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l. OBJECTE DE L'INFORME 

Barcelona, 3, 2n. la. 
Tel. 972201959- Fax 972220920 
17001 Girona 

I.l. L'objecte d'aquest informe consisteix en l'ana.Iisi dels actius i passius del grup 
REGESA en funció de la seva ubicació o no en el municipi de Barcelona a 31 de 
desembre de 2016. El grup REGESA esta constitult per la Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) i de la societat Regesa 
Aparcaments i Serveis, S.A. (RASSA). 

Aquest informe té en consideració les conclusions de l'informe emes pels subscrits 
en relació al grup REGESA 1' 1 de desembre de 201 7. 

1.2. Aquest treball no ha indos les següents tasques: 

• Auditoria de la informació financera rebuda, ja que s'ha disposat de les 
auditories dels Comptes Anuals de REGESA i de RASSA de l'exercici 2016 
emesos en data 15 de juny de 2017. La informació finan cera provisional de 
l'exercici 2017 és no auditada. 

• L'ana.Iisi del grup REGESA coma empresa en funcionament, ates que no ha 
aplicat aquest principi en la formulació dels seus comptes anuals de 1' exercici 
2016. 

1.3. Les xifres que s'inclouen en aquest document s'expressen en milers d'euros. 

Societat inscrita al R. O AC. amb el número S0687 
Societal inscrita a I'Institut de Censors Jurats de Comptes amb el número 189 

Registre Mercantil de Barcelona Tom 10 296, Llibre 9.349, Foli 42, Full B-27 831 -N 1 F. A-58.604 745 
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11. METODOLOGIA 

L'analisi realitzada consisteix en identificar els actius i passius el grup REGESA en 
funció de la seva ubicació o n.o en el rnunicipi de Barcelona. L'objectiu és separar 
els actius situats a Barcelona de la resta segons el balanc;; tancat a 31 de desernbre de 
2016, atribuint a aquests actius els seus passius afectes, tant els associats a una 
garantia hipotecaria corn els que contribueixen al seu financ;;arnent. 

Corn s'ha cornentat anteriorment, cal assenyalar que el grup REGESA no ha aplicat 
el principi d'ernpresa en funcionarnent en la formulació dels seus cornptes anuals de 
l'exercici 2016. 

11.2. Grup REGESA 

Pn':viarnent a la descripció de l'analisi realitzada cal indicar que a efectes 
rnetodológics s'ha considerat dividir el grup en les dos ernpreses que el 
constitueixen: REGESA i la seva participada RASSA. 

11.3. Els treball s'ha realitzat en les següents fases: 

• Analisi de les rnagnituds expressades per els cornptes anuals de l'exercici 
2016 de REGESA i REGESA APARCAMENTS i aprovats pel Consell 
Comarcal del Barcelones (CCB) com a accionista únic del grup. 

• Identificació del actius i passius del grup a 31 de desembre de 2016 segregats 
per municipi (Barcelona i resta de municipis). 

• Analisi de 1' equilibri financer associat el balan e;; de cada subconjunt. 

• Ernissió d' aquest informe-resum cornprensiu del treball realitzat 1 de les 
principals conclusions obtingudes. 
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111. INFORMACIÓ DISPOSADA 

La informació disposada pera la realització d'aquest document ha estat basicament 
la següent: 

• Comptes anuals de REGESA i RASSA auditats dels exercicis 2016 i 2017. 

• Escriptures de constitució i ultima revisió estatuts. Poders vigents. 

• Registre auxiliar de l'immobilitzat intangible i material. 

• Registre detallat de l'immobilitzat immobiliari i de les existencies per 
promoció. Diverses escriptures de propietat i taxacions. 

• Balan<;:os de sumes i saldos a maxim desglossament a 31 de desembre de 
2016 i a 30 de setembre de 2017. Altra informació comptable de detall. 

• Informe emes pels subscrits 1'1 de desembre de 2017. 

