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

Als accionistes de Barcelona Regional Agencia de Desenvolupament Urba SA, 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de la societat Barcelona Regional Agencia de 
Desenvolupament Urba, que comprenen el balan~ a 31 de desembre del 20 17, el 
compte de perdues i guanys. l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu 
í la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat a 3 1 de 
desembre de 2017, així com deis seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en 
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memoria) i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que hi estiguin continguts. 

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 !'auditor 
en relació amb !'auditoría 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 circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada 
normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist 
compromesa. 

Considerem que l'evidimcia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 
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Aspectes més rellevants de #'auditorio 

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que. segons el nostre judici 
professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius 
en la nostra auditoria deis comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat 
tractats en el context de la nostra auditoría deis comptes anuals en el seu conjunt, i en la 
formació de la noscra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre 
aquests riscos. 

Hem determinat que els riscos que es descriuen a continuació són els riscos més 
significatius considerats en !'auditoría que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Aspecte rellevant 

lngressos de I'Activitat (Notes 14, 15 i 12.5) 

El finan~ament de les activitats de la Societat 
prové principalment deis encarrecs de gestió 
realitzats per les administracions que 
participen en la societat, en especial del 
I'Ajuntament de Barcelona i I'Area 
Metropolitana de Barcelona, destinades al 
finan~ament de projectes concrets o al conjunt 
de les activitats. Una part significativa d'aquests 
ingressos resten subjectes al compliment de 
les condicions establertes, i a la seva correcta 
justificació, motiu pel qual s'ha considerat com 
un aspecte rellevant la validació deis ingressos, 
la seva justificació, i la imputació temporal en 
base a la seva execució. 

Treball realitzat 

Els nostres procediments d'auditoria han 
indos, entre d'altres, l'avaluació del control 
intern respecte de la comptabilització deis 
ingressos pels projectes i les despeses 
di rectes i indirectes de cadascun d' ells, així 
com de la periodificació deis ingressos sobre 
les despeses incorregudes, en cas de 
projectes plurianuals. 

Hem realitzat una conciliació deis ingressos 
amb la totalitat de les subvencions, convenís i 
encarrecs rebuts, tant amb les entitats que 
formen part de l'accionariat de la societat 
com de la resta d'entitats. Verificant les 
justificacions presentades més significatives, i 
les estimacions del grau d'avan~ament deis 
projectes en curs, periodificats a data de 
tancament. 

Dins deis procediments hem sol iicitat 
confirmació deis saldos i operacions de la 
totalitat de les entitats vinculades amb les que 
s'ha realitzat operacions, conciliant amb les 
xifres registrades per la societat. 
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Altra informació: Informe de gestió 

L'altra informació compren !'informe de gestió de l'exercici 2017 la formulació de la qual és 
responsabilitat deis administradors de la Societat, i no forma part integrant deis comptes 
anuals. 

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

Sobre la base del treball realitzat. segons alto descrit en el paragraf anterior, la informació 
que conté !'informe de gestió concorda ambla deis comptes anuals de l'exercici 2017 i el 
seu contingut i presentació són conformes amb la normativa que resulta d'aplicació. 

Responsabilitat deis administradors en relació amb els comptes anuals 

El consell d'administració és responsables de formular els comptes anuals adjunts. de 
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni. de la situació financera i deis resultats de 
la societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a la 
societat 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 entitat en funcionament, revelant. segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb !'empresa en funcionament i utilitzant el 
principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la 
intenció de liquidar la societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra 
alternativa realista. 
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Responsabilitots de /'auditor en relació amb /'auditorio deis comptes onuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonabfe que efs comptes anuafs 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 aft grau de seguretat pero no garanteix que una auditoría 
realitzada de conformitat amb fa 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 e rror i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, 
es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques que efs 
usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoría de conformitat amb fa 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 !'auditoría. També: 

• ldentifiquem i valorem efs 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 proporcionar una 
base per a fa 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 iusió, falsificació, om1ss•ons deliberades, manifestacions 
intencionadament erronies, o f'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a !'auditoría amb la finalitat de 
dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstéincies, 
i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de fa 
societat. 

• Avafuem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de 
les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pefs administradors. 

• 

• 

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis adminlstradors, 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 f' evidencia d'auditoria obtinguda fins a la data del n ~S o~ 

informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la caus ~6·~ C'o1-! 
9:' - «) societat deixi de ser una empresa en funcionament. o , ~ 
~ ' • (]l 

Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, ~a ~~~.so2C6 fA_~ 
informació revelada, i si efs comptes anuals representen les transaccions ~~f~cclOI-III § s; 

~ h :::1 ~ 
subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel . % lí>~ ~ r; 

:,), 4'-f:;.....-wc-' ~ <=b ,,\}('~ ~ 
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Ens comuniquem amb els administradors de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, 
l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes si)!nificatives de 
l'auditoria, així com qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en 
el transcurs de l'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als administradors de la societat, 
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, 3 d'abril de 20 18 

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

~· 
/ Enrie Ripoll Ros 

No ROAC 17892 

CoHegl 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA-<:ASAS 
Auditora ' 
Consultora, S.L 

Atty 2011 Nurn • 20111106317 

IM~ COL-LEGIAC 98,00 EUR 

........................... 
lnform~ a·audrtoril de <omPt.s subtt<:!.-
1 fa I"'IO"Mativ• d"ttJd to,;. de compct1 

Mpanyo(.a o im"'"•clonll' ........................... 

