de I'<)ctiu I el valor· actual deis. fluxos 
d'efectiu futurs estimats, descomptáts al tipus d'interes efectlu. . 

S'inc1ouen els següents saldos: 

o Diposits I [iances IIlurilts a lIarg termlnl: figuren reglstrats a 
I'epígraf d'inversions financeres a lIarg termlnl, altres. actius 
financers. Estan valorats pel seu Import desemborsat, ates que 
I'efecte de no actualitzacló de fluxos d'efectiu no és significatlu. 

o Comptes. a cobrar per operaclons comercials corresponents als 
saldos de c1lénts I d'empreses delgrup i associades per 
prestacions de serveis. . 
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o Comptes a no comercials. S'lnclciu saldos 
CLASE 8.' amb o"r"or,,,1 
11í·;·@ 1.~ JUil!1lfÍlI 

o . Irnposicions a termlni amb venciments inferiors a un any. 

Si el seu venclment es superior. a tres mesos des de 1" seva 
constltució la societat les classifica a I'epfgraf Inverslons 
financeres a 'curt termini, altres actlus financers, classlficant-se a 
I'elifgraf d'efectiu i altres actlus Ifqulds equivalents quan el seu 
venciment no es superior a tres mesos. 

b) Inverslons en empreses del grup i associades 

Es valoren a preu d'adquislcló, excepte qua n el seu valor recuperable és 
Inferior. En aquest cas, es' constjtuelxen les oportune's ccirreccions 
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'efectlu derlvats de la inversló. Llevat de que hi hagi 
una millor evidencia del valor recuperable d'aquestes inverslons, en 
I'estlmació del deteriorament es pren en consideracló el import del 
patrimoni netde la societat participada corregit per les plusvalues 
tacltes a la data de valoració. 

Les correccions valoratlves per deterlorament, I la seva. reversló 
posterior, si escau, es registren en el compte de perdues 1 guanys. 

En la mesura que la Societat prengul la decisló de vendre a turt terminl 
I'import de .Ia seva partlclpació es reclasslflCara comptablemerit a 
I'epígraf d'actius no corrents mantlnguts per a la venda. 

4.4 - Passlus financers 

La Socletat fixa la categoria deis seus passius flnancers en el moment del seu' 
. reconelxement Inicial en base a les decislons adoptades per la Direccló. 
Aquesta classlflcació depen de la finalltat per la qual aquests passius han 
estat formalltzats. 

Es classiflquen com a corrents els passlus financers amb venciment igwal o 
inferior a un any, I com no corrents si el seu venciment és superior a un any. 
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La balxa' d'un passiu financer es reconeixera quan I'obligació que genera 
s'hagi extlngit. 

La Societat ciassifica la totalitat del¡; seus 'passius financers en la categoria de 
debits I partides a pagar. 

Es registren Inicialment pel seu valor raonable, que, lIevat que hi hagl alguna 
evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors valoracions 
es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el 
compte de perdúes i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant, aquells deblts per operaclons comerclals amb venciment no 
superior a un aily I que no tinguin un tipus d'interes contractual, afxf com 
altres comptes a pagar no comercials, els imports deis quaJs es preveu 
liquidar en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració 
Inicial com .en la valoració,posterior, qua n i'efecte de no actualltzar els fiuxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 

Eis passiu$ financers que la Societat classlfica en aquesta categorla són eis 
següents: 

o Diposits i fiances constitu'ides a lIarg termini: .fIguren registrats a 
I'epfgraf de deutes a lIargtermini, altres passlus financers; 

o Cobrainents de preus públlcs realltzats per compte d'Ajuntaments, 
figuren reglstrats a I'epfgraf de deutes a curt termini, altres passius 
financers. 

o Debits per operacions comercials corresponents als salpas creditors per 
prestacions de serveis i prove'idors empreses del grup I .associades. 

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

4.5 - Impost sobre bimeficis 

D'acord ámb el que disposa I'article 34;2 dél 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 bonlficacló del 99% que aquesta normativa contempla. 
so!:>re les actlvltats compreses a I'apartat 2 de I'article 25 de la Llel 7/1985 de 
Bases del regim local. . . 
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La des pesa per impost 
I.:~Yill~ l"J.e l'lmpost r:orl"ent 
fi,§.Q!m.UIª1 base Imposable 

flscalment sigu'ln admissibles, 
impostos dlferits. 

OK86761l§$ 

I'exercici es calcula mltjan~ant la 
del tipus de graVamen 

,rI"~nI""~ d'apllcar les deduccions que 
més la varlacló deis actius i passius per 

Els aCtius I passius per Impostos diferits Inclouen les diferencies temporaries 
que s'identifiquen 'com aquells Imports que es preveuEln recuperar o' satisfer 
per les diferencies entre els imports en lIibres ,deis ac.tlus i passius i el seu ' 
valor, fiscal, així com les bases imposables negatlves pendénts de 
compensació r els credits per deduccions fisca!s no aplicades fiscalment. Els 
esmentats imports es registren aplicant <l la diferencia temporaria o credit que 
correspongul el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

Per la seva part, elsactius per Impostos diferits, Identlflcats con diferencies 
temporarias només es recon.eixen en el cas de que es conslderl probable que 
la Socletat generl beneficis flscals suficients per poder fer-Ios efectius. 

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els IiÍlpostos dlferits 
registrats (tánt actius com passlus) amb I'objecte de comprovar que es 
mantinguin vlgÉmts, efectuant-se les oportunes correcclons als matelxos 
d'acord amb els resultats deis ana lisis efectuats. 

4.6 - Ingressos i despes~s 

Amb érlteri general els ingressos i despeses es registren atenent el princlpi de 
meritament i el de correlació d'lngressos i des peses, independentment del ' 
moment en que són cobrats o pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació reb'uda o a' 
rebre, i representen els imports a cobrar' pels béns lIiurats I els servels 
prestats en el marc ordlmirl de la seva activitat, dedulnt els descomptes, ' 
I'impost sobre ElI valor afeglt I altres impostos relacionats amb les vendes. 

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

o L'import deis Ingressos es pot valorar a,mb fiabllltat. 

o La Socletat rep els beneficis o rendiments economlcs derlvats de la 
transacció. 
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o El grau de realltzacló de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

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

Els ingressos per prestacionsde serveis de la Socletat s'origlnen en gran 
mesura a partir del contracte subscrit amb el seu Accionista únic, la mercantil 
"Tractament i Seleccló de Residus, S.A.". En aquest cohtracte es determinen . 
els serveis que SIRESA presta al seu Accionista únlc, alxí com la cessló d'ús 
deis actius iinstal'laclons propietat de TERSA, per tal dé que SIRESA 
desenvolupi la seva activltat (Nota 14). 

Els ihgressos per iriteressos es reconelxen utilltzant el metode del tipus 
.d'interes efectlu. 

