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• puRA-CASAS 

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

A !'accionista únic de 
Solucions lntegrals per als Residus, S.A.U. 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de Solucions lntegrals per als Residus, S.A.U. (la 
Societat), que comprenen el balant; 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 
pri

1
ncipis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 1 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria 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 relació amb /'auditoria deis comptes anuals 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 auditoria 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 rellevants de /'auditorio 



Aspecte rellevant Procediments aplicats 

Saldos i transaccions amb entitats vinculades (nota 13 de la memoria) 

La Societat realitza amb entitats 
vinculades, prestacions de serveis que 
per la seva significativitat sobre el 
compte de perdues i guanys (92% deis 
ingressos i 39% de la despesa) han estat 
considerats con un deis aspectes 
rellevants en l'auditoria. 

Altra informació: Informe de gestió 

Pel que fa a la verificació deis ingressos, 
els nostres procediments d'auditoria han 
inclos, entre d'altres, l'avaluació del 
control intern respecte al seu registre 
comptable, incloent la rev1s1o deis 
sistemes de gestió i del traspas de la 
informació als registres comptables, 
verificant la correcta aplicació deis 
ingressos dins el període que correspon. 

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

Així ~ateix, hem aplicat procediments de 
confirmació i conciliació de saldos i 
operacions entre la Societat i les entitats 
vinculades. 

L'altra informació compren !'informe de gestió de l'exercici 2017 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. 
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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 l'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 nostra opinió. 

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, pero no garanteix que una auditoria 
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 auditoria, 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, om1ss1ons 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 circumstancies, 
i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control 
l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raona 
les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administ 



• 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,gnificatives 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 majar si,gnificativitat 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 R.OAC 50206 

CoJ.Jegl 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA·CASAS, 
Audltors 
Consultors, S.L 

Any 2018 Núm. 20/18/02235 
IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR 

•...•..••..•..••..••..•..•. 
Informe d'~uditorlll de comptes subJecte 
a la normativa d'auditoria de comptes 

espanyola o lntl!rnaclonal ........................... 
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OM8090777 

CLASE 8.3 

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

BALANc,;: DE SITUACIÓ 
AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2016 

Notes a Exercici Exercici ACTIU la 2017 2016 
Memoria 

A) ACTIU NO CORRENT 286.516,33 178.666 34 
I. Immobilitzat intangible. 6 74,28 2.525,10 

5. Aplicacions informatiques 74,28 2.525,10 
II. Immobilitzat material 7 276.318,35 166.017,54 

2. Instal·lacions tecniques i altre immobilitzat material 276.318,35 166.017,54 
V. Inversions financeres a 1/arg termini. 8.1 10.123,70 10.123,70 

5. Altres actius financers. 10.123 70 10.123 70 
B) ACTIU CORRENT 3.913.110,09 3.369.946, 72 
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.490.340,60 2.903.231,24 

l. Clients per vendes i prestacions de serveis 8.1/8.2 169.138,19 201.429,44 
2. Clients, empreses del grup i Associates 8.1/14.2 3.312.596,25 2.698.015,85 
3. Deutors diversos. 8.1 146,54 146,54 
4. Personal 8.1 8.077,82 2.044,38 
5. Actius per impost corrent 11 381,80 1.117,07 
6. Altres credits amb les administracions públiques 11 0,00 477,96 

IV. Inversions empreses grup i assoc. a curt term. 1.007,59 o 
5. Altres actius financeres 1.007,59 o 

V. Inversions financeres a curt termini. 8.1 4.828,66 114,50 
5. Altres actius financers 4.828,66 114,50 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 416.933,24 466.600,98 
l. Tresoreria 416.933 24 466.600 98 

TOTAL ACTIU ( A+B) 4.199.626 42 3.548.613,06 .. .. Les notes 1 a 16 descntes en la memona formen part mtegrant del balanc;; de l'exerc1c1 2017 
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

BALAN~ DE SITUACIÓ 
AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2016 

Notes a Exercici Exercici 
PATRIMONI NET 1 PASSIU la 2017 2016 

Memoria 

A) PATRIMONI NET 1.725.910,26 1.623.115,39 

A-1) Fons propis 9 1.725.910,26 1.623.115,39 

I. Capital. 650.762,00 650.762,00 

l. Capital escripturat 650.762,00 650.762,00 

III. Reserves 972.353,39 801.591,53 

l. Legal i estatutaries 130.152,40 130.152,40 

2 Altres reserves 842.200,99 671.439,13 

VII. Resultat de l'exercici 3 102.794.87 170.761,86 

(B) PASSIU NO CORRENT. 256.742.49 144.560,81 

II. Deute a 1/arg termini. 10 3.501,00 3.501,00 
5. Altres passius financers 3.501,00 3.501,00 

V. Periodificacions a 1/arg termini 10.4 253.241,49 141.059,81 

C) PASSIU CORRENT 2.216.973.67 1.780.936,86 

III. Deutes a curt termini 10/14.2 158.174,05 147.364,89 

5. Altres passius financers 158.174,05 147.364,89 

V. Creditors comercia/s i altres comptes a pagar 2.058.799,62 1.628.059,75 

l.Prove"idors 10 259.617,20 238.708,35 

2. Prove'fdors, empreses del grup i associades 10/14.2 1.406.792,28 988.701,14 

3. Creditors diversos 10 2.038,04 1.908,20 

4. Personal (remuneracions pendents pagament) 10 212.656,11 219.686,73 

6. Altres deutes amb les administracions públiques 11 177.695,99 179.055,33 
VI. Periodificacions a curt termini 0,00 5.512,22 

TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU {A+B+C) 4.199.626 42 3.548.613 06 
' . .. 

Les notes 1 a 16 descntes en la memona formen part mtegrant del balanc; de l'exerc1c1 2017 
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OM8090778 

CLASE a.a 

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

COMPTEDEP~RDUESIGUANYS 
CORRESPONENT AL EXERCICIS TANCATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2016 

1. Import net de la xifra de negocis 

a) Vendes 

b) Prestacions de serveis 

4 Aprovisionaments 

b) Consum de primeres materies i altres consu mibles 

e) Treballs realitzat per altres empreses 

S. Altres ingressos d 'explotació 
a) I ngressos accessoris i alt re gestió corrent 

6. Despeses de personal 

a) Sous, salaris i assimilats 

b) Carregues socials 

7 . Altres des peses d 'ex plotació 

a) Serveis exteriors 

b) Tributs 

8 Amortitzacions d ' immobilitzat 

12. Altres Resultats 

A. 1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

12. Ingressos financers 

a) De participacions en instruments de patrimoni 
a 1) En empreses del grup i associades 

b) De valors negociables i altres instruments financers 

b 2) De tercers 

A. 2) RESULTAT FINANCER 

Notes a la 
Memoria 

13.4 

13.1 

13.2 

13.3 

6i7 

13.S 

4.11 

Exercici Exercici 
2017 2016 

9 .908.242,21 9.387.191, 13 

456.773,31 410.330,23 

9.451.468,90 8.976.860,90 

-3 .139.116,33 -2.646.602, 02 

-139.108,99 -11 9.807,94 

-3.000. 007,34 -2.526.794,08 

0,00 497,93 
0,00 497,93 

-4 .944.713,21 -4 .769.903,79 

-3.749.399,28 -3.614.170,29 

-1.195.313,93 -1.155.733,50 

-1 .702.521, 51 -1.783.399,99 

-1.666.188,21 -1.698.130,06 

-36.333,30 -85.269,93 

-38.946, 73 -32.995,93 

19.839,17 12.284,82 

102.783,60 167.072,1S 

11,27 3.689,71 

0,00 2.601,84 
0,00 2.601,84 

11,27 1.087,87 
11,27 1.087,87 

. !/'l ,v-.r ' ~ .. v_;.- ,},;., 
A. 3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 102.794~aj~ b"A"{~~-'l~it,86 