A11 indepmdent membtr of 

BK R 
INTE'INATIOt.Al 6 

Corsega. 199, 6n 08008 Barcelona 7el. 902 .?8 28 30 • 934 816 469 · Paseo de la Castellana, J 13, 9" C 1811<16 ,\1/adnd Tel. 912 J 90 763 
wtt.•w.faurn·cd.sas.conr · Jaurn casas@jnurcl·Casns.com 

Barcelona Madrid Mnnresa 



BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE 
DESENVOLUPAMENT URBA 

Comptes anuals i informe de gestió 
A 3 1 de desembre de 20 17 
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Barcelona Regional, 
Agencia de Desenvolupament Urba, S.A. 

Comptes Anuals i Informe de Gestió 
a 31 de desembre de 2017 

lnclou l'lnforme d' Auditoria 
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8 BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 
BALANC DE SffUACIÓ NORMAL 

NIF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINA CIÓ SOCIAL. 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVOLOPAMENT ORBA, 
SA Espacio dMiinado para las filmas <le los admtnislradores 

Espa1 destina/pera /es sígn&tuteS del$ adm1mstnK1orS 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

ACnvo NOTES DE 
ACTIU LAMEMÓRIA 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
ACnU NO CORRENT ... . .... .. . .. .. .. . . ~ ... . ...... ... 11000 

l. Inmovilizado Intangible 6 lmmobllltzatintanglble . .. . .... . . ... ........ ... ······ ·· .. ~ ... .. . ' . 11100 
1. Desarrollo 

Desenvolupament .. ... . ....... ..... .............................. 11110 
2. Concesiones 

ConceS$/ons . 
' ' · · · · ·· .. .... ... . ··········· ·················· ··· 11120 

3. Patentes. licencias, marce11 y sim~ares 
Pal&nts. /licencies. mai'Ques i slmilars ... .................... . . ........ . 11130 

4. Fondo de comercio 
Fans de comery .. .. . .. . · ·· ·· · · · · ··················· .......... ... .. 11140 

5. Aplicaciones infonnáticas 
Aplicacions informlltiques .. .................... .... .. .. ... ........... 11150 

6. 1nve11tiga<:ión 
lnvesiigació . . . . . . . . • . . . . . • • • . • . . • . • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • . . • . • . . . 11160 

7. Propiedad intelectual 
Propietat intel-lectual ..•.......•.•. ••••••••••••••••• ••• •• •. • .. • •••.. . 11160 

8. Otro inmovBizado intangible 
Altre immobiblzlll intangible ........ .. ......... ...... ... .. ..... .... .. 11170 

n. Inmovilizado material 7 lmmobllltzat material ............ .. ........ ... . ....... ...... .. .. 11200 
1. Tetrenos y construcciones 

Tetrenys 1 consfttJccions ... .... .. . . ... . . .. .. . . . ····· ·· ·· ···· ······ .. 11210 
2. Instalaciones tfJc:nk:as y otro Inmovilizado material 

lnstaf.lscions trlcniques i sltre immobilitzat material . ....• .... ....... ..... .. 11220 
3. Inmovilizado en curso y anticipos 

lmmobilitzal en curs 1 bestretes •. ···· ·· ···· . .. . ········· ..... .. .. 11230 
U l. Inversiones Inmobiliarias 

lnvars/onslmmobli/Mias ... ······················· ................ 11300 
1. Tetrenos 

Temmys ... .... . ......................... ...... .......... .. 11310 
2 . Construcciones 

ConstnJccions • . . . . . . . . . .•...•..•... .... . ............ ...... 11320 
IV. Inversiones ~ empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

lnvers/ons en empreses del grop lessoc/8des 8 llarg tennlnl . ............ 11<400 
1. Instrumentos de patrimonio 

lnstrvments de patrimoni . .................. . ......... ............. . .. 11<410 
2. Crédhos 8 empresas 

Cr8dits a empreses . . . . . . .. . . . . . .. ········· , ..... .. ... ............. 11<420 
3. valores representativos de deuda 

Vslors representatius de deuht . ... .. .... ...... ................ ...... .. 11430 
4. Derivados 

Derivats .. .. ........... . .. .. ... ... ...... ..... .. ... ........ .. ..... . 11440 
5. Otros activos financieros 

Altres ac/ius financers . .•..•....•....•• • ....•.• • ••..••• • ..••••• . ..•.. 11450 
6. Otras inversiones 

Altres inversions ..................................... .... .......... 11460 
V. lnvorslonea fln8nc:loraa a largo plazo 9 lnvers/ons flrranceres 8 llarp tennlnl . • . • ...... ............... .... .. .. 11500 
1. Instrumentos do p8trimonlo 

lnstromenl$ de patrimoni . .......•........................ •. ... . . ..... 11510 
2. Créditos a terceros 

Credits 8 ttNCers .. .. ... ... ····· ·················· ··· ·· ....... ,, 11520 
3. Valores representativos de deuda 

Valors representatius de deute . . ••••••••••••••••••••• ' •••••••• ~. o • 11530 
4. Derivados 

Derivats ... •.. ... .. ............... .. .... .. ........ ... .... ...... .. 11540 
5. Otros ac:1lV05 fina11C18f0$ 

