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

Als accionistes de 
Tractament i Selecció de RMidus, S.A. 

Opinló 

Hem auditat els comptes anuals de Tractament i Selecció de Resldus, S.A. (la Societat), que 
comprenen el balanc; a 31 de desembre de 2018, 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 fínalitzat 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 Tractament i Selecció de Resldus, S.A. 
a 31 de desembre de 2018, així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici 
finalitzat en aquesta data, de conformítat 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. 

Fonament 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 l'auditor en relació amb 
l'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 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 !'auditoría de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circumstimcies 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 pera la nostra opinió. 

Aspectes més rellevants de l'auditoria 
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Aspecte reltevant Procediments apUcots 

Saldos i tronsaccions omb entítots vinculades (nota 16 de la memoria) 

Els ingressos d'explotació de la societat 
provenen majoritariament de la prestació de 
serveis a l'accionista I'Area Metropolitana de 
Barcelona, així com també a d'altres entitats 
vinculades (75%). Per altra banda, la Societat 
suporta despeses per serveis rebuts d'entitats 
vínculades que representen un 37% 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 !'auditoría. 

Altro informoció: Informe de gesti6 

Pel que fa a la verificació deis ingressos i 
despeses indicats, els nostres procediments 
d'auditoria han indos, entre d'altres, l'avaluació 
del control intern, íncloent la revisió deis 
sistemes de gestió i del traspas de la 
informació als registres comptables, verificant 
la correcta aplicació deis ingressos i despeses 
dins el període que correspon. 

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

Així mateix, hem aplkat procediments de 
confirmació i conciliació de saldos i operacions 
entre la Societat i els seus accionistes, així com 
amb les principals entitats vinculades. 

L'altra informació compren !'informe de gestió de l'exercici 2018 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 
concordan~a de l'altra informació amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entítat 
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 consísteix 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. 

Sobre la base del treball realitzat. segons alió descrít en el paragraf anterior, la informació que 
conté !'informe de gestió concorda amb la deis comptes anuals de l'exercici 2018 i el seu contingut 
i presentacíó són conformes amb la normativa que resulta d'aplicació. 
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Responsabllitat deis administradors en relocl6 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 normatíu 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 tener. la intenció de liquidar 
la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsobilltats de l'ouditor en relacl6 amb l'audltoria deis comptes onuals 

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, peró 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 económiques que els usuaris prenen 
basant-se en els comptes anuals. 

Coma 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 

pera 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, ja que el frau pot 

implicar col·lusió, falsificació, omissions 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 circumstimcies, i 

no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

~\S Dt 
• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la ra ~~~t.f!lfS'-:t~\ 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels admi ct,rad~~~;~l1 ~~ 
ili '-'i:'*;c rJ, o 

~
.) j1 • . • n \ 

.u o;: RO>'.C tt.."' _S(")Ai ~ o, 
D ~ BI'.RCE!.li!.\ 2 ~ / 
"0 1:> :':/ ~"/ 
,,> ~ # '"- f 

-~o~-f4Jr~u )..~!J 
~A 
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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 

tuncionament. 

• 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 admínistradors de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast 
i el moment de realització de l'auditoria planíficats i les troballes significatives 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 significativitat 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, 2 d'abril de 2019 

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L 
N° ROA( S0206 

Col-legi 
de Cehsors Jurats 
de Comptes 

Jordi C Company 
N° ROAC 15471 

de Catalunya 

FAURA-CASAS, 
Audlton 
C011aullora, S.l. 

:1018 """'" 20/19108121 

IMPoRr cot·U GIAL: es,oo EUR , ........................... 
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CLASE 8.8 

Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
BALAN~ AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2018 

ACTIU 

Al ACTIU NO éORRENT 
l. lmmobilitzat intangible. 

2. Concessions 
5. Aplicacions informatiques 

11. lmmobílltzat material 
1. Terrenys i immobles 
2. lnstaHacions técoiques i altre immobilit2at material 
3. lmmobilitzal en cursi avan~meots 

IV. lnverslons a empreses del grup i assoc/ades a l/a1g termlnJ 
1. lnstruments de pabimoni 
2. Crédits a empreses 

V. /nverslons flnanceres a llarg termini. 
2. Crédits a tercers 

.. 

Notes a la 
Memoria 

6 

7 

9.2.1 
9.1/9.2.2 
9.1/9.3 

Ex.ercici Exerclcl 
2018 2017 

53.276.484,66 54.050.40t95 
464.308,44 503.838,00 

415.912,28 444.648,84 
48.396,16 59.189,16 

44.001.162,68 43.998.155,74 
4.101.910,42 4.124.182,00 

36.992.040,66 38.058.629,71 
2.907.211,60 1.815.344,03 
7.421. 858,95 7.421.858, 95 
6.027.322,67 6.027.322,67 
1.394.536,28 1. 394.536,28 
1.253.026,07 1.885.877,17 
1.252.027,62 1.865.436,4 7 

S. Altres actius financers. 998,45 440,70 

1--VI:..:.:·:...:..A.:..::c.::..:tfu==sc..r::p=jer:....:l::.:.:m=pos:.:..il .:::di~fer.;;.;J::..t. -------------:-::--+-___:1:...:..4_+--~·.:.:13::.=6::..:.1-~28,R r--. 260.674,09 
B) ACTIU CORRENT "'· , 43.621.632.45 33.862.985,.28 

/1. Exlsténcles 
2. Matéries primes í altres aprovisionaments 
6. Avan~taments a proveTdors 

111. Deutors comercials i a /tres comptes a cobrar 
1. Clients per vendes i prestacions de serveis 
2. Clients, empresas del grup i Associates 
3. Deutors diversos. 
4. Personal 
S. Actius per impost corrent 
6. Altres crédits amb les administracions públiques 

IV.Inversíons en smpreses del grup 1 associades a cutt termini 
2. Crédits a empreses 

V. /nveTSions fínanceres a cutt t&rminl. 
S. Altres actius financers 

9.119.4 
8.1/15.2 

9.1 
9.1 

14 
9.1 

9.1/9.3 

2.513.320,59 1.986.334,16 
2.459.859, 73 1. 941.014,60 

53.460,86 45.319,56 
29.864.679,29 16.034.259,50 
13.563.938,94 10.148.106,16 
15.394.616,19 S.207 .S15,55 

2.275,22 2.295,22 
17.712,23 14.495,95 

321 .988,41 661 .S17,53 
584.148,30 329,09 

17.463,90 18.452.34 

17.463,90 18.452,34 

:~::~~:; ~~~. s: 
VI. Perlodfflcaclons a curt termini 384.4}!#_ ,(.-/'··;.~~).\ 
VI/. Efectlu i a /tres actius lfquíds equivalents 687. · ~¡-56 j:(2:~~67:qo' l\ 

f--1.:..:. . ....:.l;.::.resor=e.:..::ria~----,-----::---:=--...,......,.----+---4 -~~68~74~~
1

: ~5.2 ~·~2:$~66t.o[ '\ 
TOTAL ACT"IU iA+B) ,_ • 96.898 170! C(I8J~Ü~~~ i 
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. 

BALANC AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2018 

PATRIMONI NET 1 PASSIU Notes a la Exercicl Exercicl 
Memoria 2018 2017 

-

A) Patrimoni net 68.336.034 44 66.001.842. 97 

A-1) Fons propis 10 68.336.034,44 66.001.842,97 

l. Capital. 12.861.839,34 12.861 .839,34 

1. Capital escripturat 12.861.839,34 12.861.839,34 

111. ReseNes 53.140.003,63 49.491.560,08 

1. Legal i estatutarias 2.572.367,87 2.572.367.87 

2 Altres resaNes 50.567.635,76 46.919.192,21 

VI/. Resultat de l'exercici 3 2.334.191,47 3.648.443,55 

(B) PASSit!J NO CORRENT. 1 5.285.365 37 5.933.775 30 

JI. Deute a lfarg terminl. 11.1111.2 13.943,53 377.720,42 
5. Allres passius financers 13.943,53 377.720,42 

111. Deutes smb empreses del grup i assoclades a llarg termlnl. 11.1111.3 1.252.027,62 1.865.436,47 

V. periodificaclons a 1/arg termln/ 11.6 
·¡ 

3.690.618,41 4.019.394,22 

C) PASSIU CORRENT 23.276.717 30· 1s.sn.no 98 

11. Provlsions a curt termlnl 41.000,00 O,OQ 

111. Deutes a curt termini 11.1/11.2 327.026,59 1.742.949,98 

2. Deutes amb entitals de crédit 0,00 1.089.327,36 

S. Allres passius financers 327.026,59 653.622,62 

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 20.813.091,10 12.358.535,70 

1.Prove'idors 11.1 7.2S9.721, 16 3.476.383,47 

2. Proveidors. empreses del grup i associades 11.1/16.2 9.637.922,13 5.900.144,20 

4. Personal (remuneracions pendents de pagameot) 11.1 306.526,95 266.431,95 
5. Passius per impost oorrent 14 0,00 0,00 

' 6 .. A! tres deutes amblas adminislracions públiques 14 3.602.956.71 2.709.611.93 
7. Avancamenls de clients 11.1 s~ :~ ~.1S 

VI. Periodifícacíons a curt termlnl 2.095. (.tf ~ ·~·1;rQJ lf..l'fl .. 28 
TOTAL PÁTRIMONl NET•I PASSIU {A+"B+C) 96.89 a i.1 ~ 

r: ... -<"fr'!l ';;:. .• ... ·3.3itlo 
"' ''•'<'&i i "'J ··="" ~.,·. ~.) u~ 

Les notes 1 a 17 descrites en la memoria formen part integrant del balanc de l'exen; f9<MS "·;~~dJ o\ 0 
• !:-> !Tl 
• 1'.1 ~ ROi.C 1 1 !!~\ S<iX'Il fd 

, \ 0 r,<,RCEJ.O';A eJ }:; 
l,.... (J K-'i 

\ ' ~!) Th :S' ;,.. \ _,') 1& fJ [: 1 

" . , ..¡. ~- ""': ' • r • <1) 8'' • ' 
; ; .. ............. • 'r;!.) ..t,': 1 ,, __ .. 
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CLASE 8.8 

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

AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2017 I 2018 

COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 

A) OPERACIONS CONTINUADES 
1. /mport net de la xlfm de negoc/s 

a) vendes 

b) Prestacions de serveis 

4 Aprovlslonaments 

a) consum de mercaderías. 

b) consum de primares maléries i allres malerials ooosumibles 

e) reball realitzat per attres amprases 
5. altres lngressos d'explotacl6 
a) ingressos accessoris i allre gestió correnl 
6. despases de personal 

a) sous, salaris i assimila'5 

b) carregues socials 

7. altres despe&es d'explotació 

a) serveis exte riors 

b) Tribuls 

8 Amortitzacions d'immobilltz.at 
91mputacló de subvenciona d'lmmobllltzat no flnancer 1 al1res 

11 deterlorament 1 resultat per allenaclon& d'immobilitzat 

b) resulta~ p8f alienacions i aires 

12. Altres Res u ltats 

A 1) Resultl!_b D~Explotacl6 

Notu a la 
MemOria 

15.4 

15.1 

15.5 

15.2 

15.3 

14.5 

6/7 
12/11.6 

15.6 

Exerclcl 
2018 

Exerclcl 
2017 

60.289.403,99 46.566.223,31 

22.286.002,67 10.532.247,07 
38.003.401,32 36.033.976.24 

-49.834.064,03 -34.019.347,03 

-11.826.222,4 7 0,00 
·2.576.146,96 -1.796.839,16 

-35.431.694,60 -32.222.507,87 
14. B-40. 666,55 12.599. 69.5, 77 
14.840.666,55 12.599.695,77 
-5.84UD1,41 ·5, 192.952,77 

-4.254.470,12 -3.801.544,33 
-1.595.431,29 ·1.391.408,44 

·16.871.233,80 ·15.710.945,28 

-15.633.506,41 -15.007.285,92 
·1.237. 727,39 -703.659,36 
·3.529.161,18 ·3A37. 119,62 

1. 7 40.646,96 1.623,043,84 
0,00 950,00 
0,00 950,00 

47.060,30 16.175,78 
8_3_3-417,38 2.445.724,00 

12. lngressos flnancers 1.885.116,61 1.925.084,28 
~ ,. 

a) de paricipacions en lnstrumen5 de parimoni 9.2. f /16. f 808.721,28 886.024,10 
a 1) En empresas del grup i associades 808.721,28 888.024,10 r b) de valors negociables i aires instrumenls linancers 1.076.395,33 1.039.060,18 

b 1) D'empJeses del grup i associades 9.2.2 17.452,67 18.452,34 
b 2) De lercers 1.058.942,66 1.020.607,84 
13, despases financeres. ·2.051 ,18 ~~ 

b) per deua:,s amb leroers -2.051, 1'-<¡?-t~ftB) ~. 
A. 2) RESUL T AT FINANCER 1.883.06 ~? V~~t1j60 ~· 
A. 3) RESUL:TAT ABANS D'IMPOSTOS 2.716.41 ;M ~~~~~O 
17. impostos sobre beneflcls. 1'4 -382.21 ~3.4 .., ~66~~2,05 !6 
A. 4) RESUL TAT DE L'E)(ERCICI PROCEOENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.334.1~ ;4!1 ~ RG_I.Ir4~~ í(i 
B) OPERACIONS INTERROMPUDES "" e ...-""'~~· ~ 

A. 5) ~UL T AT DE l. 'EXERCICI 2.334.19 ~'1\t _ ~.648.443~ o 

leS notes 1 a 17 descrites en la memOria formen part iotegrant del balan~ de l'exercicí 2~ ·':l_ V:Jrrv,'&v ..t) 
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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 1 2018 

Notes a la Exerclci Exerclci 
Memoria 2018 2017 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 2.334.191,47 3.648.443,55 
lngressos 1 despeses imputats dlractament al patrimoní net. 

l. Per valoracló d'inslrumenls financars 0,00 0,00 

1. actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00 

2. altres ingressosfdespeses 0,00 0,00 

IL per cobertures de ftuxos d'efectiu 0,00 0,00 

111. subvencioos, donacioos i llegats rebuts 0,00 0,00 

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

V. efecte impositíu ¡¡ 
{B) TOTAL INGRESSOS 1 DESPESES IMPUT ATS DIRECT AMENT EH EL 
PATRIMONI NET 0,00 0,00 . 
Transferencles al compte de p&rdues i guanys 

VI. valoració d'instruments financers 0,00 0,00 

1. actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00 

2. altres ingressos/despeses 0,00 0,00 

VIl. per coberturas de fluxos d'efectiu 0,00 0,00 
VIII. subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 

IX. Efectes impositlu 
(C) TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 0,00 0,00 
TOTAL D'INGRESSOS 1 DESPES~S RECONEGUTS 2.334.191,47 U48.443,55 

Les notes 1 a 17 descrltes en fa memoria formen part integrant del balan~ de l'exercicl 2018 

.. , ' 
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Tractament i Selecci6 de Residus, S.A. 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS TANCATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 1 2018 

