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• fAURA-CA.SJ\S 

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Als Accionistes de 
Tractament i Selecció de Residus, S.A. 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de Tractament i Selecció de Residus, S.A. (la 
Societat), que compren en el balan~ a 3 1 de desembre de 20 17, el compte de perdues i 
guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria 
corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de 
desembre de 2017, així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici 
finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que 
resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memoria) i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonoment de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoría de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord 
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de /'auditor 
en re/oció amb /'auditorio deis comptes anua/s del nostre informe. 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoría deis comptes anuals a Espanya 
segons allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En 
aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han 
concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada 
normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist 
compromesa. 

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

Aspectes més rellevonts de #'auditorio 

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre 
professional, han estat considerats com els riscos d:incorrecció material més signi '$ · ,, ~ ... ~~c. ~ 
en la nostra auditoría deis comptes anuals del penode actual. Aquests riscos s ~\ 
tractats en el context de la nostra auditoría deis comptes anuals en el seu conju 5a e , ~~ 
formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per sep <: ~ob ' · . ili • ol ~ \\ 
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Aspecte rellevant Procediments aplicats 

Saldos i transaccions amb entitats vinculades (nota 15 de la memoria) 

Els ingressos d' explotació de la Societat 
provenen majoritariament de la prestació 
de serveis als accionistes vinculats a les 
activitats (67%), així com per serveis 
diversos a les societats participades 
( 13%). Així mateix, la Societat suporta 
despeses per serveis rebuts d'entitats 
vinculades que representen un 45% de la 
despesa total. 

Atenent la naturalesa i significació en el 
conjunt deis comptes anuals deis ingressos 
i despeses indicats, han estat considerats 
com un aspecte rellevant en l'auditoria. 

Altra informació: Informe de gestió 

Pel que fa a la verificació deis ingressos, els 
nostres procediments d'auditoria han 
indos, entre d'altres, l'avaluació del control 
intern respecte al seu registre comptable, 
incloent la revisió deis sistemes de gestió i 
del traspas de la informació als registres 
comptables, verificant la correcta aplicació 
deis ingressos dins el període que 
corres pon. 

S'han analitzat els principals contractes, 
convenís i encarrecs vigents amb les 
entitats vinculades, verificant el seu 
compliment i registre del drets i obligacions 
establertes entre les parts. 

Així mateix, hem aplicat procediments de 
confirmació i conciliació de saldos i 
operacions entre la Societat i les entitats 
vinculad es. 

L'altra informació compren !'informe de gestió de l'exercici 20 17 la formulació de la qual és 
responsabilitat deis administradors de la Societat, i no forma part integrant deis comptes 
anuals. 

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'altra informació. La 
nostra responsabilitat sobre l'altra informació, de conformitat amb allo que exigeix la 
normativa reguladora de l'activitat de d'auditoria de comptes, consisteix a avaluar i 
informar sobre la concordant;a de l'altra informació amb els comptes anuals, a partir del 
coneixement de l'entitat obtingut en la realització de l'auditoria deis esmentats comptes i 
sense incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidencia durant la mateixa. Així 
mateix, la nostra responsabilitat pel que fa a !'informe de gestió consisteix a avaluar i 
informar de si el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta 
d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen 
incorreccions materials, estem obligats a informar d'aixo . ~~ 

t;~\lJ•.iS Dé~ .. 
"S ,.,.~~~~ ~ co :\. 

1 ~ ~-· ¡s,.t ~\ 
Sobre la base del treball realitzat, segons allo descrit en el paragraf anterior, la in~ a , i! ~\\ 
que conté !'informe de gestió concorda amb la deis comptes anuals de l'exercici ¡ ~1 3 i . "' ul o \\ 
se u contingut i presentació són conformes amb la normativa que resulta d'aplicaci .w
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Responsabilitat deis administradors en relació amb els comptes anuals 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de la 
Societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a 
Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de 
comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració 
de la capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, 
segons correspongui, les qüestions relacionades amb !'empresa en funcionament i utilitzant 
el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el administradors tenen la 
intenció de liquidar la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra 
alternativa realista. 

Responsabilitats de #'auditor en relació amb l'auditoria deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu 
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe 
d'auditoria que conté la lnostra opinió. 1 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, pero no garanteix que una auditoría 
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent a 
Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden 
tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, 
es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques que els 
usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoría, de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 

d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una 

actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També: 

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa 
de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a 
aquests riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar 
una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa 
de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, jaque el 
frau pot implicar col iusió, falsificació, omJssJons deliberades, manifestacions 
intencionadament erronies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de 
dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumscincies, 
i no amb 
l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raon 
les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels admini 
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• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis administradors, del principi 
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria 
obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets 
o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la 
Societat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una 
incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria 
sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes 
revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres 
conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre 
informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa que 
l'entitat deixi de ser una empresa en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets 
subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb els administradors de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions , 
l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes si.S?:nificatives de 
l'auditoria, així com Qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en 
el transcurs de l'auditoria. 

Entre les QÜestions Que han estat objecte de comunicació als administradors de l'entitat, 
determinem les Que han estat de la major si.S?:nificativitat en l'auditoria deis comptes anuals 
del període actual i que són, en conseqüencia, els riscos considerats més significatius. 

Descrivim aQuests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals 
o reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 1 1 d'abril de 20 18 

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

Jordi Cas Company 
No ROAC 15471 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA·CASAS, 
Auditors 
Consuitors, S. L. 

Any 2018 Núm 20/18/02233 
IMPORT COLolEGIAL: 96,00 EUR 

Informe d'auditoria de comptes subjecte 
a la normativa d'auditoria de comptes 

espanyola o internacional 

An independent member of 

BKR 
INTERflATIONAL 5 

Córsega, 299, 6a. 08008 Barcelona · Tel. 902 28 28 30-934 816 469 · Paseo de la Castellana, 123, 9• C 28046 Madrid ·Tel. 912 190 763 
wwwjaura-casas.com · faura-casas@jaura-casas.com 

Barcelona Madrid Manresa 
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OM8090885 

CLASE 8.3 

Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
BALANt AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 1 2016 

ACTIU Notes a la Exercici Exercici 
Memoria 2017 2016 

A) ACTIU NO CORRENT 54.050.403,95 56.560.823,68 
l. lmmobilitzat intangible. 6 503.838,00 645.623,75 

2. Concessions 444.648,84 473.385,41 
5. Aplicacions informatiques 59.189,16 172.238,34 

11. lmmobilitzat material 7 43.998.155,74 45.602.245,09 
1. Terrenys i immobles 4.124.182,00 3.992.074,81 
2. lnstal·lacions técniques i altre immobilitzat material 38.058.629,71 40.827.225,05 
3. lmmobilitzat en curs i avan~taments 1.815.344,03 782.945,23 

IV. lnversions a empreses del grup i associades a 1/arg termini 7.421.858,95 7.421.858,95 
1. lnstruments de patrimoni 8.2.1 6.027.322,67 6.027.322,67 
2. Crédits a empresas 8.118.2.2 1.394.536,28 1.394.536,28 

V. lnversions financeres a 1/arg termini. 8.118.3 1.865.877,17 2.472.138,90 
2. Crédits a tercers 1.865.436,47 2.471 .698,20 
5. Altres actius financers. 440,70 440,70 

VI. Actius per impost diferit. 13 260.674,09 418.956,99 
8) ACTIU CORRENT 34.409.226,70 32.541.612,75 
11. Existencias 1.986.334,16 1.776.637,59 

2. Matéries primes i altres aprovisionaments 1.941 .014,60 1.756.189,69 
6. Avan9aments a prove'idors 45.319,56 20.447,90 

111. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 16.034.259,50 14.921.412,30 
1. Clients per vendes i prestacions de serveis 8.118.4 10.148.106,16 10.372.7 48,02 
2. Clients, empresas del grup i Associates 8.1115.2 5.207.515,55 4.190.649,51 
3. Deutors diversos. 8.1 2.295,22 5.928,25 
4. Personal 8.1 14.495,95 12.228,31 
5. Actius per impost corrent 661.517,53 339.529,12 
6. Altres crédits amb les administracions públiques 13 329,09 329,09 

IV. lnversions en empreses del grup i associades a curt termini 8.1 18.452,34 ~:-::=,~0.160,76 
2. Crédits a empreses 18.452,3l ·~rs 20.1S0,76 

p ~ " )'~¡-,-¡;;·.: 1000 5. Altres actius financeres J9;ü.o· .tt·-·)-''¡ ·'· 
8.118.3 

. .'!: \' . . "\.) 

V. lnversions financeres a curt termini. 13.o41.Tt!Jo9 ~f_2.R49.659;~2 
5. Altres actius financers 13 . 041.f/¡1-'t,o~ ' 12}''!<1.65~8~ . 

ti'- ' 
VI. Periodificacions a curt termini 298!~5º'1} (¡•;• 1 178;89tf,3~ 

VI/. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.483.~67,óo·. p¿\RfÚ0~~8.f19-.1 / 

2.483.6'67;00' 
,......:>~ '/ • 

1. Tresoreria '... 3.60~ ~7.91 

TOTAL ACTIU (A+B) 87.913.389;i~ ..... 8~02.436 43 .. ' .. - /-" Les notes 1 a 17 descntes en la memona formen part mtegrant del balan<; de 1 exerc1c1 201·7~:----- ,-;;/ 
~--.~,.. 
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. 

BALANÇ AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2016 
 

PATRIMONI NET I PASSIU  Notes a la 
Memòria 

Exercici  
2017 

Exercici  
2016 

A) Patrimoni net    66.001.842,97 62.353.399,42 

A-1) Fons propis  9 66.001.842,97 62.353.399,42 

I. Capital.    12.861.839,34 12.861.839,34 

1. Capital escripturat    12.861.839,34 12.861.839,34 

III. Reserves    49.491.560,08 47.153.792,38 

1. Legal i estatutàries    2.572.367,87 2.572.367,87 

 2 Altres reserves     46.919.192,21 44.581.424,51 

VII. Resultat de l’exercici 3 3.648.443,55 2.337.767,70 

(B) PASSIU NO CORRENT.     5.933.775,30 7.862.189,21 

II. Deute a llarg termini.  10.1/10.2 377.720,42 1.987.828,92 

2. Deutes amb entitats de crèdit    0,00 1.085.179,78 
5. Altres passius financers    377.720,42 902.649,14 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini. 10.1/10.3 1.865.436,47 2.471.698,20 
V. Periodificacions a llarg termini 10.6 3.690.618,41 3.402.662,09 

C) PASSIU CORRENT    15.977.770,96 18.886.847,80 

III. Deutes a curt termini  10.1/10.2 1.742.949,98 3.528.001,76 

2. Deutes amb entitats de crèdit    1.089.327,36 2.792.992,53 

5. Altres passius financers    653.622,62 735.009,23 

V. Creditors comercials i altres  comptes a pagar    12.358.535,70 13.589.230,19 

1.Proveïdors  10.1 3.476.383,47 3.996.810,79 

2. Proveïdors, empreses del grup i associades  10.1/15.2 5.900.144,20 6.478.297,35 

4. Personal (remuneracions  pendents de pagament)  10.1 266.431,95 432.321,93 
5. Passius per impost corrent  13 0,00 0,00 

6. Altres deutes amb les administracions públiques  13 2.709.611,93 2.675.835,97 
7. Avançaments de clients  10.1 5.964,15 5.964,15 

 VI. Periodificacions a curt termini    1.876.285,28 1.769.615,85 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)   87.913.389,23 89.102.436,43 
Les notes 1 a 17 descrites en la memòria formen part integrant del balanç de l'exercici 2017 

 
 

  



OM8090886 

CLASE 8.3 

Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2016 
Notes a la Exercici 
Memoria 2017 

1./mport net de la xifra de negocis 14.4 46.566.223,31 

a) Vendes 10.532.247,07 

b) Prestacions de serveis 36.033.976,24 

4 Aprovisionaments 14.1 -34.019.347,03 

b) Consum de primeres matéries i altres materials consumibles -1.796.839,16 

e) Treball realitzat per altres empreses -32.222.507,87 

5. Altres ingressos d'explotació 14.5 12.599.695,77 
a) lngressos accessoris i altre gestió corren! 12.599.695,77 
6. Despeses de personal 14.2 -5.192.952,77 

a) Sous, salaris i assimilats -3.801 .544,33 

b) Carregues socials -1 .391.408,44 

7. Altres despeses d'explotació 14.3 -15.710.945,28 

a) Serveis exteriors -15.007.285,92 

b) Tributs 13.5 -703.659,36 

8 Amortitzacions d'immobilitzat 6/7 -3.437.119,62 

9 lmputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 11/10.6 1.623.043,84 

11 Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 950,00 

b) Resultats per alienacions i altres 950,00 

12. Altres Resultats 14.6 16.175,78 

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.445.724,00 

12. lngressos financers 1.925.084,28 

a) De participacions en instruments de patrimoni 8.2.1/15.1 886.024,10 
a 1) En empreses del grup i associades 886.024,10 

b) De valors negociables i altres instruments financers 1 .039.060,18 
b 1) D'empreses del grup i associades 8.2.2 18.452,34 

b 2) De tercers 1.020.607,84 

13. Despeses ti nanceres. ·32.712,68 

b) Per deutes amb tercers -32.712,68 

A. 2) RESULTAT FINANCER 1.892.371,601 

A. 3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS • 4.338.095,60 

17. Impostas sobre beneficis. 13 -689.652,~$ : 
•1' 

A. 4) RESULTAT EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 3.648.443,~\ 
A. 5) RESULTAT DE L'EXERCICI 3.648.443,5~·-

Exercici 
2016 

42.322.488,52 

7.996.209,59 

34.326.278,93 

·30.997.322,41 

-1 .352.855,07 

-29.644.467,34 

10.142.404,17 
1 o. 142.404,17 

-4.949.930,31 

-3.651.710,35 

-1.298.219,96 

-13.103.389,71 

-12.171 .948,97 

-931.440,74 

·4.062.366,03 

1.654.864,07 

0,00 

0,00 

-12.885,79 

993.862,51 

1.905.974,73 

489.496,24 
489.496,24 

1.416.478,49 
20.150,76 

1.396.327,73 
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Les notes 1 a 17 descntes en la memona formen part mtegrant del balan<; de 1 exerc1c1 :&!lk7 ./,/ 
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 

ALS EXERCICIS TANCATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

Notes a la Exercici Exercici 
Memoria 2017 2016 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 3.648.443,55 2.337.767,70 

lngressos i despeses imputats directament al patrimoni net. 

l. Per valoració d'instruments financers 0,00 0,00 

11. Per cobertures de fluxos d'efectiu 0,00 0,00 

111. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 

IV. Per guanys i pérdues Actuarials i altres ajustas 0,00 0,00 

V. Efecte impositiu 
(8) TOTAL INGRESSOS 1 DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN EL 0,00 0,00 
PATRIMONI NET 
Transferimcies al compte de perdues i guanys 
VI. Valoració d'instruments financers 0,00 0,00 

VIl. Per cobertures de fluxos d'efectiu 0,00 0,00 

VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 

IX. Efectes impositiu 
(C) TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 0,00 0,00 
TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 3.648.443,55 2.337. 767170 

' . .. 
Les notes 1 a 17 descntes en la memona formen part mtegrant del balan<; de l'exerclcl 2017 
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OM8090887 

CLASE 8.3 

Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 

ALS EXERCICIS TANCATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

Capital Reserves Resultat de Total 
rexercici 

A) SALDO FINAL EXERCICI2015 12.861.839,34 43.502.781,37 1.589.948,61 57.954.569,32 
B) SALDOAJUSTAT, INICI EXERCICI2016 12.861.839,34 45.092.729,98 2.061.062,40 60.015.631,72 
l. Total ingressos i despases reconeguts 2.337.767,70 2.337.767,70 
11. Operacions amb socis o propietaris 0,00 

11 1. Altres variacions del patrimoni net 2.061.062,40 -2.061.062,40 0,00 
C) FINAL BALAN(f EXERCICI2016 12.861.839,34 47.153.792,38 2.337.767,70 62.353.399,42 
D) SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI2017 12.861.839,34 47.153.792,38 2.337. 767,70 62.353.399,42 
l. Total ingressos i despases reconeguts 3.648.443,55 3.648.443,55 
11. Operacions amb socis i propietaris 0,00 
111. Altres canvis en el patrimoni net 2.337.767,70 -2.337.767,70 0,00 
E) FINAL BALAN(f EXERCICI 2017 12.861.839,34 49.491.560,08 3.648.443,55 66.001.842,97 .. .. 