AJtres ectfus financers ..... . • • ' • ~ • o •••••••••••••••••• ' o •• • •••••• • • 11550 
6. Otras inversiones 

Altres inve!Sions .. .......................... . ........ .......... 11560 

81.1 

UNIDAD/ UNITAT(1) 

Euros: X Euros: 09001 
M Hes: 
Milers. 09002 
Millones: 
Ml/ions. 09003 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2017 (2) EXERCICI 2016 (3) 

344.043,37 222.669,23 

52.682,08 41.797,19 

52.682,08 41.797,19 

268.195,30 163.894,05 

268.195,30 163.894,05 

- -
- -

23.165,99 16.977,99 

h--

~~;;~~ 
11 f '1 

:....M. -~, 
-~ 

23.165,99 rF .., il\h~ ~ !?PUl 
~ r,9 0 

1 ~ ~ ROAC Nüm. S02ll6 K" o -fiRCaONII i: 

~~ #.{) :>~ ~ 
i>~ "~(1)¡7rJif,P .J. .:f 

(1) Ma""e la cadla ~ según exprese las afras en urlldades. miles o millones de euros. TodoG los docunentos que lnlegnm las cuencas """"'"s deben~ enlil' ~nida<l. 1 
Marqueu ta CB$fl//a c::orresponent $/JQOil$ que ex~ules J<ifres en unitats milets o m•hon• cJ'OtJif)$ To/s els docrments que mtegren e1s comptes tJtNJa/'1 s'fllln d'eltlbontr unlt/11. 

(2) EjerQclo al c¡ue van refelidas las cuentas anuales, 1 Exei'CICI al qua/ van reknts e1s oomp¡es amJals 
(3) EJI!I'CICIO antenor 1 ExeiCict anflt1lor 



B BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 
BALANt; DE SITUACIÓ NORMAL 

NIF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVOLOPAMENT ORBA, 
S.A Espaoo desloado para las fwmas de los &dmlr~~slraooroo 

Espa; deslonat pera les Slgnarures deis •tlnllmstradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

ACTIVO NOTES DE 

ACTIU LA MEMORIA 

VI. Activos por Impuesto diferido 
Aetíus per lmpost diferit. .. 11600 

VIl. Deudas comerciales no corrientes 
Oeutors comercia/s no corrents .. ... . . .. .. ... .. 11700 

B) ACTIVO CORRIENTE 
ACT/U CORRENT .. .. . . . . ·········· . . 12000 

l. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
Aet/us no co"ents mantinguts pera /a venda . . ········· .. .. ... 12100 

11. Exlatenclaa 10 
f!x/steneles .• 12200 . ........ .. ... . . ... . . . .. ... .. ... . . . .. . 

1 Comerciales 
Comorctal . . ... . . . . .. . . . ........ ... ... 12210 

2 Materias primas y otros aprovisionamientos 
Matenes primeres i a/lres aprov/sionaments .. ....... .. 12220 

a) Matenas prima.s y otros aprovisionamientos a largo plazo 
Materies pnmeres i altres aprovisionaments a larg tenmini ••• ~ • o ... 12221 

b) Mate nas primas y otros aprovisionan11entos a corto plazo 
Materies primeres i altres aprovisionaments a curt tenmini. . .... 12222 

3. Productos en curso 
Productes en curs . .......... . .. .. .... ... ... .. 12230 

8) De ciclo largo de produccción 
De cicle llarg de producció •... .... . . . .. . ..... . ..... . .. . . ......... 12231 

b) De ciclo corto de producción 
De ~icle curt de producció . .... . . .. ''. . .. . .. . ............. . .. . . .. 12232 

4. Productos tenminados 
Ptoductes acabats . .. .............. ... .. .. . ....... . .... 12240 

a) De ciclo tergo de produccción 
De cicle llarg de producció ..••.•.• ...... .. ... ············· ··· 12241 

b) De cicJo corto de producción 
De cicle ~urt de producció .. . . .. ., .. ..... .. ..... 12242 

5 Subproductos. residuos y materiales recupenldos 
Subproductes, residus i matenats recuperats ............ 12250 

6. Anticlpos a proveedores 
Bestretes a provefdors .. ..... .. . .. .. . .. ... .. 12260 

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 
Deutors comerclals 1 altres comptes a cobrar . .. ... ... .. .... . ... 12300 

1. Clientes por ventas y presta~iones de servicios 
CYents per vendes i prestacions de servals . . .. .... . .. .... . . ... '' ..... . 12310 

e) CUentes por ventas y prestaciones de :servicios 1t /argo plazo 
Cllents per vendes i prestacions de servels a llarg terminl ..... . . . . ..... . •... 12311 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corlo plazo 
Cllents per verlldes i prestacions de servels a ~urt tenm1ní . .. ........... .. 12312 

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 
Clients empreses del grup i assoeúJdes ... . ............... 12320 

3. Deudores varios 
OeUttJr$ vans 12330 ... ...... .. .. ~ ..... .. . ... 

4. Personal 
Pel'$onat .. . . .. .. ···· · · · · .. .... .. . . ... .. 12340 

5. Activos por impuesto corriente 
Actius per ímpost cormnt .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. 12350 

6. Olros créd"os con las Administraciones Publicas 
Alll'!ls crédíts amb les admlnistracions públiques .. .. ··· ··· .... . ...... 12360 