Capital Reserves 
Resultatde Total 
rexercici 

A} SALDO RNAL EXERCIC/2016 12.861.839 34 47.153.792.38 2.337.767,70 62.353.399.42 
Bl SALDO AJUSTA~ INICI EXERCICI2017 12.861.839,34 47.153.792,_38 2.337.767 70 62.353.399 42 
l. Total ingressos i despeses reconeguts 3.648.443,55 3.648.443,55 
11. Operacions amb socis o propietaris 0,00 
IU. Altees variacioos del palrimoni nel 2.337.767 70 -2.337.767 70 o 00 
C} FINAL BALANC EXERCICJ 2017 12.861.839 34 49.491.560,08 3.648.443 55 .6ti.001.M2.97 
DJ SALDO AJUSTAF INICI EXERCICI 2018 12.86'1.839 3~ 49.491.560,DB 3.648.443 55 66.001.842 97 
l. Total ingressos i despases reconeguts 2.334.191,47 2.334.191,47 
11. Operacions amb socis i propietafis 0,00 
111. Altres canvis en el palrimoni net 3.648.443 55 -3.648.443 55 o 00 .. 
EJ FINAL BALANC EXERCICI 2018 12.861.839 :u 53.140.003 63 2.334.191 47 68.336.034 44 

Les notes 1 a 17 descntes en la memoria formen part lntegrant del balanc; de l'exercíci 2018 
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. 
ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS 

EXERCICIS TANCATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2018 

Notes a 
la 

Memoria 31/12/2018 31/12/2017 

FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 

Resultat de l'exercld abans d'lmpostos 2. 716.482,81 4.338.095,60 

Ajustos del resultat -351.891,39 -767.947,87 

Amortitzaci6 de l'lmmobllltzat ( +) 617 3. 529.161,18 3.437.119,62 
121 

lmputació de subvencions (-) 11.6 -1.740.646,96 -1.623.043,84 

Resultat per balxes 1 allenaclons de l'lmmobílitza (+/-) 405,59 0,00 

lngressos finaocers (·) -1.885 .116,61 -1.925.084,28 

Des peses financeres ( +) 2.051,18 32.712,68 

Altres ingressos 1 despeses (-/+) -382.291,34 -689.652,05 

Canvis al capital corrent -4.249.650,60 -5.192.347,38 

Existimcies (+/-) -526.986,43 -209.696,57 

Deutors i al tres comptes per cobrar ( +/-) -13.850.419,79 -1.112.847,20 

Al tres actius corrents ( +/-) 2.822.424,61 -1.119.009,67 

Credltors 1 altres comptes per pagar(+/·) 7.038.632,01 -3.015.746,27 

Al tres passlus corrents ( + 1-) 41.000,00 0,00 

Altres actius i passius no corrents (+/-) 225.699,00 264 .952,33 

Altres fluxos efectlus de les actlvltats d'explotació 1.883.065,43 1.892.371,60 

Pagament d'!nteressos (-) -2.051,18 -32 .712,68 

Cobrament de dividends (+) 9.2.1 808.721,28 886.024,10 

Cobrament d'lnteressos ( +} 1 .076.395 33 1.039.060 18 
F!uxos d'efectiu de les activitats d'explotad6 
{1 + 2 + 3 + 4J -126.539 32 270.171 95 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 

Pagament per inversions (-) -2.771 .641,26 -523.238,47 

Immobllltzat Intangible 6 -18 .089,62 0,00 

Immobilitzat material 7 -3.474 .954,53 -1.691.244,52 -Altres actius financers 721 .4{)2,89 ~-~~:~ o;~ / ·\'.o' ~ 
Cobraments t~er deslnverslons { + J 

- ~ ·-

~ .-:r-' it:,':, ~ 
-2.771.64J/.Ji -~{. ~" '-·· ¡~ Fluxas d'efectlu de les actlvltats d'lnversl6 (6 + 7} ·$~i'.U8 

f'J t~. '<\- ~~ (\ ~ . > ~ /~ rf.J 
(IJ ,;v •: 
C> )). ·_.} .. ..:_· • tA i?1 
I.!.J ~ f\Cf.G liL'l' &Alli ct! O 
P EA•<C ;;LCX~·\ gj 3> 
...- (; :; 'ii 

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

EXERCICIS TANCATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2018 
( continuació) 

FLUXES EFEcnUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ 31/12/2018 31/12/2017 

Cobrament 1 pagament per lnstruments de patrlmonl 0,00 0,00 

Cobrament i pagament de passlu financer 1.101 .846,14 -867.114,39 

Emlssló 2.187.025,92 1.911.000,16 

Al tres deutes ( +) 11.6 2.187.025,92 1.911.000,16 

Devolucló i amortltzació -1.085.179,78 -2.778.114,55 

Deutes amb entltats de credit (-) 11.2 -1.085.179,78 -2.778.114,55 
Pagaments per dividends i remuneracions i altres instruments 
de Datrimoni 
F1uxos efectlus de les act:lvltats de flnan~ment 
(9 + 10 + 11) 1.101.846,14 -867.114 39 

Efecte de les variaclons deis tlpus de canvl 0,00 o 00 
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFEcnU O 
EOUIVALENTS (S + B.+ 12 + Dl -1.796.334,44 -1.120.180 91 

Efectlu o equivalents al comen~ment de l'exercici 2.483.667,00 3.603.847,91 

_ _ Efeg¡1,1 g ~u!~~lemt_s a!flnal de l'exerclci. 687.332 56 2.483.66?.(00 

Les notes 1 a 17 descrites en la memoria formen part integrant del balanc; de l'exercíci 2018 
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Tractament i Selecció de Residus, S.A. 

MEMÓRIA ANUAL DE L'EXERCICI 2018 

Nota 1 - ACIIVIIAT PE L'EMPRESA 

1.1 - Amb data 21 de febrer de 1983 es crea TRACTAMENT I ELIMlNACIÓ DE 
RESIDUS, S.A. (TERSA), segons l'article 176 de la Uei de Regim Local i els 
seus articles concordants 102 i següents, del Reglament de Serveis Locals. 
Canvia la seva denominació per TRACTAMENT I 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 HIDRÁULICS I TRACTAMENT DE 
RESIDUS (EMSHTR), en condlclons nonnals d'ús, la totalitat d'lnstal·laclons, béns 
1 material integrants del servei. 

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

D'acord amb la Dlsposlcló addiclonal primera de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de 
I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), un cap constituTt 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. 

1.2 - La Societat es regeix pels seus Estatuts, perla leglslacló mercantil vlgent, perla 
normativa de Regim Local vigent 1 d'altres dlsposlclons concordants. És una 
Socletat Anonlma, el capital social de la quai es distrlbueix entre BARCELONA DE 
SERVEIS MUNICIPAL$, S.A. i I'AMB. 

1.3 - L'objecte social el constltuelx la prestacló del servel públlc de gestió, tractament 
i ellminació de residus solids i assimilables de i'ambit territorial de competencia 
de les entltats públlques que formen part de la Societat 1, en tot cas, de la Ctutat 
de Barcelona 1 la seva area metropolitana; tata classe d'actlvltats ue tan 
referencia a ststemes d'aprofitament de residus; l'estudi, di!s Jl~~Pét t i 
explotació de les tecnologies urbanes i els seus ~f~,, ;.:d '. , , 
desenvolupament 1 realitzacló de tot tlpus d'actlvltats, obres i ~eiS(r:e!~, o~ 
amb l'energia electrica, respectant les exigencies de sepa ~1ó (~éttyl atS>Gj ~ 
comptes exigits perla normativa eléctrica que resulti d'aplica .~ ,i,la'b~~llp~iÓ~ 
en qualsevol altre companyla de semblant objecte social w ~Ro;,c :<cntSC~ K!~ 

O 'Y ~CELCIP. o .h 
~ ¿-., K~ ou. :s~ 
''>'%>~0 F; :,>-~ ~ ou ' ~ .... 'r' 
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CLASE 8.8 

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

a) AMB: 

• Conveni amb I'AMB, de data 25 de maig de 2000, pei qual es renova 
l'encarrec a TERSA de la gestló de les deixallerles com a operadors 
locals i tasques d'operador logfstic de la Xarxa Metropolitana de 
delxallerles . 

• Convenl amb I'AMB de data 4 de juliol de 2001, per a l'explotaci6 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 servels 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 flnalltza el 28 de febrer de 2033. 

• Convenl amb I'AMB de data 22 de juliol de 2004 per les tasques de 
seguiment i control de la gestió deis servels de trlatge i tractament 
biomec~nic de residus de I'ECOPARC núm . 3, sltuat a Sant Adrla de 
Besos. 

• Acord del Consell Metropollta 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 recolllda domiciliaria a la Planta de trlatge de Gava
Viladecans, per un període que flnalitza el 28 de febrer de 2033 . 

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

• Encomana del 3 de juny de 2010, del Consell Metropolita de I'AMB a 
TERSA de: 
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- Gestionar la planta de transferencia, triatge i metanltzadó de 
resldus munlcipals explotada per la societat Ecoparc del 
Medlterrani, S.A., d'acord amb el contracte formalitzat que es 
cedelx a TERSA alxí com de l'expedient de restabliment de 
l'equlllbrl de la concessió tramitat per I'AMB, el qual també es 
cedelx a TERSA. 

Les perdues deis exerclcls 2008 i 2009 d'Ecoparc del Mediterranl, 
S.A. seran compensades per aportacions de TERSA que 
prevlament haura rebut aquests fans de I'AMB (Notes 9.3, 11.3 1 
15.6). 

Les tones tractades a la planta integral de valorítzacló de resldus 
són facturades per TERSA a I'AMB en base als preus unltarfs 
aprovats. 

• Gestió des de 1'1 de gener de 2018 de la Planta de Blogas situada a 
l'abocador de la Vall d'en Joan en el terme municipal de Gava. 

b) Ajuntament de Barcelona: 

• Encarrec de gesti6 de I'Ajuntament de Barcelona per la gestió, 
explotadó i logística de funcionament deis punts verds de zona, de 
barrí, mobils i punts verds mobils escolars de la ciutat de Barcelona 
fins el 31 de desembre de 2018. 

• Contracte de 1'1 d'abrll de 2007, amb I'Instltut Municipal de Pares i 
Jardlns pera la gestló del tractament deis Residus vegetals. 

• Encarrec de subministrament electrlc des de 1'1 de julio! de 2018 a 
dlferents edlficls munlclpals 1 organismes dependents. 

e) Altres ajuntaments: 

• Encarrec de I'Ajuntament de St. Feliu de Llobregat de . ~~e %éte e 
de 1996 per a la gestíó de la seva Deixalleria Munici 9.- -:; ..$~~· e~ 

• Conveni amb I'Ajuntament de Cerdanyola del Valles 'idat~~%~ mJ'~~ 
de 2001 pera la gestló de la Deixalleria de "Cerd . yo~ C~P!JS~' 0_~ 
suprimelx el servei per acord del 29 de setembre d 

1
• ~~~;;~,l'Oi:f' ~ i? 

<:) ¿-, § ~ 
• Convenl amb I'Ajuntament de nana, de data S de Ju ·~~.#;00 1 L<t)? .~ 

la gestló de la Deixalleria Municipal. ~:; ~~ .:;,'~" 
~~...::.....-:·· 
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CLASE a.a 

• Convenl amb I'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de data 30 
d'octubre de 2000 pera la gestió de la deixalleria municipal, 1 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. 

• 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 1 suprlmit amb data 31 de desembre de 2010. 

• Conveni amb I'Ajuntament de Badia del Valles de data 10 de julio! de 
2002 per a la gestió de la Deixallerla municipal. 

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

• Concessió administrativa de 2 de gener de 2009 pel servei públic de la 
deixallerla mancomunada entre els municipis d'Esplugues de Uobregat 
1 St. Joan Despí flns al 31 de gener de 2018. 

d) Partlclpades 

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 Resldus, 
S.A.U. (Siresa). En aquest contracte es determinen els servels que 
Semesa 1 Siresa presten a TERSA, així com la cessló d'ús deis actius i 
tnstal·lacions propietat de TERSA, per tal de que Semesa 1 Siresa 
desenvolupin les seves actlvltats. 

1.5 - La Societat segons el previst a l'article 42 del Codl de Comen;, pertany al grup 
consolidat encap<;alat perla socletat mercantil Barcelona de Serveis Municipals, 
S.A. que posseelx el 58,64% del capital, amb domicili en el c/Calabria, 66, 08015 
Barcelona, la qual dlposlta els seus comptes anuals consolidats, pendents de 
formulació, en el Registre Mercantil de Barcelona. L'ens dominant últlm de la 
Socletat es I'Ajuntament de Barcelona, amb domiclli en el munlclpl de Barcelona. 

1.6.-
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Nota 2- BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatge fid el 

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 1 amb les successives modifrcacions introdu'ides en el seu cas, amb 
l'objecte de mostrar la lmatge fldel del patrlmoni, de la situació flnancera, deis 
resultats de les seves operaclons alxí com de la veracitat deis fluxos incorporats 
en l'estat de fluxos d'efectlu. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a l'aprovació de la Junta General 
d'Accionlstes, 1 s'estima que seran aprovats sense cap modlflcacló. 

2.2 - Aspectes crítlcs de la valoració i estímació de la lncertesa 

La preparació deis comptes anuals requerelx la realització per la Direcció de la 
Socletat de determinades estimaclons comptables 1 la consideració de 
determinats elements de j udici . Aqu ests s'avaluen continua ment i es fona menten 
en !'experiencia historlca 1 altres factors, lncloent les expectatives de successos 
futurs, que s'han considerat raonables. 

Si be les estimacions considerades s'han realltzat sobre la millor informacló 
disponible a la data de tancament deis presents comptes anuals, qualsevol 
modificació en el futur d'aquestes estlmaclons s'aplicaria de forma prospectlva 
des d'aquell moment, reconelxent l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en 
el compte de perdues 1 guanys de l'exerclci en qüestió. 

Les prlnclpals estimaclons 1 judlcis considerats en els comptes anuals son les 
següents: 
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classlficaci6 1 unitats monetaries, de manera que la informacló presentada és 
homogenia i comparable. 

2.4 - Excepte indlcacló contraria, els comptes anuals es presenten en euros amb 
decimals. L'euro es la moneda funcional 1 de presentació de la Societat. 

Nota 3- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de dlstribució del resultat de t'exercici 2018 formulada pel Consell 
Admlnistracló de la Socletat 1 que haura de ratificar la Junta General d'Accionistes. 
es la següent : 

Base de repartlment: 
Beneflcl de l'exerclcl 

Dlstrtbució: 
Reserva voluntaria 
Reserva capitalització 

Nota 4- NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

2.334.191,43 

1.993.775,13 
340.416,30 

2.334.191,43 

Les princlpals normes de registre i valoració utilitzades per la Socletat en 
i'elaboració deis seus Comptes Anuals per a l'exerclci 2018, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible 1 material 

L'lmmobilltzat Intangible 1 material es troba valorat al preu d'adquislció o 
d'aportacló en el cas d'incorporacions d'actius per aportacions no dineraries o 
adqulslcions no lucratlves, deduida l'amortització acumulada i les · dues pel 
deteriorament de valor, si escau. ~~:ts-Dt 

-s ~;;;:-·r,!.h e() 
~ ' (........., .. .,. .. 

fl.: . . ,, "·- '* ~ 

Les reparacions que no signifiquin una ampliacló de la capa f& pr~~at~a ~· 
allargament de la vida útil i les despeses de manten! 1\t~óñ~~:~fie~~ 
directament al compte de perdues i guanys. Els costos d'am,P.I ~.C~ilroa~ua~ 
o millora que donen lloc a un augment de la durada del be a ~~Yi~eÍft::\1 
la seva capacitat productiva són capltalitzats coma més val .. ~~~J~,tí 

~:1'1 ~ ~ .. ,_ -..l,.\-
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L'amortització de l'lmmobllltzat, amb excepció deis terrenys que no s'amortitzen, 
es calcula en funció de la vida útil estimada deis béns a partir del mes següent 
de la compra, apllcant el metode lineal sobre el cost d'adquisició. Els elements 
individuals incorporables a les plantes de valorltzació, s'amortitzen d'acord amb 
la vida útil específica de cadascun d'ells, que pot ser Inferior a la vida prevista 
del conjunt de les plantes. 