• Altres informacions de detall. 
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IV. ANÁLISI DELS ACTIUS 1 PASSIUS DEL GRUP REGESA 

IV. l. REGESA {BARCELONA 1 AL TRES MUNJCIPIS) 

IV.l.l. Descripció de REGESA 

REGESA es va constituir el 29 de man;: de 1984. El seu domicili social i fiscal esta 
situat al carrer de les Tapies número 4 de Barcelona. 

Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, Societat Anónima 
(REGESA), és una societat urbanística de naturalesa privada i forma anónima, 
constituida pel Consell Comarcal del Barcelones, i que té el caracter d'entitat 
urbanística especial als efectes d'alló que disposa el Decret Legislatiu 112010 que 
aprova la Llei d'Urbanisme, en el cas de societats de capital íntegrament públic. 

REGESA actua com a mitja propi i servei tecnic del Consell Comarcal del 
Barcelones (CCB) i altres ens vinculats deis qual rep encarrecs i encomanes de 
gestió, als efectes del que es preveu al text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 

REGESA esta classificada en el sector de les Administracions Públiques i subjecte 
a tutela financera deis ens locals de la Generalitat de Catalunya. 

REGESA té per objecte l'actuació urbanística en execució d'aquells plans o 
actuacions en materia de rehabilitació urbana o d'edificació, tant de nova creació 
com laja existent, realitzant en ordre a aquestes, obres d'infraestructura, dotació de 
serveis i la promoció i gestió de l'esmentada urbanització. Constitueix igualment 
objecte de la Societat l'actuació urbanística en la rehabilitació del patrimoni 
histórico-artístic de caracter municipal o metropolita. 

Les seves activitats són les següents: 
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a) L'adquisició del sol i edificacions, per qualsevol mitja de dret público privat. 

b) La pavimentació de cal<;:ades i al tres obres de viabilitat, portada d'aigua i 
energía electrica, enllumenat públic, canalització telefónica, conduccions de 
gas, sanejament o qualsevol altre servei público instal·lacions d'ús públic. 

e) L'execució d'obres encaminades a resoldre problemes de circulació, estetica i 
millora del medí ambient o dels serveis públics. 

d) La promoció de 1' edificació de protecció oficial i qualsevol altra que quedi 
sotmesa o gaudeixi dels ajuts de les administracions públiques. 

e) La promoció de dotacions urbanístiques i equipaments comunitaris. 

f) La gestió i explotació d'obres i serveis resultants de la urbanització. 

g) L'alineació, venda, cessió, permuta, gravamen o arrendament de parcel·les i 
edificis. 

h) L'establiment de convenís de col·laboració amb institucions o entitats 
públiques i privades, i fins i tot amb d'altres societats urbanístiques ja 
existents o de nova creació, en materia d' adquisició, administració i 
adjudicació d'habitatges, locals i instal·lacions auxiliars. 

IV.1.2. Situació patrimonial i financera de REGESA a 31 de desembre de 2016. 

a) El balan<;: auditat a 31 de desembre de 2016 de REGESA és el següent: 

BALAN(: DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2016 

ACTIU PATRIMONI NET 1 PASSIU 

Actiu material i intangible 1.984 Fons propis 16.963 
lnversions immobili<'!ries 49.036 Subvencions, donacions i 1\egats 6.266 
Participas;ió tinancera RASSA 2.732 Provisions a 1\arg tennini 3.640 
Altres inversions a llarg tennini 754 Deutes amb entitats de credit l. t. 31.963 

Al tres deutes a 1\arg tennini 963 
Existencies 26.559 
Deutors 12.921 Provisions a curt tennini 2.608 
Suport financer a RAS SA 6.745 Deutes amb entitats de credit c.t 25.990 
Efectiu i altres 180 Creditors a curt tennini i altres 12.518 

100.911 100.911 
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Aquest balan<; no incorpora les eventuals plusvalues tacites dels immobles de 
REGESA ni !'impacte dels eventuals actius i passius contingents per litigis, 
demandes i altres reclamacions no recollits als comptes anuals per no complir 
les condicions per al seu enregistrament. 

b) Balan<; de REGESA a 31 de desembre de 2016 en funció de la seva situació o 
no en el municipi de Barcelona d'acord ambla metodologiaja explicada. 