4.7 - Provlslons a lIarg termlnl 

Les provlsions es reconeixen quan,la Socletat té una obligació present, jasigul 
legal o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui 
necessaria una sortlda de recursos per a liquidar I'obllgació I I'import es pot 
estimar de formá fiable. 

Les provlslons es valoren pel valor actual deis reemborsaments que s'espera 
que slguln necessaris per a liquidar I'obllgaclo usant un tipus abans 
d'impostosque reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal 
deis diners I els riscos específics de ¡'obligacló. Els ajustáments en la provlsló 
amb motip de la sel,'a actualltzació es reconeixen com una despesa flnancera 
conforme es van merltant. ' 

Les provislons amb venciment Inferior o Igual a Un any, amb un efecte 
flnancer no significatiu no es descompten. 

Quan s'espera que part del reemborsament necessari per a liquidar la provlsló 
sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actlu 
Independent, sempre que sigui practlcament segura la seva recepció. 

Per la seva banda, es consideren passlus contlnge,ntsaquelles possibles 
obligacionssorgldes com a conseqtlencia del süccessos passats, la 
materialització deis quals esta condicionada que ocorri o. no uno més 
esdevenlments futurs independents de la voluntat de la Socletat. Aquests 
passius contingents no són objecte de registre comptable presentant-se detall 
deis mateixos en la memoria. . 
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4.8 - Medi ambient 

CLASE 8.' 
·f.¡¡I¿;§§)lÁ~!iiP"eses derlvades de empresarials que tenen per objecte 

la' proteé<;ló i mlllora delmedi amblent es eomptabilltzen, si escau, eom a 
despeses de I'exercici en que s'lneorren. No obstant aixo, si suposen 
inversions eom aeonseqüencla d'aetuaeions per minlmltzar I'impacta o la 
proteccló i mlllora del medi ambient, es comptabllltzen com a major valor de 
I'imniobllitzat (Nota 15). 

4.9 - Transaccions entre parts vlnclJlades 

. Amb. caracter general, les operaclons ,amb empreses vinculades es 
comptabilitzen a preu de mercat. 

4.10 - Periodlficacions a lIargi curt termini de passiu 

En aquests epígrafs es reflectelx: 

o Periodlflcacions a lIarg' terminl: La SocJetat registra amb abonament a 
I'epígraf de Perlodific¡¡clons a lIarg terminl de passiu els fons ri'lbuts pel 
finan~ament de I'adquis¡'ció de camions. S'lmputen al compte de perdues 
I guanys de mar¡era correlacionada a I'amortització deis actlus finan~ats. 

oPeriodlficacions a curt termlnl: Reflectelx els Ingressos rebuts en 
concepte de. flnanciacJó 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 partlelpació que té la soeietat en I'U.T.E. Soluclons Integrals' 
per ,als Residus, S.A., Soeletat Unipersonal-Engrunes Recuperació 
Mantenlment, Empresa d'InsercJó S.L.U (en ,endavant I'U.T.E.). 

'La informació relativa a aquesta U.T.E. es detalla a eontinuació: 

o Grau de participacl6: 20,00% 

o Dret de vot: 20,00% 

o DomlciJi: CI Roca Plana 14-16, Monteada i Relxae 
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o Actlvltat: Gestló del servel de la delxallerla municipal de C.orbera de 
Llobregat 

A data 31 de desembre de 2011 I 2012 el balan~ I el compte de perdues I 
guanys Incorporats en els comptes anuals de SIRESA són els següents 
(corresponen al 20% dél total del balan~ 1 compte de perdues I guanys de la 
U.T.E.): 

Comote de perdues i guanys 

Ingressos financers 
De partlclpacions en Instruments de patrlmonl 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 

Impost sobre beneflcls 

RESULTAT OE L'EXERCICI 

Balanc 

ACTlU NO CORRENT 
Xmmobilitzat material . 

InstaJ.lacJons tecnlques( I áltre Immob; Material 

ACTlU CORRENT 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Clients pervendes I prestaclons de servels 
Altres credlts amb les Admlnlstracions Púb!iques 

l:fectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresorerla . 

TOTAL ACTW 

·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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CLAS~TRIMONI NET 
hJ';IIiI'fú'F'8l\s Propis 

Resultat de I'exercici 

PASSIU CORRENT 
Deutes a curt termini . 

Altres passius flnancers 
Creditors comercials, i altres comptes a pagar 

Prove'ldors 

TOTAL PATRIMONI NETI PASSIU 

Compte de Derdues i guanys 

Ingressos financers 
De participaclons en instruments de patrimonl 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

Impost sobre beneficis . 

RESULTAT DE L/EXERCICI 

Balarie 

ACTIU NO CORRENT 
Immobilitzat material 

¡'nstal.lacions tecnlque.s, I altre Immob. Material 

ACT·IU CORRENT 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Cllehts per vendes ¡' prestaclons de servels 
Altres credits amb les Admlnlstracions Pábllques 

Efectiu i altres actiUs líquids equivalents 
Tresoreria 

TOTAL ACTIU 

OK86762tlO' 

31/12/2011 

5.240,64 

269,83 

·4.980,21 

10.490/68 

31/12/2012 

7.880/ 13 

7.880/13 

. 7.880,13. 

7.880,13 

31/12/2012. 

12.786r44 
630,06 

12.018,37 

25.726,72 



PATRIMONINET 
Fons propis 

Capital 
Resultat exercicis anteriors 
Resultat de l'ex"ercJci 

PASSIU CORRENT 
Dautes a curt termini 

Altres passius financers 
Craditors comercials i altres comptes a pagar 

Prove'idors 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU 

20 

31/12/2012 

5.957,72 
7.845,54 
7.880,13 

269,83 ' 

3.773,50 

25.726,72 

L'lmport corresponen't al capital i a resultat d'exercicis anterlors s'han ellmlnat 
amb els corresponents ajustament d'integració. ' 

Notól 5- GESn:ÓDEL RISC FINANCER 

L'a~tivitat de la ,Societat es traba exposada a diversos riscos financérs: rlsc de 
credit, risc de tlpus d'lnteres irise de liquidltat. 

La gestló del rise flnancer va a earrec de la DlreccJó financera del Grup, que 
identifica, avalua I cbbreix els riscos financers, 

a) Risc de credit 

El risc de credit es traba a I'efectiu i a equlválents de I'efectiu, així com de 
deurors eomercials o d'altres deutes, Incloent cómptes pendents de 
cobrament I transaccions compromeses. 