7 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
Acclonístes (socis) per desemborsaments exlg1ts . .. . .. . . ... .. .. . .. . ... 12370 

IV. lnvarslonea en empresas del grupo y aaocladas a corto plazo 
lnverstons en empreses del grup 1 assoclades • curt termlnl . . ... ..• .. . 12400 

1. Instrumentos de patrimonio 
lnstrutmnts de patrimoni . ... ····· .. ... ·········· ... .. 12410 

2 Cr.dlk>s a empresas 
Crédit~ a empreses .. . ... .. .. ... . ... ... 11420 

3. Valores representabvos de deuda 
Vl/ol'$ representatius de deute ····· ... .. 12430 

4 Oenvados 
O.tfvats 12440 

(1) Ejerc1eio al que van reteJidas las cuentas anuales 1 Exen:id al qua/ van refenrs cls compres anuars. 
(2) Ejercicio anleti<Y 1 Exerdei anterior -

81.2 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2017 ( 1) EXERCICI20 16 (2) 

3.177.906,81 2.820.859,28 

31.587,95 -

31 .587,95 -

2.066.055,04 859.491,09 

120.437,69 -

1.945.617,37 859.491,09 

-
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NIF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVOLOPAMEN 1 URSA, 
SA 

Acnvo 
Acnu 

5. Otros activos financieros 
Altres actius financers . . .. . . . .. . . . . . ...•. 

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 
BALANt; DE SITUACIÓ NORMAL 

Espaao deSlinaao para las finnas de lO$ a<~m~n~slfaoores 
E$plll destmat per B /e$ siQnafull!S deiS Dl1m1/!1$111!clot$ 

NOTAS DE 
LAMEMOftiA 

NOTES DE 
LA MEMORIA 

.. .... ..... . ... 12450 

e 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
e 
o 
o 
o 
e 
e 
e 
o 
e 
o 
0 
o 
(' 

(" 

o 
o 
o 
e 
e 
() 

6 . Otras inversion&s 

(' 

o 
e 

o 

o 
o 
o 

e 
o 
e 

o 

Altres inve~s ... ..... . . ... . ... . ......... . ...... . .•............ 
V. Inversiones ftnancleraa a corto plazo 

lnverslons flnanceru a cutt tennlnl .. . ····················· ...... 
1. Instrumentos de patrimonio 

Jnslrvments de pal1fmonL ... .. .... . . ... . ......... ······· ... .... 
2. Créditos a empresas 

Cnldits a e¡;npresas. • . • . . • . . . . . •... . .•.•..•.•.•.•• ... ....... .... ... 
3. Valores representativos de deuda 

Valors represantatius de deute . . ..... . ................................ 

4 Derivados 
Derivats ..• ....................................................... 

5 Otros activos financieros 
Altres ectius financers. . . . • . . . . •. .. .. ... •... ... . ..... . ...•....... . .. 

6. Otras mveiSiones 
Altres inversions ........ . . .. . .... . . .. ............................ 

VI. Porlodlflcaclones a corto plazo 
Perlodlffcaclons e curt termlnl . . ... . ... . ..... . ....... ............. ... 

VIl. Efectivo y otros activos llquldos oqulvalontss 
Efectlu 1 eltres sct/us tlqulds equJva/4HJts ........ ... .... . . ... . ......... 

1. Tesorería 
Trosoreria . .. . •. .. ..... . . . ... .. . . ...•.. ••..•..•. . ••...•... ........ 

2. Otros activos líquidos equivalentes 
Alfres actius llquids equivalents ................................ ..... .. 

TOTAL ACTIVO (A + B) 
TOTAL ACnU (A+ 8) . . •. o • ' ••• ~ • ••• o ••• • ••••• o .................. . .... . .. . 

' 

(1) E¡81'Cioo al que van referidas las cuentas amares 1 Exercict al qUIII van refeñts els comples 1111uals 
(2) Ejeracio anlerlor 1 Exercid anterior 

12460 

12500 

12510 

12520 

12530 

12540 

12550 

12560 

12600 

12700 

12710 

12720 

10000 

81.3 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2017 (1) EXERCICI 2016 (2) 

-

47.855,43 35.200,25 

1.032.408 39 1.926.167 94 

1.032.408 39 1.926.167,94 

3.521.950,18 3.043.528,51 

-
~!'íS O~ 

~6~0 ~ ~ 
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I.U • 
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NIF: IA60453271 
NIF: 1 

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 
BALANt; DE SITUACIÓ NORMAL 

DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE OESENVOLOPAMEN 1 URSA, Eapacio destinado para tao firmas do los odminiSiredores 

S.A. 
Espa¡ destmat pera tes Sl¡/natures deis admm•slradorS 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTES DE 
PI4TRIMONI NET 1 PASS/U LA MEMORIA 

A) PATRIMONIO NETO 
PATRIMONI NET ... 20000 ... 

A-11 Fondos propios 11 
Fonspropis .. 21000 

l. C8pltal 
Capital ... . .. .. . .... 21100 .. . .. .. 