Els percentatges anuals aplicats són els s~üents: 

: . 

a) Immobllltzat material: 
• Construccions 
• Maquinaria 
• Altres instal·laclons 
• Utillatge 
• Elements de transports 
• Moblllari 1 equips d'oficina 
• Equlps lnformatics 
• InstaHacions complexes: 

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

rebudes a títol gratui't a l'exerclcl 
2001 (Nota 12) 

- Instal·laclons vlnculades al procés 
d'optimltzacló de la planta realltzat a 
l'exerclcl 2002 

- Noves Instal·laclons vlnculades al 
procés d'adequacló de la planta al 
nou model de gestló de resldus 
m u nici pals de Ca tal un ya 

- Resta d'lnstal·laclons 
- Planta de selecció de Gava 
- Planta Voluminosos 

b) Immobllltzat Intangible: 

Elements Elements 
nous usats 

2-5 
12 
12 
12 
16 
10 
25 

8,33 

(*) 
12 
7 
7 

7,69 

2,84- 4 
5- 12 

• Apllcaclons lnformatlques 33 
• Concessló Administrativa d'Explotació 

(Planta Valorltzacló Energetica de Sant 
Adrla 1 Planta de selecció de Gava) 

• Patents 15 
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CLASE 8.81 

(*) Les actuacions realitzades per adequar la planta de valorttzació al nou model 
de gestió de residus municipals de Catalunya lniclades a l'exerclcl 2008 i 
finalitzades a l'exerctci 2014 tenen una vida útil prevista flns a la flnalització de 
la concessló administrativa. 

Les lnstal·laclons complexes de la planta de valorització energetica de Sant Adrla 
de Besos vinculades al procés d'optimització de la planta realitzat a l'exercicl 
2002 resten totalment amortltzades amb data 31 de desembre de 2014. 

La concesstó administrativa d'explotacló rebuda de I'AMB, vinculada a la Planta 
de Valorització Energetica de Sant Adria i a la Planta de selecció de Gava 
s'amortitza en el periode que resta de la concessió. 

L'epígraf de terrenys i construccions del balan¡; adjunt, incorpora els terrenys on 
estan situades les plantes de valoritzacló 1 reclclatge, els terrenys que la Socletat 
té al terme municipal de Monteada i Retxac, les construcclons corresponents a la 
planta de selecció d'envasos i voluminosos de Gava i l'ampliadó de les ofidnes a 
la planta de valorltzacló i reciclatge. La Socletat manté reglstrat 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 termlnl es construelxl en aquests 
terrenys instaHacions de tractament de residus. 

Pera la realltzacló de la seva activitat la Societat utilitza actius no generadors de 
fluxos d'efectlu. Tal 1 com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de man;, per 
al qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
determinades circumstancies, els actius no generadors de fluxos d'efectlu són 
aquells que s'utilitzen no amb l'objecte d'obtenir un beneflci o rendlment 
economic, sinó per l'obtenció de fiuxos economics socials que beneflciTn a la 
col·lectivitat per mltja del potencial servei o utllitat pública, a canvi d'un preu 
fixat directa o indirectament per I'Adminlstracló Pública com a conseqüencia del 
caracter estrategic o d'utllitat pública de l'activitat que desenvolupa. 

Al tancament de l'exercicl, la Socletat avalua el deteriorament de valor deis 
dlferents actlus no generadors de fluxos d'efectlu, estimant el valor recuperable 
d'aquests actlus, que es el majar entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, 
entenent coma valor en ús el cost de reposició depreciat. Si el valor recuperable 
es inferior al valor net comptable es dotara la corresponent provlsló per 
deteriorament de valor amb carrec al compte de perdues i guanys . 
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4.2 - Arrendaments 

Els arrendaments en els que !'arrendador conserva una part lmportant deis riscos 
1 beneflds derlvats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatlus. 
Els pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu 
rebut de !'arrendador) es carreguen al compte de perdues 1 guanys de l'exerclcl 
en que es meriten sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 

La Socletat no disposa d'arrendaments financers. 

4.3 - Actius fínancers 

La Societat f i:xa la categoria deis seus actlus flnancers en el moment del seu 
reconei:xement Inicial, en base a les declslons adoptades perla Direcció. Aquesta 
classificació depen de la flnalltat per la qual aquestes inversions han estat 
adqulrldes. 

Es classlflquen com a corrents els actius financers amb venciment igual o inferior 
a un any, 1 com no corrents si el seu venclment es superior a un any. 

Els actlus flnancers es donen de bai:xa en el balan~ de la societat quan s'han 
extlnglt o s'han cedit la totalltat deis drets contractuals sobre fluxos d'efectiu de 
l'actiu financer, essent necessari que s'hagln traspassat substancialment tots els 
riscos i beneficis inherents a la propletat de l'actlu, que en el cas concret de 
comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produelx en general sl s'han trames 
els riscs d'insolvencles i de mora. 

Els actlus flnancers de la Socletat es classifiquen en les següents categories: 

a) Préstecs 1 partldes a cobrar 

Els préstecs 1 partldes a cobrar es registren inicialment al valor raonable de 
la contraprestacló ll lurada, que, llevat que hl hagi alguna evidencia en 
contra, correspon al preu de transa celó, lncloses les despeses de transaccló 
que 11 slguln directament imputables. En posteriors valoraclons es valoren 
a cost amortltzat, comptabllltzant els interessos meritats en e 
perdues 1 guanys apllcant el metode del ti pus d'interes efe ':.\:)'?--~~-,.¿c. 
No obstant, aquells cn~~dits per operaclons comerclals a ~~~t5l'I,I ~ 
superior a un any i que no tinguin un tipus d'interes con ,.. ual!fa(~)o~ 
les bestretes 1 credlts al personal , els imports deis qual ~,pr~~ . . (i:'ébi~ 
en el curt termini, es va loren a valor nominal, tant en 1 tM~<;i~l~ n 1 

com en la valoració posterior, quan l'efecte de no act fit~r B~<fllux §; 
.-.: Cf' ~ ::-/ 

d'efectiu no sigui slgnlflcatiu. tfj.) ~. ;:; ~ 
:.> U' ,.i!-~ ~ 

1:;,] 4é()r;uf,:rú'..c.,Y. 
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Quan hi ha dubtes raonables sobre la recuperabllltat en quanties i 
venciments deis saldos deis comptes que estan classlflcats en la categoria 
de préstecs i comptes a cobrar, la Socletat realitza almenys al tancament 
de cada exerclcl la corresponent correcció del valor per deteriorament amb 
carrec al compte de perdues 1 guanys de l'exercici en que el deteriorament 
s'ha posat de manlfest. Les reversions de les perdues per detertorament 
previament registrades, en cas de produlr-se, es reconelxen en el compte 
de perdues i guanys de l'exercici en que el deterlorament s'ha elimlnat o 
reduTt. L'import de la provlsló és la diferencia entre el valor comptable de 
l'actiu 1 el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al 
tipus d'interes efectlu. 

S'lnclouen els segOents actius financers: 

• 

• 

• 

• 

• 

Diposits i fiances lliurats a llarg termini : figuren reglstrats a l'epígraf 
d'lnverslons financeres a ltarg termini, altres actlus flnancers. Estan 
valorats pel seu valor nominal, ates que el seu venciment es 
i ndeterminat. 

Comptes a cobrar per operaclons comerclals corresponents als 
saldos de clients per vendes 1 prestaclons de serveis i d'empreses 
del grup 1 associades. Quan el venciment es superior a l'any es 
registren a l'epígraf Inverslons flnanceres a llarg termini, credits a 
tercers. 

Comptes a cobrar per operaclons no comerclals. S'inclou saldos amb 
personal, etc. 

Credlts concedits a empreses del grup i associades. Es valoren 
lnlclalment pel seu valor raonable, que, llevat hi hagi alguna 
evidencia en contra correspon al preu de transacció. En posterlors 
valoracions es valoren a cost amortitzat comptabilltzant els 
lnteressos meritats en el compte de perdues 1 guanys apllcant el 
metode de tipus d'interes efectiu . 
Al tancament de l'exerclci, la Socletat avalua el deteriorament de 
valor d'aquest actiu dotant la corresponent provisió . per 
deteriorament de valor amb carrec al compte de perdues i 

~=~.;.: 
si escau. ~\S Dt 

~ _,;,;;G"~'Q C'o. 
Imposiclons a termlnl amb venclments inferiors a un rJ~. ~:;!~-?; ~~, 

1 :'> ~-'·~<,_ "?' ~) ~ 
SI el venciment es superior a tres mesas des de la s ~'t~ ~onS't{J:ij_t1ó, ~ ~ 
la Societat les classifica a l'epígraf Inversions fin tl.S:~5; a..~ clttltJd ~ 
termlnl, altres actius financers, classificant-se a t'ep · ~td!éré~O t€ ~ 
altres actius líquids equivalents quan el seu ven @3~ no ~ f 
superior a tres m esos. :.>ov -"4;~-~-~ 
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b) Inverslons en empreses del grup i associades 

S'lnclouen els següents actius: 

• Instruments de patrimoni: es valoren a preu d'adqulslcló, excepte 
quan el seu valor recuperable és Inferior. En aquest cas, es 
constitueixen les oportunes correcclons va!oratives per 
deteriorament. S'entén com a valor recuperable el majar lmport 
entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor 
actual de fluxos d'efectiu derivats de la inversló. Llevat de que hi 
hagi una millar evidencia del valor recuperable d'aquestes 
inversions, en l'estimacló del deterlorament es pren en consideració 
el import del patrímonl net de la socletat partldpada corregit perles 
plusvalues tacites a la data de valoraci6. 

4.4 - Existencies 

Les correcclons valoratlves 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 
termlnl les particlpacions d'alguna d'aquestes socletats es 
reclasslflcara comptablement a l'epígraf d'actius no corrents 
mantlnguts pera la venda . 

Es traben valorades al preu de la mltjana ponderada d'adquisició, cost de 
produccíó o valor de mercat, si aquest últlm és menor. 

Corresponen a recanvls amb període mltja d'utilització inferior a un any. 

4.5 - Passlus flnancers 

La Socletat flxa la categorla deis seus passius financers en el moment del seu 
reconelxement Inicial, en base a les decisions adoptades perla Direcció. Aquesta 
classlflcacló depen de la ftnalltat per la qual aquests passlus han estat 
formalltzats. 
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La Socletat classlfica la totalitat deis seus passlus financers en la categoría de 
deblts 1 partides a pagar. 

Es registren inidalment pel seu valor raonable, que, llevat que hi hagl alguna 
evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors valoraclons 
es valoraran a cost amortltzat, comptabilltzant els interessos merltats en el 
compte de perdues 1 guanys aplicant el metode del tipus d'lnteres efectlu. 

No obstant, aquells debits per operacions comerclals amb venclment no superior 
a un any 1 que no tinguin un tipus d'interes contractual, alxí com altres comptes 
a pagar no comercials, els lmports deis quals es preveu liquidar en el curt terminl, 
es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com en la valoracló 
posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui slgnificatlu. 

S'inclouen els següents passius financers: 

• Deutes amb entltats de crédit mantinguts fins al venciment. Les despeses 
flnanceres, quan no són objecte de capltalltzacló com a major cost de 
l'lmmobllitzat associat, es reconeixen en el compte de perdues i guanys 
atenent a la seva meritació. 

• Diposits i fiances rebuts a llarg termlnl: figuren registrats a l'epígraf de 
deutes a llarg termlni, altres passlus flnancers. Estan valorats pel seu valor 
nominal, ates que l'efecte de no actualltzació de fluxos d'efectlu no es 
significatiu. 

• ProveTdors d'lmmobllitzats: figuren registrats a l'epígraf de deutes a curt 
termini, altres passius financers. 

• Deblts per operacions comercials corresponents als saldos creditors per 
prestacions de serveis i proveTdors 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 tennlnl. 

• Debits per operacions no comerclals. S'lnclou, entre d'altres, saldos amb 
personal, etc. 
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lmposable de l'exerclci 1 despres d'aplicar les deducclons que flscalment siguin 
admlsslbles, més la varlacló deis actius i passlus per Impostas dlferits. 

Els actlus 1 passlus per impostas diferits indouen les diferencies temporanies que 
s'ldentlflquen com aquells lmports que es preveuen recuperar o satlsfer per les 
diferencies entre els lmports en llibres deis actlus 1 passlus 1 el seu valor fiscal, 
alxí com les bases imposables negatives pendents de compensació i eis credits 
per deducclons flscals no apllcades fiscalment. Els esmentats lmports es registren 
apllcant a la diferencia temporania o credlt que correspongul el tlpus de 
gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los. 

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

Amb ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostas diferits 
registrats (tant actlus com passlus) 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 contlngents 

Les provlslons es reconelxen quan la Societat té una obllgació present, ja sigui 
legal o implídta, com a resultat de successos passats, és probable que sigui 
necessaria una sortlda de recursos per a liquidar i'obligació 1 l'lmport es pot 
estimar de forma fiable. 

Les provlslons es valoren pel valor actual deis reemborsaments que s'espera que 
siguin necessaris pera liquidar l'obligació usant un tlpus abans d'lmpostos que 
reflectelxl les avaluaclons del mercat actual del valor temporal deis dlners 1 els 
riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisló amb motiu de la 
seva actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es van 
meritan t. 

Les provlsions amb vendment inferior o igual a un any, amb un efecte financer 
no slgnlficatl u no es descompten . 
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CLASE 8.11 

4.8 - Ingressos i despeses 

Amb criteri general els lngressos 1 despeses es registren atenent al prlnclpl de 
meritació 1 al de correlacíó d'ingressos 1 despeses, lndependentment del moment 
en que són cobrats o pagats. 

Els lngressos 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 actívitat, deduint els descomptes, l'impost sobre 
el valor afegit 1 altres impostas relaclonats amb les vendes. 

Els ingressos per vendes 1 prestaclons de servels es reconelxen quan compleixen 
els següents requislts: 

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

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

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

• Els costos incorreguts en la prestacló, alxí com els que queden per lncórrer 
fins a completar-la poden ser valorats amb flabllitat. 

Els ingressos per prestaclons de servels de la Societat s'originen a partir deis 
acords o convenís formalltzats amb al tres entltats (Nota 1.4 ). 

Respecte a la venda d'electricitat, aquesta es registra com ingrés en el moment 
del lliurament als clients, en funció de las quantitats subministrades durant el 
període, tot i no haver estat facturades. Al tancament de l'exercici la xlfra de 
vendes inclou l'estimació d'energia subministrada encara no llegida en els 
comptadors del client, al no sempre coincidir el període de lectura de comptadors 
amb la data de tancament. 

Alxí matelx, a 31 de desembre es realltza una estlmació de les despeses 
corresponents a les factures no rebudes deis costos de peatges d'electridtat i 
altres servels vlnculats al submlnlstrament de l'electrlcltat. 

4. 9 - Medí amblent 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que ten 
protecció i millora del medí ambient es comptabilltzen, si escau 
de l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si suposen 1 
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4.10 - Prestacions als treballadors 

Atenent als acords laborals corresponents, la Socletat té compromisos per 
pensions. Aquests plans de pensions es flnancen mltjan<;ant pagaments a entltats 
asseguradores. 

La Societat realitza contribucions fixes a una entltat separada 1 no té cap obllgacló 
legal, contractual o Implícita de realitzar contrlbuclons addicionals si la entltat 
separada no pogués atendre els compromisos assumits. Una vegada s'han 
realitzat les aportacions la Societat no té obligacions de pagaments addlclonals. 
Es tracten en definitiva, d'aportaclons deflnldes. 