En relació amb els deutors comercials, el rlsc d'impagament és molt redu'it, 
ates que els seus principals cJients són empreses del grup~ AddiciOnalment 
la SocJetat avalua la qualitat credltícla deis clients, eonslderant la seva 
poslcJó financera, l'experiEmcia passadai altres factors. EIs Jímits' 
indlvlduals de credlt s'estableixen en funció de criterls interns. 

b) Risc de ti pus d'lnteres 

No existeix. 
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c) Risc de IIquldltat 

ClASE 8.' 
1i.¡o!?,IIl!¡'lJ8&cietat realitza una (,,'<tl,~-fitl del rlsc de IIqulditat que implica la 

dlsponibilitat de finan~ament d,IFíri,pnt per un import su¡lclent per atendre a 
les seves obllgacions. 

La Dlrecció realltza un seguilT)ent de les prevlslons de reserva de liquiditat 
de la Socletat en base als fluxos d'efectlu esperats. Els excedents de 
tresorerlá' s'apliquen en Imposicions a curt termlnl obtenlnt un ti pus 
d'interes promlg del 2,08% (3,00% a I'exerclcl 2011). Aquestes. 
Imposicionses formalltzen en entitats flnanceres'de solvencia contrastada .. 

NotéJ 6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall .i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf ·de· 
l'lmmobllltzat intangible durant els exercicis 2011 I 2012 es sintetltzen en els 
quadres resums que s'acompahyen a continuació: .. 

Exercici.2011 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2011 \ 

Altes . 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITITZACrÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotacló a l'amortitzacl6 de l'exerc1c1 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET COMPTABlE A 1.1.2011 

VALOR NET COMPTABlE A 31.12.2011 

Aplicadons 
informatigues 

18.592,55 

18.592,55 

18.592,55 

18.592;55· 

·Altre 
immobilitzat 

Intangible Total 

114.139,92 132.732,47 

114.139,92 132.732,47 

18.592,55 

18.592,55 

114.139,92 114.139,92 

114.139,92 114.139,92'. 



Exercici 2012 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2012 
. Altes 
Saldo a 31.12.2012 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2012 
Dotacl6 a .I'amortltzacló de I'e~erclcl 

. Saldo a 31.12.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2012 

Aplicacions 
informatlques 

18.592,55 

18.592,55 

18.592,55 

18.592,55 

Altre 
immobilitzat 

intangible 

114.139,92 
-

. 114.139,92 

28.534,98 
28.534,98 
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Total 

132.732,47 
-

132.732,47 

18.592,55 
28.534,98 
47.127,53 

114,139,92 114.139,92 

85.604,94 85.604,94 

6.2 - L'epígraf d'altre immobllltzat intangible inélou els costos associats a la 
implantadó d'un nou sistema de gestló empresarial Implantat en la seva 
totalltat'a ·I'ex.erclcl 2012. Es en aquest exerclc.i quan la Socletat inicia la seva 
amortització economlca. 

6.3 - L'lmport deis elements de I'immobllltzat intangible totalment amortitzats I en 
ús a 31.12.2012, és de 18.59:;1,55 eüros (18.592,55 euros a I'exercici 2011). 

Notlll '1- IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall I moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat material durant els exerclcis 2011 i 2012 es sintetitzen en els 
quadres resums que s'acompanyen a c9ntlnuació: 
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. e Lfu;x'er81~i 2011 
'i~E}1Ui llG.t'fH:iTIM 

COST ACTIVA,. 

Saldo a 1.1.2011 
Altes 
Agregacl6 UTE 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITITZACrÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotacló a l'amortitzacl6 de l'exerc1cl 
Agregacló UTE 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET COMPTABlE A 1.1.2011 

VALOR NET COMPTABlE A 31.12.2011 

Exercici 2Q12 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2012 
Agregacl6 UTE 
Balxes 
Saldo a 31.12.2012 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2012 
Dotacl6 a I'amortitzacló de I'exerclcl 
Agregacló UTE 
Saldo a 31.12.2012 

. VALOR NET COMPTABlE A 1.1.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2012 
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InstaJ.lacions 
tecnlques I altre 

immobllitzat 
material 

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 

Instal·laclons 
tecnlques I altre 

Immobilltzat 
material 

711.261,04 

(-) 116,92 
711.144,12 

(-) 540.934,81 
(-) 78.918,03 

(-)291,81 
620.144,65 

170.326,23 

90,999,47 

Total 

661.315,86 
48.833,73 

1.111,45 

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

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

197.834,66 

170.326,23 

total 

711.261,04 

(-) 116,92 
711.144,12 

(-) 540.934,81 . 
(-) 78.918,03 . 

(-) 291,81 
620.144,65 

170.326,23 , 

90.999,47 

7.2 ,- L'import deis elements de I'immobllltzat material totalment amortitzats i en ús' 
a 31.12,2012, ésde 229.127,51 euros (200.227,08 euros a I'exerclci 2011). 
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.7.3 - Es política de la. Societat contractar totes les pollsses' d'assegurances que 
s'estimen necessarles per donar cobertura als possibles riscos que poguessin 
afectar als elements de I'immobllltza~ Intangible I material. ' 

7.4 - A 31.12.2011.i 2012 no hi ha deteriorament de valor deis diferents actius no 
generadors de fluxos d'efe~tiu de la Societat. 

, Nota 1:1 ~ ACTWS FINANCERS 

,8.1 - Categorles d'actius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categcirles d'actius flnancers a 31 de 
desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2012 es detallen en els quadres 
segOents: . 

ACTIUS FINANCERS 
A LLARG TERMINI 

Exerclcl 2012 Exerciéi 2011 . 

CREDITS 1 CREDITS 1 
Cateaories ALTRES ALTRES 

Préstecs 1 partid es a cobrar 11.818,90 11.818,90 
11.818,90 

ACTlUS FINANCERS 
A CURT TERMINI 

Exercicl 2012 Exerclcl 2011 
, 

CREDITS 1 CREDITS.I 
Cateoorles ALTRES ALTRES 

Préstecs I partides 'a cobrar 
2.744.259,33 
2.744.259,33 8.697.893,82 

8.697.893,82 

A 31 de desembre de 2012 la Sócietat manté reglstrat comptablement una 
i.mposlció a termlnl per un import total de 3.000.000,00 euros amb carrec a 
I'eplgraf d'altres actius líqulds equivalents ates que el seu venclment des de 
la constitució és Inferior a tres mesos. A 31 de desembre de 2011 la Societat 
mantenia registrada una Imposlcló a termlni per import de 6.700.000,00 
euros amb carrec a I'eplgraf inversions financeres a curt termlni ates que el 
seu venclment des de la constitució era superior a tres mesos I inferior a un 
any. 
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Les Imposicions a 
Clw~t.i:a8.~ant dlpoSits 
li,N,,(@¡QJ1Yill a I'exercici 201 

8.2 - Cllents per vendes I prestaciofls de serveis 
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amb entitats de credit 
mitja es sltua en un 2,08% 

L'epígraf de "Clients per ",endes l. prestaclons de serveis" presenta el següent 
detall: . 