Les notes 1 a 17 descntes en la memona formen part mtegrant del balanc; de l'exerc1c1 2017 
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A) 

1. 

2. 

a) 

d) 

g) 

h) 

k) 

3. 

a) 

b) 

e) 

d) 

f) 

4. 

a) 

b) 

e) 

d) 

5. 

B) 

6. 

b) 

e) 

e) 

7. 

8. 

Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS 

EXERCICIS TANCATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 1 2016 

Notes a la 
31/12/2017 31/12/2016 Memoria 

FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D' EXPLOTACIÓ 

Resultat de l'exercici abans d'impostos 4.338.095,60 2.822.604,81 

Ajustes del resultat -767.947,87 93.922,55 

Amortització de l'immobilitzat ( +) 6i7 3.437.119,62 4.062.366,03 

Imputació de subvencions (-) 11 i 10.6 -1.623.043,84 -1.654.864,07 

Ingressos financers ( -) -1.925.084,28 -1.905.974,73 

Des peses financeres ( +) 32.712,68 77.232,43 

Altres ingressos i despeses (-/+) -689.652,05 -484.837,11 

Canvis al capital corrent -5.192.347,38 -345.145,46 

Existencies ( +/-) -209.696,57 90.410,71 

Deutors i altres comptes per cobrar ( +/-) -1.112.847,20 -1.893.835,28 

Altres actius corrents ( +/-) -1.119.009,67 -l. 776.978,89 

Creditors i altres comptes per pagar ( +/-) -3. o 15.7 46.2 7 2.890.475,33 

Altres actius i passius no corrents ( +/-) 264.952,33 344.782,67 
Altres fluxos efectius de les activitats 
d'explotació 1.892.371,60 1.775.845,24 

Pagament d'interessos (-) -32.712,68 -77.232,43 

Cobrament de dividends ( +) 8.2.1 886.024,10 465.000,00 

Cobrament d'interessos ( +) 1.039.060,18 1.440.974,73 
Cobrament (pagament) per impost sobre 
beneficis (+/-) o 00 -52.897 06 
Fluxos d'efectiu de les activitats 
d'explotació 
(1 + 2 + 3 + 4) 270.171 95 4.347.227,14 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D'INVERSIÓ 

Pagament per inversions (-) -523.238,47 -2.640.853,21 

Immobilitzat intangible 6 0,00 -88.285,86 

Immobilitzat material 7 -1.691.244,52 -1.579.764,90 

Altres actius financers 1.168.006,05 -972.802,45 

Cobraments per desinversions ( +) o 00 o,oo 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió -523.238,47 -2.640.853,21 (6 + 7) 
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OM8090888 

CLASE a.a 

FLUXES EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE 
C) FINAN~AMENT 

Cobrament i pagament per instruments de 
9. patrimoni 0,00 0,00 

10. Cobrament i pagament de passiu financer -867.114,39 -80.612,24 

a) Emissió 1.911.000,16 2.359.537,44 

S. Al tres de u tes ( +) 10.6 1.911.000,16 2.359.537,44 

b) Devolució i amortització -2.778.114,55 -2.440.149,68 

2. Deutes amb entitats de credit (-) 10.2 -2.778.114,55 -2.440.149,68 

Pagaments per dividends i remuneracions i 
11. altres instruments de patrimoni 

Fluxos efectius de les activitats de 
financ;ament 

12. ( 9 + 10 + 11) -867.114,39 -80.612 24 
EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE 

D) CAN VI 0,00 o 00 
AUGMENT /DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O 

E) EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D) -1.120.180,91 1.625.761 69 
Efectiu o eq uivalents al comenc;ament de 
l'exercici 3.603.847,91 1.978.086,22 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 2.483.667 00 3.603.847 91 
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2017 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 -

1.2 -

1.3 -

Amb data 21 de febrer de 1983 es crea TRACTAMENT 1 ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS, S.A. (TERSA), segons l'article 176 de la Llei de Regim Local i els 
seus articles concordants 102 i següents, del Reglament de Serveis Locals. 
Canvia la seva denominació per TRACTAMENT 1 SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. 
(TERSA) segons escriptura pública de data 21 de desembre de 1999. La seva 
durada finalitza el 28 de febrer de 2033. En l'esmentada data revertiran a 
I'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRAULICS I TRACTAMENT DE 
RESIDUS (EMSHTR), en condicions normals d'ús, la totalitat d'instal·lacions, béns 
i material integrants del servei. 

Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full B-53.082, foli 17, volum 
38.283 (NIF: A-08.800.880). El seu domicili social es Av. Eduard Maristany, 44, 
08930 Sant Adria de Besos (Barcelona). 

D'acord amb la Disposició addicional primera de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de 
I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), un cap constitu"it el Consell Metropolita 
de I'AMB resta extingida entre d'altres I'EMSHTR, d'aquesta manera tata 
referencia a I'EMSHTR quedara substituida per I'AMB. 

La Societat es regeix pels seus Estatuts, per la legislació mercantil vigent, per la 
normativa de Regim Local vigent i d'altres disposicions concordants. És una 
Societat Anónima, el capital social de la qual es distribueix entre BARCELONA DE 
SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i I'AMB. 

L'objecte social el constitueix la prestació del servei públic de gestió, tractament 
i eliminació de residus solids i assimilables de l'ambit territorial de competencia 
de les entitats públiques que formen part de la Societat i, en tot cas, de la ciutat 
de Barcelona i de la seva area metropolitana: tata classe d'activitats que fan 
referencia a sistemes d'aprofitament de residus; l'estudi, el desenvolupament i 
l'explotació de tecnologies urbanes i els seus derivats i la participació en 
qualsevol altre companyia de semblant objecte social. 
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1.4 -

OM8090889 

CLASE a.a 

Per assolir aquests objectius, TERSA té signats els següents acords o convenís 
significatius amb les següent entitats: 

a) AMB: 

• Conveni amb I'AMB, de data 25 de maig de 2000, pel qual es renova 
l'encarrec a TERSA de la gestió de les deixalleries com a operadors 
locals i tasques d'operador logístic de la Xarxa Metropolitana de 
deixalleries. 

• Conveni amb I'AMB de data 4 de juliol de 2001, pera l'explotació de 
les deixalleries mobils. 

• Conveni amb I'AMB de data 19 de juliol de 2001 peral manteniment i 
gestió post- clausura deis diposits controlats metropolitans clausurats. 

• Plec de clausules d'explotació deis serveis de tractament de residus 
que presta TERSA de data 16 de desembre de 2.004 modificat amb 
dates 18 de juliol de 2008, 9 de Juny de 2009 i 11 d'octubre de 2010 
per un període que finalitza el 28 de febrer de 2033. 

• Conveni amb I'AMB de data 22 de juliol de 2004 per les tasques de 
seguiment i control de la gestió deis serveis de triatge i tractament 
biomecanic de residus de I'ECOPARC núm. 3, situat a Sant Adria de 
Besos. 

• Acord del Consell Metropolita de I'AMB de 3 de juny de 2004 on 
s'encarrega a TERSA la gestió de la planta de trituració de residus 
voluminosos de la recollida domiciliaria a la Planta de triatge de Gava
Viladecans, per un període que finalitza el 28 de febrer de 2033. 

• Acta administrativa de 6 de mar<; de 2012 de I'AMB reguladora de les 
condicions pera l'aportació, en concepte de triatge d'envasos lleugers 
procedents de la recollida selectiva a la Planta de triatge de Gava
Viladecans. 

• Encomana del 3 de juny de 2010, del Consell Metropolita deJ:~MB a 
TERSA de: ... ~;0SD~·"'-

; .. '/, \"t'r ..... ""~ ~ 
11, ~ <:0' "'~ (._().' 

Elaborar un projecte de gestió de la planta integrátif'e ~?J~Órit~ad~\ 
de residus de Sant Adria del Besos que integri J,i's]dostB:~~sso~~ \\ 
de tra~sferemci~, _triatge i _metanitzaci~ i valori~z~1!ó "~~-~~~Ff-1~ :~ 
de res1dus mumc1pals realltzats a les mstal·la d¡b.DSf El ~.¡Rt_~gs~ r,_. ¡~ 
d'Ecoparc del Mediterrani, S.A. \\ Í..'). 9-r /} ,'ii'¡

1
'i 

\\ \.}:, \:..Ptr ~ .!; ... / 
• ' .. ·, 4. r\..J· ..... -:· ,t/ 
~~\:'oo ·'UfJ¡rrJ.:..s,; .J).<. 
~~ - ~;t 

~"~~~::::::::·~;.;~/ 
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- Gestionar la planta de transferencia, triatge i metanització de 
residus municipals explotada per la societat Ecoparc del 
Mediterrani, S.A., d'acord amb el contracte formalitzat que es 
cedeix a TERSA així com de l'expedient de restabliment de 
l'equilibri de la concessió tramitat per I'AMB, el qual també es 
cedeix a TERSA. 

Les perdues deis exercicis 2008 i 2009 d'Ecoparc del Mediterrani, 
S.A. seran compensades per aportacions de TERSA que 
previament haura rebut aquests fans de I'AMB (Notes 8.3, 10.3 i 
14.6). 

Les tones tractades a la planta integral de valorització de residus 
són facturades per TERSA a I'AMB en base als preus unitaris 
aprovats. 

b) Ajuntament de Barcelona: 

• Encarrec de gestió de I'Ajuntament de Barcelona per la gestió, 
explotació i logística de funcionament deis punts verds de zona, de 
barri, mobils i punts verds mobils escolars de la ciutat de Barcelona 
fins el 31 de desembre de 2017. 

• Contracte de 1'1 d'abril de 2007, amb I'Institut Municipal de Pares 
Jardins pera la gestió del tractament deis Residus vegetals. 

e) Altres ajuntaments: 

• Encarrec de I'Ajuntament de St. Feliu de Llobregat de 25 de setembre 
de 1996 pera la gestió de la seva Deixalleria Municipal. 

• Conveni amb I'Ajuntament de Cerdanyola del Valles de data 29 de maig 
de 2001 per a la gestió de la Deixalleria de "Cerdanyola Campus". Es 
suprimeix el servei per acord del 29 de setembre de 2016. 

• Conveni amb I'Ajuntament de Tiana, de data 5 de Juliol de 2001, pera 
la gestió de la Deixalleria Municipal. 

• Conveni amb I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data 30 
d'octubre de 2000 pera la gestió de la deixalleria municipal, i posterior 
addenda pera la gestió del punt verd del barri del Raval, de data 7 de 
juny de 2006. Es suprimeix el servei amb data 30 de juny de 2016. 
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CLASE a.a 

• Conveni amb I'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, de data 15 de 
maig de 2001 pera la gestió de la seva deixalleria, prorrogat amb data 
7 de novembre de 2002. 

• Conveni amb I'Ajuntament de Badia del Valles de data 10 de juliol de 
2002 pera la gestió de la Deixalleria municipal. 

• Conveni amb I'Ajuntament de Barbera del Valles, de data 16 d'octubre 
de 2006 pera la gestió de la seva deixalleria municipal. 

• Concessió administrativa de 2 de gener de 2009 pel servei públic de la 
deixalleria mancomunada entre els municipis d'Esplugues de Llobregat 
i St. Joan Despí. 

d) Participades 

Amb efectes 1 de gener de 2012 es va subscriure un contracte, 
prorrogable anualment, amb les seves participades Selectives 
Metropolitanes, S.A.U (Semesa) i Solucions Integrals per als Residus, 
S.A.U. (Siresa). En aquest contracte es determinen els serveis que 
Semesa i Siresa presten a TERSA, així com la cessió d'ús deis actius i 
instal·lacions propietat de TERSA, per tal de que Semesa i Siresa 
desenvolupin les seves activitats. 

1.5 - La Societat segons el previst a l'article 42 del Codi de Comen;, pertany al grup 
consolidat encapc;alat per la societat mercantil Barcelona de Serveis Municipals, 
S.A. que posseeix el 58,64% del capital, amb domicilien el c/Calabria, 66, 08015 
Barcelona, la qual diposita els seus comptes anuals consolidats, pendents de 
formulació, en el Registre Mercantil de Barcelona. L'ens dominant últim de la 
Societat es I'Ajuntament de Barcelona, amb domicilien el municipi de Barcelona. 

Nota 2- BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comPf~~[és.i;le 
la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil v~~~rit~0-~~~ q~s ..•. 
normes i principis establerts en el Pla General de Comptabilitat ap~ova.tJ;:~1 -r.R.D1\ 
1514/2007 i amb les successives modificacions introdu'ides en ¿e]2seu~~~~~~~m~' \~¡ 
l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació ~fig.ancéra ·t d~ts~ ¡¡ 
resultats de les seves operacions així com de la veracitat deis fi,l/?'.~ FióG_p~P,§.Ya[5Q li 
en l'estat de fluxos d'efectiu. \\ ;) '1r, .$ ,?!_

1
/! 