Les contribucions als plans de pensions es reconelxen en el moment de la seva 
meritació reglstrant-les en el compte de perdues 1 guanys. 

4.11 - Transacclons entre parts vinculades 

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

4.12 - Perlodlficacions a llarg i curt termini de passiu 

En aquests epígrafs es reflecteix: 

• Perlodiflcaclons a llarg termlnl: L'AMB va encarregar a TERSA les obres 
d'adequacló de la planta de valorltzació energetlca al nou model de gestió 
de resldus munlclpals de Catalunya. L'AMB sol·licitara a !'Agencia Catalana 
de Resldus (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 
avan<;a a TERSA el flnan<;ament necessari per l'execució d'aquesta 
actuació, previa justificació de les ínverslons realitzades per TERSA. 
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CLASE 8.8 

Nota 5- GESTIÓ DEL RISC El NANCER 

Les actlvltats de la Socletat es troben exposades a diversos riscos fl nancers: risc 
de credlt, risc de tlpus d'lnteres i risc de liquiditat. 

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

a) Risc de credlt 

El rlsc de credit es troba a l'efectiu i a equivalents de t'efectiu, així com de 
deutors comercials o d'altres deutes, incloent comptes pendents de cobrament 
i transaccíons compromeses. 

En relació amb els deutors comercials, el risc d'lmpagament és molt redult, 
ates que els seus principals clients són empreses del grup, associades 1 
vinculades. Addiclonaiment la socletat avalua la qualitat crediticia deis cllents, 
considerant la seva posicló financera, !'experiencia passada 1 attres factors. 
Els límits individuals de credlt s'establelxen en funció de crlterls tnterns. 

Respecte a les operacions d'efectiu o equivalents d'efectlu únicament es 
formalltzen amb entltats flnanceres de solvencia contrastada. 

b) Rlsc 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 1 2,5 mllions d'euros, a tipus d'lnteres variable (lndexat 
a l'eurlbor més un diferencial). 

e) Rlsc de llquldltat 
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Nota 6- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall 1 movlments registrats pels comptes que integren l'epígraf de 
l'fmmobilltzat Intangible durant els exercicis 2017 i 2018 es síntetitzen en els 
quadres resum que s'acompanyen a continuació : 

El!erc:lcl 2018 Cancesslons Patents Apile. lnform. Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2018 1.033.688,51 4.539,66 456.906,63 1.497 .134,80 

Al tes 0,00 0,00 16.089,62 18.089,62 

Saldo a 31,12.2018 1.033.688,51 4 .539,66 476.996,25 1.515.224,42 

Afo40RTITZACIQ ACUMULADA 

:Saldo a 1.1. 2018 · 589.039, 67 -4 .539,66 -399 .717,47 ·993 .296,80 

Dot~cló a l'amortltzad6 de l'exerctcl ·28 .736,56 0,00 ·28.882,62 ·57 .619,18 

saldo a 31.12.2018 · 617 .776,23 ·4 .539,66 -428.600,09 ·1.050.915,98 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2018 444 .648,84 0,00 59.189,16 503 .838,00 

VALOR NET 
31 .12.2018 

COMPTABLE A 415 .912,28 0,00 48.396,16 464.308,44 
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CLASE 8.8 

.. , 

E>cerdcl lO .t7 Concessions Patenta Aplic. Inform. Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1,1.2017 1.033.688, S 1 4.539,66 458.906,63 1.497.134,80 

Altes 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 

AMORTITlACIÓ ACUMULADA 

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

Dotacl6 a l'amortltzad6 de l'e~ercid ·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. N~'J' COMI>'J'AIILI: A li.il.l01'1 444.64S,S4 0,00 59.189,16 503.838,00 

6.2 - Els elements totalment amortitzats i en ús a 31.12.2018 corresponen a 
aplicacions infonnatiques per import de 365.311,60 euros (365.311,60 a 
31.12.2017). 
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Nota 7- IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall i moviments reglstrats pels comptes que Integren l'epfgraf de 
l'immobilitzat material durant els exerdcis 2017 i 2018 es sintetltzen en els 
quadres resum que s'acompanyen a contlnuacló : 

Exerclcl 2018 

COST ACTIVAT 

~Ido 11 1.1,2018 

Aires 

Baixes 

Traspassos 

Saldo a 31,12.2018 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2018 

Dotacló a l'amortlt2.acl6 de l'exercid 

Balxes 

Saldo a 31.12.2018 

VALOR NET COMPTABLE A 1 .1.2018 

VALOR NET COMPTABLE A 31.1~.2018 

InstaHaclons 
Terrenys 1 ~cnlques 1 altre 

construcclons lmmoblllb:at 
material 

10.739.404,71 118.791 .056,30 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

81.691 ,11 2.300.990,26 

10.821.095,82 121.092 .046,56 

· 6 .615 .222,71 -80.732.426,59 

-103.962,69 -3.367.579,31 

0,00 0,00 

-6.719.185,40 -84.100.005,90 

4. 124. 182,00 38.058.629,71 

4 .101.910,42 36.992.040,66 

lmmobilib:at en 
cursi 

ava~aments 

1.815.344,03 

3 .474.947,50 

0,00 

. 2.383 .079,93 

2.907 .211 ,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.815. 344,03 

2 .907.211 ,60 

131.345.805,04 

3.474.947,50 

0,00 

·398,56 

134 .820.353,98 

·87 .34 7. 649,30 

-3.471.542,00 

0,00 

-90.819.191,30 

43.998.155,74 

44 .00 1.162,68 



CLASE 8.8 

Ex11rclci 2017 

C:OST A~'f'tVAT 

Saldo a 1.1.2017 

Al tes 

Balxes 

Traspassos 

Saldo a 31.12.2017 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 

Dotació a l'amortltzacló de l'e~erclcl 

Baixes 

Saldo a 31.12.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12,2017 

InstaH&dons 
Terrenys 1 tecnlques laltre 

construccions immobilitzat 
material 

10.417.741,01 118.464.692,28 

92.599,43 0,00 

0,00 -10.818,00 

228.964,27 337.182,02 

10.739.404,71 11 S. 791.056,30 

-6.425.656,20 -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 

ON3099912 

Immobilitzat 
en c:urs r 

avan!;Sments 

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 

28 

Total 

129.66$.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 

7.2 A l'exercici 2017 les inversions realltzades 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 legalitzacló de l'ampliacló de potencia de la PVE. 

7.3 

: 

A l'exercici 2018 les lnverslons mes signlflcatives realitzades son la planta 
desallnltzadora d'algües, la migracló a equlps PCS7 del sistema de control del 
rentat de gases, el sistema de monltorltzació de les vibracions de les turbines 
KKK i Alstom 1 l'adequaci6 del sistema d'allmentació d'aigua al desgasi or. 

:-0s\'-1 S D~ 
':) 0-pl•l1i.1 C'Q 

Durant l'exercici 2017 es van donat de baixa actius per import O . . l.St~~{r~ 
que es traben totalment amortitzats. A l'exercici 2018 no s'ha r~is~t(~ xe9~ 
d'immobilitzat. ~J ~ '"'4';:0'~ cr.1 o 

• !:1 ~ ROI..C i!c<>l. SO?Oti u) n 1 

': h !l.'~C.O:LO:IA {§ }; 
c.? ·~ ~'1 

· '~ "\ !!? ~ 
~~ 
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7.4 - Informacló sobre: 

. 
' 

·. 

.• 

a) Amb data 23 de gener de 2008 la presidencia de I'AMB va encarregar a TERSA 
la realitzacló de tates les actuacions corresponents a 1 'adequació de la planta 
de valoritzacló energetlca al nou model de gestió de residus municipals de 
Catalunya. Pel financ;ament d'aquesta actuació I'AMB sol·licitara l'atorgament 
d'una subvencló de capital a !'Agencia de Residus de Catalunya (ACR) per un 
import de 37.792.755 euros, rvA lnclos. Cal esmentar que aquesta actuació 
esta prevista en el Pla Sectorial Territorial d'Infraestructures de Residus 
Munlcipals de Catalunya . 

El Consell Metropolita de I'AMB en sessió de 13 de mar-; de 2008 va ratificar 
el decret de presidencia de 23 de gener de 2008. 

El Consell d'Administració de TERSA en sessió de 2 de juny de 2010 va aprovar 
la revlsió del pla d'obres i de financ;ament d'aquesta actuació. Aquesta lnversió 
ha de ser financ;ada a I'AMB per I'ACR. No obstant, mentre no es produelx 
l'atorgament d'aquesta subvencló, es I'AMB qul assume!x 1 avanc;a el 
flnanc;ament necessarl per l'execucló d'aquesta actuadó, previa justlflcacló de 
les lnverslons realitzades per TERSA. 

TERSA ha registrat amb abonament a l'epígraf de Per!odlficaclons a liarg 
termlnl de passlu els fans rebuts de I'AMB (Nota 11.6). 

Les princi pals característiques del PI a de fi nanc;ament aprovat pel Consell 
d'Administració de TERSA, actualitzat a l'exercici 2018 són les següents : 

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

• Justlflcació anual a I'AMB de la lnversló executada. Aquesta pagara la 
totalitat de la inversló prevista anualment en un període de 15 anys amb 
un tlpus d'lnteres del 5%, d'acord amb el fixat en el Pla de financ;ament. 

• Necessltat de concertacló d'operaclons d'endeutament a llarg termlnl per 
lmport de 8,5 mlllons d'euros amb venclment a l'exercicl 2018. L'import 
de l'endeutament dlsposat a l'exerclcl 2014 va ésser de ons 
d'euros, totalment amortltzats a 31 de desembre de 2018 {§rla~~c 
milions d'euros al 2017). ('? ~ .$~ %:~ 

• Repartlment de dlvldends de les filials SEMESA i SIRESA ~$vol.{~~i~\1 
durant els exercids 2012, 2013 1 2014 . ¡'·> iJ ·;>Ce: rh ~ ~~ 

, u J c:\ROtC:i.;.~.~~ tfi 
O &<iKELCi:A ~ 0 ' 

En el marc d'aquesta actuacló referida a l'adequació é planta {j.t~ 
valorltzadó energetica. les inverslons acumulades realitza ~~r TE~~,..._ 

ov~~~ 
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31.12.2018 es traben registrades als epigrafs d'Instal·lacions tecniques i altre 
lmmobilitzat material per import de cost de 33.117.352,92 euros, essent la 
dotació a l'amortltzació realitzada a l'exercici 2018 de 1.758.168,18 euros 
(Nota 11.6) i el valor net comptable a 31.12.2018 es de 24.907.269,26 euros 
(a l'exercici 2016 figura reglstrat per un cost de 33.117.352,92 euros, la 
dotació de l'exercici 2017 va ser de 1.623.043,84 euros essent el valor net 
comptable a 31.12.2016 de 26.665.429,44 euros). 

D'acord amb !'informe realitzat pel Director de la Planta de Valorització 
Energetica, els elements que queden obsolets arrel de l'execució de l'esmentat 
projecte d'adequacló tenen origen majorltariament en l'aportacló Inicial de la 
planta i per tant es traben totalment amortltzats. 

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

Co nstruccio ns 
Instal·laclo ns técnl ques 
i altre immobilitzat 
material 

2.018 2.017 

6.027. 091,62 6.027. 091,62 

70.627.304,46 69.963.239,38 

76.654.396,08 75.990.331,00 

Dins deis elements totalment amortitzats s'inclou un lmport de 26.893.893,69 
euros que corresponen a les instaHacions 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 contin u en formant 
part de la Planta de Valoritzacló Energetica de Sant Adrla de Besós. 

d) TERSA repercutelx a les seves flllals les despeses assoclades a l'amortltzació 
economica de les diferents instal·laclons tecnlques que aquestes utilitzen pel 
desenvolupament de les seves activitats (Nota 16). 
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9) A l'epígraf de terrenys i construccions el cost activat en concepte de terrenys 
ascendeix a 2.215.906,48 euros (2.215.906,48 euros a l'exercici 2017}. 

h) No s'ha produ'it deteriorament de valor durant els exerclcls 2017 i 2018 deis 
diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu de la Societat. 

Nota 8- ARRENDAMENTS 1 AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

8.1 - Arrendaments financers 

No es disposa de cap arrendament financer. 

8.2 - Arrendaments Operatlus 

• Com arrendatari. 

Com es detalla a la nota 15.3 la despesa per arrendaments correspon a 
maquinaria i altres bens, així com al renting de vestuari. 

No hi ha contra ctes d'a rrenda ment no ca ncel·labl es. 

No existeix cap quota contingent reconeguda com a despesa en l'exercici. 

No s'ha realltzat cap operacló de subarrendament. 

• Com arrendador. 

Com es detalla a la nota 15.5 els lngressos per arrendaments correspon 
princlpalment al lloguer de comptadors i en menor mida al lloguer d'espals 
per telefonia i magatzem. 

No hl ha contractes d'arrendament no cancel·lables. 

No existeix cap quota contingent reconeguda com a despesa en l'exercici. 

No s'ha realitzat cap operació de subarrendament. 
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CLASE 8.8 

Nota g- ACIIUS FINANCERS 

9.1 - Categories d'actlus financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers a 31 de 
desembre de 2018 i a 31 de desembre de 2017 exceptuant inversions en el 
patrlmoni d'empreses del grup, multlgrup 1 assoclades (Nota 9.2) s'lnclou en els 
quadres següents: 

LLARG TERMINI 

Credits, derivats Total 
1 altres 

Categorla 2018 2017 2018 2017 

Préstecs i partid es a 
oobfar 2.647.562 35 3.260.413,45 2.647.562 35 3.260.413,45 

Total 2.647.562,35 3.260.413,45 2.647.562,35 3.260.413 45 

CURT TERMINI 

Credlts, derivats 
Total i al1res 

Categoria 2018 2017 2018 2017 

Préstecs i partides a 
cobr8f 39.130.367,44 28.432.582,31 39.130.367,44 28.432.582,31 

Total 39.130.367,44 28.432.582,31 39.130.367 44 28.432.582,31 

Els venciments deis préstecs i partides a cobrar a llarg termini es detallen en les 
Notes 9.2.2 1 9.3. 
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9.2 - Inverslons en empreses del grup i associades a llarg i curt termini 

9 .2.1 Instruments de patrlmoni 

a) La lnformacló relativa a les particlpacions en empreses del grup i associades 
es detalla a contlnuacló: 

i;.l!erclcl :?,018 1 2,0!7 Grau de 
Dret de 

Partk:lpacl6 
vot(%) DQmh;lll Actlvltat 

Socletat (%} 

Selec~ves MetroDOIItanes, S.A.U. 
100 100 

Ctra. ce~ mi AnHC de Barcelona a Prestadó de servels rererHs a la gestl6 
(SE MESA) Vlll~nd~ B-210 Km.l- 08850 Gav~ de resldus urbans 

Soludons rnte9rals , S.A. U. lOO 100 
Ora. Ca mi AnUc de Barcelona a Prestad6 de servels referits a la gestló 

(S fRESA) Val/meLa B-210 Km.l - 08B50 Gava de resldus urbans 

Realltzadó del conjunt d'actuaeions 1 
Gestora de Runes de la 

14 14 Nápols, 222-224 Barcelona 
actlvltats relaclonades amb la gestló 

Construcdó, S.A deis enderrocs, runes 1 resldus de 13 
construcdó 

Construc:cló, admlnlstrad6 1 
Eroparc de Barcelona, S.A. 5,2 5,2 Zona Franca- Bar e el o na explotadó de I'Ecoparc n~mero 1 

sltuat a la Zona Franca 

Gestló del servel publlc consi5tent ert la 
red a celó del ¡¡rojecte, ce nstn.Jccló, 

E copare del Besbs, S.A. 5 5 Rambla de catalunya, 93 Barcelona a d mi nlstra ció 1 e~plotadó de les 
lnstaHadons de I'Ecoparc 2 sltuat a 
Monteada 1 Relxac 

Construccló 1 postenor explota ció 

Ecoparc del Medlterranl, S.A. 20 20 
Carrer de la Pau, 3 sant Adna de d ·una planta de transfe~ncla 1 
Besós metan ltzacló de resldus uroans 

(Eco¡¡arc 3) 

GestlO 1 dlstnbucló de calefaccló, al gua 

Dlstrldlma, S.A. 20 20 Parls, 43 bis Barcelona 
ealenta sanTtl!ria 1 refrlg e racl6 en 
l'bmblt d'actuact6 del Consorcl del 
6esOs (Forum 2004) 

Cap de les societats participades per TERSA cotltza en borsa. 