2012 2011 

o .Electrorecycling, S.A. 38.411,45 51.200,12 
o FCC, S.A. 160.399;65 168.820,99 
o Urbaser, S.A. 146.614,49 286.213,35 
o corporaclónCLD,S.U.t.R 149.513,09 237.653,12 
o Cespa, S.A. .44.596,03 229.340,35 
o FCC Ambito, S.A. 21.923,61 29.828,22 
o Prestacl6 de Servels al Clutada 20.764,51 18.958,79 
o Francisco Alberich, S.A. 29.447,08 57.959,87 
o Gestló Esp. d'Olis I Residus 32.237,48 33.446,24 
o Ajuntament de Sant Cllment 7.110,08 9.836,88 
o Ajuritament de Ripollet 58.833,32 44.157,89 
o Altres 38.335,21 74.576,03 

748.186,00 1.241.991,85 

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

Notl'l 9 ~ FONS PRO PIS 

9.1 - El capital social de la Societat esta representat per 1.081 acclon$ nomlnatlves 
de 602¡00 euros 'cadascuna, totalment subscrites.1 desembórsades, amb 
limltacions a la seva transmissibilitat. El seu únic accionista és Tra'ctament i 
Selecció de Resldus, S.A., per tant la socletat és de caracter unipersonal. 

Les transaccions amb el seu socl únic es detallen a la Nota 14. 
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9.2 - El detall per conceptes de les Reserves es el segOent: 

o Reserva legal 
o Reserves voluntarles 

2012 

. 130.152,40 
3.008.371,05 

3.138.523,45 

2011 

130.152,40 
5.340.415,82 

5,470.568,22 

9.3 - L'article 274 del Text Refós de la Llei de Socletats de Capltalestableix que les 
societats destinaran el 10% del benefici de I'exercici a la reserva legal fins que 
aquesta arrlbi, almenys, al 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre po 
superi el límit indicat, només es podra destinar a la compensa ció de perdues 
en el cas que no exlstelxin altres reserves disponibles suficients per" a aquest 
fl, o a augmentar el capital social, I sois sera disponible 'per als acclonlstes en 
cas de Ilquldacló de laSocletat. . 

9.4 - Amb data 17 de febrer de 2012 l'Accionlsta Únlc de la Socletat va aprovar el 
repartlment d'un dlvldend brut extraordlnarl amb carrec a I'epígraf de 
reserves voluntaries, de 2'.775,208141 euros per cadascuna de les 1.081 
accions de la Societat, essent el total del divldend de 3.0000.000,00 euros. 

9.5 - D'acord amb I'exposat a la Nota 1.4 I 14.1, per assollr els objectius, SIRESA 
compta amb. acords I encarrecs del seu únlc accionista. 

Nota 10 • PASSIUS FINANCERS 

10.1 El valor en IlIbres de cadascuna de les categorles de passlus flnancers es . 
detallen en el quadre segOent: 

Categories 

Deblts I partid es a pagar 

Categorles 

Deblts I partides a pagar 

Passius flnancers a llar termlnl 
DEUTES 1 ALTRES 

2012 2011 

4.050,00 4.050,00 
4.050,00 4.050,00 

Passius financers a curt termlnl 
DEUTES 1 ALlRES 

2012 2011 

1.769.637,43 2.024.846,12 
1.769.637,43 2.024.846,12 
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10.2 - Informacló sobre els 
disposlció addlcional 

CL9.ESi..lJ ti?l. 
f·¡¡'¡"ifl¡i:l¡i(,lrílj-il 
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efectuat a prove'idors, 
'{)rr",,,-ih" de la Llel 15/2010, de 5 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lIulta 
contra la morosltat en operacions comerclals i pel que fa a les obligacions 
deis contractes formalltzats a partir de la data d'entrada en vigor de la 
matelxa, el passat dia 7 de jullol, a data 31 de desembre de 2012 i 2011: 

, Pagaments realltzats I pendents de pagainent. 
a la data de tancament 

Exerclcl Actual 20121 Exerclcl Anterior (20111 
Imoort -% Imoort % 

PaQaments dlns del termlnl maxlm legal 576.93404 2930 551.79052 1813 

Diferencia 1.392.381 95 7070 2.492.191 35 8187 

Total oaaaments a I'exercici 1.969.31599 3.043.981 87 10000 

Termlnl Mitja Ponderat Excedlt (dles de X >< I pagament) . 5314 4488 

Ajornaments que a data de tancament IX X sobrepassen el ternilnl maxlm legal ' 153.32805 113.87718 

10.3 - La Soéietat no té passlus financers amb valor raonable slgnificatlvament 
dlferent al seu valor comptable: 

10.4 - Perlodiflcaclons a lIarg i curt termlni de passiu 

Periodlflcacions a Ilarg terminl inclou els fóns rebuts pel flnan~ament de 
I'adquisicló de camions. S'lmputen al compte de perdues i guanys de manera 
correlacionada a I'amortitzacló deis actius flnan~ats .. 

Els moviments registrats en aquest epfgraf es resumelxentot séguit: 

2012 2011 

o Saldo a 1 de gener 159.677,22 
o Fons rebuts durant I'exercici 163.877,19 
o Incorporacló a perdues i guanys (-) 76.217,00 (-) 4.199,97 
o Saldo a 31de desembre 83.460,22 159.677,22 
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Periodificaclons a curt termini a 31 de desembre de 2011 reflectla els 
Ingressos rebuts en concepte de flnanclació específica de determlnats 
projectes, per als quals no s'han Incorregut els costos al tancament de 
I'exerclci. 

Notal 11 " SITUACIÓ FISCAL 

. 11.1 - La composicló deis comptes d'Adminlstraclons Públiques al 31 de desembre de 
2011 i 2012 és la següent: . 

Exertici 2011 

'1) Impost sobre el Valor Afegit: 
o QlIota.a compensar desembre 2011 

b) 1m post sobre Soeietats 
o Impost Soeietats 2010 
o Impost Soeletats 2011 

e) 1m post sobre la Renda' de les Persones 
Físlques: 

o Retencions JiquldacJó desembre 2011 

d) Organlsmes de la Seguretat Social: 
o Asseguranees socJals .novembre 

desembre 2011 
e) Altres 

Exercici 2012 

a)' Impost sobre el Valor Afeglt: . 
o QlIota a cobrar desembre 2012 

b) 1m post sobre SocJetats 
o Impost Soeletats 2011 
o Impost Soeletats 2012 

e) Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques: 

o Retencions liquidacló desembre 2012 

d) Organlsmes de la Seguretat Social: 
o Asseguranees soelals desembre 2012 

e) Altres 

Saldos 
deutors 

33.681,98 

9.517,45 
37.401,04 

1.030,46 
81.630,93 

Saldos' 
deutors 

7.373,15 

37.401,04 
26.534,66 

629,91 
71.938,76 

Saldos 
Credltors 

49.808,85 

201.856,64 

251.665,49 

Saldos 
Creditors 

24.990,90 

93.548,43 
87,49 

118.626,82 



11.2 - La conclllació de I'import 
base imposable de 1'1 

CLASE 8.' 
I;'~~·Y¡II ¡In\) HI iíI 

Resultat comptable després d1mpostos 
Dlferimcles permanents: 

• Impost sobre Socletats 
o Altres· ¡ 

Diferencies temporals: 
G Origen any en curs . 