BALA~<";_ DE SITUACIO AL 31 DE DESEMBRE DE 2016 

ACTIU PATRIMONI NET 1 PASSIU 
BCN Altres BCN Altres 

Actiu material i intangible 1.984 - Fons propis 7.059 9.904 
Inversions immobiliaries 41.019 8.017 Subvencions, donacions i 
Participació financera RASSA 2.732 - llegats 6.266 -
Altres inversions a llarg Provisions a llarg termini 3.640 -
termini 754 - Deutes amb entitats de 
Existencies 9.102 17.457 credit l. t. 30.722 1.241 
Deutors 7.823 5.098 Al tres deutes a llarg 
Suport financer a RASSA 2.946 3.799 termini 963 -
Efectiu i altres 180 - Provisions a curt termini 2.608 -

Deutes amb entitats de 
credit c.t 5.764 20.226 
Creditors a curt termini i 
a1tres 9.518 3.000 

66.540 34.371 66.540 34.371 

e) Altres contingencies 

D'acord amb la informació rebuda de REGESA actualment existeixen els 
següents assumptes i litigis pendents de resolució (cal assenyalar que no s'ha 
disposat de la resposta actualitzada dels assessors jurídics de REGESA): 

• Litigi amb el Consorci Sanitari de Barcelona en relació a les 
liquidacions del CAP del Guinardó i CAP de Sarria. Pot suposar una 
perdua de 4.117 milers d'euros (757 milers d'euros corresponents a 
RASSA). 

• Reclamacions per interessos pendents per impagament de deutes i altres 
conceptes de prove"idors i entitats de credit. En part recollits en el 
comptes anuals. Hi ha una part de dificil avaluació. 
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• Possibles problemes de cobrament del saldo pendent de 
CORPEDIFICACIONS, S.L. 

• Reclamació de 30 de maig de 2017 a 1' Ajuntament de Barcelona de la 
liquidació definitiva del Conveni de 9 de juliol de 2004 pera l'execució 
del Primer Cinturó entre el carrer Sant Quintí i la pla9a Maragall (tram 
Guinardó) per un import de 10.452 milers d' euros. Inclou cost del 
finan9ament i altres despeses. 

• Reclamació de 14 de setembre de 2017 a 1 'Ajuntament de Badalona del 
rescabalament de les despeses incorregudes, per import de 903 milers 
d'euros, segons Conveni de 12 d'abril de 2007 en relació al sector de 
"La Colina". 

• Import a cobrar de 1 'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per 
2.809 milers d'euros, reclamat el 14 d'abril de 2017, en concepte de 
rescabalament de les despeses efectuades per 1' adquisició de les finques 
del carrer Sant Caries, segons Conveni de 17 de febrer de 2004. 

• Import a cobrar del CCB (que 1 'ha de rebre de 1 'Ajuntament de Sant 
Adria de Besós) per 1.985 milers d'euros, en concepte de rescabalament 
de les despeses financers d 'un conveni per a 1 'execució d' obres. 

• Reclamació de 23 d'octubre de 2017 a 1' Ajuntament de Barcelona del 
rescabalament de les despeses incorregudes, per import de 947 milers 
d' euros, segons Conveni de 19 de gener de 2009 en relació al sector 
nord de la Guineueta vella ("Canyelles"). 

• Reclamació de 23 d'octubre de 2017 a l'Ajuntament de Barcelona de la . 
liquidació del Conveni de 9 de juliol de 2004 per a 1 'execució del 
Primer Cinturó entre Av. Meridiana i el Rec Comtal (tram Garcilaso) 
per un import de 784 milers d'euros. Inclou cost del finanyament i altres 
despeses. 