ON3099915 
34 

b) Les dades comptables de les Empreses del grup i associades referides a les 
dates que s'indlquen són les següents: 

Euu:h;l ;¡g1a 

Resultat Vlllor n!!!Jatlu Al tres Resultat de Resultat comptable Distrlboud6 de Socletat capital d'exerclcla partldes de l'ew:l!f'Cid ekplotadó 31.12.18 Het r-esultets enterlors l patrimonl net 
ele provi~ions 

reserves 

Selectlves 
Metropolltanes, S.A.U 
(SEMESA). Dades 1.049.000,00 1. 925.265,68 -73.280,58 -73.¿80,58 84.141,69 -
deli nltlves a 
31.12.2018 1 *) 
Sol udons 1 ntegrnls pe.-
als ReSidus. S.A. U 
(SIRESA). Dades 650.762,00 1.075.148,26 77.655,72 77.655,72 60.200,00 . 
definltlves a 
31.12.2018 {•) 
Gestora de Runes de la 
Construcd6, S.A. 1.041.315,00 10.126.366,84 -576.813,08 478.218,79 716.435,18 135.184,98 -Oad es definltlves a 
31.12.2017 ( 0 ) 

Eooparc de Barcelona, 
S.A. Oades deflnl!lves a 7.360.000,00 10.765.488,00 9.581. 546,00 2.977.903,00 5.535.809,00 382.720,00 -
31-12.2017 ,. ) 
Ecoparc dej Besós, S. A. 
Dad es d efi ni Uves a 7. 710.000,01 2.259.176,78 8.366.152,40 2.540.997,82 5.140.463,11 385.500,00 2.446.191,57 
31.12.2017 (•) 
E<:oparc del 
Medlterran\, S.A. Oades 4.800.000,00 2.276.753,00 1.934.650,00 2.580.396,00 960.000,00 1.934.650,00 
definl~ves a 
31.12.2017 (*) 

Dlstndlma, S.A. Dades 
definl~ves a 19.089.000,00 9.165.000,00 2.423.000,00 3.373.000,00 4.019.576,00 -
31.12.2017 ( 0 l 

6.027.322,67 

(•) Dalles deis exen:lds 20181 2017 audltades 

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

• Gestora de Runes de la Construccló, S.A. l'lmport 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 . 

• 

• Dlstrlcllma, S.A. l'lmport de la prima d'emissl 
donaclons i llegats de capital rebuts. 
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TERSA registra amb abonament a l'epígraf d'lngressos flnancers de 
partldpadons en instruments de patrimonl en empreses del grup 1 associades els 
divldends rebuts de diverses empreses assoclades. 

~,[,¡,¡ ¡g¡z 

Re5Uitat Attres Valor negatlu partldés d .. Rl)j!Uitat de Rmultat comptable Dl.trib~&:l6 
Socletat Capital d'exerclds patrlmonl IJ eJ~erclci 1Bl!plotad6 3l.J2.t7 Net de re:sultat$ anterlors 1 net de provlslons reserva$ 

Sel~ctlves 
Metropolltar~es, S.A.U 
(SE M ESA). D~des 1.049.000,00 1.317.212,53 608.053,15 609.328,78 8~.HI,69 . 
deHnltJves a 
31.12.2017 (•) 
Soludons lnte<Jrals per 
als Resldus, S.A.U 
(SIR.fSA). Dadas 650.762.,00 972.353,39 102.794,87 102.783.60 60 ,200,00 
del\oltlves a 
31.12.2017 ( 0 1 
Ge-stora de Runes de la 
Ccnstrucdé, S.A. 

1.041' 315,00 9.969.487,05 -576.813,08 379.964,06 59.498,77 135,184,98 . 
Oades deflnltlves a 
31.12.2016 {.) -··--
Ecoparc de Barcelona, 
S.A. Oades deftnltiiiE:S a 7. 360.000' 00 7.429.234,00 9.650.4 20,00 3.336.254,00 6.418.729,00 382. 7'20,00 . 
31.12.2016 (• J 
Ecoparc óel 8esOS, S.A. 
Oades deflnltlves a 7.710.000,01 2.257.013,32 8.366.!52,40 2.272.163,46 4.405.663,88 385,500,00 2.000.000,00 
31.12.2016 ,. J 
Ecoparc del 
Medlterranl, S.A. Dades 4 .800.000,00 3.5!9.246,00 511.000,00 1.873.505,00 2.444.161,00 960.000,00 1.800.000,00 del\nltlws a 
31.12.2016 t•l 
Oislrldlma, S.A. Dades 
deflnltlves a 19.089.000,00 7.401.000,00 su.ooo,oo 1.7M.OOO,OO 2.500.000,00 4.019.576¡00 
31.12..2016 ~) 

6.o:¡7,3:t:t,6'7 

(•) Daóes deis e><erdds 20161 2017 ~uditaóes 

El deta 11 d'altres pa rtides de patrlmoni net 1 nclou en: 

• Gestora de Runes de la Construccló, S.A. l'lmport d'acc!ons proples. 

• Ecoparc de Barcelona, S.A., subvenclons, donaclons 1 llegats de capital 
1 ajustaments per canvls de valor en operadons de cobertura de fluxos 
d'efectlu. 

• 

• 

Ecoparc del Besos, S.A., subvencions, donacions i llegats ~pi - . " ajustaments per canvls de valor en operaclons de cobert , ~~~ ftu..~9.S'ó'~. 
d'efecti u. '9.- <· -. ·. 'f %~' 

Dlstridima, S.A. l'import de la prima 
donacions 1 llegats de capital rebuts. 

/ ( ) ~ __. .. ~H _,.,.\\ 

Í ~ k~'' v.}! rs,'~ 
d'emissió tí ¿¡:;u.bvénCió}fs, o; u 

1 )'... .... • .. f11 
, 1 'Z ,;o,_.,,, ,l,l•l -·!!'" <if -
r ( . : "V ~f..J-\(_;..LÜJ~,\ ~ ( J 1 
\ ·;., ¿-, ;:,- --~. 
~ ~ . 1'.., ~1 .ÁJ, . 

\ \:-:\ i:{) ~t-3· ::- 1 

• ; ~ ·'-.t - -~l 
'-~ '·n , ~....cJJ , ... · 
, _,~ .. c. -·' ~;:.J .t • . .. 
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TERSA registra amb abonament a l'epígraf d'ingressos flnancers de 
participacions en instruments de patrlmoni en empreses del grup i assoclades 
els divldends rebuts de diverses empreses assoclades. 

9.2.2 - Credits a empreses del grup 1 assoclades 

.. ·. 

A 31 de desembre de 2017 i 2018 TERSA té concedit els següents préstecs a la 
Socl etat Ecoparc de Barcelona, S .A.: 

• Amb data 3 de mar~ de 2008 es va formalltzar un contracte de préstec 
partlclpatlu entre la socletat Ecoparc de Barcelona, S.A. 1 els seus 
acclonlstes (entre ells TERSA amb una partlclpació del 5,2%). En aquest 
contracte es flxa l'aportacló de TERSA en un lmport de 419.231,33 euros, 
amb venciment indeterminat i amb cobrament d'interessos vlnculats als 
beneficis anuals que presentl la socletat Ecoparc de Barcelona, S .A. 

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

TERSA ha reglstrat comptablement per import de 17.463,90 euros la 
corresponent previsió deis interessos meritats per aquests préstecs durant 
l'exerclcl 2018 amb carrec a l'epígraf de inversions en empreses del grup i 
assoclades a curt terminl (18.452,34 euros a l'exercici 2017) . 
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9.3 - Inverslons flnanceres a llarg 1 curt termlnl 

La composicló de l'epígraf d'lnversions flnanceres a llarg 1 a curt termlni a 
l'exerclcl 2017 1 2018 és la següent: 

Exerclcl 2017 

Categories 

Préstecs i partides a cobrar: 

Diposits i flances 

Imposlclons a termini 

Credits a tercers 

TOTAL 

Exerclci 2018 

Categorles 

Préstecs 1 partides a cobrar: 
Diposits i fiances 
ImposicJons a termlnl 
Credits a tercers 

TOTAL 

AL TRES ACTIUS FlNANCERS 

11/t c/t 

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 

AL TRES ACTIUS FINANCERS 

11/t 

998,45 
0,00 

l. 252.027,62 
l. 253.026,07 

c/t 

134.360,96 
10.000.000,00 

0,00 
10.134.360,96 

A l'exercid 2017 la societat manté registrat 10.000.000,00 euros (13.000.000,00 
a l'exercici 2017) en concepte d'imposicions a termini amb carrec a l'epígraf 
"altres actius frnancers a curt termlni" ates que el seu vencfment ,._.. __ ~.,..,.. .. 
superior a tres mesas i inferiors a un any. /~·:<J~;'" 1?!'~~ 

, ~ ~.,_·.--!.,'~~ "() ~ 

Les lmposlclons a termlnl estan formalltzades amb entltats de cr· . iB-mrtl~,~~fit ;~~ 
dlposlts d'estalvl. El ti pus d'interes mitja es sltua en un O% ( ·{·Ofd· _a 11i!,xe·~tjcl '!J,\ 
2017). .> ~- · ' ·- -~ • ol ;~ 1 

~l""! ~ ~· ')...~..; '!t.l" ~l:'\'1 el) ' 
\ 1 • • ·· · ·~· .. , .v " ) 

' \ \ 1~ ~;· K'.....~i.i\A 3' }... 1 

Credlts a tercers a llarg termlnl correspon a l'lmport del noml~:,~ndent d~':.:' "-:..· 1 

cobrament de I'AMB a l'exercicl 2018 i següents en concepte d p~~,&ió ~- ..;_-. 
..;:: 1 ,"r];fi ''·. / 
~,___~ __ .. ~ ' 

~--¡;.....-
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CLASE 8.8 

~ 

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 
Medlterrani, S.A. Addicionalment, TERSA ha registrat comptablement un deute 
envers a aquesta socletat amb abonament als epígrafs Deutes amb empreses del 
grup 1 assoclades a llarg termlnl (Nota 11.3). 

L'import a cobrar durant l'exerclcl 2019 ascendelx a 613.408,87 euros 1 es troba 
registrat a l'epígraf de Clients per vendes i prestacions de serveis del balan<; 
(606.261,73 euros l'import a cobrar en 2018). 

Aquesta operacló s'ha formalltzat amb un tipus d'lnteres de l'eurlbor a 31 de 
desembre + 1,5% anual. 

Amb data 8 de malg de 2012 1 30 d'abril de 2013 el Consell Metropollta de I'AMB 
va aprovar el diferiment del pagament a TERSA de l'import corresponent a les 
anualltats de l'exercici 2012 i 2013 respectivament, d'acord amb el nou pla 
d'amortització presentat per TERSA. 

El venciment de les partides que compasen l'epígraf Inversions financers a llarg 
termini en base al nou pla d'amortitzadó és el següent: 

Exerclcl 20 17 

Credits a Altres actius 
tercers flnancers 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 posterlors 0,00 440,70 440,70 

1.865.436,47 440,70 1.865.877,17 

Exercici 20 18 

Credlts a Altres actlus 
tercers financers 

• 2020 619.135,74 0,00 

• 2021 632.891,88 0,00 
• Anys posteriors o 00 998 45 

1 .252..027,62 998,45 
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9.4 - L'epígraf de "Ciients per vendes 1 prestacions de servels" presenta el següent 
detall: 

2.018 2.017 

AMB (Nota 16.2) 13.087.584,93 7.642.456,60 

OMI-POLO ESPAÑOL S.A. (OMIE) 304.232,95 
Clldom Energy, S.L. 1.070,51 2 .485.231, 38 

Al tres 171.050,55 20.418,18 

13.563.938,94 10.148.106,16 

9.5 - Els movlments de l'exerclcl deis comptes correctors representatius de les perdues 
per deterlorament deis clients per vendes i prestacions de servels es detallen a 
con ti n uacló: 

2018 2017 

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

• Dotacló de l'exerclcl 0,00 0,00 

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

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

El deteriorament de valor realitzat el 31 de desembre de 2017 i 2018 cobreix la 
totalitat d'aquells saldos deutors que s'estima no seran realitzables. 

9.6 - La Societat no té actius financers amb valor raonable significativament dlferent 
al seu valor comptable. 

Nota 10 - FONS PROPIS 

10.1 -

' · ' 
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10.2 - El detall per conceptes de les Reserves es el següent: 

2.018 2.017 

Reserva legal 2.572.367,87 2.572.367,87 

Reserves voluntarles 50.034.906,38 46.630.743,40 

Reserves capitalització 532.729,38 288.448,81 

53.140.003,63 49.491.560,08 

10.3 - L'article 274 del Text Ref6s de la Llei de Socletats de Capital estableix que les 
societats destinaran el 10% del benefici de l'exercicl a la reserva legal fins que 
aquesta anibi, 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 11- PASSIUS FINANCERS 

11.1 - Categories de passius financers 

Cote¡¡oria 

El valor en !libres de cadascuna de les categorles de passlus financers a 31 de 
desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2018 es detallen en els quadres 
següents: 

UA.IIG TfRH•INI 

Deutes- amb en.rltau de t:redlt Altres 
Deutu 1mb am¡]I'8SH d81 

Tot211 gup 1 assac1ad•s 

:!1118 aot., 20111 2017 2018 ~017 20111 2017 

1 O!obl< 1 partldes a pa<)ar o 00 000 13.943 53 ln.no -12 1.252.027 &;! 1.865.436 .¡] 1.265.971 15 2.243.1$6 119 
Toti!ll o 00 O OD 13.9-G S3 377.720 42 t.lSl. 027 6l 1.865.436 47 1.265.971!5 2.l4::1.1S6 89 

-,. CURT Tf:RMlNI /'/ . ~ (" "" 
Deule~ amb entlbots de credlt Attraa. Daute• amb emp..,~e• ~ 

gup luO>Ddoclu , ( 

V,~':'-' · V t:-' ~ 
-s ~~~tta<;'o 

-:? •. d.~~· ~ 
cateoort• •:_ 1018 2017 1018 1017 2018 101 e;¡ JD18. "' m· 

1 DellllS 1 pa{tld.;- a pag~r '! /< ("}'61:3 [J> ,, o 00 >-089.327 36 17.537.160 98 >0. 302,546 39 o 00 ió;Q\J l.».s3;i{t' · · u.3g~ 75 
Total 000 1.08!1.327 36 17.S37.160 !18 10. J 02.546 39 000 oo~L.p7.t_f!O,!IIl ,llv.J9tla 75 

o ~ "\;~q~~¿;·:t' 8! 0 
- t> - .u í2 ~ 

·\ t911J:. ;:¡ .i> 
. v_.)~ ~ ,;;.- . 