Base Imposable 

Quota rntegra previa (30%) , 

Bonlficacló arto 34.2 del R.D. 4/2004 

Deducclons apllcades 
Quota rntegra ajustada 

Retenclonsl pagaments a compte 

Qu.ota líquld? a cobrar' 
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de¡¡peses de I'exerclcl 2012 amb la 
següent: ' 

Activltats Actlvltats no 
bonlflcades bonificad es Total 

368.278,48 ' 368.278,48 

990,46 990,46 
629,28 629,28 

'840,49 -840,49 
369.057,73 369.057,73 

110.717,32 110.717,32 

-109.609,15 -1'09.609,15 

-117,71 -1.17,71 
990,46 990,46 

-27.525,12 -27.525,12 

-26.534,66 -26.534,66 

La quota tributarla s'ha calculat apJicant la bonlficació del 99% sobre el resultat 
produ'it per I'explotacló, d'acord amb el que dlsposa I'article 34.2 del Real 
.Decret Leglslatiu 4/2004, de 5' d~ man;;; ,pel qual s'aprova el text refós de la 
L1el d'Impost de Societats. ' , 

11.3 - Segons les dlspo!,\lcions legals vigents les IIquidacions d'lmpostos no es poden 
considerar definltlves 'fins que no han estat Inspeccionades per les autorltats 
flscals o ha transcorregut el termlnl de prescripció de quatre anys. 

, La Societat té oberts a d'lnspeccló tots els exercicis no prescrits pels tributs 
que Ji són·d'apJicació. En opinió deis adminlstradors de la SoCietat no s'espera 
que es meritin passius addlclonals als provisionats a 31 de desembre de 2012. 
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Notó! '12 - PROVISIONS ALLARG TERMINI 

Aquest epígraf reflectelx la quantia de la paga extraordinaria de desembre 
que s'hagués hagut d'abonar al personal de la Socletat abans de finalltzar 
I'exerclcl, pero que ha estat suprimida per I'article 2.1 del Relal Decret Llei 
,20/2012, de 13 de jullol, de mesures per garantir I'estabilitat pressupostaria 
I de foment de la competitivitat. L'artlcle 2.4 d'aquesta disposlció preveu que 
"les quantltats derivadesde la supressló de la paga extraordlriaria I de les 
paguesaddlclonalsde complement específic o pagues addlclonals 
equivalents 'd'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en 
exercicls futurs a realltzar aportacions a p,l~ms de pensions o contractes 
d'asseguran~a col· lectiva que Incloguln la cobertura de la' contingencia de 
jubllació, amb subjeccló al, que estableix la Llei Organlca 2/2012, 
d'Estabilitat Pressupostarla i Sostenibilltat Financera i en els termes' j amb 
l'import que es determinl en les corresponents lIeis de pressupostos'< En 
conseqüencla, ates que es un exigible cert, l'lmport esmentat ha estat 
carregat a i'epígraf .de Despeses de personal del deure delcompte de 
perdues I guanys amb abonament a I'epígraf Provislons a lIarg termini del 
passiu del balan~. 

Notó! 13 - IfIlGRESSOS 1 DESPE'SES 

13.1 - Aprovislonaments 

La composlció d'aquest epfgraf és la següent: 

2012 2011 

o Combustible 49.677,58 48.353,00 
o Vestuarl 13.169,71 61,10 
o Materials diversos 77.176,51 186.016,09, 
o Material de segliretat , 8.777,03 49.752,31 

148.800,83 284.182,50 

'o Servels de transport 1.502.265,67, 2.024.962,45 
o Personal subcontractat 742.359,54 719.856,81 
o Repercussló costos estructura,ls de 

TERSA a SIRESA (Nota 14.1) 627.375,90 658.205,59 
2.872.001,11 3.403.024,85 

3.020.801,94 3.687.207,35 
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Cl¡e¡~EElP.ígrafs de servels subcontractat s'inc1ou un 
1,¡II,/dJll:m:g>;r.):l1total de 2.Ú20.486, 55,60 euros a l'eXercici 2011) 

corresponent' a aquel les despeses associades a les activitats realltzades per 
SIRESA que iniclalment suporta TERSA I que posterlorment 1i repercutelx 
(Nota 14.1). 

'13.2 - Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de, personal" del deUre del compte de perdues I guanys 
deis exerclcls 2011 i 2Ú12 presenta la composició següent: 

2012 2011 

o Sous I Salarls 3.118.567,08 3.452.044,63 
o Sous I Salarls (Impuls treball) 210.184,54 
o Remuneracions extraordlnaries 24.923,97 
o Prestaclons al personal a lIarg termlni 

(Nota 12) 211.717,97 
o Seguretat Social 1.049.208,17 1.040.476,93 
o Seguretat Social (Impuls trebalD ' 66.295,13 
o Formació 16.600,37 11.968,84 
o Prevencl6 riscos 34.471,87 18.547,66 
o Altres des peses socials 29.532,79 28.469,99 

4.460.098,25 4.852.911,69 

Als epfgrafs de prevencló de riscos laltres despeses soclals s'han' reglstrat 
18.930,53 euros en concepte de, despeses 'suportades per TERSA i 
repercutides a la seva filial SXRESA (Nota 14.1). 