• Reclamació de 24 de gener de 2017 a l'Ajuntament de Barcelona de les 
obres d'urbanització del Passatge Llívia per import de 610 milers 
d'e,uros (IVA inclos). 
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IV.2. RASSA (BARCELONA 1 AL TRES MUNIClPIS) 

IV.2.1. Descripció de RASSA 

RAS SA es va constituir com a societat anónima el 6 de juny de 2001, segons acord 
del Ple del CCB de 22 de maig de 2001. El seu domicili social i fiscal esta situat al 
carrer de les Tapies número 4 de Barcelona. 

RASSA actua com a mitja propi i servei tecnic de REGESA i del Consell 
Comarcal del Barcelones (CCB) i altres ens vinculats dels qual rep encarrecs i 
encomanes de gestió, als efectes del que es preveu al text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. RASSA, en la realització de les seves activitats pot 
subrogar-se en les actuacions de REGESA i del CCB en els convenis que 
incideixen en el seu objecte social. 

RASSA esta classificada en el sector de les societats no financeres en l'inventari 
d'ens públics del CCB i actualment el seu capital pertany íntegrament a REGESA. 

RASSA té per objecte: 

• La promoció i construcció per sí o per compte d'altre de locals i edificis i 
condicionament d' espais, així com la seva explotació i administració directa 
o indirecta, destinats a 1' estacionament de tot ti pus de vehicles. 

• L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació directa o 
indirecta ambla mateixa finalitat. 

• La realització d'estudis, analisis i prospeccions de contingut economic, 
urbanístic, territorial i mediambiental relacionat amb 1' estacionament de tot 
tipus de vehicles. 

• La promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i 
explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i 
sistemes urbans destinats a serveis d' estacionament de vehicles. 

• La realització de promoció i construcció d'equipaments, prestació de serveis 
públics, execució d'actuacions a la via pública o a altres construccions 
complementaries. 
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L'activitat principal desenvolupada per la Societat és la construcció i explotació 
d'aparcaments subterranis pera vehicles, destinats a ser utilitzats com aparcaments 
públics per a residents, transmetent-los-hi el dret individualitzat i exclusiu de l'ús 
de les places d'aparcament que els hi pertoqui, previa sol, licitud, i amb subjecció al 
que es disposa en els diferent~ convenis signats amb els diferents Ajuntaments que 
formen part del CCB, així com a rotació horaria i/o abonaments. 

IV.2.2. Situació patrimonial i financera de RASSA a 31 de desembre de 2016. 

a) El balan<;: auditat a 31 de desembre de 2016 de RASSA és el següent: 

BALAN<;: DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2016 

ACTIU PATRIMONI NET 1 PASSIU 

Actiu material i intangible 13 Fons propis 2.728 
Inversions immobiliaries 2.121 Subvencions, donacions i llegats 1 

Provisions a llarg termini 41 
Deutes amb entitats de cn!dit l. t. 918 
Altres deutes a llarg termini 40 

Actius no corrents mantinguts per a Passius vinculats amb actius no 
la venda 12.236 corrents per a la venda 3.439 
Existencies 2.050 Provisions a curt termini 12 
Deutors 119 Deutes amb entitats de credit c.t 1.879 
Inversions financeres 203 Suport ti nancer de REGESA 6.745 
Efectiu i altres 58 Creditors a curt termini i altres 997 

16.800 16.800 

Aquest balan<;: no incorpora les eventuals plusvalues tacites dels immobles de 
RASSA ni l'impacte dels eventuals actius i passius contingents per litigis, 
demandes i altres reclamacions no recollits als comptes anuals perno complir 
les condicions per al seu enregistrament. 
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b) Balan9 de RASSA a 31 de desembre de 2016 en funció de la seva situació o 
no en el municipi de Barcelona d'acord ambla metodologiaja explicada. 