;,.b '1( f> .--~-/. 
L") J '· "4 \ 
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11.2 - Deutes a llarg i curt termini 

11.2.1 - La composició deis epígrafs de deutes a llarg 1 curt termlnl a 31 de desembre de 
2018 i a 31 de desembre de 2017 és el següent: 

DEUTES AMB 
AL TRES PASSIUS 

ENTITATS DE FINANCERS 
Exerclcl 2017 CR~DIT 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 14.5) 

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

Prove'ldors d'lmmobilltzat 153.382,62 0,00 153.382,62 

TOTAL 0100 1.089.327,36 377.720,42 3 .363.234,55 377.720,42 4.452.561,91 

Exerclcl 2018 

Categorles 

Préstecs entitats de credlt 
Deutes amb Hlsenda 
Pública (Nota 14 .5) 
Flances 1 dlp6slts rebuts 
Prove'ldors d'lmmobllitzat 

TOTAL 

-.. 
.•. · 

.......... ~ · 

" .\ 

DEUTES AMB 

ENTITATS DE 
CR~DIT 

11/t c/t 

0,00 0,00 

o,oo 

Al TRES PASSIUS 
FINANCI:RS 

TOTAL 

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

1 

0,00 0,00 

0,00 3.602.956, 71 0,00 3.602.956,71 

l3.9qJ,S3 155.682,23 13.943,53 155.682,23 
171.344,36 0,00 171 .344,36 

13.943,53 3,929.983,30 13.943,53 3,929.983,30 
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11.2.2- La composició del saldo a 31.12.18 i 31.12.17 de Deutes amb entitats de credit 
es la següent: 

1 2018 2017 -·--· 
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 0,00 0,00 0,00 776.827,36 
euros. Amb data de 
venclment 1.4.2018. 
Ti pus d'interes de 
l'euribor + 1,50%. 

b) Préstec formalltzat 
amb "La Caixa" amb 
data 2.12.2014 per 
lmport de 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 312.500,00 
euros. Amb data de 
venclment 1.1.2018. 
npus d'interes de 
l'euribor + 1,60%. 

o,oo 0,00 0,00 1.089.327,36 

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

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

Exercj ci 20 17 

Préstecs amb 
Fiances i dipasits 

Deutes amb 
entitats de Hlsenda Pública Total 

credit 
rebuts 

(Nota 14.5) 