L¡;¡ plantilla mitjana de la Societat durant éls exerclcis 2011 I 2012 distribu'ides 
per s'exes i per categories es la, següent: ' 

Exercici20U, 

Categorla Dones Homes Total 

o Dlreccló 3 3 6 
o Comandainents Intermédls 3 4 7 
o Resta de personal 69 127 196 

75 134 209 
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Exercici 2012 

Categoria Dones, Homes Total 

o Dlrecció 3, 3 6 
o Comandaments intermedls 3 4 7 
o Resta de personal 58 ' 107 165 

64 114 178 

La, plantliJa al 31 de desembre de 2011 I 2012, dlstrlbuIdes per sexes i per 
categories es la següent: 

Exercicj 2011 

Categoria Dones Homes Total 

o Dlrecció 3 3 6 
o Comandaments intermedls 3 4 7, 
o Resta de personal 52 104 156 

58 11,1 169 

Exercici 2012 

Categoria Dones Homes Total 

o Direcció 3 3 6 
o Comandaments intermedls 3 4 7 
o Resta de per,?onaJ' 50 106 156 

56 113 169 
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a) Presenta el. següent detall: 

o Arrendament· de locals, maquinaria I 
vehlcles 

o Actuaclons per reparaclons, mantenlment 
preventlu I correétiu 

o Assessors I consultors 
o Tractament I elimlnacló de residus 
o Assegurances 
o Comissions bancarles 
o Imatge 
o Consum de lIum i algua 
o Material oficina . 
o .Comunlcaclons (correus, tel8fon 

missatgers) 
• Subscripcions 
o. Vigllimcia 
• Projectes 

··0 Dietes i despla!;aments 
• Dietes d'asslstencia als Consells 

diAdmlnistració 
• Servels diversos 

OK86762137 

2012 2011 

84:057,52 85.464,62· 

569.387,46 643.549,ll 
56 .. 751,48 44.337,06 

852.259,68 1.343.345,22 
23.680,53 22.523,83 

3.263,23 2.688,18 
5.154,38 52.823,20 

64.632,12 71.835,82 
5.719,83 3.944,89 

75.372,58 70.561,04 
1.472,38 823,08 

18.944,20 193.836,43 
4.657,00 170.293,97 

16.031,76 26.980,81 

9.600,00 8.100,00 
296.786,29 177.764,76 

2.087.749,74 2.918.872,02 

A I'epígraf de Serveis exteriors s'han registrat1.022.271,19 euros 
(1.047.416,98 euros a l'exercic1 2011) enconcepte de despeses 
suportades per TERSA I repercutid es a la seva filial SIRESA (Nota 14.1). 

b) La Soc1etat realitza pagaments en concepte d'arrendaments operatlus 
d'unes oficines. 

L'import total deis pagaments futurs mínims 'corresponents als 
arrendaments operatlus no cancel·lables es detallen a contlnuació: 



Exercici 2011 

o Exerc1c1 2012 
o Exerclcl 2013-2016 
o Exerclcl 2017 en endavarit fins finalltzació 

arrendament ' 

Exercicl 2012 

o Exerclci 2013 
o Exerclcl 2014-2017 
o ExerclcJ 2018 en endavant fins finalitzacló 

arrendament 

34 

82.391,00 
308.219,00 

233.518,00 
624.128,00 

84.188,89 
299.783,07 

157.765,62 
',541.737,58 

13.4 - Els ingressos per vendes i prestacions de serveis presenta el següent detall: 

o Venda de subproductes 

o Loglstica deixalleries metropolltanes· 
o Ecogestló Urbana.' ' 
o Explotació Deixallerles 
o Diposits controlats 
o Punts Verds de Zona 
o Punts Verds de Barri 
o Punts Verds moblls area metropolitana 
o Punts Verds lDoblls Barcelona ", 
o Agenda 21 
o RAEE'S 
o Piaques Fotovoltalques 
o SElrveis a I'UTE 
o Impuls treball 
o Altres prestacions 

2012 

604.684,44 

2.101.509,29 
1.307.673,10 

739.445,46 
23.345,37 

1.393,301,39 
1.579.127.87 

272,995,46 
976.899,15 
491.076,94 
158.892,67 
273.867,86 

4.510,65 

9.322.645.21 

2011 

778.637,98 

3.040.730,96 
1.230.304.78 

970.518,28 
24.566,94 

2.136.220,71 
1.428.612,21 

253.553,14 
802.361,56 
420.116,48 
256.804,04 
259.9¡¡6,47 

4'.070,56 
299.017,83 

18.922,79 
11.145.786,75 

9.927.329,65 11.924.424,73 

Els Ingressos es dlstribuelxen geOgrMicament fnte'grament a la provincia de 
Barcelona. " 
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14.1 - Les operaclons amb empreses del grup realitzades als exen::lcis 2012 I 2011 
són les següents: -

Exercici 2011 

Ingressos 
Prestacions de servels 
Ingressos f!naneers 

Despeses 
Aprovlslonaments 
servels exterlors~ 

Exercici 2012 

Ingressos 

TERSA 

8.825.110,48 
-

. 8.825.110 48 

4.104.97817 
.4.104.97817 

Prestaclóns de servels 7.001.237,67 
Ingressos f¡naneers 

Despeses 
Aprovlslonaments, 
servelsextérlors 
personal 

SEMESA U.T.E. 

-
- 5.24064 
- 5.24064 

5.472 00 -
5.472 00 -

AJUNTAMENT 
BARCELONA TOTAL 

727.134,33 9.552.244,81 
- 5.24064 

727.13433 9.557.485 45 

- 4.110.45017 
- 4.110.450 17 

420.226,92 

Amb data 1 de gener de 2012 s'ha formalltzat un corltracte de prestació de 
servels entre TERSA I la seva filial SIRESA, en el qual esdetermil;a que 
TERSA prestará els servels en beneflci de SIRESA en les següents arees'; 

o Direccló corporativa. 
o Servels de gestló. Recolzament financer, comptable I Informatlc. 

'0 Assegurances. . 
O' Consultarla en nous projectes. 
o Recursos Humans. 
o Prevenció de riscos laborals. 
o Assessorla legal, jurídica l. fiscal. 
o Comercial, compres I de representa ció. 
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Els honoraris deis serveis prestats per TERSA es flxen prenent com a 
referencia el preu de mercat apllcat per serveis slmilars. 

, 14.2 - Els saldos pendents amb empreses del grup a 31 de desembre de 2011 i 2012 
són 'els següents: 

Exercicl 2011 

ACTIU CORRENT 
Prestaclons de servels 

PASSIUCORRENT 
Aprovlslonaments I servels 
exterlors 

Exerclci 2012 

Acnu CORRENT 
Prestaclons de servels 

PASSIU CORRENT 
Aprovlslonament, servels 
exterlors I personal 

TERSA 

230,52066 
230,52066 

850.13160 
850.13160 

TERSA, 

1.786.21449 
1.786.21449 

941.27906 
941.27906 

, 

SEMESA 

-
-

. 
4.43232 
4.43232 

SEr~ESA 

--

1.83997 
1.83997 

AJUNTAMENTDE TOTAL BARCELONA 

495.73746 726.25812 
495.73746 726.25812 

10.11658 864.68050 
' 10.11658 864,68050 

A1UNTAMENT DE TOTAL BARCELONA 

208.33334' 1.994.54783 
, 208.33334 1.994.54783 

18.691 58 961.81061 
18.691 58 961.81061 

La Societat manté reglstrat a I'epfgraf de deutes a curt termlni, altres passius 
financers un import de 203.264,46 euros (41.048,46 euros a I'exerclci 2011) 
en concepte de cobramEmts de preus públlcs realltzats per compte de 
l'Ajuntament de Barcelona pendent de transferir al matelx. ' 

14.3 - EIs membres del Consell d'Administrac1ó han merltat durant I'exercici un 
import conjunt de 9.600,00 euros (8.100,00 euros' a l'exerc1ci 2011) en 
concepte de dietes d'asslstenc1a, no havent rebut cap import en concepte de 
sous i salaris., 
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Als exercicls 2011 i 201 
materia de pensions ni 

C~1¡:sc€~.pte deis membres 
!;F~N!P;¡¡::1iílNrtll 
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IRSlcrRt·RS. credlts, o obligaclons en 
assumides per la Societat, 

nini:stració .. 