BALAN( DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 2016 

ACTIU PATRIMONI NET 1 PASSIU 
BCN Altres BCN Altres 

Actiu material i intangible 13 - Fons propis 2.728 -
lnversions immobiliaries - 2.121 Subvencions, donacions i llegats 1 -

Provisions a llarg terrnini 41 -
Deutes amb entitats de credit l. t. 918 -
Altres deutes a llarg terrnini 40 -

Actius no corrents mantinguts Passius vinculats amb actius no 
per a la venda 12.236 - corrents pera la venda 3.439 -
Existencies 372 1.678 Provisions a curt terrnini 12 -
Deutors 119 - Deutes amb entitats de credit c.t 1.879 -
Inversions financeres 203 - Suport financer de REGESA 2.946 3.799 
Efectiu i altres 58 - Creditors a curt terrnini i altres 997 -

13.001 3.799 13.001 3.799 
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IV.3. RESUM PER MUNICIPIS 

En funció del treball realitzat, i subjecte a les observacions detallades en 1 'informe 
emes pels subscrits 1'1 de dese¡nbre de 2017, l'aproximació al valor de l'actiu net 
real del grup REGESA A 31 de desembre de 2016, en funció del municipi on estan 
situats els seus actius, seria la següent, una vegada considerats els fets posteriors 
assenyalats: 

Valor de l'actiu net real BCN Altres 

• F ons pro pis 7.059 9.904 
• Subvencions donacions i llegats (descomptat efecte impositiu) 6.266 -
• Patrimoni net REGESA segons comptes anuals 13.325 9.904 
• Excepcions informe d'auditoria 15 de juny de 2017: per saldos amb 

l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (3.107 milers d' euros) i 
CCB/Ajuntament de Sant Adria de Besos (1.985 milers d'euros) sense 
evidencia de recuperabilitat (-) 5.092 

Valor de l'actiu net real inicial 13.325 4.812 

• Projecte La Colina (-) 682 
• Projecte Canyelles (-)707 
• Finca La Catalana aportació CCB 2017 (segons taxació) . Fet posterior. 6.187 
• Minusvalua taxació (-)493 
• Deute a cobrar CSB (-).4.117 
• Deute expropiacions Traro Garcilaso Aj. Barcelona (-) 1.486 
• Subvenció,de capital CCB 2017. Fetposterior. 481 
• Excés de provisions 2016 650 
• Major deteriorament aparcament 22@ RASSA (-) 1.253 
• Projectes pendents RASSA (-) 343 

• Addicionalment s'hauria d'ajustar pe! resultat de l'exercici 2017 sense 
considerar els ajustaments anteriors (suposit=O). Fet posterior. o o 

Total ajustaments (-) 6.775 5.012 

Valor de l'actiu net real del2rup REGESA a 31.12.2016 6.550 9.824 
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Addicionalment caldria considerar, atenent a la seva probabilitat, !'impacte deis 
eventuals actius que es poguessin derivar deis litigis i reclamacions en curs (es 
detalla 1 'import total reclamat, en bona part al 2017, ja descrit en apartats anteriors ). 

!. 
• Projecte La Colina 903 

• Projecte Canyelles 947 

• Urbanització P. Llívia (Guinardó) 610 

• Deute Ajuntament de Santa Coloma Gramenet 2.809 

• Deute a cobrar CSB 4.117 

• Liquidació definitiva tram Garcilaso 794 

• Liquidació definitiva tram Guinardó 10.452 

• Deute Ajuntament de Sant Adria de Besós/CCB 1.985 
Total eventuals actius contin~cnts 22.617 

Barcelona, 5 de mar¡;: de 2018 

GABINET TECNIC 
D' AUDITORIA 1 CONSULTORIA, S.A. 

~ Jt'>~ 
Arltoni Clapés Donadeu 