18. Impost sobre beneficis p,_~ 1f~~~ '~.o_p 
A. 4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT 102.7j~:?;, 7, \;~~ry76_1,~!l·~ 
D'OPERACIONS CONTINUADES ·-rrtf: J;(! I"' ~.:J TI 
A. S) RESULTAT DE L'EXERCICI 102.7~~_j_ o:~;¡~ ~t;f.7§,i~~ 

Les notes 1 a 16 descrites en la memoria formen part integrant del balanc; de l'ex~rcjc~017 § ;.~/! 
\\\ Ú'-1~ r.orf ,f:J/ 

~~ 
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS TANCATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

A)ESTATS D' INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

Notes a 
la Exercici 

Memoria 2017 
A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 102.794,87 
Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net. 

I. Per valoració d'instruments financers 0,00 

l. Actius financers disponibles pera la venda 
2. Altres ingressos/despeses 0,00 

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu 0,00 
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 
IV. Per guanys i perdues Actuarials i altres ajustas 0,00 
V. Efecte impositiu 
(B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN 0,00 
EL PATRIMONI NET 
Transferimcies al compte de perdues i guanys 

VI. Valoració d'instruments financers 0,00 
l. Actius financers disponibles pera la venda 0,00 
2. Altres ingressos/despeses 0,00 

VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu 0,00 
VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 
IX. Efectes impositiu 
(C) TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 0,00 
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 102.794,87 

' . .. 
Les notes 1 a 16 descntes en la memona formen part mtegrant del balan¡; de l'exerc1c1 2017 

Exercici 
2016 

170.761,86 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
170.761,86 
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B) 
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II. 
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C) 
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l. 

II. 

III. 

E) 

OM8090779 

CLASE 8.8 

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

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS TANCATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

B)ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Capital Reserves Resultat de 
l'exercici 

SALDO FINAL EXERCICI 2015 650.762 00 737.526, 61 64.064 92 
SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 
2016 650.762 00 737.526, 61 64.064 92 

Total ingressos i despeses reconeguts 170.761,86 

Operacions amb socis o propietaris 

Altres variacions del patrimoni net 64.064 92 -64.064 92 

FINAL BALANC EXERCICI 2016 650.762 00 801.59153 170.76186 
SALDO AJUSTAT, INICI EXERCICI 
2017 650.762 00 801.59153 170.76186 

Total ingressos i despeses reconeguts 102.794,87 

Operacions amb socis i propietaris 

Altres variacions del patrimoni net 170.761 86 -170.761 86 

FINAL BALANC EXERCICI 2017 650.762, 00 972.353 39 102.794, 87 

Total 

1.452.353 53 

1.452.353 53 

170.761,86 

0,00 

o 00 

1.623.115 39 

1.623.115 39 

102.794,87 

0,00 

o 00 

1.725.91 0,_26 .. .. 
Les notes 1 a 16 descntes en la memona formen part mtegrant del balanc; de l'exemcr 2017 
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A ) 
1. 
2. 
a) 
e) 
g) 
k) 
3. 
b) 
e) 
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f) 
4. 
e) 

S. 
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6. 
e) 
7. 
e) 
8. 
C) 
9. 

10. 
b) 
5. 

11. 

12. 

E) 

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

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS TANCATS 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

Notes 
Exercici 

2017 

FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ -S2.201 81 
Resultat de l'exercici abans d'impostos 3 102.794,87 
Ajustas del resultat 1.786,3S 
Amortització de l'immobilitzat ( + ) 6i7 38.946,73 
Variació de provisions (+/-) 1S 0,00 
Ingressos financers (-) -11,27 
Altres ingressos i despeses (-/+) -37.149,11 
Canvis al capital corrent -1S6.794,30 
Deutors i altres comptes per cobrar ( +/-) -587.109,36 
Altres actius corrents ( +/-) -5.721,75 
Creditors i al tres comptes per pagar ( +/-) 441.549,03 
Altres actius i passius no corrents ( +/-) -5.512,22 
Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació 11,27 
Cobrament d'interessos ( + ) 11 27 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
( 1 + 2 + 3 + 4 ) -S2.201,81 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 
Pagament per inversions (-) -146.796,72 
Immobilitzat material 7 -146.796,72 
Cobraments per desinversions ( +) 149.330,79 
Altres actius financers 10.4 149.330 79 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió ( 6 + 7 ) 2.S34,07 
FLUXES EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 
Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 0,00 
Cobrament i pagament de passiu financer 0,00 
Devolució i amortització 0,00 
Al tres de u tes (-) 0,00 
Pagaments per dividends i remuneracions i altres 
instruments de patrimoni o 00 
Fluxos efectius de les activitats de finan~ament 
( 9 + 10 + 11) o 00 

AUGMENT /DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O 
EQUIVALENTS ( S + 8 + 12 + D ) -49.667 74 
Efectiu o equivalents al comenc;ament de l'exercici 466.600,98 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 416.933 24 

Exercici 
2016 

-163.081,6S 
170.761,86 

20.43S,42 
32.995,93 

-764,80 
-3.689,71 
-8.106,00 

-3S7.968,64 
-793.975,16 
500.208,00 
-64.201,49 

0,01 
3.689,71 
3.689 71 

-163.081 6S 

0,00 
0,00 

141.0S9,81 
141.059 81 

141.0S9 81 

0,00 
-4SO,OO 
-450,00 
-450,00 

o 00 

-4SO 00 

-22.471 84 
489.072,82 
466.600 98 

' . .. 
Les notes 1 a 16 descntes en la memona formen part mtegrant del balan<; de l'exercrcr 2017 
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A. U. 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2017 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 - SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. (SIRESA) va ser 
constituida per temps indefinit en data 14 de desembre de 2000, com a 
Societat Anónima Unipersonal, iniciant les seves activitats 1 • 1 de gener de 
2001 sent el seu únic Accionista TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. 
(TERSA). 