La remuneració total corresponent a I'exercl.ci 2012 del personal de dlrecció, 
entenent com direcció el director de la Socletat I les persones que d'ell 
depenen directament, ha estat de 283.708,03 euros (293.072,10 euros a 
l'exercic1 2011). 

No s'ha concedlt al personal de dlreccló bestretes ni credits de cap ti pus. 

14.4 - Participacions.i carrecs deis membres del Consell d'Admlnistracló en altres 
socl.etats analogues . 

D'acord amb .el que estableix I'article 229.1 del Text Refós de la Llei de Societats 
de Capital, aprovada mltJan~ant el Relal Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol, 
s'imposa als adminlstradors el deure de comunicar al Consell d'Administracló 1, 
si no, als altres admlnistradors o, en cas d'adminlstradcir únic, a la Junta . 

. General, qualsevol situacló de confllcte, dlrecte o Indlrecte, que poguesslri tenir 
amb I'interes de la Societat. . 

Cal Informar que no s'han produ'ft cap de les situacions esmentades en el 
paragraf anterior. 

Igu.alment, segons I'ar.ticle 229.2 de I'esmentat Text Refós" els 
Adminlstrai:lors, han de comunicar la partlclpació directa o indirecta que, tant 
ells com les 'persones vinculades a aquests, tlnguin en el capital d'una socletat 
amb el mateix, analeg o complementarl genere d'actlvitat al que constituelxl 
I'objecte social, I comunicar igualnient els carrecs o les funcjons qúe, hi 
exercelxln. . 

La informacló facilitada a la Societat pels consellers que durant I'exercici 
ocupaven carrecs en el Consell d'Admlnistració de lii Socletat es resumelx en 
el següent quadre: 
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PERSONA EMPRESA CARREe ACTIVIDAD COMPANVÍA 

D. JORDI CAN PIllO TRACTAMENT 1 SElECCI6 DE CON,SEllER O,ElEGAT TRACTAMENT DE RESIDUS GÁHEZ RESIDUS, S,A I 

GESTORA DE RUNES DE LA VOCAL TRAcrAMENT DE RESIDUS CONSTRUCCIÓ, S,A, 

ECOPARC bE BARCELONA, S,A, VICEPRESIDENT lR TRACT. nIT. RESIDUS MUNIC¡P 

~COPARC DEL BESOS, S,A. VICEPRESIDENT TRACT. nIT. RESIDUS NUNIC¡P 

Ee,oPARe DEL r.1EOITeRRANI, ·S,A. VOCAL TRACT. nIT. RESIDUS ¡-IUNleiP 

DISTRICLlf'.lA VOCAL TRACTAMENT DE fREO 1 CALOR 

SELECTlVES r.1ETROPO~1TANES, 
S,A,U. PRESlDErH GESTIÓ DE RESIDUS 

ECOENERGIES BARCeLONA SUD, PROJECTE, EXECUCI6 1 SERVEI.DE 
ZONA FRANCA 1 GRAN VIA DE CONSElLER OISTRIBUCrÓ DE CALEFACcró 1 
l't-lOSPITALET, S,A. REFRIGERACI6 

, "',,',, : ~ , . '.' . . ' . . " '. ;;, 
•• . ... 

'. .. '. 
D. ROMAN LlAGOSTERA TRACTAMENT 1 SELECCIÓ DE CONSELLER DELEGAT TRACTAMENT DE RESIDUS RESIDUS, S,A, 

GESTORA DE RUNES DE LA CONSELlER TRACTA/>lENT DE RESIDUS CONSTRUCCI6, S,A, 

ECoPARC DE BARCELONA, S,A, CONSEllER TRACT, INT, RESIDUS f.1UNICIP , 

ECOPARC DEL BESOS, S,A, CONSEllER TRACT, INT, RESIDUS MUNICIP 

ECOPARC DEL NEOITERRANI, S,A, CONSEllER TRACT, INT. RESIDUS f.lUNICIP 

OISTRICLINA CONSEllER TRACTAMENT DE FREO 1 CALOR 

SElECnVES METROPOLITANES, PRESIDENT GEsn6 DE RESIDUS S.A.U. 

"',l, · 
...................... , ; .. ' .... , '. l';·'· .............. : .•• .",', 

' ..... ,' . , " .. :'", .. ' .. ,: ...... ; , .. ' 

AREA f-olETROPOUTANA DE CAP DEL SERVEI DE URBANISME, TAANSPORT, ~lClE DEL 
D.SERGI ABEllA 1 VIlA BARCELONA FIf1ANCES AIGUA, TRACTAf.\.ENT DE R SIDUS 1 HEDI 

AMBIENT ' 

, . 
';' ,- _':,f ., 

. , '.' ' . 

D. lOAN f.lIQUfl GESTORA DE RUNES DE LA CONSELlER TRACTAMENT OE RESIDUS TRUlLOlS CASAS CONSTRUCCI6 

.. j.. ........ ' 
, 

. .' . . '.' '. ", .... , , :. 

." ," . , '.,' ( ',': ~ .. '.' , .... ..... ' "', 

D. MIGUEl. A. CLAVERO SElECTIVeS f>lETROPOLITANES, CONSEllER DELEGAT GESTIÓ DE RESIDUS BLANQUET S.A,U. 

GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSEll~R GESTIO D,E RUNES CONSTRuccr6 

ECOPARC DEL MEOITERRANI, S,A. CONSEllER TRACT. INT. RESIDUS f.1UNICIP 
- ~ 

ECOENERGIES BARCELONA SUD, PROJECTE, EXECUCIÓ 1 SERVEI DE 
ZONA FRANCA 1 GRAN VIA DE CONSELLER DISTRIBUCI6 DE CAlEFACCIÓ 1 ' 
L'HOSPITALET, S.A, REFRIGERAC¡Ó 

OISTRICLIMA, S.A, CONSELLER TRACTANENT DE FREO 1 CALOR 
-

RECUPERACIÓN DE ENERGI~ S,A, CONSEllER ENGINYERIA DE RESIDUS 

P •. lORDl AMETLLÓ SELECTIVES NETROPOLITANES, CONSElLER GEsn6 DE RESIOUS LAFUENTE S.A.U. 