\ ~'. 'O &' ,e:.· ', 
Aquests comptes anuals se sotmetran a l'aprovació de la 'Jiíi.t~/o; geXe9~)Í 
d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació. '"-?:..:----.::._.--;;;;/ 

·-=~.~~- · 
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2.2 - Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

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

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

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

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

• Valors raonables deis instruments financers (Notes 4.3 i 4.5). 

• Estimació de la provisió per riscos i despeses (Notes 4. 7 i 12). 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2017 s'han formulat d'acord amb 
!'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la 
seva elaboració l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, 
classificació i unitats monetaries, de manera que la informació presentada és 
homogenia i comparable. 

2.4 - Excepte indicació contraria, els comptes anuals es presenten en euros amb 
decimals. L'euro es la moneda funcional i de presentació de la Societat. 
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CLASE 8.3 

Nota 3- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució del resultat de l'exercici 2017 formulada pel Consell 
Administració de la Societat i que haura de ratificar la Junta General d'Accionistes 
es la següent: 

Base de repartiment: 
Benefici de l'exercici 

Distribució: 
Reserva voluntaria 
Reserva capitalització 

Nota 4- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

3.648.443,55 

3.404,162,98 
244.280,57 

3.648.443,55 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en 
l'elaboració deis seus Comptes Anuals per a l'exercici 2017, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible i material 

L'immobilitzat intangible i material es troba valorat al preu d'adquisició o 
d'aportació en el cas d'incorporacions d'actius per aportacions no dineraries o 
adquisicions no lucratives, dedu"ida l'amortització acumulada i les perdues pel 
deteriorament de valor, si escau. 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades 
directament al compte de perdues i guanys. Els costos d'ampliació, modernització 
o millora que donen lloc 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. ~-=~~ 

/<,~ü' 1 ,) D '::-~-
1/',\\''"" --l.:.,....., , ... ~ 

/ ",)'- ~~~?. ·-e· 
fl '<> .f.-1~> -. ~.¡· ·~\ 

L'amortització de l'immobilitzat, amb excepció deis terrenys que nó '?fam~ftitien, 'f•· :~ 
es calcula en funció de la vida útil estimada deis béns a partir déLf,nes s~güent_, ~- ,1¡ 

de la compra, aplicant el metode lineal sobre el cost d'adquisició :J: ti "@Je¡li~Rts~ ~,' ' 
individuals incorporables a les plantes de valorització, s'amortitzJn3J r·~cora ,á'mb_: ~~~ 
la vida _útil específica de cadascun d'ells, que pot ser inferior a 1¿\\(i~s previs~~~;~>¡ 
del con]unt de les plantes. \<'Ó...,-1u01'lr¡j" ¡-- ,/ 

..... - t..../ ~ 

~".~:· ...... ____ ~-_../--:: 
........ ~· 
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Els percentatges anuals aplicats són els següents: 

Elements Elements 
nous usats 

a) Immobilitzat material: 
• Construccions 2 - S 
• Maquinaria 12 
• Altres instal·lacions 12 
• Utillatge 12 
• Elements de transports 16 
• Mobiliari i equips d'oficina 10 
• Equips informatics 2S 
• Instal·lacions complexes: 

- Planta Valorització Energetica de Sant 
Adria: 
- Instal·lacions de rentat de gasas 

rebudes a títol gratu"it a l'exercici 
2001 (Nota 11) 

- Instal·lacions vinculades al procés 
d'optimització de la planta realitzat a 
l'exercici 2002 

- Noves Instal·lacions vinculades al 
procés d'adequació de la planta al 
nou model de gestió de residus 
municipals de Catalunya 

- Resta d'instal·lacions 
- Planta de selecció de Gava 
- Planta Voluminosos 

b) Immobilitzat intangible: 
• Aplicacions informatiques 
• Concessió Administrativa d'Explotació 

(Planta Valorització Energetica de Sant 
Adria i Planta de selecció de Gava) 

• Patents 

8,33 

(*) 
12 
7 
7 

33 

1S 

7,69 

2,84- 4 
S- 12 

13 

2,78 

(*) Les actuacions realitzades per adequar la planta de valorització al nou model 
de gestió de residus municipals de Catalunya iniciades a l'exercici 2008 i 
finalitzades a l'exercici 2014 tenen una vida útil prevista fins a la finalització de 
la concessió administrativa. 

Les instal·lacions complexes de la planta de valorització energetica de Sant Adria 
de Besos vinculades al procés d'optimització de la planta realitzat a l'exercici 
2002 resten totalment amortitzades amb data 31 de desembre de 2014. 
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La concessió administrativa d'explotació rebuda de I'AMB, vinculada a la Planta 
de Valorització Energética de Sant Adria i a la Planta de selecció de Gava 
s'amortitza en el període que resta de la concessió. 

L'epígraf de terrenys i construccions del balan<; adjunt, incorpora els terrenys on 
estan situades les plantes de valorització i reciclatge, els terrenys que la Societat 
té al terme municipal de Monteada i Reixac, les construccions corresponents a la 
planta de selecció d'envasos i voluminosos de Gava i l'ampliació de les oficines a 
la planta de valorització i reciclatge. La Societat manté registrat a l'epígraf 
d'immobilitzat material els terrenys situats al terme municipal de Monteada i 
Reixac, ates que es preveu que a curt i mig termini es construeixi en aquests 
terrenys instal·lacions de tractament de residus. 

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

Al tancament de l'exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor deis 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor 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 l'avaluació del deteriorament del valor d'aquests actius, la Societat ha 
considerat !'existencia d'una única unitat d'explotació vinculada a l'activitat de 
tractament de residus. 
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4.2 - Arrendaments 

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

La Societat no disposa d'arrendaments financers. 

4.3 - Actius financers 

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

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

Els actius financers es donen de baixa en el balanc; de la Societat quan s'han 
extingit o s'han cedit la totalitat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu de 
l'actiu financer, essent necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els 
riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu, que en el cas concret de 
comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han trames 
els riscs d'insolvencies i de mora. 

Els actius financers de la Societat es classifiquen en les següents categories: 

a) Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment al valor raonable de 
la contraprestació lliurada, que, llevat que hi hagi alguna evidencia en 
contra, correspon al preu de transacció, incloses les despeses de transacció 
que li siguin directament imputables. En posteriors valoracions es valoren 
a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 
No obstant, aquells credits per operacions comercials amb venciment no 
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, així com 
les bestretes i credits al personal, els imports deis quals es preveu rebre 
en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial 
com en la valoració posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no sigui significatiu. 
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Quan hi ha dubtes 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 Societat realitza almenys al tancament 
de cada exercici la corresponent correcció del valor per deteriorament amb 
carrec al compte de perdues i guanys de l'exercici en que el 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 l'exercici en que el deteriorament s'ha eliminat o 
redu"it. L'import de la provisió és la diferencia entre el valor comptable de 
l'actiu i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al 
tipus d'interes efectiu. 

S'inclouen els següents actius financers: 

• 

• 

• 

• 

• 

Dipósits i fiances lliurats a llarg termini: figuren registrats a l'epígraf 
d'inversions financeres a llarg termini, altres actius financers. Estan 
valorats pel seu valor nominal, ates que el seu venciment es 
indeterminat. 

Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als 
saldos de clients per vendes i prestacions de serveis i d'empreses 
del grup i associades. Quan el venciment es superior a l'any es 
registren a l'epígraf Inversions financeres a llarg termini, credits a 
tercers. 

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

Credits concedits a empreses del grup i associades. Es valoren 
inicialment pel seu valor raonable, que, llevat hi hagi alguna 
evidencia en contra correspon al preu de transacció. En posteriors 
valoracions es valoren a cost amortitzat comptabilitzant els 
interessos meritats en el compte de perdues i guanys aplicant el 
metode de tipus d'interes efectiu. 
Al tancament de l'exercici, la Societat avalua el deteriorament de 
valor d'aquest actiu dotant la corresponent prov1s1o per 
deteriorament de valor amb carrec al compte de perdues iÁ.Jt:Jcfñys,, 
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b) Inversions en empreses del grup i associades 

S'inclouen els següents actius: 

• Instruments de patrimoni: 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 millar evidencia del valor recuperable d'aquestes 
inversions, en l'estimació del deteriorament es pren en consideració 
el import del patrimoni net de la societat participada corregit perles 
plusvalues t<kites a la data de valoració. 

4.4 - Existencies 

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

En la mesura que la Societat prengui la decisió de vendre a curt 
termini les participacions d'alguna d'aquestes societats es 
reclassificara comptablement a l'epígraf d'actius no corrents 
mantinguts pera la venda. 

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

Corresponen a recanvis amb període mitja d'utilització inferior a un any. 

4.5 - Passius financers 

La Societat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial, en base a les decisions adoptades perla Direcció. Aquesta 
classificació depen de la finalitat per la qua! aquests passius han estat 
formalitzats. 

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

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

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

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

S'inclouen els següents passius financers: 

• Deutes amb entitats de credit mantinguts fins al venciment. Les despeses 
financeres, quan no són objecte de capitalització com a majar cost de 
l'immobilitzat associat, es reconeixen en el compte de perdues i guanys 
atenent a la seva meritació. 

• Dipósits i fiances rebuts a llarg termini: figuren registrats a l'epígraf de 
deutes a llarg termini, altres passius financers. Estan valorats pel seu valor 
nominal, ates que l'efecte de no actualització de fluxos d'efectiu no es 
significatiu. 

• Prove'idors d'immobilitzats: figuren registrats a l'epígraf de deutes a curt 
termini, altres passius financers. 

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos creditors per 
prestacions de serveis i prove'idors empreses del grup i associades. Quan 
el venciment es superior a un any es registren a l'epígraf deutes amb 
empreses del grup i associades a llarg termini. 

• Debits per operacions no comercials. S'inclou, entre d'altres, saldos amb 
personal, etc. 
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imposable de l'exercici i despres d'aplicar les deduccions que fiscalment siguin 
admissibles, més la variació deis actius i passius per impostas diferits. 

Els actius i passius per impostas diferits inclouen les diferencies temporanies que 
s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o satisfer per les 
diferencies entre els imports en llibres 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 temporania o credit que correspongui el tipus de 
gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

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

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

4. 7 - Provisions i passius contingents 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els ingressos per prestacions de serveis de la Societat s'originen a partir deis 
acords o convenís formalitzats amb altres entitats (Nota 1.4 ). 

4.9 - Medí ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la 
protecció i millora del medi ambientes comptabilitzen, si escau, com a despeses 
de l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen inversions com a 
conseqüencia d'actuacions per minimitzar !'impacte o la protecció i millora del 
medi ambient, es comptabilitzen com a majar valor de l'immobilitzat (Nota 16). 
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4.10 - Prestacions als treballadors 

Atenent als acords laborals corresponents, la Societat té compromisos per 
pensions. Aquests plans de pensions es financen mitjanc_;ant pagaments a entitats 
asseguradores. 

La Societat realitza contribucions fixes a una entitat separada i no té cap obligació 
legal, contractual o implícita de realitzar contribucions addicionals si la entitat 
separada no pogués atendre els compromisos assumits. Una vegada s'han 
realitzat les aportacions la Societat no té obligacions de pagaments addicionals. 
Es tracten en definitiva, d'aportacions definides. 

Les contribucions als plans de pensions es reconeixen en el moment de la seva 
meritació registrant-les en el compte de perdues i guanys. 

4.11 - Transaccions entre parts vinculades 

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

4.12 - Periodificacions a llarg i curt termini de passiu 

En aquests epígrafs es reflecteix: 

• Periodificacions a llarg termini: L'AMB va encarregar a TERSA les obres 
d'adequació de la planta de valorització energetica al nou model de gestió 
de residus municipals de Catalunya. L'AMB sol·licitara a !'Agencia Catalana 
de Residus (ACR) l'atorgament d'una subvenció per l'execució del projecte 
esmentat. No obstant, mentre no es produeix l'atorgament d'aquesta 
subvenció per part de I'ACR a I'AMB, es aquesta última qui assumeix i 
avanc_;a a TERSA el financ_;ament necessari per l'execució d'aquesta 
actuació, previa justificació de les inversions realitzades per TERSA. 

La Societat registra amb abonament a l'epígraf de Periodificacions a llarg 
termini de passiu els fons rebuts de I'AMB pel financ_;ament de l'actuació 
esmentada. S'imputen al compte de perdues i guanys de manera 
correlacionada a l'amortització deis actius financ_;ats. 

• Periodificacions a curt termini: els ingressos rebuts en concepte de 
financ_;ament específic de determinats projectes, per als quals no s'han 
incorregut els costos al tancament de l'exercici. 

També inclou la part traspassada a curt termini del financ_;ament descrit a 
l'apartat anterior. 
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Nota S- GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

Les activitats de la Societat es traben exposades a diversos riscos financers: risc 
de credit, risc de tipus d'interes i risc de liquiditat. 

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

a) Risc de credit 

El risc de credit es traba a l'efectiu i a equivalents de l'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 grup, associades i 
vinculades. Addicionalment la societat avalua la qualitat creditícia deis clients, 
considerant la seva posició financera, !'experiencia passada i altres factors. 
Els límits individuals de credit s'estableixen en funció de criteris interns. 

Respecte a les operacions d'efectiu o equivalents d'efectiu únicament es 
formalitzen amb entitats financeres de solvencia contrastada. 

b) Risc de tipus d'interes 

El risc de tipus d'interes apareix amb el recursos aliens no corrents. 