1 Capital escriturado 
Captlal escrip/ural . . .. . ... .. .. ... . . . ......... .. . . 21110 

2 (Capital no exigido) 
(Capital no exigit) ... ... . .. ' . ...... ........ . .... . . 21120 

11. Prima de emisión 
Prima d'eml$$16. . . . .. . .. . .. ... . ., . .. . .. . . . . .. ····· 21200 

111. Reservas 
Reserves .•. .. .. . .. .. .. . .. ····· ..... ······ · · .. 21300 

1 Legal y estatutarias 
Legal i es/a/ulllries ........ .. .. . ........ . . .. . . 21310 

2 Otras reservas 
Altres naseMis .. . .. .. ... .. ... ... .. .. . 21320 .. .. . 

3 ReseMI de revalonzaci6n 
Reserv~~ de revalorització 21330 

4 . Reserva de capitalización 
ResetVa de capilalització .. .. . . · · ··· .. . .... . ... 21350 

IV. (A~ciones y participaciones en patrimonio propias) 
(Acclons 1 pertlclpaclons en parrlmonl pro¡~les) .. .. . .. · · • · ..... 21400 

V. Resultados de ejercicios anterloroa 
Resulrats d'exerclcls anterkJrs ..... .... . . ..... .. ..... . .. ... ... 21500 

1. Re~nente 

Romanent . .. .. ..... ... .. . . . .. . .......... .... ····· 21510 
2 (Resultajos negativos de eíercici3s Dflleriores) 

(Resul/ats neg~Jiius cfexercicis ante~rs) . ~ ...... . ... . ..... 21520 
VI. Otru eportac:lones de socios 

A /tres apOtfaclons de socis . . . ......... ·--··· ·· ··· ~ ... .. 21600 
VIl. Resultado dal ejercicio 

Ras u/tal de l'exereicl . .... .. .. .. . ............ 21700 
VIII. (Dividendo a cuenta) 

(0/11/dend a compte) .. ... ···· ··· · · . .. 21800 
IX. Otros Instrumentos <H patrimonio neto 

Altres lnstrumellts de paúlmon/ net . . ... .... ······· ···· · . . . . 21900 
A-2) Ajustes ¡tar cambios da valor 

AJus/s por cenvls de valor . . . . . .... . ·· · ··· . . .. . . . . . . .. .. . . ... 22000 
l . AcUvos llnanclaroa dla¡tanibioa para la vanta 

Act/us flnencel'$ disponibles pera la vende .. ·· · ··· ···· . .. ....... . . 22100 
11. Operaciones de cobertura 

Operaclons de cobertuta . • . "' ···· · . . ... .... . .... . 22200 
111. AcUvos no corrientu y pasivos vlnc:ulldo1, mantanldos para la venta 

Act/us no ctlrrellts 1 passlus vincula !S, mantJnwues pera la venr» . .... 22300 
IV. Diferencia eH conversión 

OHarent:la th canvers/6 .... .. ... .. . ........ . .... 22400 
V. Otros 

A/tras .. . . . 22500 
A-3) Subvenciones, donaciones y legado• recibidos 

Subvencicms, donacions 1/legats rabuts ...... . . . .• ... .. . .. ..... . .. 23000 
8) PASIVO NO CORRIENTE 

PASS/U NO CORRENT . ··· · · ····· ··········· ··· ·· ·· ..... ... . ..... 31000 
l. Provisiones a largo plazo 

Provlslons a 1/arg termlnl . ........... . . .. . . .... .... . ... . ······· .. 31100 
1 Obligaciones por ¡><estaciones a lllrg·:» plazo IJl personal 

Obligacions per prestacions B 1/art,~ torminlal fl"r5~1JI. . . . .. · ·· ···· . ..... 31110 
2. -!lctuaoones medioambientales 

Ac/uacions mediambientB/$ . . .. . ...... ....... ...... 31120 
3 Prov1siones por reestructuración 

ProVIslons per reesltvduració .. .. . .. ... . .. 31130 
4 Otras provisiones 

Altres provisions . . ... ..... ... . . 31140 
11. Deudas a largo plazo 

Deutos a 1/arg termlnl . 31200 
1 Obligaciones y otros valores negooabtes 

ObliQacions i altres valors negociables . .... .. . .... .. ......... .. 31210 
·' t-

(1) Ejerctclo al que van relendas las cuentas anuales 1 Exeroct Bl quat van n~lents e1s comptes anuBIS 
(2) E¡erc.oo antt nor 1 Elceracs anterior 

82.1 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCIC1 2017 111 EXERCJCI 2016 (2) 

1.876.739,74 1.870.136,81 

1.876.739,74 1.870.136,81 

1.532.580,60 1.532.580,60 

1.532.580,60 1.532.580,60 

--

337.556,21 333.367,60 

306.516,12 306.513,12 

31 .040,09 26.851 ,48 

6.602,93 4.188,61 

-
.;' ~ .. ¡~~ 

/,0 fj~c~ 
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8 BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL 
BALANt; DE SITUACIÓ NORMAL 

NIF: IA60453271 1 N/F: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
OENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVOLOPAMEN 1 ORBA. Espacio destinado pan¡ las firmas de 10$1D"ninistraclonls 

S.A. 
E!'sp¡~~ clestmlll pera les Slf1n8/u18S clels aclmimsti!KkiiS 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTES DE 
PATRIIIIONI NET 1 PASS/U LA MEMORIA 