2019 0,00 0,00 363.776,89 363.776,89 
.- 2020 en endavant o 00 13.943 53 0,00. ......_ 13.943,53 
.TOTAl o 00 13.943 53 363.776-;t\9, ::;l1:1's.20l42 

~~~ ) . -::··- : '(¡( '-o~~~ ;? ~ . '-;:-.,_~· "f-o 
, ~ ,. ~;.j p~ . 

1 '"' . , , ,. \ ( 1 • • • ~ • . r. . .;_, U) 1 

1 j {} ·':J.•'-!' ~ CJ 1 

1, l ,- r•, · L. ''XI' :1 ¡ 1 
. • ' " ' ,, '• > ¡¡; y . ' ' l ~ ,,, RN.J.C•-· ~ r¡ 

\ . r~ ' ' · ... 1:-:.: ~"' 1 
V 1'1 .. ~.:.~ ~~ / 

~ \ ; -(o J ¿?' .. !S4 .... ' --'·- ~-:\ .-..."-

' . "' ~ .' .~ •' '-:, ... ~ / 

'v ~ - ".J/;o}J ) 1 /. 

"'~ . .: - _, 
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Exercici 2018 

1 

Préstecs Flances i Deutes amb 
:amb dlposlts 

Hisenda 
Total entitats de Pública 

cr·edlt rebuts (Nota 14.5) 

. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 
· 2020 en endavant o 00 13.943 53 o 00 13 .943 53 
TOTAL o 00 13.943,53 0,00 13.943,53 

11.2.4- La totalltat deis avals atorgats perla Sodetat a 31 de desembre de 2017 i 2018 
per la cobertura d'operacions de credit han estat a empreses particlpades (Nota 
16). Els admlnlstradors de la Societat no esperen que es meritl cap passiu 
addlclonal com a conseqüencia d'aquests avals. 

11.3 - Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termlnl correspon a l~mport 
pendent de satisfer a Ecoparc del Medlterranl, S.A. en concepte d'aportadó per 
compensar les perdues de l'e)(erclci 2009 d'aquesta socletat (Nota 9.3). 

El venclment de les partides que compasen aquest epígrafes el següent: 

--·-· .. 
Exerclcl 2018 2017 

2019 0,00 607 .637,85 
2020 619 .135,74 624.906,74 
2021 632 .891 88 632 .891 88 

TOTAL 1.252.027,62 1.86~!436,47 

11.4- Per als préstecs a tlpus variable, s'ha considerat que el valor raonable es 
coincldent amb l'lmport registrat. 

La Socletat no té passius financers amb valor raonable slgnlflcatlvament dlferent 
al seu valor comptable. 
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Exercld 2018 Exerdcl 2017 
Dies O les -- --- ------ - -

Període mig de pagament a prove'idors 16,03 24,87 

Ratl d'operaclons pagades 16,02 24,36 

Ratl d'operaclons pendents de pagament 16,27 55,85 

lmi'Qrt lmport 

Total pagaments realltzats 35.298.641,21 20 .841.067,89 

Total pagaments pendents 1 .355.221,36 346.109,66 

11.6 - Periodificacions a llarg termini de passlu 

La Societat registra amb abonament a l'epígraf de Perlodlficaclons a llarg termini 
de passiu els fans rebuts de I'AMB pel flnanc;ament de l'adequació de la planta 
de valorltzacló energetlca al nou model de gestió de residus municipals de 
Catalunya, S'lmputen al compte de perdues i guanys de manera correlacionada 
amb l'amortltzacló deis actlus financ;ats, amb abonament a l'epígraf de 
"Imputacló de subvencions de immobilitzat no flnancer i altres". 

Els movlments registrats en aquest epígrafes resumeixen tot seguit: 

Saldo 1 de gener 
Fons rebuts durant l'exercicl (Nota 16.1) 
Reclasslflcaci6 
Incorporacló a f)E!rdues 1 guanys(Nota 7.4) 

Saldo 31 de desembre 

2.018 2.017 

3.690.618,41 
2.187.025,92 
-117.603,15 

-1.740.646,96 

4.019.394,22 

3.402.662,09 
1.91 L .000,16 

0,00 
-1.623 .043,84 

3.690 .618,41 

Nota 12 - SUBVENCIONS. OONACIONS I LLEGATS REBUTS 

12.1- Durant l'exercici 2017 i 2018 no hi ha saldos ni moviments registrats en aquest 
epígraf. 

12.2- En vlrtut de l'acta de lliurament signada el 28 de desembre de 

' .' 
,· 

de gasas de la Planta de Valorltzació Energetica del 
d'aportacló de 10.633.026,80 euros (Nota 7.4.c). 
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Nota 13 - PROVISIONS A LLARG I CURT TERMINI 

Durant l'exercici 2018 1 2017 no s'ha registrat provisions a llarg termlni. 

Nota 14- SITUACIÓ FISCAL 

14 .1- La composició deis comptes d'Admlnlstraclons Públiques al 31 de desembre de 
2017 1 2018 és la segü ent: 

.. '· 

. \ . 

.. . ~/~ 
,. 

· ,· ' 

Exerclcl 2017 

a) lmpost sobre el Valor Afegit: 

Quota a pagar desembre de 2017 

Quota integraci6 UTE 

b) Impost sobre Societats 

Impost Societats 2016 

Impost Societats 2017 

e) lmpost sobre la Renda de les Persones Físlques : 

Retenclons llquldacl6 desembre de 2017 

d) Orga nismes de la Seg uretat Socia 1: 

Assegurances socials desembre 2017 

e) Canon lnclneradó de resldus munlclpals: 

Quota a liquidar 4t. trimestre 2017 

TOTAL 

Saldos 
Deutors 

329,09 

339 .529,12 

321 .988,·4l 

Saldos 
Credltors 

776.219,57 

82.983,46 

149.020,21 

1. 701.388,69 

661.846,62 2.709.611,93 
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Exerdci 2018 

a) Impost sobre el Valor Afeglt: 

Quota a pagar desembre de 2018 

Quota integració UTE 

b) lmpost sobre Socletats 
• Impost Socletats 2017 

Impost Societats 2018 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques : 

• Retenclons liquida ció desembre de 2018 

d) Organlsmes de la Seguretat Social: 

Assegurances socials desembre 2018 

e) Canon Incinera ció de res idus municipals : 

• Quota a liquidar 4t. trimestre 2018 

f) Impost sobre l'electrlcltat 

Quota a liquidar 4t. trimestre 2018 
Model 560 

• lEE, Bo social, Impost Municipal, Em. Qasos 

TOTAL 

Saldos 
Deutors 

329,09 

~21.988,41 

583.819,21 

ON3099921 

Saldos 
Credltors 

1.165.177,90 

98.758,27 

191.95:3,52 

1.526.518,11 

246.525,61 
194.998,56 
179.124 74-

46 

906.136,71 3.602.956,71. 
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14.2 - La conclliac!ó deis lmports nets d'lngressos i despeses de l'exercicf 2018 amb les 
bases lmposables de I'Impost sobre Societats són les següents: 

Exerclcl 
2018 

Resultat comptable abans d'impostos 

Diferencies permanents: 

Sandons i altres 

Diferendes temporals: 

Orlgen exerclci corrent: 

- Reserva capitalitzacló 

· Origen exercicis anteriors 

- Reversió prorrata IVA inverslcns 2011_2014 

- Reversió amortitzacions 2013 

- Reversló amortitzacions 2014 

Base Impcsable 

(luota íntegra previa (25%) 

Bonificaci6 art. 34, Llei 27/2014 

Reversió 30% amortitzacions 

Deducdons apllcades 

Quota íntegra ajustada 

Retencions i pagaments a compte 

Actlvltats Actlvltats no Total bonlflcades bonlflcades 

-937.119,99 3.653.602,80 2. 716.482,81 

-82 .120,19 

-243.526,30 

-134.139,72 

-140 .352,23 

-1.537.258,44 

-760.761,90 -760.761,90 

-40.549,99 -122.670,18 

-120.250,43 -363.776,73 

-46.290,22 -180.429,94 

-44.460,25 -184 .812,48 

2.641.290,02 1.104 .031,58 

276 .007,90 

0,00 

-18.262,12 

0,00 

257.745,78 

-841.564,98 

· · "(luota lfqulda a pagar -583.819 

~ ·_!._ D;;:-
0) $;::.fi~· C'q 

·. La quota tributaria s'ha calculat apllcant la boniflcacló del 99% sobr. ~l rd:~~~~j ~\ 
produ'it per l'explotació, d'acord amb el que dlsposa l'artlde 34 de la r~s¡'/2tiJ.·t_¡'-r ()?\ 

de 27 de novembre de I'Impost de Socletats. I.LJ ~ Ro:,c u~•Sélll; al_)?~ 
La concillació entre la quota (ntegra ajustada la despesa per 'ílo~t !S~A B _Q 
Societats de l'exerclci es la següent: % "\ ~~ t: 

'1J "~c,Dt oS !. 
í) ~\ 
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Quota íntegra ajustada 

Variació d1mpostos dlferits 

2.018 

257 .745,78 

-124 .545,57 

133.200,21 

2.017 

531.369,15 

158.282,90 

689.652,05 

48 

El detall i evolució de l'epigraf d'actlus per lmpost dlferlt durant l'exerclci 2017 i 
2018 és el següent: 

Saldo Addldons Baixes 
Saldo 

1.1.17 31.12.17 

Actius per impost dlterlt: 

• Umit no deducció dotacioos 181.503,88 -22.688,08 158.815,80 arnortitz.ació 2013 i 14 
• Passius regularitzacíó I.V.A . 237.453,11 -135 .594,82 101.858,29 inversions 

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

Saldo 
Addlclons Baixes 

Saldo 
1.1.18 31.12.18 

Actius per imposto diferit: 
Límit no deducció dotacions 158.815,80 -22 .688,08 136.127,72 amortitzacl6 2013 1 14 

• Passius regularització I.V.A . 101.858,29 -101.857,49 0,80 inversions 

260.674,09 0,00 -124 .545,57 136.128,52 

Segons les disposicions legals vlgents les llquldaclons d'lmpostos no es poden 
considerar definitlves fins que no han estat lnspecclonades per les autoritats 
fiscals i laborals o ha transcorregut el termlni de prescrlpció previst en al 
normativa vigent. 
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14.5 - D'acord ambles modlflcaclons introdu"ides a la Llei 28/2014, de 27 de novembre, 
que modifica la Llel 37/1992, de 28 de desembre, de I'Impost sobre el Valor 
Afeglt, 1 ates que gran part de les activitats que realitza la Societat deriven 
d'encarrecs d'Admlnlstraclons Públlques, la Socletat ha considerat d'acord amb 
els seus assessors flscals, que per la totalitat de les operadons que realitza la 
Societat es d'apllcacló el reglm de prorrata per a la deducció de les quotes 
d'I.V.A. suportades. El coeflclent definitiu de deducció aplicat a les esmentades 
quotes suportades durant l'exerclcl 2018 ha estat del 37% (37% al 2017) el que 
ha suposat no fer cap un ajust en el compte de perdues i guanys de l'exercici 
2018 (172.140,02 euros al 2017) . 

Ates que la diferencia de prorrata aplicada a l'exercicl 2015 (37%) respecte de 
les aplicades als exerdcls 2011, 2012, 2013 1 2014 (100%) ha estat superior al 
10%, d'acord amb el prevíst a la normativa vlgent s'han de regularitzar les 
quotes suportades i dedul'des de les inverslons realitzades en el període 2011 a 
2014. Aquesta regularitzacíó s'ha estlmat 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 totalltat d'aquest import, 911.343,97 euros s'ha 
regularltzat a la llquldació de I'I .V.A del mes de desembre de 2015, 484.267,21 
euros al desembre de 2016, 707.804,86 al desembre 2017 i 363.776,89 euros 
al 2018. La resta es regularitzan3 d'acord amb la normativa vigent a la liquldacló 
d'I.V.A de que es presentara al gener 2019. 
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Nota 15- INGRESSOS 1 DESPESES 

15.1 - Aprovlslonaments 

La composició d'aquest epígraf és la següent: 

... 
' 

Compra energia comercialitzadora 
Compra energla generació 
Compra peatge distrlbució 
Cal 
Carbó Actlu 
Urea 
Aprovlslonaments varis 
Gasoil 
Recanvis 
Vestuarl 
Utillatge 
Material Electrlc 
Material Medmic 
Material Neumatic 
Fungibles 
Material Informatlc -Comunlcacló 
Material Varis 
productes Qufmics 
Envasas i Embalatges 
Material Seguretat 
Rapels i altres descomptes 
Varlacló d'exlstencles 

Treballs realitzats per altres empreses 
Prestacló de serveis de SEMESA (Nota 16.1) 
Prestació de serveis de SIRESA (Nota 16.1) 
Prestació de serveis Pare Blogas Garraf- AMB 
(Nota 16 .1) 
Prestació de serveis d'Ecoparc del Medlterranl, 
S.A. (Nota 16.1) 
Despeses suportades per compte de SEMESA i 
SIRESA 

2.018 
6.158.548,68 

713.656,19 
4.954.017,60 

267.663,65 
76.020,56 

274.022,66 
0,00 

2.036,95 
l. 798.146,49 

3.590,54 
41.282,50 
88.922,56 
49.095,27 

0,00 
138.598,24 

88.067,27 
170.299,19 

63.977,51 
-4.842,74 
38.111,44 

0,00 
-518.845,13 

14.402.369,43 

6.989,98 
8.184.266, 73 
8.153.441,14 

844.805,79 

11.263.642,16 

6. 978.548,80 

35.431.694 60 

49.834.064 03 
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2.017 
0,00 
0,00 
0,00 

224.630,56 
44.019,42 

317.537,67 
0,00 

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 
-184.824,91 

1. 796.839,16 

6.104,01 
8.179.128,16 
7 .087.448,50 

0,00 
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Despeses suportades per compte de SEMESA 1 SIRESA inclou aquelles despeses 
associades a activitats rea litzades per aquestes societats que TERSA suporta en 
primera Instancia i que posterlorment li repercuteix amb abonament al compte 
"ingressos accessorls i altres de gestió corrent" . 

15 .2 - Despeses de personal 

., ; 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys deis 
exerclcis 2018 1 2017 presenten la composicló següent: 

2018 2017 

Sous i salaris 3.252.217,04 2.932.545,25 
Remuneradons extraordinaries 869.352,34 768.552,90 
Hores extraordi naries 104.293,59 78.353,82 

Ind e m n itzaci ó 0,00 0,00 
Al tres 28.607,15 22 .092,36 

4.254.470,12 3.801.544,33 

Seguretat Social a dmec de !'empresa 1.244.993,75 1 .134.432,46 
Retribucions mltjan¡;ant compromisos 

214.417,42 159.718,66 
d 'aporta ció definIda 
Forma ció 52.730,82 30.047,00 
Despeses de comlte 1.000,00 288,00 
Prevencló de riscos 1.236,79 3.344,11 
Altres despeses soclals 81.052,51 63 .578,21 

1.595.431,29 1.391.408,44 

5.849.901,41 5.192.952,77 

La Societat manté compromisos per pensions d'aportació definida (pla de 
jubilacló), lnstrumentats mitjan¡;ant polissa d'asseguranc;a. A l'exercici 2018 es 
va aportar un import de 214.417,42 euros (159.718,66 euros a l 'exercici 2017). 

. l 
¡ 

f 
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CLASE a.a 

Les plantilles mitjanes de la Societat durant els exercicis 2018 i 2017 i a 31 de 
desembre de cadascun deis exerclcis dlstrlbuTdes per sexes i categories són les 
següents: 

Plantilla mltJana exercici 2017 

Categoría Dones Homes Total 

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

TOTAL 24 77 101 

31 de desembre de 2017 

Categoría Dones Homes Total 

Consellers 5 9 14 
DI receló 1 S 6 
Caps de departament 1 10 11 

Resta de personal 16 53 69 
TOTAL 23 77 100 

Plantilla mit1ana exer~ici 2018 

Categoria Dones Homes Total 

Consellers S 9 14 
Direcció 3 6 9 
Caps de departament 1 9 10 
Rest_a de ~ersonal 19 58 77 

TOTAL 28 82 110 
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31 de desembre de 2018 

Categorla Dones Homes Total 

Consellers S 9 14 
Direcdó 3 6 9 
Caps de departament 1 9 10 
Resta de personal 23 60 83 ---

TOTAL 32 84 116 

A l'exerclci 2018 el nombre mlg de persones amb dlscapacltat major o Igual al 
33% es de O ( 1 al 2017 amb la categoría d'auxiliar adminlstratiu). Cal fer esment 
que TERSA te reconeguda l'excepcionalltat. 

La Societat manté compromisos per pensions d'aportació definida amb els seus 
treballadors, lnstrumentats mltjanc;ant polisses d'assegurances, tal i com 
estableix la normativa que regula l'exteriorització deis compromisos per 
pensions. 
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CLASE 8.3 

1 1 

15.3 - Altres despeses d'explotaciÓ Presenta el següent detall: 

2.018 2.017 

• Canon residus municlpals (Nota 15.5) 5.835 .040,38 4.807.763,81 
• Arrendaments maquinaria 1 altres bens 189.020,64 236.077,25 
• Renting Vestuari 37.616,99 29.459,17 
• Actuacions per reparaclons, mantenlment preventlu, correctiu 3.225.844,90 4.901.798,83 i aturades 
• Assessors i consultors 856.281,96 425.756,31 
• Transport, Tractament 1 ellmlnacló de resldus 2.170.411,58 2 .233. 726,04 
• Assegurances 377.690,47 367.639,70 
• Comlsslons bancaries 18.030,22 7.460,52 
• Patronatge 165.000,00 165.000,00 
• Assoclacions 28.546,93 18.042,34 
• Despeses de representacló 1.019,06 0,00 
• Imatge 103.027,73 34.413,65 
• Consums de llum, aigua i gas (rentat de gases) 1.392.214,22 788.579,81 
• Uquldaci6 exerclcl plaques fotovoltaiques 293 .108,86 300.281,39 
• Material oficina 6.018,51 4.463,48 
• Informatica 385.836,93 235.675,63 

Comunlcaclons (Correus, teleton i missatgers) 43 .542,56 35.416,46 

• Subscripclons 1 anuncls 9.080,94 8.704,74 
• Analisi i controls 195.069,86 101.479,44 
• Canon Energia 104.066,05 100.441,01 
• Dietes, desplac;aments 13.799,35 6.729,93 
• Dietes d'asslstencla Consells (Nota 16.4) 0,00 0,00 
• Servei de vigil~mcla SPM 125.274,96 125.375,04 
• Comunitat de propietaris (Poi. La Ferrería) 4.916,57 6.031,43 
• Servels varls 53 .046,74 66.969,94 

15.633.506,41 15.007.285,92 

• Trlbuts (Nota 14.5) 1.237.727,39 703.659,36 

16.871.233,8 o 15.710.945,28 

·.- .:" 

,. 1 
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El total d'lngressos de vendes i de prestacions de servels 1 accessorls presenta el 
següent detall: 

2.018 2.017 

• Venda d'energia electricítat 19.929.492,37 9.208.253,05 

• Venda d'aigua 0,00 22.657,29 

• Venda d'energia plaques fotovoltalques 645.248,95 624.372,45 

• Venda d'energia planta biogas 844 .805,79 0,00 

• Venda de vapor 862 .733,76 664.628,08 

• Venda d'escories i residus 3.721,80 12.336_¿Q_ 
22.286.002,67 10.532.247,07 

• Planta de selecció d'envasos lleugers 4.529 . 755,83 4.434.505,78 

• Planta de voluminosos de fusta 1 poda 3.369 .125,65 3.451.627,90 

• Logfstica de deixallerles metropolltanes 3.448. 719,88 2.641.410,75 

• Ecogestió Urbana 105.873,01 85.430,46 

• Explotacló delxallerles 274.246,81 260.733,20 

• Punts Verds de Zona 1.080.628,10 1.443.985,37 

• Punts Verds de Barrl 1.894.450,19 1.365.196,74 

• Punts Verds Móbils Barcelona 1.332.245,60 1.273.483,59 

• Tractament Resldu Municipal 10.576.257,67 10.615.885,71 

• Planta de Tractament Medmic Biologic 10.596.088,58 10.461.716,74 

• Planta Biogás del Garraf 796.000,00 0,00 

• Altres servels 0,00 0,00 

38,003.401,32 36.033.976,24 

60.289.403,99 46.566.223,31 

Els ingressos es distribueixen geogn3Rcament íntegrament a la provincia de 
Barcelona . 
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CLASE 8.1 

15.5 - L'epígraf d'altres ingressos d'explotacl6 presenta el següent detall: 

Lloguer espals telefonla 
Lloguer magatzem 
Lloguer comptadors 
Repercussló costos de TERSA a SEMESA (Nota 16.1} 
Repercussió costos de TERSA a SIRESA (Nota 16 .1) 

2018 

14.357,58 
3.729,90 

120.626,25 
1.362.844,31 

681.085,96 

2017 

14.237,37 
3.080,00 

0,00 
1.507.557,15 

647.352,92 

Repercussló despeses suportades per TERSA assoclades a 3.254.236,51 2.739.612,03 activitats reatitzades per SEMESA (Nota 16.1) 

· Repercussió despeses suportades per TERSA assoclades a 
activltats realltzades per SIRESA (Nota 16.1) 3.310.720,03 

5.835.040,38 
258.025,63 

0,00 

2.639.407,38 

4.807.763,81 
240.685,11 

0,00 

· Canon de resldus municipals (Nota 15.3 i 16.1) 
Al tres 

· Subvencions explotació 
14.840.666, S S 12.599.695,77 

De la totalltat del canon de residus municlpals que suporta TERSA (Nota 15.3) li 
ha repercutit a I'AMB el corresponent al canon de resldus solids urbans per un 
lmport de 5.835.040,38 euros (4.807.763,81 euros, corresponents a l'e:xercici 
2017). 

15.6 - L'epígraf d'altres resultats correspon prlncipalment 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 socletat Ecoparc 
del Mediterrani, S.A. (Nota 16.1} 
• Altres 

b) Despeses excepdonals: 
• Interessos meritats pel pagament diferit en 10 
anys de les perdues de l'exerclci 2009 de la. 
socletat Ecoparc del Mediterrani, S.A. (Nota 16.1} 
• Altres 

2018 2017 

27 .277,81 37.608,90 

51.693,37 35.300,34 

78.971,18 72.909,24 

-27.277,81 

-4.633,07 

-31.910,88 

47.060,30 
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Respecte de l'tmport relatiu a la compensació de les perdues d'Ecoparc del 
Medlterrani, S.A. de l'exerclcl 2009 es va f1xar un calendari de compensació en 
10 anys (Nota 11.3). 

L'lnteres merltat assoclat al pagament de les perdues de l'exerclcl 2009 ha estat 
de 27.277,81 euros a l'exercici 2018 (37.608,90 euros a l'exerclcl 2017). 

Prevlament a l'aportacló a I'Ecoparc del Mediterrani, S.A. TERSA rebra la totalltat 