El seu NIF és A-62.439.807 i el seu domicili social es al carrer de la Pau, 3-
5,planta 3a (edifici blau), 08930 Sant Adria de Besos (Barcelona). 

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

1.3 -

1.4 -

1.5 -

L'objecte social d'acord amb la modificació estatutaria aprovada pel Consell 
d'Administració de la Societat durant l'exercici 2015 el constitueixen la 
presta ció de serveis ambientals, que comprenen: la gestió tecnica, 
administrativa i d'infraestructures per als residus, les energies renovables, 
aigües i sois, l'educació ambiental a tercers i la realització d'estudis de tata 
mena d'activitats relacionades amb el medi ambient. El desenvolupament i 
explotació de tecnologies urbanes i sistemes d'aprofitament en relació a tot 
tipus de residus, energies renovables, aigües i sois. 

Per assolir aquests objectius, SIRESA, amb efectes 1 de gener de 2012 va 
subscriure un contracte, prorrogable anualment, amb el seu Accionista únic, la 
mercantil "Tractament i Selecció de Residus, S.A.". En aquest contracte es 
determinen els serveis que SIRESA presta al seu Accionista únic, així com la 
cessió d'ús deis actius i instal·lacions propietat de TERSA, per tal de que 
SIRESA desenvolupi la seva activitat (Nota 14). 

Addicionalment, compta amb acords i encarrecs amb determinats Ajun.taQ:ter:t_~ . 
/;~'?-p..\~ Dt; ~· 

Ú ;,.-0 4"'"''·' e¿·\, 
La Societat segons el previst a l'article 42 del Codi de Comen;, 9é'!J:ta . ~,;;;.~·;.:.,}"uf?¿~\ 
consolidat encap<;alat per la societat mercantil Barcelona de Serxt~ M~Qf'8p.~ls,(í\_\\ 
S.A., amb domicili en el c/Calabria, 66, 08015 Barcelona, la · ~~ l,di ¡)1e~~ eL~ ~ ~~ 
seus comptes anuals consolidats, pendents de formulació, ruJ e:~bAg,~,g,lªtr~ rn :j 
Mercantil de Barcelona. L'ens dominant últim de la Societat es l~qt;lta\me'fl!t ~ ?J /¡ 
Barcelona, amb domicilien el municipi de Barcelona. '~\, j ~~~ 

~Po -1í.lotrrrt:P ~Y)¡'! 

'/ 
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Nota 2- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1 - Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de 
la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les 
normes i principis establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.D. 
1514/2007 i amb les successives modificacions introduTdes en el seu cas, amb 
l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis 
resultats de les seves operacions així com de la veracitat deis fluxos incorporats 
en l'estat de fluxos d'efectiu. 

La Societat formula comptes anuals en format normal. 

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

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 bé 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 material (Nota 
4.1). 

• Valors raonables deis instruments financers (Notes 4.3 i 4.4). 

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, 
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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. 

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 !'Accionista únic es la 
següent: 

Base de repartiment: 
Benefici de l'exercici 102.794,87 

Distribució: 
Reserva voluntaria 102.794,87 

102.794,87 

Nota 4- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

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 traba valorat al preu d'adquisició 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 IJ.lés~valor 
del bé ·----;:j-~:1.:: o;~·::, 

• .1' / ~,.... (. , ..... \¡:. 

j¡-' ') ~·~'--¡¡~ '·-e:. 
f. c::. {~.- ?' \ 

L'amortització de l'immobilitzat es calcula en funció de la vid c{¡t_8til 11#Tf-r-J~da-~ \ 
deis béns a partir del mateix mes de la compra, aplicant el met /o~ lin~f.:s-~6re ~ .i, 
el cost d'adquisició. 1 u :¡; '-"r.Z_ u5 ~!. q 

1 u.J § ROIIC ' <;•;• S0ll6 u) () 1 ' 
\ Cl :f BARCELONA fS :r_, ¡l 

Els percentatges anuals aplicats durant els exercicis 2016 i '?:~~? són eJs .i!;/ 

següents: '''i,~•4J,rrfry/ 

~=--
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a) Immobilitzat material: 
• Instal·lacions 
• Elements de transports 
• Mobiliari 
• Equips informatics 

b) Immobilitzat intangible: 
• Aplicacions informatiques 

Coeficients 
% 

12 
16 
10 
25 

25 

Els actius i instal·lacions que utilitza SIRESA pel desenvolupament de la seva 
activitat són propietat de TERSA. En contracte subscrit entre les parts amb 
efectes 1 de gener de 2012 es formalitza la cessió d'ús deis actius i 
instal·lacions propietat de TERSA, per tal de que SIRESA desenvolupi la seva 
activitat, essent el preu fixat de l'esmentada cessió l'equivalent al cost de 
l'amortització economica deis actius i instal·lacions cedides. 

A finals de desembre de l'exercici 2014 la Societat es va traslladar a Sant Adria 
del Besos, a unes instal·lacions propietat de I'Área Metropolitana de Barcelona. 
Durant l'exercici 2015 es va formalitzat la cessió gratu"ita de les esmentades 
instal·lacions per un període de 4 anys. 

Per a la realització de la seva activitat la Societat utilitza actius no generadors 
de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de marc_;, 
per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
determinades circumstancies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són 
aquells que s'utilitzen no amb l'objecte d'obtenir un benefici o rendiment 
economic, sinó per l'obtenció de fluxos economics socials que benefici'in a la 
col·lectivitat per mitja del potencial servei o utilitat pública, a canvi d'un preu 
fixat directa o indirectament per 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 majar 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 la realització 
de tata classe d'activitats i/o prestació de serveis ambientals, l'educació 
ambiental a tercers i la realització de tata mena d'activitats relacionades amb el 
medi ambient. 
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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 categoria deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial, en base a les decisions adoptades per la Direcció. 
Aquesta classificació depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han 
estat adquirides. 

Es classifiquen com a corrents els actius 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. 

La totalitat deis actius financers de la Societat es classifiquen en la categoria de 
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 ~~~;·.0:~;·~· 
superior a un any i que no tinguin un ti pus d'interes contractun.~aix¿;~@.~¡ le~x~ 
bestretes i credits al personal, els imports deis quals es preveu , r~bre ~~ft..éurt'cr> \\ 
termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració i n'i 1~raJ::;' coñf .""én . ta. ~ \\ 

1 ~<.~_ C. ll OAC )' •m !:>O?.'lo cri i · 
valoració posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d{~re~I41.A;{(]Qo:Si9!!.1 .~ ¿ 
significatiu. \ ~:%, !1.2?/i 

\ '"? '? p e-- ' ! 
. ) [í'-1, \J' ·'// 

\~o. L1J .trr:x.,'':P .? 
~ 
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Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments 
deis saldos deis comptes que estan classificats en la categoria de préstecs i 
comptes a cobrar, la 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 reduTt. 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 saldos: 

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

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

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

• Imposicions a termini amb venciments inferiors a un any. 