2. Deudas con entidades de crédito 
D&Utes 8mb en/it8ts de crectit .. •. . . . .. . . . .. ....... . .•. . ... 31220 

3. Acreedores por arrenclam'tento financiero 
Creditors per errendament finsncer ... ... ···· ··· ··· . . .. . ... 31230 

<4. Derivados 
Derivats ... . . • •••••••••••••••• ••••••••• • •• • •• 6 .............. ~ •••• 31240 

5. 01ros pasivOs financieros 
Allres pilssius fínancers ••...... ..... ... ... . ····· 31260 

IIL Deudaa con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 
Oeutes 8mb empreses del grup 1 assoclades a llarg tennlnl ...... 31300 

IV. Pasivos por Impuesto diferido 
Pesslus per lmpost dlferlt ...... ······· ···· ..... .. . ..... . .. 31400 

V. Perlodlfleeclones a largo pino 
Perlodlflceclons e llerg termlnl . . ......•............. .. .. .. .... .. ... 31500 

VI. Acreedores comen:lales no corrientes 
Credltors coma~lals no corrents .....••... . .•..•... ... .•. . ..... . .. . 31600 

VIl. O.uda con caracterlstlcas especiales a largo plazo 
Oeute amo caracterfstlques espK/als a Uarg tennln/ • ..... .. .. .. .... ... 31700 

C) PASIVO CORRIENTE 
PASS/U CORRENT . . . . .... . .... .. . .... .. .. ...... ....... ..... ... . 32000 

l. Paalvoa vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 
Pess/us vlnculm amb act/us no corrents mantlnguts per e la venda . . 32100 

11. Provlslon&ll a corto plazo 
Provlslons a curt tennlnl .•. ... . . . ... ... .... . .............. 32200 

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto mvemadero 
Provlsions Pll' drets cremlss/6 de gasos cfehH:te hivemscle ... •.. . .... .. ... 32210 

2. Otras p!DVisJones 
Allres ¡:xovísions ••......••....... ••••• ........ ...... ......... ... . 32220 

U l. Osudas a c:orto pino 
Oautes a curt tennlnl . .... . . . .•. . . •..• ..... .................... 32300 

1. Oblígec:lones y otros valofes negociables 
Obllgaclons 1 Bltres vafOfs negociables. . . . • • . . . . . • .. . .. . . .. .. • . .. • .. . .. 32310 

2. Deudas con entidades de crédito 
Oeutes amb entit8ts de crtldit .. ..... .. .. ............ ............ ... 32320 

3. Acreedores por arrendamiento financiero 
C~tors per errendament finencer .. .......•.........•.•.•....•.... . . 32330 

4. Derivados 
Derivats .. . ... .................. . .... .. ..... . ......... ... . .. .... 32340 

5. Otros pasivos financieros 12 Allres piiSs/11$ financers . .... ... .. .... ..... ..... . ........ .... . .. 32360 
IV. Osudas c:on empresas del grupo y asoc:ladas a corto plazo 

Oautes amb empreses del grup lessoclades a curt tennlnl . ••..•.. . • . , . , 32400 
V. Acreedorn comerciales y otras cuentas a pagar 

Credltors come~fefs la/tres comptes a pagar ........... . ..... . ... . .. 32500 
1. Proveedorea 12 Prover~ ..... . ..... ... .. .... . . . ..••... . .•••. .• ••• . ••.....•. . ... 32510 
11) Proveectores 8 largo plazo 

Proveidofs a llalg temlinl . . . . . ...... . .. ••• .. ••.. . ...•..•.. . .... . .. •. 32511 
b) ProV&&doies 8 corto plazo 

Proveldor& a cutt tenninl . . . . . . ... . . ...................... • .. ... . .. . . 32512 
2. Proveedofes. empresas del grupo y asociadas 

ProveTdors, empresas da/ fllliP i 8ssociades ••••••••• • ••• • ••••••••• • • •.• 32520 
3. Acleedores varios 12 Creditors verfs . ... .. ............. ... .. .... ···· ···············o 32530 
<4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 12 Personal (remunef8cions pendents de pagamant) . .•....•....•...... .. ... 32540 
5. Pasivos por lmpueslo coniente 

Pessius Pll' impost corren! ... . .. . . .. ... . ...... ············ ........ 32550 
6. Otras deudas con las Admlnistrac:Jones Pübl'teas 13 Altres dsutes 8mb les admlnistrecions públiques . . ...... ···· ·· · · . ..... 32560 
7. AnticipoS de dientes 

Bes/retes de clíents . ....... . . ... . . ............ ... ....... ............ 32570 
VI. Perlodlflc:aclonea e corto plazo 12.4 Petrlodltlcaclons a curt tennlnl . .... •.. . . .... ... .. .... .. .. .. . 32600 
VIl. Deuda con caracterlatlc:es especiales a corto plazo 

Oeute arnb c:aracter/stlques especfals a curt tennlnl ... ....... ...... .. 32700 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 
TOTAL PATRINIONI NET 1 PASS/U (A+ B + C) . ....•.... . ......... . .... .• . ... 30000 

(1) Ejeldclo al que ven referidas las cuentas anuales 1 Exen:ici al quat van telerits e/s compteSIIJ!Vals. 
(2) EJI!Iddo anterior 1 Exott>Ci antorio< 

82.2 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2017 (1) EXERC/c}016 (2) 

1.645.210,44 1.173.391,70 

69.056,83 4.858,27 

69.056,83 4.858,27 

1.050.668,26 1.168.533,43 

323.559,61 333.780,74 

108.144,60 126.713,50 

252.458,67 53US6.. 19 

~~;;.:;,~~ 
366.505,38 ~~-ó~ 

ILt ~7 CJ 

525.485,35 ~ ~ RO~~~~tre yj [l 

~~-~ iR 
3.521 .950,18 ~~-~~~ 

~ - .ff 
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B CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 
COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS NORMAL 

NIF: 
NIF: 

IA60453271 1 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE UESENVOLUPAMEN 1 URBA, 
S.A. 