Per l'obtenció de recursos aliens la Societat té concertats dos préstecs per 
imports de nominal 6 i 2,5 milions d'euros, a tipus d'interes variable (indexat 
a l'euribor més un diferencial). 

e) Risc de liquiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
disponibilitat de financ;ament per un import suficient per atendre a les seves 
obligacions. ~:=::_~ 
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Nota 6- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf de 
l'immobilitzat intangible durant els exercicis 2017 i 2016 es sintetitzen en els 
quadres resum que s'acompanyen a continuació: 

Exercici 2017 Concessions Patents Aplic. Inform. Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 1.033.688,51 4.539,66 458.906,63 1.497.134,80 

Al tes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo a 31.12.2017 1.033.688,51 4.539,66 458.906,63 1.497.134,80 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 -560.303,10 -4.539,66 -286.668,29 -851.511,05 

Dotació a l'amortització de l'exercici - 28.736,57 0,00 -113.049,18 -141.785,75 

Saldo a 31.12.2017 -589.039,67 -4.539,66 -399.717,47 -993.296,80 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2017 473.385,41 0,00 172.238,34 645.623,75 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2017 444.648,84 0,00 59.189,16 503.838,00 
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CLASE a.a 

Aplic. 
Altre 

Exercici 2016 Concessions Patents immobilitzat Total 
Inform. intangible 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 1.033.688,51 4.539,66 360.771,94 9.848,83 1.408.848,94 

Al tes 0,00 0,00 0,00 88.285,86 88.285,86 

Traspassos 0,00 0,00 98.134,69 -98.134,69 0,00 

Saldo a 31.12.2016 1.033.688,51 4.539,66 458.906,63 0,00 1.497.134,80 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2016 -531.566,57 -4.143,48 -183.740,96 0,00 -719.451,01 

Dotacló a l'amortltzacló de l'exerclcl -28.736,53 -396,18 -102.927,33 o,oo -132.060,04 

Saldo a 31.12.2016 -560.303,10 -4.539,66 -286.668,29 0,00 -851.511,05 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2016 502.121,94 396,18 177.030,98 9.848,83 689.397,93 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 473.385,41 0,00 172.238,34 0,00 645.623,75 

6.2 - Els elements totalment amortitzats i en ús a 31.12.2017 corresponen a 
aplicacions informatiques per import de 360.711,94 euros (6.710,00 a 
31.12.2016). 
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Nota 7- IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf de 
l'immobilitzat material durant els exercicis 2017 i 2016 es sintetitzen en els 
quadres resum que s'acompanyen a continuació: 

Exercici 2017 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 

Altes 

Baixes 

Traspassos 

Saldo a 31.12.2017 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Baixes 

Saldo a 31.12.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2017 

Instal-lacions 
Terrenys i tecniques i altre 

construccions immobilitzat 
material 

10.417.741,01 118.464.692,28 

92.699,43 0,00 

0,00 -10.818,00 

228.964,27 337.182,02 

10.739.404,71 118.791.056,30 

-6.425.666,20 -77.637.467,23 

-189.556,51 -3.105.777,36 

0,00 10.818,00 

-6.615.222,71 -80.732.426,59 

3.992.074,81 40.827.225,05 

4.124.182,00 38.058.629,71 

Immobilitzat 
en cursi 

avan~;aments 

782.945,23 

1.598.545,09 

0,00 

-566.146,29 

1.815.344,03 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

782.945,23 

1.815.344,03 

Total 

129.665.378,52 

1.691.244,52 

-10.818,00 

0,00 

131.345.805,04 

-84.063.133,43 

-3.295.333,87 

-10.818,00 

-87.347.649,30 

45.602.245,09 

43.998.155,74 
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CLASE a.a 

Instal-lacions 
Immobilitzat en 

Exercici 2016 Terrenys 1 tecniques i altre 
cursi Total 

construccions immobilitzat 
avan~aments 

material 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 9.944.199,29 117.522.704,71 618.709,62 128.085.613,62 
Al tes 0,00 0,00 1.579. 764,90 1.579.764,90 

Traspassos 473.541,72 941.987,57 -1.415.529,29 0,00 

Saldo a 31.12.2016 10.417.741,01 118.464.692,28 782.945,23 129.665.378,52 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2016 -6.131.430,92 -74.001.396,52 0,00 -80.132.827,44 

Dotacló a l'amortitzacló de l'exerclcl -294.235,28 -3.636.070,71 0,00 -3.930.305,99 

Saldo a 31.12.2016 -6.425.666,20 -77.637.467,23 0,00 -84.063.133,43 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2016 3.812. 768 ,37 43.521.308,19 618.709,62 47.952.786,18 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 3.992.074,81 40.827.225,05 782 .945,23 45.602.245,09 

7.2 A l'exercici 2016 les principals actuacions corres ponen a la rehabilitació 
estructural, costat mar, de la cota 7, a la instal·lació de variadors de freqüencia 
per la planta de valorització energética i a l'adquisició de dos camions per la 
prestació del servei de punts verds móbils a la ciutat de Barcelona. A l'exercici 
2017 les inversions realitzades mes significatives corresponen a l'adquisició d'un 
terreny annex a la planta de Sant Adria, un carretó electric, un analitzador de 
gasas i la legalització de l'ampliació de potencia de la PVE. 

Amb data 23 de gener de 2008 la presidencia de I'AMB va encarregar a TERSA 
la realització de tates les actuacions corresponents a l'adequació de la planta de 
valorització energética al nou model de gestió de residus municipals de 
Catalunya. Pel finan<;ament d'aquesta actuació I'AMB sol·licitara l'atorgament 
d'una subvenció de capital a !'Agencia de Residus de Catalunya (ACR) per un 
import de 37.792.755 euros, IVA indos. Cal esmentar que aquesta actuació esta 
prevista en el Pla Sectorial Territorial d'Infraestructures de Residus Municipals de 
Catalunya. 

. ~) . 

El Consell Metropolita de I'AMB en sessió de 13 de mar<; de 20Ó~:-va :,-ratificar el 
decret de presidencia de 23 de gener de 2008. f;2 ·"-J ,.A -

:!1 · ~ 

El Consell d'Administració de TERSA en sessió de 2 de juny dé 20-10 va aprovar 
la revisió del pla d'obres i de finan<_;ament d'aquesta actuació. Aquesta in\tersió 
ha de ser finan<_;ada a I'AMB per I'ACR. No obstant, mentre no es propueix 
l'atorgament d'aquesta subvenció, es I'AMB qui assumeix i avan<_;a el fihan<_;ament 

....... ., ... ..., ... 
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necessari per l'execució d'aquesta actuació, previa justificació de les inversions 
realitzades per TERSA. 

TERSA ha registrat amb abonament a l'epígraf de Periodificacions a llarg termini 
de passiu els fans rebuts de I'AMB (Nota 10.6). 

Les principals característiques del Pla de financ;ament aprovat pel Consell 
d'Administració de TERSA, actualitzat a l'exercici 2017 són les següents: 

• Cost d'execució del projecte de 37.792.755 euros, I.V.A. inclós, que 
s'executara en el període 2008 a 2014. Les obres s'han finalitzat durant 
l'exercici 2014. 

• Justificació anual a I'AMB de la inversió executada. Aquesta pagara la 
totalitat de la inversió prevista anualment en un període de 15 anys amb 
un tipus d'interes del 5%, d'acord amb el fixat en el Pla de financ;ament. 

• Necessitat de concertació d'operacions d'endeutament a llarg termini per 
import de 8,5 milions d'euros amb venciment a l'exercici 2018. L'import de 
l'endeutament disposat a l'exercici 2014 va ésser de 8,5 milions d'euros, 
deis quals 1,09 milions d'euros resten pendents d'amortitzar a 31 de 
desembre de 2017 (3,8 milions d'euros al 2016). 

• Repartiment de dividends de les filials SEMESA i SIRESA a favor de TERSA 
durant els exercicis 2012, 2013 i 2014. 

En el marc d'aquesta actuació les inversions acumulades realitzades per TERSA 
a 31.12.2017 es traben registrades als epígrafs d'Instal·lacions tecniques i altre 
immobilitzat material per import de cost de 33.117.352,92 euros, essent la 
dotació a l'amortització realitzada a l'exercici 2017 de 1.623.043,84 euros (Nota 
10.6) i el valor net comptable a 31.12.2017 es de 26.665.429,44 euros (a 
l'exercici 2016 figura registrat per un cost de 33.117.352,92 euros, la dotació de 
l'exercici 2016 va ser de 1.654.864,07 euros essent el valor net comptable a 
31.12.2016 de 28.288.473,92 euros). 

D'acord amb !'informe realitzat pel Director de la Planta de Valorització 
Energetica, els elements que queden obsolets arre! de l'execució de l'esmentat 
projecte d'adequació tenen origen majoritariament en l'aportació inicial de la 
planta i per tant es traben totalment amortitzats. 

7.3 - Durant l'exercici 2017 s'han donat de baixa actius per import de 10.818 euros 
que es traben totalment amortitzats. A l'exercici 2016 no es van registrar baixes 
d'elements. 
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CLASE 8.3 

7.4 - Informa ció sobre: 

a) L'import deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en 
ús és el següent: 

Construccions 

Instal·lacions tecniques 
i altre immobilitzat 
material 

2.017 2.016 

6.027.091,62 1.758.611,17 

70.631.844,12 67.519.480,93 

76.658.935,74 69.278.092,10 

Dins deis elements totalment amortitzats s'inclou un import de 26.893.893,69 
euros que corresponen a les instal·lacions complexes del procés d'optimització 
de la planta realitzat durant l'exercici 2002 i que van finalitzar la seva 
amortització durant l'exercici 2014. Aquestes instal·lacions continuen formant 
part de la Planta de Valorització Energética de Sant Adria de Besós. 

Durant l'exercici 2016 es va completar l'amortització de la turbina Alstom amb 
un cost de 5.259.664,72 euros. 

b) TERSA repercuteix a les seves filials les despeses associades a l'amortització 
economica de les diferents instal·lacions técniques que aquestes utilitzen pel 
desenvolupament de les seves activitats (Nota 15). 

e) La Societat va rebre a títol gratuTt de I'Ajuntament de Barcelona les 
instal·lacions de tractament de gasas de la Planta de Valorització Energética 
del Besos, amb un valor d'aportació de 10.633.026,80 euros, les quals van 
finalitzar la seva amortització a l'exercici 2014. 

d) Es política de la Societat contractar tates les polisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries perdonar cobertura als possibles riscos que P.Oguessin 
afectar als elements d'immobilitzat. _,..;;;\,;(\s-D.~-,_ 

¡F,/ ~J .. -- -... ...... '"' '\. ~ /(r , .::<~~::.:.::.:.;il. "D-, 
e) A l'epígraf de terrenys i construccions el cost activat en concepti dé;i~--q:~n/5;. · \ 

f 1 V) e \ •, ,.. ,~ '.'1-

aSCendeiX a 2.215.906,48 euros {2.123.207,05 euros a l'exe rrci~ i 20! 9) •\W 'u:~ 
~ru "n '<::)~-/"' 1 e,¡ 
J '• ~ ·C"" ,,"' .. ~Oif'!1 ~- rñ ; 

f) No s'ha produTt deteriorament de valor durant els exercicis ~?17~ 1 ~QJ,§u.é:fe;!,s ~ :; 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu de la Societ!af,l, 9¡, .!7 ::.1 '•' 

\1 cv, • -~ c.>¡ ' - 'i 
\\ < ., U' & ~----- . ~\/o -1uo,rorr::f-' ,.,~-- :r 

':·, iJ 1 '-~- ....... /1 

·-~.;-;/" 
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Nota 8- Actius financers 

8.1 - Categories d'actius financers 

El valor en !libres de cadascuna de les categories d'actius financers a 31 de 
desembre de 2016 i a 31 de desembre de 2017 exceptuant inversions en el 
patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades (Nota 8.2) s'inclou en els 
quadres següents: 

LLARG TERMINI 

Credits, derivats 
Total 

i altres 

Categoria 2017 2016 2017 2016 

Préstecs i partides a 
cobrar 3.260.413,45 3.866.675,18 3.260.413,45 3.866.675,18 

Total 3.260.413,45 3.866.675,18 3.260.413,45 3.866.675,18 

CURT TERMINI 

Credits, derivats 
Total 

i altres 

Categoria 2017 2016 2017 2016 

Préstecs i partides a 
cobrar 28.432.582,31 26.642.37 4,67 28.447.454,58 26.642.374,67 

Total 28.432.582,31 26.642.37 4,67 28.447.454,58 26.642.37 4,67 

Els venciments deis préstecs i partides a cobrar a llarg termini es detallen en les 
Notes 8.2.2 i 8.3. 
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CLASE 8.3 

8.2 - Inversions en empreses del grup i associades a llarg i curt termini 

8.2.1 - Instruments de patrimoni 

a) La informació relativa a les participacions en empreses del grup i associades 
es detalla a continuació: 

Exercici 2016 i 2017 

Societat 

Selectives Metropolitanes, S.A. U. 
(SEMESA) 

Solucions Integrals, S.A. U. 
(SIRESA) 

Gestora de Runes de la 
Construcció, S.A 

Ecoparc de Barcelona, S.A. 

Ecoparc del Besos, S.A. 

Ecoparc del Mediterrani, S.A. 

Districlima, S.A. 

Grau de 
Participació 

( % } 

100 

100 

14 

S,2 

S 

20 

20 

Dret de 
vot (%) 

100 

100 

14 

S,2 

S 

20 

20 

Domicili 

Ctra. Camí Antic de Barcelona a 
Valencia B-210 Km.1 - 088SO Gava 

Ctra. Camí Antic de Barcelona a 
Valencia B-210 Km.1- 088SO Gava 

Napols, 222-224 Barcelona 

Zona Franca- Barcelona 

Rambla de Catalunya, 93 Barcelona 

Carrer de la Pau, 3 Sant Adria de 
Besos 

París, 43 bis Barcelona 

Cap de les societats participades per TERSA cotitza en borsa. 

Activitat 

Prestació de serveis referits a la gestió 
de residus urbans 

Presta ció de serveis referits a la gestió 
de residus urbans 

Realització del conjunt d'actuacions i 
activitats relacionades amb la gestió 
deis enderrocs, runes i residus de la 
construcció 

Construcció, administració i 
explotació de I'Ecoparc número 1 
situat a la Zona Franca 

Gestió del servei públic consistent en la 
redacció del projecte, construcció, 
administració i explotació de les 
instal·lacions de J' Ecoparc 2 situat a 
Monteada i Reixac 

Construcció i posterior explotació 
d ·una planta de transferencia i 
metanització de residus urbans 
(Ecoparc 3) 

Gestió i distribució de calefacció, aigua 
calenta sanitaria i refrigeració en 
l'ambit d'actuació del Consorci del 
Besos (Forum 2004) 
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b) Les dades comptables de les Empreses del grup associades referides a les 
dates que s'indiquen són les següents: 

EX!;lr!;i~i 2017 

Resultat 
Al tres Valor 

negatiu 
partides de Resultat de Resultat comptable Distribució 

Societat Capital d'exercicis 
patrimoni l'exercici explota ció 31.12.17 Net de resultats 

anteriors i 
net de provisions 

reserves 

Selectives 
Metropolitanes, S.A.U 
(SEMESA). Dades 1.049.000,00 1.317.212,53 608.053,15 609.328 ,78 84.141 ,69 -
definitives a 
31.12.2017 ( * ) 
Solucions Integrals per 
als Residus, S.A.U 
(SIRESA). Dades 650.762,00 972.353,39 102.794,87 102.783,60 60.200,00 -
definitives a 
31.12.2017 ( * ) 
Gestora de Runes de la 
Construcció, S.A. 