Si el seu venciment es superior a tres mesas des de la seva constitució la 
societat les classifica a l'epígraf Inversions financeres a curt termini, altres 
actius financers, classificant-se a l'epígraf d'efectiu i altres actius líquids 
equivalents quan el seu venciment no es superior a tres mesas. 

4.4 - Passius financers 

La Societat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta 
classificació depen de la finalitat per la qual 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 és superior a un any. 

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

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

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

• Diposits i fiances constitu"ides a llarg termini: figuren registrats a 
l'epígraf de deutes a llarg termini, altres passius financers. 

• Cobraments de preus públics realitzats per compte d'Ajuntaments, 
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. 

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

4.5 - Impost sobre beneficis 

D'acord amb el que disposa l'article 34 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, 
de I'Impost sobre Societats, la Societat aplica la bonificació del 99% que 
aquesta normativa contempla sobre les activitats compreses a l'apartat 2 de 
l'article 25 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del regim local. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjanc;ant la 
suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre 
la base imposable de l'exercici i despres d'aplicar les deduccions quej i.scaJment 
siguin admissibles, més la variació deis actius i passius per impos~(~.ifer~~ 

/[~ ~ 5-$'~ Ce;_~, 
Els actius i passius per impostas diferits inclouen les diferenlk t~@ri~~~\ 
que s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recupqf~ o ~~~~t pe'P~ \ 
les diferencies entre els imports en !libres deis actius i passiili~ ~ el set?"valtl> fr:1

,
1 

fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de <\9tlaije'l~~éj~1;l6 ~~: ;, 

credits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. Els esmeRta~. import~~~:'/~ 
\\\e::_,. '-íó' ~ .[. · J 

. , ~ r'V' ,-·· ; ¡ 
.\/0 '0-J·~.J" . , ... ... 1' 
"\':- ~') IJI..X•'" ""'"4:_// 

··:-:... - ___ ; / ..,. .._""'---------.... .,. 
'"'"' 
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registren aplicant a la diferencia temporaria 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 
temporarias només es reconeixen en el cas de que es consideri probable que la 
Societat generi beneficis fiscals suficients per poder fer-los 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. 

4.6 - Ingressos i despeses 

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

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a 
rebre, i representen els imports a cobrar pels béns 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 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 realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 

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

Els ingressos per prestacions de serveis de la Societat s'originen en gran 
mesura a partir del contracte subscrit amb efectes 1 de gener de 2012 amb el 
seu Accionista únic, la mercantil "Tractament i Selecció de Residus, S.A.". En 
aquest contracte es determinen els serveis que SIRESA presta al seu 
Accionista únic, així com la cessió d'ús deis actius i instal·lacions propietat de 
TERSA, per tal de que SIRESA desenvolupi la seva activitat (Nota 14). 

Els ingressos per interessos es reconeixen utilitzant el metode del tipus 
d'interes efectiu. 
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4.7 - Provisions a llarg termini 

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 consequencia de successos passats, la 
materialització deis quals esta condicionada que ocorri o no un o més 
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests 
passius contingents no són objecte de registre comptable presentant-se detall 
deis mateixos en la memoria. 

4.8 - Medi ambient 

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

4.9 - Transaccions entre parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb 
comptabilitzen a preu de mercat. 
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4.10 - Periodificacions a llarg termini de passiu 

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

Nota S- GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

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

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

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. 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. 

b) Risc de tipus d'interes 

No existeix. 

e) Risc de liquiditat 

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

La Direcció realitza un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat 
de la Societat en base als fluxos d'efectiu esperats. Els excedents de 
tresoreria s'apliquen en imposicions a curt termini obtenint un tipus d'interes 
promig del O% (0,25% a l'exercici 2016). Aquestes imposicions es 
formalitzen en entitats financeres de solvencia contrastada. 
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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 resums que s'acompanyen a continuació: 

Exercici 2016 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 
Al tes 
Saldo a 31.12.2016 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2016 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Saldo a 31.12.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 

Exercici 2017 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 

Al tes 

Saldo a 31.12.2017 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Saldo a 31.12.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2017 

Aplicacions 
informatiques 

140.159,27 
o 00 

140.159,27 

-135.183,29 

-2.450,88 

-137.634,17 

4.975,98 

2.525,10 

Aplicacions 
informatiques 

Total 

140.159,27 
o 00 

140.159,27 

-135.183,29 

-2.450,88 

-137.634,17 

4.975,98 

2.525,10 

Total 

140.159,27 140.159,27 

0,00 0,00 

140.159,27 140.159,27 
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6.2 - L'import deis elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats en 
ús a 31.12.2017 és de 132.732,47 euros (mateix importa l'exercici 2016). 

Nota 7- IMMOBILITZAT MATERIAL 

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

Exercici 2016 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 

Al tes 

Baixes 

Saldo a 31.12.2016 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2016 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Baixes 

Saldo a 31.12.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 

Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

881.240,19 

0,00 

-1.300,25 

879.939,94 

-684.677,60 

-30.545,05 

1.300,25 

-713.922,40 

196.562,59 

166.017,54 

Total 

881.240,19 

0,00 

-1.300,25 

879.939,94 

-684.677,60 

-30.545,05 

1.300,25 

-713.922,40 

196.562,59 

166.017,54 
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Instal·lacions 

Exercici 2017 
tecniques i altre 

Total immobilitzat 
material 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 879.939,94 879.939,94 

Al tes 146.796,72 146.796,72 

Saldo a 31.12.2017 1.026. 736,66 1.026. 736,66 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 -713.922,40 -713.922,40 

Dotació a l'amortització de l'exercici -36.495,91 -36.495,91 

Saldo a 31.12.2017 -750.418,31 -750.418,31 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2017 166.017,54 166.017,54 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2017 276.318,35 276.318,35 

7.2 - L'import deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús 
a 31.12.2016 és de 639.726,33 euros (590.862,60 euros al 2016). 

7.3 - Les inversions de l'exercici 2017 corresponen a vehicles. A l'exercici 2016 no va 
haver noves adquisicions. 

7.4 - A l'exercici 2016 es va donar de baixa un import de 1.300,25 euros 
corresponents a les instal·lacions activades en exercicis anteriors com a 
conseqüencia de la integració de la UTE CORBERA. A 31 de desembre de 2016 
no es va produir la integració de la UTE al haver-se extingit en data 29 de 
desembre de 2016. 