Eopac10 deshnado p<Val as ritmos de 1ot adrror\lstredores 
Espa1 desfmaf pera les Slgflaturos deis &dmlmstrodors 

(DEBE) f HABER 
(DEURE) 1 HA VER 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
OPERACIONS CONnNUADES 

1. 

a) 

Importe neto de la cifra de negocloa 
lmport net de la xifra de negocls 
Ventas 
Vendes 

b) Prestaciones de servicios 

e) 

2. 

3. 

4. 

a) 

b) 

e) 

d) 

Prestacions de serveis ...... . 
Ingresos de carácter financiero de fas soc1edadas holding 
lngressos de carácter fin11ncer de les socie/11/s holding .... 

Variación de existencias de productos tennfnados y en cu111o 
de fabricación 
Varlac/6 d'eJtlsténc'-5 de product•• acabals 1 en curs de fabricac/6 

Trabajos realizados por la empresa para au activo 
Traba lis reelltzats per l'empresa peral se u actiu 
Aprovfafonamlentoe 
Aprovlslonaments. 
Consumo de mercaderías 
Consum de mercaderies . . 
Consumo de materias primas y otras materills oonsumibles 
Consum óe matenes primeres i al/res matéries consumibles . .. 

Trabajos realizados por otras empresas 
Treballs rel!litzats per attres empreses . . . . . . . . . ......... . 
Deterioro de mercaderías, materias primas y olt'Os aprovisionamientos 
Deleriorament de mercaderies, mah!ries primeffls i el/res eprovlsionamenls .. 

40100 

40110 

40120 

40130 

40200 

40300 

40400 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

NOTES DE 
LA MEMORIA 

14.1 

14.3 

EJERCICIO 

EXERCICI 2017 
(1) 