P. ORIOL VAl.L·llOVERA SElECTlVES NETROPOLITANES, CONSELLER GESnÓ DE RESIDUS CALMeT SAU. 
-~ 
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CLASE B.' 
Not1.l 15 JjÍi¡~¡r¡f8W\&ACIÓ§OBRE MEDI AMBIENT 

Ates que tota I'activltat de I'empresa. va encaminada a ia mlllora del 
medlamblent, d'acord amb .Ia Resolueló de I'ICAC del 25 de mar~ de 2002, 
compllmentem la Informació comptable amb tots els actius de l'lmmobilitzat 
de I'empresa, alxí com tots els Ingressos i des peses, deduint. els Ingressos per 
interessos financers, d'arrendament i excepcionals. 

No es preveuen contlngencles, Indeninltzacions ni altres riscos de caracter 
medlambientals, en les quals pogués Incórrer la Societat que slguln 
susceptibles de provlsio. En aquest sentlt, els eventuals riscos que poguessin 
derivar-se esta n adequadament coberts amb les pólisses d'asseguran~a 
medlambiental i de responsabllitat civil que la Sodetatté subscrita. 

Nota 16" ALTRA INFORMACIÓ 

Les des peses d'audltoria, derivats deis honoraris merltats durant els exercicis 
2011 i2012 per les soeletats PrlcewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i 
Gabinete Técnico de Auditorla ..¡ Consultoría, S.A. son repercutlts. 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'EXERCICI 2012 

La, persistencia del difícil entorn economic genera una disminucló del volum de res.ldus 
gestionats. Aquest fet juntament amb certs ajustaments de preus ha produrt una 
reducció de la facturadó de la companyia en ún 17% en relacló a I'exercici 2011. 

L:area de logística es la mes afectadá per aquesta dlsl)1inudó (31%); El servei de punts 
verds de Barcelona ha dismlnu'it en el 2012 un 10% respecte al 2011, si bé l'lmpa'cte més 
important el tenen els punts verds de zona amb un 35% de reduccló. A les delxalleries 
metropolltanes la facturació ha calgut un 24%. D'altra banda cal esmentar que les xifres 
de facturació del 20Ú, InclOlien una part del pla d'ocupacló inlclat I'any 2010. 

,Els ingressos per subproductes han baixat principálment ¡:¡er dlsminució d'ún 20% del 
volum tractat. 

L'ajust de déspeses per fer front a la, dlsminucló d'ingressos deis punts verds, s'ha 
treballat tant des de la reducció d¡;la partida destinada a adequació de les instal·lacloris -
en el 2011 ja es va fer un esfor~ en aquest sentit- com des de I'important reduccló deis 
,costos d'alguns serveis. Dins d'aquesta línia, s'ha donat de baixa un punt verd mobll que 
mantenlem de reserva. 

Cal destacar també que els processos de licltació de servels convocats al lIarg de I'any 
han suposat un Important esta Ivi deis costos. Princlpalment han estat el servel de 
recollída de roba usada a la ciutat de Barceloná, el subministrament de roba laboral i 
equips de proteccl6, el servel de recollida de fibroéiment al carrer a la ciutat de Bar~elona 
1 els treballs d'adequacló de la pergola fotovoltalca del Forum. ' 

En el ambit d,e les delxallérles metropolitanes, el descens de factUracló abans 
esmentada, es deu prlncipalment a la elimlnació o dlsminucló d'alguns serveis contractats 
per els ajuntaments: supressió del servei de transport de voluminosos deis Ajuntaments 
de Santa Cólom¡¡ de Gramenet 1 de Rlpollet, i de ,les delxallerles de, Vilade,cans i de Santa 
Coloma de Cervell(> (aquestes dues Inlciat al 2011), així com la negoclacló de ncíus preus 
amb els cllents actuals. ' 

S'ha continuat en la línea d'lnéorporar noves fracclons de recolllda a las deíxalleries i 
punts verds I de reduir la fracció de' rebuig. Alxí. dons, s'ha estes la recolllda de plastlc 
rígid a un total de 27 instal·laciOlis, delxant per tant aquest resldu de formar part de la 
fraccló rebuig per transformar-se en un residu valoritzable. 

El fet més destacable de l'Agenda 21 a I'any 2012 és el pro¿és d'elaboració del nou 
conipromls per la sostenibllltat (2012-2022) amb la posterior convenció al mes d'octubre 
I I'acte de signatura oficial al mes de desembre. 
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Pel que fa, a les Instal·laclons 
d'adequaci9LI1l.~~E[íi.\ructura de la 

, contractartWelUimi'filteniment preventiu 
mónitorltzació. 

s'han executat els treballs 
I Forum segons a,uditorla previa, 

les instal·lacions i 'els treballs de 

Es Important destaca~ la supressló deis incentlus al reglm especial de produccló per a 
totes 'les noves Instal·lacions segons el R;D. 1/2012. Tanmatelx de les vuit noves 
Instal·lacions, només una treballara a preus de mercat i la resta es troba en pr,océs de 
legalització per la seva utilltzacló en reglm d'autoconsum. 

El finan\;ament segueix essent totalment propi, sense haver hagut de recórrer a 
flnan\;ament de la actlvitat. 

No s'ha produ'it cap fet slgnlflcatlu des de la data de finalització de I'exercicl 2012 fins a 
la data de formulacló deis comptes anuals. 

La societat no té accions proples I durant I'exercici 2012 no ha desenvoluppt cap projecte 
de 1+D. . 

La Societat no posseelx d,eri"vats financers al tancament de I'exercici, ni tampoc no n'ha 
tlngut contractats durant I'exercicl " 

Gava, 14 de febrer de 2013 

. , 
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Com a membres del Consell d'Ad acreditem mitjan\;ant signatura' 
, en aquesl;SlLR~rw el balan\;, el guariys, I'estat de' canvis en el 

patrlmonlrmSlJ:1;lillestat de fluxos d a de I'exercici acabat a 31 de 
desembre de 2012 i I'informe de gestió de I'exercici 2012 que s'lnclouen en 22 fulls' de 
paper timbrat, classe '8a" serie OK números del 8676190 al 8676211 l el presento 

. Aquests comptes anuals i i'informe de gestió han estat formulats, pel Consell' 
d'Administració en data 14 de"febrer de 2013, . 

Relació deis membres del Conseil d'Admlnlstració: 
, , 

oman Llagutera Pujol L,/Ü. Sergl Abella Vlla. 

. --_ ... --- . ~-~~~~---.-~~----~--~ ... 

Da, Isabel Doñate Cubells D. lord Ametlló Lafuente 

;t:!g;~t ~-,,-+ 
-,' .. ~, 

D. Mlquel Ángel Clavero Blanquet D. Oriol Vail-IIovera Calmet 