7.5 -

7.6 -

Es política de la Societat contractar tates les polisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que ... pogl:.l~,ssin 
afectar als elements de l'immobilitzat intangible i material. ./{'~1.:rs Dé~ .•. 

f 1 ., V _r.:¡i;:-;;,")?-, l 0 '·~ 0 

l¡_c? 5'0~'-?' -~~ .. \\ 
A 31.12.2017 i 2016 no hi ha deteriorament de valor deis di~f~'r.~nt~~tfi]l;; n.y~:\\ 
generadors de fluxos d'efectiu de la Societat. ~§ ~ .. '(¡¡j;· u l \~. 

u , ?~ ~ ¡?¡ :\ 
:t> so= · ··• w e: ROAC Nu•n ccu [} 0 !/· 

O ~ AA~CELONA o :t. j 
- · (1 ¡:::::_ -! ~ 
<.:) Th r:'j ,:!;: ¡t 

•. ';:v, ·'? ~ ("' · / ' 
"'¡. \ / (.fl Q' ........ ! J¡ 
\\ :h-.""Ú[)¡~<:J .)..:::~¡./ 

\'\:V IV"- ">f 
···.;,'::---.......- .-0"' 

'>t . ''.t-·2..-:.;-:-;..-::..,...-l"" 
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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 2017 i a 31 de desembre de 2016 es detallen en els quadres 
següents: 

LLARG TERMINI 

Crédits, derivats 
Total 

i altres 

Categoria 2017 2016 2017 2016 

Préstecs i partides a cobrar 10.123,70 10.123,70 10.123,70 10.123,70 

Total 10.123,70 10.123,70 10.123,70 10.123,70 

CURT TERMINI 

Crédits, derivats 
Total 

i altres 

Categoria 2017 2016 2017 2016 

Préstecs i partides a cobrar 3.494.787,46 2.901.750,71 3.494.787,46 2.901.750,71 

Total 3.494. 787,46 2.901.750,71 3.494.787,46 2.901.750,71 

A 31 de desembre de 2017 2016 la Societat no disposa d'imposicions a 
termini. 
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8.2 - Clients per vendes i prestacions de serveis 

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

Client 

Electrorecycling, S.A. 
GERSA 2010, S.A. 
Francisco Alberich, S.A. 
Ajuntament de Gava 
Ajuntament de Ripollet 
Fundación Ecolec 
Recuperadora de vidrio de Barcelona 
Al tres 

Total 

2017 

0,00 
12.973,73 
54.235,29 

7.672,19 
27.503,17 

1.589,92 
11.497,98 
53.665,91 

169.138,19 

2016 

56.378,29 
16.566,46 
30.888,45 
26.613,50 
19.408,73 

5.924,92 
11.747,72 
33.901,37 

201.429,44 

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

Nota 9 - FONS PROPIS 

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

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

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

Reserva legal 

Reserves voluntaries 

2.017 2.016 
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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 per a aquest fi, o a augmentar el capital social, i sois 
sera disponible per als accionistes en cas de liquidació de la Societat. 

9.4 - D'acord amb l'exposat a la Nota 1.4 i 14.1, per assolir els objectius, SIRESA 
compta amb acords i encarrecs del seu únic accionista. 

Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 

10.1 El valor en !libres de cadascuna de les categories de passius financers es 
detallen en el quadre següent: 

LLARG TERMINI 

Al tres Total 

Categoria 2017 2016 2017 2016 

Débits i partides a pagar 3.501,00 3.501,00 3.501,00 3.501,00 

Total 3.501,00 3.501,00 3.501,00 3.501,00 

CURT TERMINI 

Altres Total 

Categoria 2017 2016 2017 2016 

Débits i partides a pagar 2.039.277,68 1.596.369,31 2.039.277,68 1.596.369,31 

Total 2.039.277,68 1.596.369,31 2.039.277,68 1.596.369,31 
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10.2 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveTdors, 
disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

Exercici 2017 Exercici 2016 

Di es Di es 

Període mig de pagament a proveTdors 22,57 31,51 

Rati d'operacions pagades 22,12 31,85 

Rati d'operacions pendents de pagament 58,67 17,93 

Import Import 

Total pagaments realitzats 1.312,278,62 1.535.669,15 

Total pagaments pendents 16.234,96 39.095,34 

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

10.4 - Periodificacions a llarg termini de passiu 

Periodificacions a llarg termini inclou els fans rebuts pel financ;ament de 
l'adquisició de camions. S'imputen al compte de perdues i guanys de manera 
correlacionada a l'amortització deis actius financ;ats. 

Els moviments registrats en aquest epígrafes resumeixen tot seguit: 

Saldo 1 de gener 

Fans rebuts durant l'exercici 

Reclassificació periodificació a curt termini 

Incorporació a perdues i guanys 

Saldo 31 de desembre 

2.017 

141.059,81 

149.330J9 

0,00 

-37.149,11 

253.241,49 

2.016 

13.618,22 
141.059,81 

-5.512,22 

-8.106 00 

~41.059,81 

25 



Nota 11- SITUACIÓ FISCAL 

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

Exercici 2016 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 

• Quota a pagar desembre de 2016 

• Quota integració UTE 

b) Impost sobre Societats 

• Impost Societats 2016 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retencions liquidació desembre de 2016 

d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2016 

TOTAL 

Exercici 2017 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 

• Quota a pagar desembre de 2017 

b) Impost sobre Societats 

• 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 

TOTAL 

Saldos 

Deutors 

477,96 

1.117,07 

Saldos 

Creditors 

36.245,20 

42.618,13 

100.192,00 

1.595,03 179.055,33 

Saldos Saldos 

Deutors Creditors 

0,00 33.072,32 

381,80 0,00 

47.927,60 

96.696,07 

381,80 177.695,99 
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11.2- La conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici 2017 amb la 
base imposable de I'Impost sobre Societats és la següent: 

11.3-

11.4-

11.5-

Exercici 2017 

Resultat comptable 
abans d'impostos 

Diferencies permanents: 

Impost sobre societats 

· Altres 

Base Imposable 

Quota íntegra previa (25%) 

Bonificació art. 34, Llei 27/2014 

Deduccions aplicades 

Quota íntegra ajustada 

Retencions i pagaments a compte 

Quota líquida a pagar 

Activitats 
bonificad es 

102.794,87 

778,31 

103.573,18 

Activitats 
no 

bonificad es 

0,00 

Total 

102.794,87 

778,31 

103.573,18 

25.893,30 

-25.634,36 

-258,93 

0,00 

-386,52 

-386,52 

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 la Llei 
27/2014, de 27 de novembre de I'Impost de Societats. 

La Sociedad té deduccions per inversió pendents d'aplicar per import de 
1.123,51 euros i per despesa financera de 285.279,38 euros. 

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

( - r' .. "Y' '('-\ {Jr, 

La Societat té oberts a d'inspecció tots els exercicis no prescrits ,p~l~(tri QW:s cq Lfe 
li són d'aplicació. En opinió deis administradors de la Societat~r@:> s'~g~1e@. qQ'e , 
es meritin passius addicionals als provisionats a 31 de desemb~~ae ~~.17//g f¿ ·1·, lU ;;~:Cj . ..:-;.> _.J o \ o, :,-~ (/) ! 