1.041.315,00 9.969.487,05 -576.813,08 379.984,06 59.498,77 135.184,98 -
Dades definitives a 
31.12.2016 ( * ) 
Ecoparc de Barcelona, 
S.A. Dades definitives a 7.360.000,00 7.429.234,00 9.650.420,00 3.336.254,00 6.418. 729,00 382.720,00 -
31.12.2016 ( *) 
Ecoparc del Besos, S.A. 
Dades definitives a 7. 710.000,01 2.257.013,32 8.366.152,40 2.272.163,46 4.405.663,88 385.500,00 2.000.000,00 
31.12.2016 ( * ) 
Ecoparc del 
Mediterrani, S.A. Dades 

4.800.000,00 3.519.246,00 511.000,00 1.873.505,00 2.444.161,00 960.000,00 1.800.000,00 
definitives a 
31.12.2016 ( * ) 
Districlima, S.A. Dades 
definitives a 19.089.000,00 7.401.000,00 511.000,00 l. 764.000,00 2. 500.000,00 4.019.576,00 
31.12.2016 ( * ) 

6.027.322,67 

(*) Dad es deis exerc1c1s 2016 1 2017 aud1tades 

El detall d'altres partides de patrimoni net inclou en: 

• Gestora de Runes de la Construcció, S.A. l'import d'accions propies. 

• Ecoparc de Barcelona, S.A., subvencions, donacions i llegats de capital 
i ajustaments per canvis de valor en operacions de cobertura de fluxos 
d'efectiu. 

• Ecoparc del Besos, S.A., subvencions, donacions i llegats de capital, 
ajustaments per canvis de valor en operacions de cobertura de fluxos 
d'efectiu. 

• Districlima, S.A. l'import de la prima d'emissió 
donacions i llegats de capital rebuts. 

subvencions, 
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CLASE a.a TRES CENTIMOS 
DE EURO 

TERSA registra amb abonament a l'epígraf d'ingressos financers de 
participacions en instruments de patrimoni en empreses del grup i associades els 
dividends rebuts de diverses empreses associades. 

Ex!;lrcici 2016 

Resultat 
Al tres Valor 

negatlu 
partides de Resultat de Resultat comptable Distribució Socletat Capital d'exercicis 
patrimoni l'exercici explota ció 

31.12.16 Net 
de resultats anteriors i 

net de 
reserves orovisions 

Select!ves Metropolitanes, S.A.U 
(SEMESA). Dades definlt!ves a 31.12.2016 1.049.000,00 1.146.349,80 170.862,73 167.110,30 84.141,69 -

1 (*) 
Solucions Integrals per als Resldus, S.A.U 
(SIRESA). Dades deflnltives a 31.12.2016 650.762,00 801.591,53 

1 f*) 
170.761,86 167.072,15 60.200,00 -

Gestora de Runes de la Construccló, S.A. 
1.041.315,00 10.052.476,21 -576.813,08 368.070,49 6.605,01 135.184,98 -Dades deflnltlves a 31.12.2015 (*) 

Ecoparc de Barcelona, S.A . Dades 
7.360.000,00 4.214.537,00 9.871.503,00 3.214.697,00 6. 752.640,00 382.720,00 -definlt!ves a 31.12.2015 (*) 

Ecoparc del Besos, S.A. Dades definltives 
7.710.000,01 2.772.503,14 9.255.177,97 1.640.302,75 4.237.850,85 385.500,00 1.300.000,00 a 31.12.2015 (* J 

Ecoparc del Medlterranl, S.A. Da des 
4.800.000,00 5.314.477,00 2.204.774,00 2.933.836,00 960.000,00 definlt!ves a 31.12.2015 f*) 

Dlstrlcllma, S.A. Dades deflnltlves a 
19.089.280,00 6.162.000,00 547.000,00 1.239.000,00 2.014 .000,00 4.019.576,00 -31.12.2015 {*) 

6.027.322,67 

.. 
(*) Dades deis exerc1c1s 2016 1 2015 audltades 

El detall d'altres partides de patrimoni net inclou en: 

• Gestora de Runes de la Construcció, S.A. l'import d'accions propies. 

• Ecoparc de Barcelona, S.A., subvencions, donacions i llegats de capital 
i ajustaments per canvis de valor en operacions de cobertura de fluxos 
d'efectiu. 

• Ecoparc del Besos, S.A., subvencions, donacions i llegats de capital, 
ajustaments per canvis de valor en operacions de cobertura de fluxos 
d'efectiu. 

• Districlima, S.A. l'import de la prima d'emissió subvencions, 
donacions i llegats de capital rebuts. 

TERSA registra amb abonament a l'epígraf d'ingressos fiñancers de 
participacions en instruments de patrimoni en empreses del gn,.Jp i associades 
els dividends rebuts de diverses empreses associades. 
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8.2.2 - Credits a empreses del grup i associades 

A 31 de desembre de 2017 i 2016 TERSA té concedit els següents préstecs a la 
Societat Ecoparc de Barcelona, S.A.: 

• Amb data 3 de man:; de 2008 es va formalitzar un contracte de préstec 
participatiu entre la societat Ecoparc de Barcelona, S.A. i els seus 
accionistes (entre ells TERSA amb una participació del 5,2%). En aquest 
contracte es fixa l'aportació de TERSA en un import de 419.231,33 euros, 
amb venciment indeterminat i amb cobrament d' interessos vinculats als 
beneficis anuals que presentí la societat Ecoparc de Barcelona, S.A. 

• Amb data 30 de juliol de 2009 es va formalitzar un contracte de préstec 
subordinat entre la Societat Ecoparc de Barcelona, S.A. i els seus 
accionistes (entre ells TERSA amb una participació del 5,2%). En aquest 
contracte es fixa la participació de TERSA en un import de 975.304,95 
euros amb venciment a l'exercici 2024 i amb un tipus d'interes de l'euribor 
+ 1,5% anual. 

TERSA ha registrat comptablement per import de 18.452,34,76 euros la 
corresponent previsió deis interessos meritats per aquests préstecs durant 
l'exercici 2017 amb carrec a l'epígraf de inversions en empreses del grup i 
associades a curt termini (20.150,76 euros a l'exercici 2016). 

8.3 - Inversions financeres a llarg i curt termini 

La composició de l'epígraf d'inversions financeres a llarg a curt termini a 
l'exercici 2017 i 2016 és la següent: 

Exercici 2017 

Categories 

Préstecs i partides a cobrar: 

Diposits i fiances 

Imposicions a termini 

Credits a tercers 

TOTAL 

AL TRES ACTIUS FINANCERS 

11/t cjt 

440,70 41.717,09 

0,00 13.000.000,00 

1.865.436,47 0,00 

1.865.877,17 13.041.717,09 
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CLASE a.a 

Exercici 2016 

Categories 

Préstecs i oartides a cobrar: 
Diposits i fiances 
Imposicions a termini 
Credits a tercers 

TOTAL 

OM8090902 

AL TRES ACTIUS FINANCERS 

11/t 

440,70 
0,00 

2.471.698,20 

2.472.138,90 

c/t 

40.659,82 
12.000.000,00 

0,00 

12.040.659,82 

A l'exercici 2017 la societat manté registrat 13.000.000,00 euros (12.000.000,00 
a l'exercici 2016) en concepte d'imposicions a termini amb carrec a l'epígraf 
"altres actius financers a curt termini" ates que el seu venciment ha estat 
superior a tres mesas i inferiors a un any. 

Les imposicions a termini estan formalitzades amb entitats de credit, mitjan~ant 
diposits d'estalvi. El tipus d'interes mitja es situa en un O% (0,125% a l'exercici 
2016). 

Credits a tercers a llarg termini correspon a l'import del nominal pendent de 
cobrament de I'AMB a l'exercici 2018 i següents en concepte d'aportació per 
compensar les perdues de l'exercici 2009 de I'Ecoparc del Mediterrani, S.A. Un 
cop es reben aquests fons, TERSA els transfereix a la societat Ecoparc del 
Mediterrani, S.A. Addicionalment, TERSA ha registrat comptablement un deute 
envers a aquesta societat amb abonament als epígrafs Deutes amb empreses del 
grup i associades a llarg termini (Nota 10.3). 

L'import a cobrar durant l'exercici 2018 ascendeix a 606.261,73 euros i es traba 
registrat a l'epígraf de Clients per vendes i prestacions de serveis del balan~ 
(586.892,84 euros l'import cobrat en 2017). 

Aquesta operació s'ha formalitzat amb un tipus d'interes de l'euribor a 31 de 
desembre + 1,5% anual. 

Amb data 8 de maig de 2012 i 30 d'abril de 2013 el Consell Metropolita de I'AMB 
va aprovar el diferiment del pagament a TERSA de l'import corresponent a les 

<: . 
anualitats de l'exercici 2012 i 2013 respectivament, d'acord¡ a'fnb tel · noí,J pla '· 
d'amortització presentat per TERSA. f! ~- :J; 'L~ .:"/ u~ ~~: _ 

: i..Ll ~; RC· ~ .... ~.~ ·, • : SI :""~ .') 

El venciment de les partides que compasen l'epígraf Inversion~1 'fir\~n'l::ers a l@rg 1 

termini en base al nou pla d'amortització és el següent: \: ,;,,~- J.!?~:. 
'• /); U'-1, r:j: .. {:. .. : 
\ o Vorrc.r:fJ.:; ..;., -... '/ 
\.:-o ··-{,r 

"'·" - _...-:::...,._-._ _ --...... 
0:....., ,{_ •• ,-
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Exercici 2017 

Credits a Altres actius 
tercers financers Total 

2019 607.637,85 0,00 607.637,85 
2020 624.906,74 0,00 624.906,74 
2021 632.891,88 0,00 632.891,88 

Anys posteriors 0,00 440,70 440,70 

1.865.436,47 440,70 1.865.877,17 

Exercici 2016 

Credits a Altres actius 
tercers financers Total 

• 2018 599.717,16 603.651,90 
• 2019 614.182,42 614.182,42 
• 2020 624.906,74 624.906,74 
• 2021 632.891,88 632.891,88 
• Anys posteriors 440,70 440,70 

2.471.698,20 440,70 2.476.073,64 

8.4 - L'epígraf de "Ciients per vendes i prestacions de serveis" presenta el següent 
detall: 

2.017 2.016 

AMB (Nota 15.2) 7.642.456,60 8.039.091,21 

Clidom Energy, S.L. 2.485.231,38 2.282.220,14 

Altres 20.418,18 51.436,67 

10.148.106,16 10.372.748,02 
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8.5 - Els moviments de l'exercici deis comptes correctors representatius de les perdues 
per deteriorament deis clients per vendes i prestacions de serveis es detallen a 
continuació: 

2017 2016 

• Deteriorament de valor a 01.01 32.675,89 32.675,89 

• Dotació de l'exercici 0,00 0,00 

• Aplicació per cancel·lació de saldo deutor 0,00 0,00 

• Deteriorament de valor a 31.12 32.675,89 32.675,89 

El deteriorament de valor realitzat el 31 de desembre de 2017 i 2016 cobreix la 
totalitat d'aquells saldos deutors que s'estima no seran realitzables . 

8 .6 - La Societat no té actius financers amb valor raonable significativament diferent 
al seu valor comptable. 

Nota 9- FONS PROPIS 

9.1- El capital social de la Societat esta representat per 214.003 accions nominatives 
de 60,101210 euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, amb 
limitacions a la seva transmissibilitat. Els seus únics accionistes són: 

9.2-

• BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. 
(Societat de capital íntegrament de I'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA) 

• AMB 

El detall per conceptes de les Reserves es el següent: 

Reserva legal 

Reserves voluntaries 

Reserves capitalització 

2.017 

58,64% 
41 ,36% 

100,00 OJo 
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9.3 - L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix que les 
societats destinaran el 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que 
aquesta arribi, almenys, al 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no 
superi el límit indicat, només es podra destinar a la compensació de perdues en 
el cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients pera aquest fi, o a 
augmentar el capital social, i sois sera disponible per als accionistes en cas de 
liquidació de la Societat. 

Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 

10.1 - Categories de passius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers a 31 de 
desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016 es detallen en els quadres 
següents: 

LLARG TERMINI 

Deutes amb entítats de 
Al tres 

Deutes amb empreses del 
Total 

crédít gup i associades 

Categoría 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Debits i oartides ap_agar o 00 1.085.179 78 377.720 42 902.649 14 1.865.436 47 2.471.698 20 2.243.156 89 4.459.527 12 
Total o 00 1.085.179 78 377.720 42 902.649 14 1.865.436 47 2.471.698 20 2.243.156 89 4.459.527 12 

CURT TERMINI 

Deutes amb entítats de 
Altres 

Deutes amb empreses del 
Total 

crédít gup i associades 

Categoría 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Debits i partides a pagar 1.089.327 36 2.792.992 53 10.302.546 39 11.648.403 45 o 00 o 00 11.391.873 75 14.441.395 98 
Total 1.089.327 36 2.792.992 53 10.302.546 39 11.648.403 45 o 00 o 00 11.391.873 75 14.441.395 98 
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CLASE 8.8 

10.2 - Deutes a llarg i curt termini 

10.2.1- La composició deis epígrafs de deutes a llarg i curt termini a 31 de desembre de 
2016 i a 31 de desembre de 2017 és el següent: 

DEUTES AMB 
AL TRES PASSIUS 

ENTITATS DE FINANCERS 
Exercici 2017 

CREDIT TOTAL 

Categories 11/t c/t 11/t c/t 11/t c/t 

Préstecs entitats de credit 0,00 1.089.327,36 0,00 1.089.327,36 

Deutes amb AA Pública 
363.776,89 2.709.611,93 363.776,89 2.709.611,93 (Nota 13.5) 

Fiances i dipósits rebuts 13.943,53 500.240,00 13.943,53 500.240,00 

ProveTdors d'immobilitzat 153.382,62 0,00 153.382,62 

TOTAL 0,00 1.089.327,36 377.720,42 3.363.234,55 377.720,42 4.452.561,91 

DEUTES AMB ALTRES PASSIUS 

ENTITATS DE CREDIT 
FINANCERS 

Exercici 2016 TOTAL 

Categories 11/t C/t 11/t c/t 11/t c/t 

Debits i partides a pagar . Préstecs amb entitats de credit 1.085.179,78 2.792.992,53 1.085.179,78 2.792.992,53 . Deutes amb Hisenda Pública 
888.705,61 2.675.835,97 888.705,61 2.675.835,97 

(Nota 13.5) . Fiances i diposits rebuts 13.943,53 484.560,00 13.943,53 484.560,00 . Provei"dors d'immobilitzat 250.449,23 0,00 250.449,23 

TOTAL 1.085.179,78 2.792.992,53 902.649,14 3.410.845,20 1.987.828,92 6.203.837,73 
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10.2.2- La composició del saldo a 31.12.16 i 31.12.17 de Deutes amb entitats de credit 
es la següent: 

2017 2016 
Concepte No corrent Corrent No corrent Corrent 

a) Préstec formalitzat amb "La 
Caixa" amb data 30.9.2010 per 
import de 6.000.000,00 euros. 