d'aquests lmports de I'AMB (Nota 9.3). 

Nota 16- OPERACIONS AMB EMPRESES VINCULADES 

16.1 - Les operacions d'explotació amb empreses vinculades realltzades als exercicis 
2017 t 2018 són les següents : 

Exercici 2017 

Vendes 

Prestaclons de servels 

lngressos accessorls i 
altres ingressos de 
gestí6 corrent 

lngressos flnancers 

lngressos excepcionals 

Total Ingressos 

Aprovlslonaments 
Serveis exterlors 

Despeses excepcionals 

Total Despeses 

. ~· . , 

'· 

j 

Ajuntament de 
Barcelona 

3.769.286,71 

3. 769.286,71 

9 .156,62 

9.156,62 

empreses del grup 1 assoclades Altres 
11lnculades 

SEMESA SIRESA 
Empreses TOTAL AMB 
assoclades 

41-367' 78 3.810.654,49 31.962.568, SS 

4 .247.169,18 3.266.760,30 215.760,39 7.749.689,87 4.807 .763,81 

904.476,44 904.476,44 1.020.607.84 

0,00 37 .608,90 

4.247.169,18 3.286.760,30 1.161.604,61 12.464.820,80 37.828.569,10 

8.179.128,16 7.087.448,50 11.152.186,54 26.427.919,82 44.098,05 

37.608,90 37.608,90 

8.179.128,16 7.087.448,50 11.189.795,44 26.465.528,72 44.oga,os 
........ n.,.-



ON3099927 
58 

CLASE a.a 

Empreses del grup 1 assoclacles Al tres 

Ell:ercfd 2018. vinculadas 

Grup 

Ajuntament de SEMESA SIR ESA Empreses 
TOTAL AMB 

Barcelona assoclades 

Vendes 80 .741,20 14 .700,42 862.733,76 958.175,38 

Prestaclons de servels 13.842 .484,44 13.842.484,44 33 .737 .595,56 

l ngressos accessoris 1 
altres lngressos de 4.6 17.262,61 3.992.375,64 234 .199,4 5 8.843.837. 70 
gest\6 corrent 

lngressos financ.ers 826.173,95 826.173,95 1.058.942,64 

lngressos 27 .277,81 
excepciona ls 

Total Ingre.,.os: 13.642.484,44 4.698.003,61 4.007.076,06 1.923.107,16 2.4.470.641,47 38.82.3.8 16, .o 1 

Aprovlsionaments í 9.105,96 8.184.266,73 8 .153.441,14 11 .263 .642,16 27 .610.455,99 844 .805,79 
Servels exterlors 
O espeses 
excepciona ls 

Total Oespeses 9.105,96 8.184.266,73 8.153 .441,14 11 .263.642,16 27.610.455,99 844.805,79 

Amb efectes 1 de gener de 2012 es va forma lltzar un contracte de prestació de 
serveis entre TERSA 1 les seves fillals Semesa 1 Slresa, en el qual es determina 
que TERSA prestara els serveis en beneflcl de les seves fíl lals en les segUents 
arees : 

a) Servels prestats per TERSA de suporta la gestió de Semesa 1 Slresa, on 
s'inclou: 

• Direcció corporativa. 
• Serveis de gestló. Recolzament financer, comptable 1 informatlc. 
• Consultarla en nous projectes. 
• Recursos Humans. 
• Prevenció de riscos laborals. 
• Assessoria legal, jurídica 1 fiscal . t~r:-
• Comercial, compres 1 de representació. ~--«=--;;-,~ o

0 
~ {~:::~:"';:; ~o~ 

Els honoraris deis servels prestats per TERSA es fixen prene ~om\~:;r~~nGf~. 
el preu de mercat apllcat per serveis similars. { tf iJ .:;·;':-/.;'~ 

b) Repercussló de costos, on s'lnclou : 

• Assegurances . 
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• Amortitzacló economlca deis actius i instal·lacions propietat de TERSA 
cedlts a Se mesa 1 Slresa per real itzar les seves activitats. 

• Altres despeses propies de les activitats de Semesa 1 Slresa com són 
els costos de proveldors de serveis i materials. 

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

Addicionalment, durant l'exerclcl 2018 1 'Área Metro poi ita na de Barcelona ha 
realltzat una aportacló de fans per import de 2.187.025,92 euros (1.911.000,16 
euros a J'exerclci 2017) pel financ;ament de l'adequació de la planta de 
valorització energetlca al nou model de gestió de residus munlcipals de 
Catalunya (Nota 10 .6) . 

16.2 - Els saldos pendents de cobrar i pagar amb empreses vlnculades a 31 de 
desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2018 són els següents: 

Empreses del grup 1 assoclades Altres 
vlnculades 

e .. erclcl 2017 

Ajuntament de 
SE MESA S!RESA 

Empreses TOTAL AM6 
Barcelona assoctades 

Vendes 0,00 

Prestacions de serveis 1 
ingressos accessorls 1 2.563 .824,76 758.408,84 1.354.338,06 530.943,89 5.207.515,55 6.827.125,43 
altres de gesti6 corrent 

Sa Idos a cobrar 2.563.824,76 758.408,8-4 1.354.338,06 530.943,89 5.207.515,55 6.8 27.125,43 

Aprovisionaments 698.081,91 2. 506.357 ,:n l.69S .70S,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 a.a 

Empreses del grup i assocíades Altres vinculades 
Exerclcl 2018 

.. - ·· -
Grup 

Ajuntament de SI:MI:SA SIRESA Empreses 
TOTAL AMB Barcelona assoclades 

Vendes 592.620,80 592.620,80 0,00 

Prestaclons ele serveis 1 
ingressos accessoris i 11.554.049,23 1.245.140,68 2.002 .805,48 0,00 14.801.995,39 11.761.020,38 
a!tres ele gestió corrent 

Sil Idos a cobrar ' 11.554.049,23 1.245.140,68 2.002.805,48 592.620,80 1.5.3114.616,19 11.761.030,38 

Aprovisiona ments 1.658.109,75 4.157.232,72 3.822 .579,66 9.637 o 922,13 844.805,79 
·-- --·-

Saldos a pagar 1.658.109,75 4.157. 232,72 3.822.579,66 9.1537.922,13 844.805,79 

Addicionalment l'epígraf Deutes amb empreses del grup i associades a llarg 
termlnllnclou un saldo a pagar per import de 1.252.027,62 euros a I'Ecoparc del 
Mediterrani, S.A. (1.865.436,47 euros a l'exercici 2017) (Nota 11.3). El matelx 
import figura reglstrat a l'epígraf de Inverstons financeres a llarg terminl en 
concepte de saldo a cobrar de I'AMB. 

16.3 - A data de formulació deis presents comptes anuals, els avals atorgats per la 
socletat a empreses participades ascendeixen a 1.209.174,40 e u ros 
(2.810.824, 79 euros a l'exercici 2017) pera la cobertura d'operacions financeres . 
No existeixen avals pera la cobertura d'operaclons no flnanceres. 

Els admtnistradors de la Societat no esperen que es meriti cap passlu addlclonal 
com a conseqüencia d'aquests avals. 

Els avals atorgats per a la cobertura d'operacions financeres han estat a les 
següents societats: 

·Ecoparc de Barcelona, S.A. 

·Eco pare del Besos, S.A. 

2.017 

1.454.378,59 

1. 356.446,20 

2.018 

2.810.824,79 1.209.17 
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Els membres del Consell d'Administracló no han merltat durant l'exercici 2018 1 
2017 cap lmport en concepte de dietes d'asslstemda, ni han rebut cap importen 
concepte de sous 1 salaris. 

No exlstelxen bestretes, credits, o obllgacfons en materia de pensions ni cap altre 
tipus de garantles assumides per la Societat, per compte deis membres del 
Consell d'Admlnlstracló. 

La remuneracló total corresponent a !'exercid 2018 del personal de direcció, 
entenent com di recetó el gerent i les persones que d'ell depenen directament, ha 
estat de 533.748,93 euros {448.622,43 euros a l'exercici 2017), aixl com 
18.374,86 euros (14.129,78 euros al 2017) per dotació al pla de penslons. 

No s'han concedlt al personal d'alta dlreccló bestretes ni credits de cap tlpus. 

Hl ha establerta una polissa d'asseguran<;a de responsabílltat civil pels 
administradors i alts carrec amb un límit de 3 milions d'euros. La prima satisfeta 
a l'exercici 2018 ha estat de 1.941,16 euros (1.624,10 euros al 2017). 

Sltuacions de conflictes d'lnteressos deis administradors 

En el deure d'evitar situacions de confllcte amb l'interes de la Societat, durant 
l'exerclcl els administradors que han ocupat carrecs en el Consell 
d'Admlnistració han complert amb les obllgacions previstes a l'article 228 del 
Text Refós de la llei de Societats de Capital. Així mateix, tant el ls com les 
persones a ells vlnculades, s'han abstlngut d'incórrer en els suposlts de 
confl\ctes d'interes previstos en l'artlcfe 229 de l'esmentada llei. 

Actlvltats realitzades com a mitja propl. 

La Societat segons consta a l'article 1 deis Estatuts, té conslderació de mitja 
propi instrumental 1 serve! tecnlc de I'Ajuntament de Barcelona, Barcelona 
Serveis Municlpals, S.A. (BSM, SA), I'Area Metropolitana de Barcelona (AMB) i 
deis seus respectius poders adjudicadors. 
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CLASE 8.8 

Nota 17- INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

Ates que tata l'actlvltat de !'empresa va encaminada a la mlllora del 
medlamblent, d'acord amb la Resolució de I'ICAC del 25 de marc; de 2002, 
compllmentem la informació comptable amb tots els actius de l'lmmobilitzat de 
!'empresa, així com tots els ingressos 1 despeses, dedulnt els ingressos per 
lnteressos financers, d'arrendament 1 excepclonals. 

No es preveuen contlngencles, indemnitzacions ni altres riscos de caracter 
mediamblentals, en les quals pogués incórrer la Sodetat que slguin susceptibles 
de provisló. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessln derivar-se estan 
adequadament coberts amb la polissa d'asseguranc;a de responsabilitat civil que 
la Societat té subscrita. 

Nota 18- ALTRA INFORMACIÓ 

l 

Les despeses d'audltorla, derlvats deis honoraris meritats durant l'exerclci 2016 
per Faura-Casas Audltors Consultors S. L. són repercutits per I'Ajuntament de 
Barcelona a cadascun deis organismes aut6noms i societats que compasen el 
grup municipal. 
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Tractament i Selecció de Residus, S. A. 

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2018 

L'exercici 2018 ha destacat per la posada en marxa de l'actlvltat de comerclalltzació 

d'energia en regim de lliure competencia sota la marca Barcelona Energía (BE), que des del 

mes de juliol subministra !'energía i l'accés a xarxes als edificls i instal·lacions de 

I'Ajuntament de Barcelona 1 ens dependents, derivat d'un encarrec de gestió, prevista la 

Llei 9/2017 de 8 de novembre, en tant que mitja propi instrumental d'aquest organlsme. 

Des del mes de gener de 2019 s'ha obert el subministrament d'energla a la ciutadania que 

lliurament vulgui adherir-s'hi. 

Es especlalment remarcable que tota l'energla subministrada te J'acreditació d'energia 

verda, es a dir, procedent de fonts renovables no fosslls . 

La xlfra de facturació registrada per aquesta nova actlvltat en aquest any 2018 ha estat de 

9.866.605 euros. 

També cal esmentar que TERSA ha assumit des de 1'1 de gener de 2018, mltjanc;ant encarrec 

de !'Área Metropolitana de Barcelona, la gestió de la Planta de Blogas de la Vall d'en Joan 

situada al terme municipal de Gava. 

Aquests fets i la variacló a l'al<;a del preu de venda de l'energla, que ha passat d'un preu 

mig anual de 52,52 €/MWh a 60,28 €/MWh, ha motlvat que la xifra de negoci de l'any 2018 

hagi augmentat un 29,5% respecte l'any anterior, assolint un total de 60.289.404 euros. 

També la facturacló de gran part de les diferents prestaclons de servels ha estat per sobre 

de la realltzada a l'any 2017. 

Besos en els exercicis 2018 i 2017 es mostra en el quadre següent: 
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CLASE a.a 

r 

Activitat Unltat Any 2018 Any 2017 

Vaforització energetica Tones 358.010 368.799 

Valorització energetlca Euros 10.305.285 10.307.420 

Venda energla MWh 166.947 175.327 

Venda energla Euros 10.062.887 9.207.534 

jvenda vapor Euros 862.734 687.285 

La Planta de Biogas en el seu primer any sota el control de TERSA ha generat una exportació 

d'energia de 13.593 MWh, que han suposat una venda al mercat de 844.806 euros. 

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

de Valorltzacló Energetica, amb un control en contlnu exhaustiu deis diferents parametres. 

En aquest sentit cal fer esment de les accions dutes a terme mltjanc;ant informes d'experts 

independents i auditarles externes per confirmar el manteniment de l'actlvitat dins deis 

límits legals de les emlssions. Per enfortir aquestes acclons s'ha creat el departament 

corporatiu de gestió ambiental. 

Respecte de l'actlvltat de les instal·lacions fotovoltalques de la ciutat de Barcelona, aquestes 

han mantlngut la retribució específica al compllr els requlsits establerts en el R.D 9/2013. 

Cal assenyalar un lleuger increment de la venda d'energia registrat en aquestes 

lnstal ·laclons que es produeix principalment perla varlació del preu de l'energla 1 també, en 

part, perla posada en marxa de noves lnstal·lacions. 

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

prestacions de servels respecte de l'any 2017: 
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Típologia del servel 2018 2017 

Triatge planta envasas 4.529. 765,83 4.434.505,78 

Planta voluminosos 3 .369.125,65 3.451.627,90 

Logfstica delxallerles area metropolitana 3.448.719,88 2.641.410,75 
.,. , --·---
Delxalleries locals 274.246,81 260.733,20 

Gestió punts verds de barrí Barcelona 1.894.450,19 1.365.196,74 
- - ---···· 

Delxallerles mobils metropolitanes 315.764,94 313.378,99 
.o;o 

Serveis oficina TMTR 105.873,01 85.430,46 

Delxallerles móbils Barcelona 1.016.480,66 960.104,60 

Punts verds de zona Barcelona 1.080.628,10 1.443.985,37 

Gestló Planta de Biogas 796.000,00 -- -

El resultat d'explotactó de l'exercid ha estat de 833.417,38 euros enfront deis 2.445 .724,00 

euros obtlnguts a l'exercici 2017. Les causes d'aquesta varlacló son, entre d'altres, !'impacte 

per la reparació de tres motors per una gestló adequada de funcionament de la Planta de 

Blogas, unes majors despeses de consumibles a la Planta de Valorització Energética 1 un 

diferencial deis ingressos de la comercialltzadora a compensar en el proper exercici. 

D'altra banda la prorrata definitiva d'IVA de l'any 2018 ha estat del 37% tdentlc al de l'any 

anterior i queja ha estat apllcat al llarg de l'exercici actual, clrcumstancla que no ha suposat 

cap ajusta ment addiciona l. 

El resultat net assolit l'any 2018 ha estat de 2.334.191,43 euros. 

La partida treballs realltzats per altres empreses augmenten principalment, respecte de l'any 

2017, per la majar activltat registrada tanta la planta de productes voluminosos del CTRM 

de Gava-Viladecans com a la gestló de la logística de les deixalleries de I'AMB. ¡...i S 
0 ~f(... '1: 

'$ ~c>o 
La despesa de personal s'ha adequat al que disposa la Llei 6/2018, de Pressup .,. 

0
s ~~s ~ 

de I'Estat peral 2018 referent als increments del personal al servei del secta cit~lic~~~f;a ~ ~ 
banda també ha tingut impacte en el seu augment les incorporaclons de pe w iR~~~t ~

1 

'0 h ~ ~ 
l·es noves línles de negoci i departaments creats aquest any 2018. '~ \ $J!!: 

:.>- "Vl() ~ .§'¡ 
C..; ~~\'.} 
~A· 
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CLASE a.a 

El capítol de servels exterlors presenta un augment global respecte l'any 2017 derlvat 

baslcament de l'lncrement del canon per la incineració de resldus ( 14,50 {/t a 17,80 (/t) i 

per un major consum de gas natural a la planta de valorltzació energética. 

S'han contlnuat rebent de I'Area Metropolitana de Barcelona els lmports compromesos en el 

pla de flnam;ament per l'adequació de la planta de Sant Adria de Besos al nou model de 

gestió de resldus establert per !'Agencia de Residus de Catalunya. 

Cal remarcar que les instal·laclons del CTRM de Gava-Viladecans de trlatge d'envasos 

tractament de resldus voluminosos han mantingut en líntes generals la seva producci6. La 

planta de triatge d'envasos ha tractat 23.268 tones, amb una recuperacló del 68,85%, 

enfront la quantitat de 22.806 tones tractades l'any 2017, xlfres que mostren la consolldacló 

de la produccló d'aquesta línia d'actlvltat. 

La planta de voluminosos ha tractat 62.886 tones, xifra similar a la de l'any anterior que va 

tractar 63.275 tones, assegurant la capacltat productiva de la nova instal·lació. La 

recuperació obtinguda en l'exerclcl 2017 ha estat del 83,1%. 

Pel que fa a la gestló de deixallerles de I'Área Metropolitana de Barcelona, segueixen 

incrementant.se el nombre d'usuarls (10%) i de tones gestlonades (8%) en aquestes 

instal·lacions amb relacló a l'any anterior. 

A la clutat de Barcelona, per altra banda, seguelx l'augment sostingut tant en el nombre 

d'usuaris i de tones tractades en els punts verds de barrí i en els punts verds de zona . 

D'altra banda, es mantenen les certiflcacions en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 

50001 i OSHAS 180011 el registre EMAS en totes les activitats desenvolupades: valorització 

energética, selecció d'envasos lleugers, tractament de voluminosos i gestló de 1 
~\). f>- <t 

. p':fntS ·verds. e:¡ 'S 2~0"'·~- C'o 
o- v .~ f> -.._ t ~ ~ 

Q ' {::':?"\~~ -~\ ~ 
.C!J < , 1( ·_t.'~ ( n , \ 

. D'altra .banda i respecte al capítol d'lnversions fínalítzades mes signl -~~es~'\~~'Q1a- dri ~ \ 
destácar la planta dessaladora d'algües, la migració a equi ps PCS7 deis s ~\f~ri~0~~~:6~i g j 
de~ · rentat de gases, el sistema de monotorització de les vibracions de le ~~nes KKJJ_t'/) 

· \;~o~i -1;, , _.¡::;~éf',,~ 
1 ·.:,-.. ~--u¡,~,~ --<. (' 
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Alstom ll'adequacló d'un sistema d'al imentació d'aigua al desgaslflcador. Respecte del CTRM 

de Gava-Viladecans, esta practlcament flnalltzada la instal ·lació de de plaques solars 

fotovoltaiques per autoconsum a la coberta de la nau de la planta d'envasos. 

Al llarg d'aquest any ha continuat el desenvolupament del Pla Estrategic 2017-2020 sota el 

crlteri de consolldacló de la direcció per objectius. 

També s'ha constituTt una area de comunlcacló corporativa perdonar a coneixer 1 explicar a 

la clutadania la missió, serveis 1 valors que les diferents línles d'activitat de TERSA 1 les seves 

flllals aporten a la societat. 

El període mltja de pagament a prove'idors ha estat en aquest any 2017 de 16,03 dies, xifra 

que s'emmarca per sota del termln i legal estab lert maxim de 30 dles. 

Durant l'exerclci 2018 la socletat no ha portat a terme cap activitat en materia d'lnvestigació 

i desenvolupament, 1 tampoc no ha efectuat operacions amb acclons proples ni te accions 

propies en cartera a 31 de desembre de 201 B. 

La socletat no posseeix derivats financers al tancament de l'exercíci, ni tampoc no n'ha 

tingut contractats durant l'exercici. 

La plantilla mitjana de la Socletat durant l'exercici 2018, sense incloure els consellers, ha 

estat de 96 treballadors (87 a l'exercici 2017). 

Addlclonalment, cal esmentar que no s'ha prodult cap fet posterior slgnificatiu des de la data 

de flnalltzacló de l'exerc!cí 2018 frns a la data de formulac\ó deis Comptes Anuals. 

Sant Adrla de Besos, 14 de mar«; de 2019 
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CLASE s.a 

Com a membres del Consell d'Admlnlstraci6 de TERSA, acredltem mltjan~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'efectlu, la memoria de l'exercici acabat a 31 de desembre de 2018 i 
!'informe de gestló de l'exercici 2018 que s'inclouen en 35 fulls de paper timbrat, ctasse ea, 
serie ON números del 3099898 al 3099932 . 

Aquests comptes anuals i !'informe de gestló han estat formulats pel Consell d'Admlnlstració 
en data 14 de mar<; de 2019. 

Relació deis membres del Consell d'Admlnlstració : 

Da. Imma Bajo de la Fuente 

D. Joaquim Sangra Morer 

D. El 
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oa, Laura Campos Ferrer 

D. Pedro Sánchez Álvarez 

--
O. loan Callau 1 Bartolí 

----,.---
¡ypf nyol Ri bas 