:t> .. n1 ;¡ 
w ~ ROAC Núm S020o ui 0 ' 
O 'P, PAilCELONA /3 :t.. / i 

D'acord amb les modificacions introdu'ides a la Llei 28/ Oc:PLI-1 de 27 !;d!! jJ 
novembre, que modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, , 0 qiíqRost ~1{~/ 
el Valor Afegit, i ates que gran part de les activitats que real!~ fá'!rgá'/iel: t 

'~:__A . ....._,_.,. 
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deriven d'encarrecs d'Administracions Públiques, s'ha considerat que per la 
totalitat de les operacions que realitza la Societat es d'aplicació el regim de 
prorrata pera 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 58% (12% al 2016), fet que ha suposat un 
cost addicional de 19.605,81 euros (67.650,92 euros al 2016) registrat al 
compte de perdues i guanys de l'exercici. La regularització del coeficient de 
prorrata ha suposat també la regularització al 2017 de les quotes suportades i 
dedu"ides de les inversions realitzades en el període 2011 a 2014 per un import 
de 7.230,10 euros (6.915,75 euros al 2016). 

Nota 12- PROVISIONS A LLARG TERMINI 

A 31 de desembre de 2017 i 2016 no s'ha registrat cap provisió a llarg 
termini. 

Nota 13- INGRESSOS I DESPESES 

13.1 - Aprovisiona ments 

La composició d'aquest epígraf és la següent: 

Combustible 
Vestuari 
Materials diversos 
Materials diversos TERSA 
Material de seguretat e higiene 

Serveis de transport 
Personal subcontractat TERSA 
Personal subcontractat SEMESA 
Treballs varis altres empreses 
Treballs varis TERSA 
Repercussió costos estructurals de 

TERSA a SIRESA (Nota 14.1) 

2.017 

46.097,62 
18.337,35 
48.020,28 
14.365,48 
12.288,26 

139.108,99 

108.182,95 
748.021,66 

8.990,84 
23.463,17 

1.344.073,63 

767.275,09 

3.000.007,34 

3.139.116,33 

2.016 

38.802,08 
14.905,94 
33.029,42 
18.766,79 
14.303,71 

119.807,94 

109.541,27 
770.864,20 

0,00 
0,00 

1.000.458,22 

645.930,39 

2.526.794,08 

2.646.602,02 

Als epígrafs de material, serveis de transport i personal subcontractat s'inclou 
un import total de 2.116.157,17 euros (1.771.322,42 euros a l'exercici 2016) 
corresponent a aquelles despeses associades a les activitats realitzades per 
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SIRESA que inicialment suporta TERSA i que posteriorment li repercuteix (Nota 
14.1). 

Addicionalment als epígrafs de material divers s'inclou un import total de 
14.365,48 euros (18.766,79 euros a l'exercici 2016) repercutides per TERSA 
(Nota 14.1). 

13.2 - Despeses de personal 

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

Sous i salaris 
Remuneracions extraordinaries 
Hores extraordinaries 
Indemnització 
Al tres 

Seguretat Social a carrec de !'empresa 

Formació 
Prevenció de riscos 
Altres despeses socials 

2017 

3.745.773,21 
-9.994,23 
7.208,72 

0,00 
6.411,58 

3.749.399,28 

1.125.324,00 

20.157,99 
6.230,10 

43.601,84 
1.195.313,93 

4.944.713,21 

2016 

3.616.130,00 
-22.670,27 

5.851,03 
7.326,76 
7.532,77 

3.614.170,29 

1.089.587,21 

16.016,10 
7.494,05 

42 .636,14 
1.155.733,50 

4.769.903,79 

Als epígrafs de prevenció de riscos i altres despeses socials s'han registrat 
9.722 ,57 euros en concepte de despeses suportades per TERSA i repercutides 
a la seva filial SIRESA (26.405,22 euros a l'exercici 2016) (Nota 14.1). 

La plantilla mitjana de la Societat durant els exercicis 2017 i 2016 distribu"ides 
per sexes i per categories es la següent: 
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Plantilla mitjana exercici 2017 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers o 5 5 
Direcció o 1 1 
Caps de departament 5 4 9 
Resta de 12ersonal 78 118 196 

TOTAL 83 128 211 

Plantilla mitjana exercici 2016 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers o 5 5 
Direcció o 1 1 
Caps de departament 5 4 9 
Resta de Qersonal 61 117 178 

TOTAL 66 127 193 

La plantilla al 31 de desembre de 2017 2016, distribu"ides per sexes per 
categories es la següent: 

Exercici 2017 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers o 5 5 
Direcció o 1 1 
Caps de departament 5 4 9 
Resta de personal 73 109 182 

TOTAL 78 119 197 

Exercici 2016 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers o 5 5 
Direcció o 1 1 
Caps de departament 4 4 8 
Resta de 12ersonal 58 117 175 

TOTAL 62 127 189 
A l'exercici 2017, el nombre mig de persones amb discapacitat major o igual al 
33% es de 4,25 (7 al 2016), amb la categoria d'especialista. 
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13.3 - Serveis exteriors: 

a) Presenta el següent detall: 

Arrendament de locals, maquinaria, vehicles i vestuaris 

Actuacions per reparac., manteniment preventiu i 
correctiu 

Assessors i consultors 
Tractament i eliminació de residus 
Assegurances 
Comissions bancaries 
Consum de llum i aigua 

Comunicacions (correus, telefon i missatgers) 

Vigilancia 
Despla<;aments 
Serveis diversos 

OM8090791 

2.017 2.016 

51.053,55 30.614,57 

452.354,90 488.752,56 

66.336,69 67.217,09 
844.118,25 737.203,00 

0,00 15.307,11 
11.415,85 11.459,23 

112.813,41 116.348,50 

57 .828,34 52.050,83 

35.828,41 33.716,35 
12.776,36 14.344,29 
21.662,45 131.116,53 

1.666.188,21 1.698.130,06 

A l'epígraf de Serveis exteriors s'han registrat 804.776,20 euros (811.035,91 euros a 
l'exercici 2016) en concepte de despeses suportades per TERSA i repercutides a la 
seva filial SIRESA (Nota 14.1). 
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13.4 -Eis ingressos per vendes i prestacions de serveis presenta el següent detall: 

2.017 2.016 

Venda de subproductes 456.773,31 410.330,23 

Vendes 456.773,31 410.330,23 

Logística deixalleries metropolitanes 2.641.410,75 2.168.322,70 

Ecogestió Urbana i TMTR 1.299.594,09 1.184.945,73 

Explotació Deixalleries 555.915,40 735.520,00 

Punts Verds de Zona 1.443.985,37 1.292.444,74 

Punts Verds de Barrí 1.365.196,74 1.561.484,13 

Punts Verds mobils area metropolitana 313.378,99 317.030,89 

Punts Verds mobils Barcelona 960.104,60 791.109,70 

Barcelona més sostenible 714.672,72 640.512,89 

RAEE'S 53.986,58 198.496,37 

TMTR- C. Reserves 85.430,46 83.621,00 

Serveis a I'UTE i altres 17.793,20 3.372,75 

Prestació de serveis 9.451.468,90 8.976.860,90 

9.908.242,21 9.387.191,13 

Els ingressos es distribueixen geogrMicament de forma íntegra a la província de 
Barcelona. 