0,00 776.827,36 772.679,78 1.542.992,53 
Amb data de venciment 
1.4.2018. Ti pus d'interes de 
l'euribor + 1,50%. 

b) Préstec formalitzat amb "La 
Caixa" amb data 2.12.2014 per 
import de 2.500.000,00 euros. 

0,00 312.500,00 312.500,00 1.250.000,00 
Amb data de venciment 
1.1.2018. Ti pus d'interes de 
l'euribor + 1,60% . 

0,00 1.089.327,36 1.085.179,78 2.792.992,53 

Per la formalització d'aquests préstecs no s'han requerit garanties. 

10.2.3 - El venciment de les partides que compasen l'epígraf de deutes a llarg termini és 
el següent: 

Exercici 2017 

Préstecs amb 
Fiances i diposits 

Deutes amb 
entitats de Hisenda Pública Total 

credit 
rebuts (Nota 13.5) 

2019 0,00 0,00 363.776,89 363.776,89 
2020 en endavant o 00 13.943 53 o 00 13.943 53 

TOTAL 0,00 13.943,53 363.776,89 377.720,42 
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Exercici 2016 

Préstecs amb Fiances i Deutes amb 
entitats de diposits Hisenda Pública Total 

credit rebuts (Nota 13.5) 

2018 1.085.179,78 0,00 487.190,89 1.572.370,67 
2019 0,00 0,00 401.514,72 401.514,72 
2020 en endavant o 00 13.943 53 o 00 13.943 53 

TOTAL 1.085.179,78 13.943,53 888.705,61 1.987.828 92 

10.2.4 - La totalitat deis avals atorgats per la Societat a 31 de desembre de 2017 i 2016 
per la cobertura d'operacions de credit han estat a empreses participades (Nota 
15). Els administradors de la Societat no esperen que es meriti cap passiu 
addicional com a conseqüencia d'aquests avals. 

10.3 - Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini correspon a l'import 
pendent de satisfer a Ecoparc del Mediterrani, S.A. en concepte d'aportació per 
compensar les perdues de l'exercici 2009 d'aquesta societat (Nota 8.3). 

El venciment de les partides que composen aquest epígrafes el següent: 

Exercici 2017 2016 

2018 0,00 599.717,16 
2019 607.637,85 614.182,42 
2020 624.906,74 624.906,74 
2021 632.891 88 632.891 88 

TOTAL 1.865.436,47 2.471.698,20 

10.4 - Per als préstecs a tipus variable, s'ha considerat que el valor raonable es 
coincident amb l'import registrat. 

La Societat no té passius financers amb valor raonable significativament diferent 
al seu valor comptable. 

10.5 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveTdors, disposició 
addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de S~e juliol. 
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Exercici 2017 Exercici 2016 
Di es Di es 

Període mig de pagament a prove'ldors 24,87 28,18 

Rati d'operacions pagades 24,36 29,96 

Rati d'operacions pendents de pagament 55,85 18,52 

Import Import 

Total pagaments realitzats 20.841.067,89 16.114.708,51 

Total pagaments pendents 346.109,66 1.053.988,94 

10.6 - Periodificacions a llarg termini de passiu 

La Societat registra amb abonament a l'epígraf de Periodificacions a llarg termini 
de passiu els fans rebuts de I'AMB pel financ;ament de l'adequació de la planta 
de valorització energetica al nou model de gestió de residus municipals de 
Catalunya. S'imputen al compte de perdues i guanys de manera correlacionada 
amb l'amortització deis actius financ;ats, amb abonament a l'epígraf de 
"Imputació de subvencions de immobilitzat no financer i altres". 

Els moviments registrats en aquest epígrafes resumeixen tot seguit: 

Saldo 1 de gener 
Fans rebuts durant l'exercici (Nota 15.1) 

Reclassificació a curt termini 
Incorporació a perdues i guanys(Nota 7 .2) 

Saldo 31 de desembre 

2.017 

3.402.662,09 
1.911.000,16 

0,00 
-1.623.043,84 

3.690.618,41 

Nota 11- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

2.016 

4.321.032,53 
2.359.537,44 

-1.623.043,81 
-1.654.864,07 

3.402.662,09 

11.1- Durant l'exercici 2017 i 2016 no hi ha saldos ni moviments registrats en aquest 
epígraf. 

11.2- En virtut de l'acta de lliurament signada el 28 de desembre de 2001, TERSA va 
rebre a títol gratu'it de I'Ajuntament de Barcelona les instal·lacions de tractament 
de gasas de la Planta de Valorització Energetica del Besos, amb un valor 
d'aportació de 10.633.026,80 euros (Nota 7.4.c). 
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Nota 12 - PROVISIONS A LLARG I CURT TERMINI 

Durant l'exercici 2016 i 2017 no s'ha registrat provisions a llarg termini. 

Nota 13 - SITUACIÓ FISCAL 

13.1 - La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de desembre de 
2017 i 2016 és la següent: 

Exercici 2017 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 

• Quota a pagar desembre de 2017 

• Quota integració UTE 

b) Impost sobre Societats 

• Impost Societats 2016 

• Impost Societats 2017 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retencions liquidació desembre de 2017 

d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2017 

e) Canon incineració de residus municipals: 

• Quota a liquidar 4t. trimestre 2017 

TOTAL 

Saldos 
Deutors 

329,09 

339.529,12 

321.988,41 

Saldos 
Creditors 

776.219,57 

82.983,46 

149.020,21 

1. 701.388,69 

661.846,62 2.709.611,93 
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Exercici 2016 
Saldos Saldos 

Deutors Creditors 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 

Quota a pagar desembre de 2016 1.378.623,46 

Quota integració UTE 329,09 

b) Impost sobre Societats 

Impost Societats 2016 339.529,12 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

Retencions liquidació desembre de 2016 79.449,38 

d) Organismes de la Seguretat Social: 

Assegurances socials desembre 2016 128.477,55 

e) Canon incineració de residus municipals: 

Quota a liquidar 4t. trimestre 2016 1.089.405,79 

f) Impost sobre l'electricitat 

Quota a liquidar 4t. trimestre 2016 -120,21 

TOTAL 339.858,21 2.675.835,97 
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13.2- La conciliació deis imports nets d'ingressos i despeses de l'exercici 2017 ambles 
bases imposables de I'Impost sobre Societats són les següents: 

Exercici 2017 

Resultat comptable abans d'impostos 

Diferencies permanents: 

Sancions i altres (dividends partic.) 

Diferencies temporals: 

Origen exercici corrent: 

- Reserva capitalització 

· Origen exercicis anteriors 

- Reversió provisió Pla de pensions 2016 

- Reversió prorrata IVA inversions 2011_2014 

- Reversió amortitzacions 2013 

- Reversió amortitzacions 2014 

Base Imposable 

Quota íntegra previa (25%) 

Reversió 30% amortitzacions 

Deduccions aplicades 

Quota íntegra ajustada 

Retencions i pagaments a compte 

Quota líquida a pagar 

Activitats Activitats no 
bonificades bonificades Total 

-1.101.119,94 5.439.215,54 4.338.095,60 

-196.401,57 

-138.139,49 

-389.313,30 

-134.139,72 

-140.352,23 

-2.099.466,25 

-873.948,44 -873.948,44 

-47.878,99 -244.280,56 

-33.692,37 

-94.953,93 

-46.290,22 

-44.460,25 

4.297. 991,34 

-171.831,86 

-484.267,23 

-180.429,94 

-184.812,48 

2.198.525,09 

549.631,27 

-18.262,12 

0,00 

531.369,15 

-853.-357,36 

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

;;.o• 
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13.3-

13.4-

La conciliació entre la quota íntegra ajustada la despesa per Impost sobre 
Societats de l'exercici es la següent: 

Quota íntegra ajustada 

Variació d'impostos diferits 

2.017 2.016 

531.369,15 273.009,25 

158.282,90 211.827,86 

689.652,05 484.837,11 

El detall i evolució de l'epígraf d'actius per impost diferit durant l'exercici 2017 
2016 és el següent: 

Saldo 
Addicions Baixes 

Saldo 
1.1.17 31.12.17 

Actius per impost diferit: 

Límit no deducció dotacions 
181.503,88 -22.688,08 158.815,80 

amortització 2013 i 14 
Passius regularització I.V.A. 

237.453,11 -135.594,82 101.858,29 
mversions 

418.956,99 0,00 - 158.282,901 260.674,09 

Saldo Addicions Baixes 
Saldo 

1.1.16 31.12.16 

Actius per imposto diferit: 

Límit no deducció dotacions 
204.191,96 -22.688,08 181.503,88 

amortització 2013 i 14 
Passius regularització I.V.A. 

426.592,89 -189.139,78 237.453,11 
inversions 

630.784,85 0,00 -211.827,86 418.956,99 

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

La Societat té oberts a inspecció tots els exerc1c1s no prescrits pels tributs i 
cotitzacions que li són d'aplicació. A l'exercici 2018 !'agencia tributaria va iniciar 
expedient de comprovació limitada de I'IVA de l'exercici 2016 el qual s'ha resolt 
de conformitat per la Societat. 

En opinió deis administradors de la Societat no s'espera que es meritin passius 
addicionals als provisionats a 31 de desembre de 2017 i 2016. 
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13.5 - D'acord ambles modificacions introdu"ides a la Llei 28/2014, de 27 de novembre, 
que modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de I'Impost sobre el Valor 
Afegit, i ates que gran part de les activitats que realitza la Societat deriven 
d'encarrecs d'Administracions Públiques, la Societat ha considerat d'acord amb 
els seus assessors fiscals, que per la totalitat de les operacions que realitza la 
Societat es d'aplicació el regim de prorrata per a la deducció de les quotes 
d'I.V.A. suportades. El coeficient definitiu de deducció aplicat a les esmentades 
quotes suportades durant l'exercici 2017 ha estat del 37% (34% al 2016) el que 
ha suposat un ajust positiu de 172.140,02 euros en el compte de perdues i 
guanys de l'exercici 2017 (-186.991,90 euros al 2016). 

Ates que la diferencia de prorrata aplicada a l'exercici 2015 (37%) respecte de 
les aplicades als exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014 (100%) ha estat superior al 
10%, d'acord amb el previst a la normativa vigent s'han de regularitzar les 
quotes suportades i dedu"ides de les inversions realitzades en el període 2011 a 
2014. Aquesta regularització s'ha estimat en 2.434.887,16 euros i s'ha registrat 
comptablement amb carrec a l'epígraf de Tributs del Compte de Perdues i Guanys 
de l'exercici 2015. De la totalitat d'aquest import, 911.343,97 euros s'ha 
regularitzat a la liquidació de I'I.V.A del mes de desembre de 2015, 484.267,21 
euros al desembre de 2016 i 707.804,86 al desembre 2017. La resta es 
regularitzara d'acord amb la normativa vigent a la liquidació d'I.V.A de que es 
presentara al gener 2019. 
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Nota 14 - INGRESSOS I DESPESES 

14.1 - Aprovisionaments 

La composició d'aquest epígraf és la següent: 

Cal 
Carbó Actiu 
Urea 
Gasoil 
Recanvis 
Vestuari 
Utillatge 
Material Electric 
Material Mecimic 
Material Neumatic 
Fungibles 
Material Informatic -Comunicació 
Material Varis 
Productes Químics 
Envasas i Embalatges 
Material Seguretat 
Rappels i altres descomptes 
Variació d'existencies 

Treballs realitzats per altres empreses 
Prestació de serveis de SEMESA (Nota 15.1) 
Prestació de serveis de SIRESA (Nota 15.1) 
Prestació de serveis d'Ecoparc del Mediterrani 
, S.A. (Nota 15.1) 
Despeses suportades per compte de SEMESA 
i SIRESA 

2.017 

224.630,56 
44.019,42 

317.537,67 
1.730,43 

901.034,89 
1.071,98 

34.957,47 
49.287,22 
49.381,31 

0,00 
99.167,18 
30.324,94 

154.732,91 
41.821,53 

6.066,86 
25.899,70 

0,00 
-184.824191 

1.796.839,16 

6.104,01 
8.179.128,16 
7.087.448,50 

11.196.284,59 

5.753.542,61 

32.222.507,87 

34.019.347,03 

2.016 

196.937,01 
57.115,49 

305.851,38 
1.342,87 

317.866,77 
3.245,48 

20.112,40 
41.006,16 
56.202,54 

2.745,83 
84.894,74 
13.083,59 

125.888,61 
13.125,24 

5.045,86 
26.434,60 

0,00 
81.956,50 

1.352.855,07 

5.601,28 
7.651.809,89 
6.574.634,79 

10.691.364,88 

4.721.056,50 

29.644.467,34 

30.997.322,41 
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Despeses suportades per compte de SEMESA i SIRESA inclou aquelles despeses 
associades a activitats realitzades per aquestes societats que TERSA suporta en 
primera instancia i que posteriorment li repercuteix amb abonament al compte 
"ingressos accessoris i altres de gestió corrent". 