13.5 - Altres resultats inclou: 

2017 2016 

a) Ingressos excepcionals: 

• Cobrament assegurances per sinistres 19.787,23 10.446,45 

• Regularització saldos 0,00 1.676,73 

• Altres 51,94 666,97 

19.839,17 12.790,15 

b) Despeses excepcionals: 

• Al tres 0,00 -505,33 

0,00 -505,33 

19.839,17 12.284,82 
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Nota 14- OPERACIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

14.1 - Les operacions amb empreses del grup realitzades als exercicis 2017 i 2016 són 
les següents: 

Exercici 2017 

TERSA SE MESA Ajuntament de TOTAL 
Barcelona 

Prestacions de serveis j 

al tres ingressos 7.070.240,11 17.219,00 1.997.050,81 9.084.509,92 
d'explotació 

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingressos 7.070.240,11 17.219,00 1.997.050,81 9.084.509,92 

Aprovisionament, Serveis 3.688.234,63 8.990,84 7.144,34 3.704.369,81 exteriors i personal 

Des peses 3.688.234,63 8.990,84 7.144,34 3.704.369,81 

Exercici 2016 

TERSA SE MESA UTE 
Ajuntament de TOTAL Barcelona 

Prestacions de serveis j 

al tres ingressos 6.553.262,14 0,00 3.372,75 1.732.758,92 8 .289.393,81 
d'explotació 

Ingressos financers 0,00 0,00 2.601,84 0,00 2.601,84 

Ingressos 6.553.262,14 0,00 5.974,59 1.732.758,92 8.291.995,65 

Aprovisiona ment, 
Serveis exteriors j 3.233.584,23 11.411,80 0,00 4.622,58 3.249.618,61 
personal 

Des peses 3.233.584,23 11.411,80 0,00 4.622,58 3.249.618,61 

Amb data 1 de gener de 2012 es va formalitzar un contracte ~ d~_~.~¡;e.§!a~ió de 
serveis entre TERSA i la seva filial SIRESA, en el qual es deter,rni~é;l .~ue {{RSA 
prestara els serveis en benefici de SIRESA en les següents ar~~~ <¡(=·\!~ -,~;: 

{C.) (l¡,•. '')2.11> ~ •. 

a) Serveis prestats per TERSA de suport a la ges '& jje '§-~~S& ~b 
s'inclou: u.1 ~ ROAU:um so20s vj 0 l¡ 

~ h RARCELONA f2 ):..h~ J 
\ <.? >: ~J 5;! 1 

D. ' ' ' V 0° r.::S ,....., ( 
• 1recc1o corporat1va. ,',;.ir cf .;:·,0, 
• Serveis de gestió. Recolzament financer, compt~'~t~1°frttGT/'rnel ' . 

~~ ....... __ . 

33 



• Assegurances. 
• Consultoria en nous projectes. 
• Recursos Humans. 
• Prevenció de riscos laborals. 
• Assessoria legal, jurídica i fiscal. 
• Comercial, compres i de representació. 

Els honoraris deis serveis prestats per TERSA es fixen prenent com a 
referencia el preu de mercat aplicat per serveis similars. 

b) Refacturació de costos, on s'inclou: 

• Assegurances. 
• Amortització economica deis actius i instal·lacions propietat de 

TERSA cedits a SIRESA per realitzar les seves activitats. 
• Altres despeses propies de les activitats de SIRESA com són els 

costos de prove"idors de serveis i materials. 

14.2- Els saldos pendents amb empreses del grup a 31 de desembre de 2017 i 2016 
són els següents: 

Exercici 2017 

TERSA SE MESA Ajuntament TOTAL de Barcelona -

Prestacions de serveis 2.506.506,36 17.219,00 788.870,89 3.312.596,25 

ACTIU CORRENT 2.506.506,36 17.219,00 788.870,89 3.312.596,25 

Aprovisionament, Serveis 
1.361.038,83 7.242,96 38.510,49 1.406. 792,28 exteriors i personal 

PASSIU CORRENT 1.361.038,83 7.242,96 38.510,49 1.406. 792,28 

Exercici 2016 

TERSA SE MESA Ajuntament de TOTAL Barcelona 

Prestacions de serveis 2.426 .953,16 0,00 367 .276,86 2. 794.230,02 
-

ACTIU CORRENT 2.426.953,16 0,00 367.276,86 2.794.230,02 

Aprovisionament, Serveis 
1.078.195,42 1.887,79 4.832,10 1.084.915,31 exteriors i personal 

PASSIU CORRENT 1.078.195,42 1.887,79 4.832,10 1.084.915,31 
--
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La Societat manté registrat a l'epígraf de deutes a curt termini, altres passius 
financers un import de 157.474,05 euros (146.664,90 euros a l'exercici 2016) 
en concepte de cobraments de preus públics realitzats per compte de 
I'Ajuntament de Barcelona pendent de transferir al mateix. 

14.3 - Els membres del Consell d'Administració no han meritat cap quantitat durant 
l'exercici 2017 en concepte de dietes d'assistencia (cap import a l'exercici 
2016) en concepte de dietes d'assistencia, no havent rebut cap import en 
concepte de sous i salaris. 

Als exercicis 2016 i 2017 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, ha 
estat de 68.121,90 euros (67.373,67 euros a l'exercici 2016). 

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

Hi ha establerta una pólissa 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). 

14.4 - 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 supósits de 
conflictes d'interes previstos en l'article 229 de l'esmentada llei. 

Nota 15- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

Ates que tata l'activitat de !'empresa va encaminada a la millora del 
mediambient, d'acord amb la Resolució de I'ICAC del 25 de mqr.c;-:-&-,:,-2002, 
complimentem la informació comptable amb tots els actius de l'iif¡~)?J~~~d,~ 
!'empresa, així com tots els ingressos i despeses, deduint t§ ·ngf~~~ ~~.1\ 
interessos financers, d'arrendament i excepcionals. 1<2 ~·[§1~~·~~( -:;;'~~ 

!
~ 0:"-. •.,· C]) ''1 
l.LJ ........ ~.~ \t 
u-n ~ --'o¡ 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres r\~g>§ R~~Nut;;g~a~eF )l 
mediambientals, en les quals pogués incórrer la Soci~&t1 ~t!Je'L0~ig_gi~¡J 
susceptibles de provisió. En aquest sentit, els eventuals risco~~~ pogu~~¿~¡ 

··~~/~,?- () --<.1-'./ 1 
·~ ..... ~ 
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derivar-se estan adequadament coberts amb les pólisses d'asseguranc;a 
mediambiental i de responsabilitat civil que la Societat té subscrita. 

Nota 16- ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivats deis honoraris meritats durant els exercicis 
2017 i 2016 per Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. són repercutits per 
I'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes autónoms i societats 
que compasen el grup municipal. 
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SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS, S.A.U. 

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2017 

La xifra de negoci s'ha incrementat un 5,6% fins arribar als 9.908.242 euros, deis quals 

456.773 euros corresponen a venda de subproductes, import que s'ha incrementat en un 

11,3% degut a l'augment deis preus de venda deis materials valoritzables. 

El resultat net de l'exercici 2017 ha estat de 102.795 euros (1,04%), enfront els 170.762 

euros (1,82%) de l'any anterior. 

En el quadre següent es detalla la variació deis ingressos per línia d'activitat: 

Activitat Any 2016 Any 2017 

Logística deixalleries AMB 2.168.323 2.641.411 

Ecogestió urbana 1.184.945 1.299.594 

Explotació deixalleries 735.520 555.913 

Deixalleries móbils AMB 317.031 313.379 

Punts verds zona 1.292.445 1.443.985 

Punts verds barri 1.561.484 1.365.196 

Punts verds móbils 791.109 960.104 

Barcelona +Sostenible 640.513 714.675 

Transport de RAEE'S 198.496 53.987 

Altres serveis 3.373 17.79~ 

Central de Reserves 25.140 25.7(/¡j 
f • U ) 
! -.. 

TMTR 58.481 T¡J 59.73o :: 
1 LJJ ( § 

Venda subproductes 410.330 
• 1 '-'. O" 

456.l)(.~ ¿ 

Total 9.387.191 e \\) 
9.908.242 e · , 

' 
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Les variacions més importants de factura ció provenen de l'activitat de logística ( 473.088 

euros), principalment per l'increment del preu del transport. Els serveis de ecogestió 

urbana han experimentat un increment d'un 10% (114.649 euros) degut a les campanyes 

de comunicació i civisme a platges i reducció de soroll als locals d'oci nocturn. L'activitat 

de la Secretaria del programa Barcelona + Sostenible continua un any més incrementant 

la seva activitat, i la seva facturació; 11,6% (74.162 euros). Cal destacar l'increment del 

nombre d'escoles ateses i l'impuls al sector deis Comerc;os + Sostenibles. 

D'altra banda l'activitat de gestió de deixalleries deis diversos ajuntaments de I'Área 

Metropolitana de Barcelona ha disminu"it la seva facturació un 24% (179.607 euros) 

respecte de l'any 2016. Diverses circumstimcies han contribu'it a aquest descens 

destacant, entre d'altres, la finalització del contracte de la deixalleria de Santa Coloma de 

Gramenet i el no reconeixement del deute de I'Ajuntament de Gava pels serveis facturats 

que ha originat la constitució d'una provisió de 84.395 euros que te un impacte directe al 

resultat de l'any 2017. 

Pel que fa a les despeses, en el capítol de serveis exteriors cal destacar l'augment de la 

partida de transport de residus amb un increment de 297.000 euros (27%) respecte a 

l'any anterior, degut principalment al increment deis preus del transport de residus como a 

conseqüemcia del nou procés de licitació i en menor mida a l'increment deis residus 

(4,40%). El tractament deis residus també ha crescut en 106.915 euros. La despesa de 

personal augmenta en 141.198 euros producte de l'aplicació del nou conveni laboral i 

també per l'increment de plantilla contractada especialment per la realització de la 

campanya de reducció de soroll per oci nocturn. 

Com ja s'ha comentat es consolida l'increment tant deis residus gestionats (4,4%) com el 

nombre d'usuaris (2,5%) a les instal·lacions de Punts Verds i deixalleries de Barcelona i la 

seva area metropolitana. 

No s'ha produ"it cap canvi en el nombre d'instal·lacions ateses per el que es refereix tanta 

Punts Verds a la ciutat de Barcelona com a deixalleries a l'area metropolitana, amb la qual 

cosa el nombre d'instal·lacions gestionades pertanyents a I'Ajuntament de Barcelona son 7 
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Punts Verds de Zona, 9 Punts Verds Mobils, 1 Punt Verd Mobil Escolar i 23 Punts Verds de 

Barri. 

També destacar que es va continuar amb el cicle de renovament de la flota de camions 

que es fan servir com a Punts Verds Mobils amb l'adquisició de dos nous camions. 

Pel que fa a las campanyes d'informació realitzades a la ciutat de Barcelona, s'han dut a 

terme laja habitual de les platges i també, un altre any més, la campanya de reducció de 

soroll per oci nocturn, aquesta última més extensa i dotada de més recursos per part de 

I'Ajuntament de Barcelona. Els serveis d'inspeccions i d'estudis i projectes es mantenen de 

forma similar al igual que el servei de la central de reserves del Programa Metropolita 

d'Educació per la Sostenibilitat, que es presta des de la mateixa oficina d'atenció al 

contribuent de la TMTR. 

Respecte als principals concursos adjudicats han estat els següents: 

• Gestió deis residus de terres i runes de les deixalleries de I'Área Metropolitana 

Import de 421.800 € 

Termini: 2 anys 

• Gestió deis residus de matalassos de les deixalleries de I'Área Metropolitana 

Import de 331.160 € 

Termini: 2 anys 

• Servei d'organització i atenció al públic deis Punts Verds de Zona (7 lots) 

Import:728.547 € 

Termini: 2 anys 

• Servei de transport de residus de fusta, rebuig, matalassos, esporga i terres i runes 

de les deixalleries de l'area metropolitana de Barcelona. 

Lot 1. Zona Llobregat 

Import: 2.313.880€ 

Termini: 4 anys 

Lot 2. Zona Besos 

Import: 4.092.960€ 

Termini: 4 anys 
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• Subministrament de dos camions destinats a servei deis Punts Verds Mobils de 

I'Ajuntament de Barcelona 

Import: 123.900€ 

El promig de dies de pagament a prove'idors ha estat en aquest any 2017 de 22,57 dies, 

dins del marc de la normativa de morositat que el fixa en 30 dies. 

La Societat no té accions propies i durant l'exercici 2017 no ha desenvolupat cap projecte 

de I+D. 

La Societat no posseeix derivats financers al tancament de l'exercici, ni tampoc n'ha tingut 

contractats durant l'exercici. 

No s'ha produ'it cap fet significatiu des de la data de finalització de l'exercici 2016 fins a la 

data de formulació deis Comptes Anuals. 

Sant Adria de Besos, 13 de mar<; de 2018 
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Com a membres del Consell d'Administració de SIRESA, acreditem mitjan~ant signatura 
en aquesta pagina, el balan~, 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 20 fulls de paper timbrat, 
classe 8a., serie OM números del 8090776 al 8090795 i el present. 

Aquests comptes anuals i !'informe de gestió han estat formulats pel Consell 
d'Administració en data 13 de mar~ de 2018. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 
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