14.2 - Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys deis 
exercicis 2016 i 2017 presenten la composició següent: 

Sous i salaris 
Remuneracions extraordinaries 
Hores extraordinaries 
Al tres 

Seguretat Social a carrec de !'empresa 
Retribucions mitjanc;ant compromisos 
d'aportació definida 
Formació 
Despeses de comite 
Prevenció de riscos 
Altres despeses socials 

2017 

2.932.545,25 
768.552,90 

78.353,82 
22.092,36 

3.801.544,33 

1.134.432,46 

159.718,66 

30.047,00 
288,00 

3.344,11 
63.578,21 

1.391.408,44 

2016 

2.792.109,71 
747.662,56 

93.251,13 
18.686,95 

3.651.710,35 

1.025.790,26 

171.831,86 

31.936,54 
1.850,00 
3.893,66 

62.917,64 
1.298.219,96 

5.192.952,77 4.949.930,31 

La Societat manté compromisos per pensions d'aportació definida (pla de 
jubilació), instrumentats mitjanc;ant pólissa d'asseguranc;a. En compliment de les 
Lleis de Pressupostos Generals de I'Estat, la Societat no va realitzar als exercicis 
2012, 2013 i 2014 les aportacions a la pólissa d'asseguranc;a. A l'exercici 2015 
la Societat va registrar una provisió per un import de 170.437,50 euros, ates que 
la Llei de Pressupostos Generals de I'Estat per l'any 2015, permetia realitzar 
l'aportació, sempre que no es produeixi un augment de la massa sala_rJ._a keA~~Etls 
termes que l'estableix la Llei, i que l'esmentat pla de jubilació s'hagúés.fstibsáit-. 
~mb anterioritat al 31 de de~embre de_ ~011. A l'exerci~i 2016 es Y,A~~r;é"Q_¡sf[,~"?:¿ufí¿ .1 

1mport de 171.831,86 euros 1 a l'exerc1c1 2017 la quant1tat de 159.'7;:-18,66t euros. :.. .. ·, 

1(. > '{,,\:,. 'yr\'~ ,, . 
Jjj ~:~>"' ,__'.'ff (; 1 : 

Les plantilles mitjanes de la Socie~~t d~ra~t :ls exercicis 20~7 i1(~9~~o~c.~~~lx·9~~ ~ ! 

desembre de cadascun deis exerc1c1s d1stnbU1des per sexes 1 categorles~somA ies i? ·, 
00 t . \1 -,~; '+ ,"; '·ti 

seg u en s . '\\ ;_0, "~· ""';:, ,::' . .. 
'•\··", >S' r::,'?:- ,,_ 
\ \ ·,.r/ 'i',·,,,n- -e S .. ;,- . _. 

~:..'\-u ..... ~..., rt .... 'i"-:1 ..... 4' / ' 
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Plantilla mitjana exercici 2017 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers 5 9 14 
Direcció 1 6 7 
Caps de departament 1 10 11 
Resta de ~ersonal 17 52 69 

TOTAL 24 77 101 

31 de desembre de 2017 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers 5 9 14 
Direcció 1 5 6 

Caps de departament 1 10 11 
Resta de personal 16 53 69 

TOTAL 23 77 lOO 

Plantilla mitjana exercici 2016 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers 9 5 14 
Direcció 1 6 7 
Caps de departament 1 11 12 
Resta de ~ersonal 17 50 67 

TOTAL 28 72 lOO 

31 de desembre de 2016 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers 9 5 14 
Direcció 1 6 7 
Caps de departament 1 10 11 
Resta de ~ersonal 17 51 68 

TOTAL 28 72 100 
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CLASE 8.3 

A l'exercici 2017 el nombre mig de persones amb discapacitat majar o igual al 
33% es 1 {1 al 2016), amb la categoria d'auxiliar administratiu. 

La Societat manté compromisos per pensions d'aportació definida amb els seus 
treballadors, instrumentats mitjan<;ant polisses d'assegurances, tal i com 
estableix la normativa que regula l'exteriorització deis compromisos per 
pensions. 

Durant els exercicis 2017 i 2016 la Societat ha satisfet pagaments en concepte 
de compromisos de pensions per imports de 159.718,66,00 i 171.831,86 euros 
respectivament. 

14.3 - Altres despeses d'explotació 
Presenta el següent detall: 

• Canon residus municipals (Nota 14.5) 
• Arrendaments maquinaria i altres bens 
• Renting Vestuari 

• Actuacions repar., manten . preventiu, correctiu i aturades 
• Assessors i consultors 
• Transport, Tractament i eliminació de residus 
• Assegurances 
• Comissions bancaries 
• Patronatge 
• Associacions 
• Despeses de representació 
• Imatge 

• Consums de llum, aigua i gas 

• Liquidació exercici plaques fotovoltaiques 
• Material oficina 
• Informatica 

• Comunicacions (Correus, teleton i missatgers) 
• Subscripcions i anuncis 
• Analisi i controls 
• Canon Energia 
• Despla<;aments 
• Control d'accessos 
• Comunitat de propietaris (La Ferreria-Montcada) 
• Serveis varis 

• Tributs (Nota 13.5) 

2.017 

4.807.763,81 
236.077,25 

29.459,17 

4.901.798,83 
425.756,31 

2.233. 726,04 
367.639,70 

7.460,52 
165.000,00 

18.042,34 
0,00 

34.413,65 

788.579,81 

300.281,39 
4.463,48 

235.675,63 

35.416,46 
8.704,74 

101.479,44 
100.441,01 

6.729,93 

2.016 

3.269.348,94 
183.160,48 

29.842,80 
3.951.357,59 

394.389,76 
2.158.011,93 

339.344,87 
8.291,57 

164.949,61 
23.361,68 

622,76 
20.828,15 

906.520,32 

250.653,88 
2.152,29 

86.924,81 

43.043,54 
8.150,20 

54.181,64 
,,.-;:..96: 37.1·¡85 

./'/:;:Yía:347· 2's. 
~r "" e::"<;,•:_..~!. ', f_.!) 

125.375,04 ;// t~?;o~~'~,1~\ ., 
6.031,43 (ú·J h~:5 '[8,37,¿, '/, 

66.969,94; u :n 38:424,~1- u ? 

15.007.285,9~ 1 ~2~1·7·1';9~8¡9) :,' ·: 
703.659,36\\ í>1 Q. 931~440,74~// 

15.710.945,28 \1-3.ul03.38~{Jl,_~·'f 
\'' Ul v'-'1T(f :::t ._¡ _l"; /i~ 

'\.'-._.G "/ 
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14.4 - El total d'ingressos de vendes i de prestacions de serveis i accessoris presenta el 
següent detall: 

2.017 2.016 

• Venda d'energia electricitat 9.208.253,05 6. 920.908,61 

• Venda d'aigua 22.657,29 0,00 

• Venda d'energia plaques fotovoltaiques 624.372,45 571.769,55 

• Venda de vapor 664.628,08 482.160,13 

• Venda d'escories i residus 12.336,20 21.371,30 

10.532.247,07 7.996.209,59 

• Planta de selecció d'envasos lleugers 4.434.505,78 4.226.379,87 

• Planta de voluminosos de fusta i poda 3.451.627,90 3.159.168,10 

• Logística de deixalleries metropolitanes 2.641.410,75 2.168.322,70 

• Oficina TMTR i Central Reserves 85.430,46 83.621,58 

• Explotació deixalleries 260.733,20 339.248,40 

• Punts Verds de Zona 1.443.985,37 1.292.444,74 

• Punts Verds de Barri 1.365.196,74 1.561.484,13 

• Punts Verds Mobils Barcelona 1.273.483,59 1.108.140,59 

• Tractament Residu Municipal 10.574.517,93 10.329.740,81 

• Planta de Tractament Mecanic Biologic 10.461.716,74 10.057.728,01 

• Altres serveis 41.367,78 0,00 

36.033.976,24 34.326.278,93 

46.566.223,31 42.322.488,52 

Els ingressos es distribueixen geogrMicament íntegrament a la província de Barcelona. 
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CLASE a.a TRES CENTIMOS 
DE EURO 

14.5- L'epígraf d'altres ingressos d'explotació presenta el següent detall: 

·Lioguer espais telefonia 
·Lioguer espai magatzem 

·Repercussió costos de TERSA a SEMESA (Nota 15.1) 

·Repercussió costos de TERSA a SIRESA (Nota 15.1) 

·Repercussió despeses suportades per TERSA associades a 
activitats realitzades per SEMESA (Nota 15.1) 

·Repercussió despeses suportades per TERSA associades a 
activitats realitzades per SIRESA (Nota 15.1) 

·Canon de residus municipals (Nota 14.3 i 15.1) 
·Aitres 

2017 2016 

14.237,37 14.204,06 
3.080,00 0,00 

1.507.557,15 1.657.618,86 

647.352,92 558.039,22 

2. 739.612,03 2.026.047,61 

2.639.407,38 2.407.119,85 

4.807.763,81 3.269.348,94 
240.685,11 210.025,63 

12.599.695,77 10.142.404,17 

De la totalitat del canon de residus municipals que suporta TERSA (Nota 14.3) li 
ha repercutit a l'AMB el corresponent al canon de residus sólids urbans per un 
import de 4.807. 763,81euros (3.269.348,94 euros, corresponents a l'exercici 
2016). 

14.6 - L'epígraf d'altres resultats correspon principalment als següents conceptes: 

a) Ingressos excepcionals: 
• Interessos meritats pel cobrament diferit en 10 
anys de l'aportació de I'AMB per compensar les 
perdues de l'exercici 2009 de la societat Ecoparc 
del Mediterrani, S.A. (Nota 15.1) 
• Altres 

b) Despeses excepcionals: 
• Interessos meritats pel pagament diferit en 10 
anys de les perdues de l'exercici 2009 de la 
societat Ecoparc del Mediterrani, S.A. (Nota 15.1) 
• Altres 

2017 

37.608,90 

35.300,34 
72.909,24 

-37.608,90 

-19.124,56 
-56.733,46 
16.175,78 

2016 

50.114,80 

881,24 
50.996,04 

-63.881,83 
-12.885,79 

._1 ..... 

1 .·-:- ~·...,., 
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Respecte de l'import relatiu a la compensació de les perdues d'Ecoparc del 
Mediterrani, S.A. de l'exercici 2009 es va fixar un calendari de compensació en 
10 anys (Nota 10.3). 

L'interes meritat associat al pagament de les perdues de l'exercici 2009 ha estat 
de 37.608,90 euros a l'exercici 2017 (50.114,80 euros a l'exercici 2016). 

Previament a l'aportació a I'Ecoparc del Mediterrani, S.A. TERSA rebra la totalitat 
d'aquests imports de I'AMB (Nota 8.3). 

Nota 15- OPERACIONS AMB EMPRESES VINCULADES 

15.1 - Les operacions d'explotació amb empreses vinculades realitzades als exercicis 
2017 i 2016 són les següents: 

Empreses del grup i associades 
Altres 

Exercici 2017 vincula des 

Ajuntament de 
SE MESA SIRESA 

Empreses TOTAL AMB 
Barcelona associades 

Vendes 

Prestacions de serveis 3.769.286,71 41.367,78 3.810.654,49 31.962.588,55 

Ingressos accessoris i 
altres ingressos de 4.247.169,18 3.286. 760,30 215.760,39 7.749.689,87 4.807. 763,81 
gestió corrent 

Ingressos financers 904.476,44 904.476,44 1.020.607.84 

Ingressos excepcionals 0,00 37.608,90 

Total Ingressos 3.769.286,71 4.247.169,18 3.286.760,30 1.161.604,61 12.464.820,80 37.828.569,10 

Aprovisionaments i 
9.156,62 8.179.128,16 7.087.448,50 11.152.186,54 26.427.919,82 44.098,05 

Serveis exteriors 

Despeses excepcionals 37.608,90 37.608,90 

Total Despeses 9.156,62 8.179.128,16 7.087.448,50 11.189.795,44 26.465.528,72 44.098,05 
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CLASE 8.3 

Empreses del grup i associades Al tres 

Exercici 2016 vinculades 

Ajuntament de 
SE MESA SIR ESA 

Empreses 
TOTAL AMB Barcelona assoclades 

Vendes 482.160,13 482.160,13 

Prestaclons de servels 3.777.992,38 3 .777.992,38 30.341.991,96 

Ingressos accessorls 1 
al tres lngressos de 3.683.666,47 2.965.159,07 6.648.825,54 3.269.348,94 
gestló corrent 

Ingressos flnancers 509.647,00 509.647,00 1.378. 723,80 

Ingressos excepclonals 0,00 50.114,80 

Total Ingressos 3.777.992,38 3.683.666,47 2.965.159,07 991.807,13 11.418.625,05 35.040.179,50 

Aprovlslonaments 1 12.386,09 7.651.809,89 6.574.634, 79 10.691.364,88 24.930.195,65 Servels exterlors 

Despeses excepclonals 50 .114,80 50.114,80 

Total Despeses 12.386,09 7.651.809,89 6.574.634,79 10.741.479,68 24.980.310,45 0,00 

Amb efectes 1 de gener de 2012 es va formalitzar un contracte de prestació de 
serveis entre TERSA i les seves filials Semesa i Siresa, en el qual es determina 
que TERSA prestara els serveis en benefici de les seves filials en les següents 
arees: 

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

• Direcció corporativa. 
• Serveis de gestió. Recolzament financer, comptable i informatic. 
• Consultoria en nous projectes. 
• Recursos Humans. 
• Prevenció de riscos laborals. 
• Assessoria legal, jurídica i fiscal. 
• Comercial, compres i de representació. ~;::.~,..,~-~~ 

/
·0, p. l. s o(-" .._ 

\J'' ...., \ 
Els honoraris deis serveis prestats per TERSA es fixen prenent corí} a_{é~~nc!.,.a . 
el preu de mercat aplicat per serveis similars. //!J ~'ff:;7'\-:;~;¡ -~. \ 

b) Repercussió de costos, on s'inclou: 
¡ 1 :? ~-Y )(.:~' (!) • t 

( 

l.i"] tÓ(;::.;",(•'p. \ • 
1 u " '7;. u:\ o·; ?.. ,. !T.· ! w s, RO.~C. ~:'''"· :oQ;>Ilii uj ., 
t' O ~ RAi'CELOt>~ f:; §.; 1; t\...,. e '-' ::-~ t· 

• Assegurances. \\'·';'11,;'!. ._;:; . .2- ·; 
• Amortització económica deis actius i instal·lacions prop~i;tafq3 TERSA• .. 

cedits a Semesa i Siresa per realitzar les seves activitats .. >~ nr-:;: _) 
-:--- ;~ ~-.-;:~ :1"'" 

57 



• Altres despeses propies de les activitats de Semesa Siresa com són 
els costos de prove"idors de serveis i materials. 

Despeses per aprovisionaments amb empreses associades correspon en la seva 
totalitat amb despeses amb I'Ecoparc del Mediterrani, S.A. (Nota 14.1). 

Addicionalment, durant l'exercici 2017 !'Área Metropolitana de Barcelona ha 
realitzat una aportació de fans per import de 1.911.000,16 euros (2.359.537,44 
euros a l'exercici 2016) pel financ;ament de l'adequació de la planta de 
valorització energetica al nou model de gestió de residus municipals de 
Catalunya (Nota 10.6). 

15.2 - Els saldos pendents de cobrar i pagar amb empreses vinculades a 31 de 
desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016 són els següents: 

Empreses del grup i associades 
Altres 

Exercici 2017 vinculades 

Ajuntament de SE MESA SIRESA 
Empreses 

TOTAL AMB 
Barcelona associades 

Vendes 0,00 

Prestacions de serveis i 
ingressos accessoris i 2.563.824, 76 758.408,84 1.354.338,06 530.943,89 5.207.515,55 6.827.125,43 
altres de gestió corrent 

Saldos a cobrar 2.563.824,76 758.408,84 1.354.338,06 530.943,89 5.207.515,55 6.827.125,43 

Aprovisiona ments 698.081,91 2.506.357,27 2.695.705,02 5.900.144,20 

Saldos a pagar 0,00 698.081,91 2.506.357,27 2.695.705,02 5.900.144,20 
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CLASE 8.8 

Empreses del grup 1 assoclades Al tres 

Exerclci 2016 vlnculades 

Ajuntament de 
SE MESA SIRESA 

Empreses 
TOTAL AMB Barcelona assoclades 

Vendes 394.954,85 394.954,85 0,00 

Prestaclons de servels 1 
lngressos accessoris 1 1.482.889,78 1.330.823,63 981.981,25 0,00 3. 795.694,66 7.336.140,04 
altres de gestló corrent 

Saldos a cobrar 1.482.889,78 1.330.823,63 981.981,25 394.954,85 4.190.649,51 7.336.140,04 

Aprovisionaments 13.716,92 1.415.819,69 2.331.846,17 2.716.914,57 6.478.297,35 

Saldos a pagar 13.716,92 1.415.819,69 2.331.846,17 2.716.914,57 6.478.297,35 

Addicionalment l'epígraf Deutes amb empreses del grup i associades a llarg 
termini inclou un saldo a pagar per import de 1.865.436,47 euros a I'Ecoparc del 
Mediterrani, S.A. (2.471.698,20 euros a l'exercici 2016) (Nota 10.3). El mateix 
import figura registrat a l'epígraf de Inversions financeres a llarg termini en 
concepte de saldo a cobrar de I'AMB. 

15.3 - A data de formulació deis presents comptes anuals, els avals atorgats per la 
societat a empreses participades ascendeixen a 2.810.824,79 euros 
(3.290.340,01 euros a l'exercici 2016) pera la cobertura d'operacions financeres. 
No existeixen avals pera la cobertura d'operacions no financeres. 

Els administradors de la Societat no esperen que es meriti cap passiu addicional 
com a conseqüencia d'aquests avals. 

Els avals atorgats per a la cobertura d'operacions financeres 
següents societats: 
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2.017 2.016 

·Ecoparc de Barcelona, S.A. 1.454.378,59 1.749.342,61 

·Ecoparc del Besos, S.A. 1.356.446,20 1.529.800,60 

·Districlima, S.A. 0,00 11.196,80 

2.810.824,79 3.290.340,01 

15.4 - Els membres del Consell d'Administració no han meritat durant l'exercici cap 
importen concepte de dietes d'assistencia (O euros a l'exercici 2016), no havent 
rebut cap import en concepte de sous i salaris. 

15.5 -

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

La remuneració total corresponent a l'exercici 2017 del personal de direcció, 
entenent com direcció el gerent i les persones que d'ell depenen directament, ha 
estat de 448.622,43 euros (442.181,07 euros a l'exercici 2016), així com 
14.129,78 euros (15.223,57 euros al 2016) per dotació al pla de pensions. 

No s'han concedit al personal d'alta direcció bestretes ni credits de cap tipus. 

Hi ha establerta una polissa d'asseguranc;a de responsabilitat civil pels 
administradors i alts carrec amb un límit de 3 milions d'euros. La prima satisfeta 
a l'exercici 2017 ha estat de 1.624,10 euros (1.624,10 euros al 2016). 

Situacions de conflictes d'interessos deis administradors 

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

60 



OM8090914 

CLASE 8.3 

Nota 16 - Informació sobre medi ambient 

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

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediambientals, en les quals pogués incórrer la Societat que siguin susceptibles 
de provisió. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin derivar-se estan 
adequadament coberts amb la polissa d'asseguranc;a de responsabilitat civil que 
la Societat té subscrita. 

Nota 17- Altra informació 

Les despeses d'auditoria, derivats deis honoraris meritats durant l'exercici 2016 
per Faura-Casas Auditors Consultors S.L. són repercutits per I'Ajuntament de 
Barcelona a cadascun deis organismes autonoms i societats que composen el 
grup municipal. 
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. 

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2017 

La xifra global del volum de negoci de l'exercici 2017 registra un increment del 10,0% 

respecte del 2016, principalment degut al preu de l'energia que s'ha situat en un preu mig 

de 52,52 €/MWh enfront deis 41,02 €/MWh registrats l'any anterior. També la facturació de 

gran part de les diferents prestacions de serveis ha superat la realitzada l'any 2016. Així 

dones, la xifra total ha assolit els 46.566.223 euros enfront deis 42.322.488 euros registrats 

al 2016. 

El detall de la producció en unitats i el seu valor en euros de la planta de Sant Adria de 

Besos en els exercicis 2017 i 2016 es mostra en el quadre següent: 

Activitat Unitat Any 2017 Any 2016 

Valorització energetica Tones 368.799 363.261 

Valorització energetica Euros 10.307.420 10.073.214 

Venda energía MWh 175.327 168.742 

Venda energía Euros 9.208.253 6.922.295 

Venda vapor Euros 687.285 482.160 

Es manté el compliment estricte deis límits normatius d'emissions a l'atmosfera a la Planta 

de Valorització Energetica, amb un control en continu exhaustiu deis diferents parametres. 

Respecte de l'activitat de les instal·lacions fotovoltaiques de la ciutat de Barcelona, aquestes 

han mantingut la retribució específica al complir els requisits establerts en el RD 9/2013. 

Cal assenyalar un lleuger increment de la producció total d'energia registrat a les diverses 

instal·lacions produTt principalment perla variació del preu de l'energia, així com la posta en 

funcionament de noves instal·lacions. 
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CLASE a.a 

En el quadre següent es pot veure detallada la variació deis ingressos per les diferents 

prestacions de serveis respecte de l'any 2016: 

Tipologia del servei 2017 2016 

Triatge planta envasas 4.434.505,78 4.226.379,87 

Planta voluminosos 3.451.627,90 3.159.168,10 

Logística deixalleries area metropolitana 2.641.410,75 2.168.322,70 

Deixalleries locals 260.733,20 339.248,40 

Gestió punts verds de barri Barcelona 1.365.196,74 1.561.484,13 

Deixalleries mobils metropolitanes 313.378,99 317.030,89 

Serveis oficina TMTR 85.430,46 83.621,58 

Deixalleries mobils Barcelona 960.104,60 791.109,70 

Punts verds de zona Barcelona 1.443.985,37 1.292.444, 74 

El resultat d'explotació de l'exercici ha estat de 2.445. 724,00 euros enfront deis 993.862,51 

euros obtinguts a l'exercici 2016. Aquesta variació es produeix principalment per !'impacte 

de la facturació de l'energia venuda, considerant la Planta de Sant Adria i les instal·lacions 

fotovoltaiques, que ha suposat un increment de 2.339.947,34 euros. D'altra banda la 

prorrata definitiva de l'any 2017 ha estat del 37% enfront el 34% de l'any 2016 que ha estat 

aplicat al llarg de l'exercici actual, fet que ha generat un diferencial positiu de 172.140,02 

euros, ja inclos en el compte de perdues i guanys. 

El resultat net assolit ha estat de 3.648.443,55 euros, millorant els 2.337.767,70 euros 

obtinguts l'any anterior. 
~·.:_u_:w:.,. 

~?-; 

Les despeses deis consums de materies consumibles s'incrementen pels reca?~~~g¿ilitz~ció<> 
específica als forns i els recanvis de la turbina Alstom de la planta de Sant .A,Q!ia. ~r P}t~ida 

treballs realitzats per altres empreses augmenten principalment, respecte &Je~ ~&.rY Zu016-, · 

per la majar activitat registrada tant al triatge d'envasos i productes volumi,BQtgsa~"é l CrRM)::;,.! 
~\CJ.l'f- 0"•"'' 

de Gava-Viladecans com a la gestió de la logística de les deixalleries de I'AM's ~-~ tf'-14:¡
1
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La des pesa de personal, atenent al que disposa la Llei 3/2017, de Pressupostos Generals de 

I'Estat peral 2017, ha estat objecte d'un increment salarial del 1%. 

El capítol de serveis exteriors presenta un increment global respecte l'any 2016 produ"it en 

gran mesura per les despeses de manteniment i revisió efectuades a la turbina Alstom. 

D'altra banda, l'increment del preu tona del canon d'incineració que ha passat de 9,00 €/t a 

14,50 €/t des del 31 de mar<; de 2017 ha contribu'it de forma notable a l'augment d'aquest 

capítol. 

També s'han continuat rebent de I'Área Metropolitana de Barcelona els imports 

compromesos en el pla de finan<;ament per l'adequació de la planta de Sant Adria de Besos 

al nou model de gestió de residus establert per !'Agencia de Residus de Catalunya. 

Cal remarcar que les instal·lacions del CTRM de Gava-Viladecans de triatge d'envasos 

tractament de residus voluminosos, han incrementat de manera notable la producció. La 

planta de triatge d'envasos ha tractat 22.806 tones, amb una recuperació del 69,6%, enfront 

la quantitat de 22.157 tones tractades l'any 2016, xifres que mostren la consolidació de la 

producció d'aquesta línia. 

La planta de voluminosos ha tractat 63.275 tones, xifra que representa un 10,3% més 

respecte l'any anterior que va tractar 57.322 tones, assegurant la capacitat productiva de 

la nova instal·lació. La recuperació obtinguda en l'exercici 2017 ha estat del 86,3%. 

Pel que fa a la gestió de deixalleries de I'Área Metropolitana de Barcelona, es manté un 

lleuger increment del nombre d'usuaris amb relació a l'any anterior i també del nombre de 

tones tractades en aquestes instal·lacions. 

A la ciutat de Barcelona, per altra banda, segueix l'augment sostingut en el nombre d'usuaris 

i tones tractades en els punts verds de barrí i un manteniment d'ambdues magnituds en els 

punts verds de zona, 

D'altra banda, es mantenen les certificacions en les normes ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 

18001 en tates les activitats desenvolupades: valorització energetica, selecció d'envasos 
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lleugers, tractament de voluminosos i gestió de deixalleries i punts verds. Dins aquest 

apartat de certificacions s'ha de valorar molt positivament la obtenció aquest any 2017 del 

registre EMAS. EcoManagement and Audit Scheme, adhesió amb caracter voluntari a un 

sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental. 

Cal destacar que amb data 31 de marc; de 2017 el Plenari del Consell Municipal de 

I'Ajuntament de Barcelona va aprovar la modificació deis estatuts de TERSA i també la 

memoria que contempla la justificació de la conveniencia, l'oportunitat i l'interes públic de 

l'exercici de l'activitat economica en regim de lliure competencia de comercialització pública 

d'energia eléctrica atorgant a TERSA l'encarrec per realitzar els tramits necessaris amb 

l'objecte de posar en marxa i desenvolupar aquesta activitat. Un cap obtinguts els permisos 

requerits TERSA ha iniciat en data 1 de febrer de 2018 l'activitat de representació d'energia. 

D'altra banda i respecte a inversions, cal destacar la rehabilitació que s'ha dut a terme als 

terrenys costat mar de la planta de Sant Adria i que possibilitara la instal·lació de moduls 

de vestidors perles empreses externes de manteniment, l'adquisició de dos analitzadors de 

gasas i d'un carretó electric. D'altra banda, s'ha anat avanc;ant en els estudis per a la 

instal·lació d'un sistema catalític de reducció d'emissions de NOx. i en fase final es situa el 

projecte d'adequació d'un sistema d'alimentació d'aigua al desgasificador, Pel que fa al CTRM 

de Gava-viladecans, es traben en fase inicial els treballs del projecte de substitució de la 

coberta de la nau d'envasos que incloura la instal·lació de de plaques solars fotovoltaiques 

per autoconsum. 

El període mitja de pagament a prove"idors ha estat en aquest any 2017 de 24,87 dies, xifra 

que s'emmarca dins el termini legal establert maxim de 30 dies. 

:::;.,.:¡S iJ 
Durant l'exercici 2017 la societat no ha portat a terme cap activitat en materia ~d ~i'q-vestigació 

!l.~ ~p:. ,.J)• • 1/ r; r-~ .. ~~; ..... ~"1"( '""' 

i desenvolupament, i tampoc no ha efectuat operacions amb accions prÜP.ies ni ctE~'(~/~cions 

propies en cartera a 31 de desembre de 2017. ~{§ ~ V.if:-!:f"{l ül_ ~':\ 
LL1 -J ROAC: •""' SC<.G (!) 

\ Cl S; P.e~c~: ONA f, 0 ' · 
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La societat no posseeix derivats financers al tancament de l'exercici, ni t~rn~oc no [1fh~1' " 
e\ ' -"h , (: .~' • \\ /0 ·ruo, '&'J -..:· 

tingut contractats durant l'exercici. · .. ,o 'rc1
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La plantilla mitjana de la Societat durant l'exercici 2017 ha estat de 87 treballadors (86 a 

l'exercici 2016). 

Addicionalment, cal esmentar que amb posterioritat al tancament de l'exercici TERSA ha 

tingut coneixement d'un estudi científic preliminar, de la universitat Rovira i Virgili, que 

qüestiona la qualitat de l'aire de la zona i de forma indirecta el correcte funcionament de la 

nostra planta de valorització energetica. Ates que aquest estudi ha estat recollit per diverses 

associacions de ve'ins i ha generat una certa inquietud entre la ciutadania, a petició del Consell 

d'Administració de TERSA s'ha dut a terme una revisió crítica del funcionament en els 

principals processos vinculats al tractament termic deis residus. El resultat obtingut d'aquest 

examen ha evidenciat un regim satisfactori d'incineració deis residus gestionats que, a mes, 

es coherent amb els resultats deis controls en continu i periodics de les emissions 

atmosferiques que es controlen i comuniquen a I'Administració ambiental. 

Sant Adria de Besos, 15 de marc;; de 2018 
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Com a membres del Consell d'Administració de TERSA, acreditem mitjanc;ant signatura en 
aquesta pagina, el balanc;, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni 
net, l'estat de fluxos d'efectiu, la memoria de l'exercici acabat a 31 de desembre de 2017 i 
!'informe de gestió de l'exercici 2017 que s'inclouen en 33 fulls de paper timbrat, classe 8a, 
serie OM números del 8090884 al 8090916 i el present. 

Aquests comptes anuals i !'informe de gestió han estat formulats pel Consell d'Administració 
en data 15 de marc; de 2018. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

\ 

-' errer 

~e~ 
()3-;-Nú"na Parlón Gil 

oa. Francina Vila Valls 
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