5.041 .093,82 

5.041 .093,82 

31 .587,95 

(-) 899.057,11 

40410 (-) 899.057,11 
~~~------~--

40420 

40430 

40440 

P1.1 

EJERCICIO 

EXERC/Cl 
2016 

(2) 

4.252.711 ,86 

4.252.711 ,86 

(-) 26.352,44 

(-) 676.396,66 

(-) 676.396,66 

Otros Ingresos de explotación 
Altres lngressos d'explotac/6 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . ¡......:4~0~5~00~,...----+-----__:---+------:.._--1 

6. 1.170.633,71 1.145.249,71 

2.095,94 a) Ingresos accesorios y otros de gesb6n corriente 
lngressos accessoris i altres de gesti6 corren/ 

b) Subvenciones de explotación mcorporadas al resultado del ejercicio 
Subllvtlcíons d'explotació incorporadas al re su/tal de rexercici .. 

6. 

a) 

Gastos de pe111ona1 
Despases de personal ... 

40510 2.512,12 

40520 14.2 1.168.121 ,59 

40600 14.4 (-) 4.088.241 ,25 

40610 (-) 3.273.574,92 

b) 

Sueldos, salarios y asimilados 
Sous, sslans 1 ass1milats . .•.• 
Catgas sociales 
Clltregues socials ... . ... . . . . . . . .•....•. 

(-) 814.666,33 
. . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . 1...::!40~6~20~------+-_:_;,.__ 

40630 
Provisiones 
Provlslons .. .... . . • . .. .. . . . •......• . ..•..•. . . . . .. . .. . ... • . .•.. 

e) 

1.143.153,77 

(-) 3.862.748,61 

(-) 3.212.701 ,95 

(-) 650.046,66 

(-) 1.124.648,00 (-) 724.404,29 

(-) 1.122.368,51 (-) 709.450,08 

Otros gaatoa de explotación 
Altres despases d'explotac/6 ... .. . ...•...... . .... . ..•. . •... . . . ..... ¡......:4~0:!.7.::.00~----+__:...:.,_ ______ -+_ ..:.,_ _ ____ _ -1 

7. 

a) 

b) 

C) 

d ) 

e) 

Servicios exteriores 
Serveis exterior.s . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • • • • . . . . . •.•••...•. 

Tributos 
Tributs . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Pérdidas deterioro y variación de f)TOV!Siones por operaciones comerciales 
Pertlues. detenorament i variaci6 de provtslons per operacions comarcials 

OlrOs gastos de gestión comente 
Al/res gastos de gestió corren/ .. 
Gastos por emisión de gases de el liCIO Invernadero 
Oespeses per emissi6 de gasos d'efecte hrvemacle ......... . .... . ... . 

8. Amortfuclón del inmovilizado 

9. 

10. 

11. 

a) 

b) 

e) 

Amort/zac/6 de 1'/mmob/1/tzat . .......... . . . .. . ......... . . . ... . ... . 

Imputación de subvenciones de lnmovlll.udo no financiero y otras 
Jmputac16 de subvenclons d'lmmob/1/tzat no flnancer 1 altres . . . . . . . 

Excesos de provisiones 
Excessos de provlsions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 
Deterioro y 'resultado por ena)enaclonee del Inmovilizado 
Oeterloramant 1 resultat Pftr al/emclons de l'lmmobilltzat . . . . . . • . . . •. 

OeleÍiQro y pérdidas 
Oelenoramenl 1 perriues 
Resultados por e najenaaones y otras 
Resu/lats par alienacions i al/res. 

Deterioro y resultados por ena¡enac~ones del tnmovifizlldo de l11s soctedlldes 
holdmg 
Detenoració r resullats per alrenaetons de fimmob/6/za/ de les societats holding 

40710 14.5 

40720 (-) 2.279,49 (-) 14.954,21 

40730 9.4 - -

40740 

40750 

40800 6i7 (-) 121 .214,41 (-) 91.215,09 

40900 -
41000 

41100 

41110 

41120 

41130 

1-
(1) Etorciao a. que van referidas las cuentas a,.,.ales 1 E•e~~:~c; a/qual van rel&nts els comptes anuals 
(2) Ejercicio entenor 1 &eraci antenor 
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NJF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENvOLOPAMEN 1 ORBA, 
S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 
COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS NORMAL 

Espacoo dostlnaóo para las filmas dO los admlnistradoleS 
Espa¡ destinat pera tes S~gt~atllfltS dfl/s adminfstradors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

(DEBE) 1 HABER NOTES DE 
EJERCIClO 

(OEURE) 1 HAVER LA MEMORIA EXERCIC/ 
2017 

(1) 

12. Diferencia negativa de comblnaclonea de negocio 
0/ferinc/a negativa de comb/nac/ons de negoc/ .. . ......... . . ........ 41200 

13. Otros reaultados -Altres ntsultllts . .. ..... . . . . ... .. ... . .. . ... . ......... 41300 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 .. 12 + 13) 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 8.803,91 (1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 .. 13) .. ... ....... ... . .. 49100 

14. Ingresos financieros -lngressos flnancers .. . . . . '' .. . . ... ..... .... ... . . ... .... .. . 41400 
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 

Oe partícípacions en lnstruments de patnmoní . . ············ ······· 41410 
a 1) En empresas del QfUpo y asoci8das 

En empreses del grup 1 assocíades . . • ................. ........... 41411 
a 2) En leteeros 

En ten:ers . • . . . . . .. . . . . . •.. • . . . .. . ......... . ...... ....... 41412 
b) De valores negociables y otros in&trumentos financieros 

De valors negociables i a/tres instroments financers . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... 41420 
b 1) Da empresas clftl grupo y asoci8das 

D'empreses del grup ·, as&Ociades . . .•••.•••.•.• .. •.••.••••..••••. .•. • 41421 
b2) Oeteroeros -De tercera . • ... • ..• • . • . . . ..•.• .............. . .... . . . . . . . ....... •. 41422 
e) Imputación de subvenciones. donaciones y legados ele carácter financiero 

lmputació de wbvencíons, donaclons l Hegats de canJcterfinancer ....• . •.. . 41430 
15. Gaatoa financieros -Oes¡Hsu f/nanc&res .. .... . .. .... •. . •..••.•.... . ••••.•.•...•••• • . . 41500 
a) Por deLICias con empresas del grupo y asociadas 

Per deutes smb empreses del grup 1 aSSOCÚldes .....•. .. ...• . •......•... 41510 
b) Por deLICias con terceros 

Perdeutes amb ~ . ............. . . . .. •• . .•...•... . .....•. . .•.•. 41520 -
e) Por actualización de provisiones 

Per actusNzsció de provisíons . . .. ... ......••... .. . ................. 41530 
16. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros 

V.rtscló de valor Ronab/e en lnstruments fflllfncers ....•...... .. .. .... 41600 
a) Cartera de negoc:laci6n y otros 

Cartera de negocieció 1 al/res . . . . .................................. . . 41610 
b) Imputación al resultado del ejen:lcio por activos financieros disponibles pat8 la 

venta 
lmpu/aci6 al resulta/ de rexerr:ici per actius financers disponibles par s la 
VtHldB ..•....•.•.••..•... . .•.• .• ..••••• • ••.•.• • .•• •. •.. • ... •• •••• 41620 

17. Olfenlnclaa de cambio -0/ferinc/es de cenvl. . ..... . . . . . . . . . . • • • • o ~ • • • o • .. . . . . . . .. .. .. 41700 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros 

o.terlorament 1 resultat per a1/enac/ons d'lnstruments flnancers . .•. . . .. . 41800 
a) Deterioros y pérdidas 

Daterioraments i perdues .. . . ...... . ··· ····· ·· ······················ 41810 
b) Resultados por enajenaciones y otras 

Resultsts per alienacions i a/tres ..••• . . . . .. ..... . . ~ ... ... ........ .. 41820 
19. Otro. lngraeot y galltot de e: arietar financiero 

A/tres /ngressos 1 despases de cmct&r nnancer. ... ······· ··· ······· 42100 
a) lllCOIPOfDción al activo de gastos flnancleros 

/ncorporació a factiu de despases financeres . .. . ... .. . ········· ... .. 42110 
b) lngreaos financieros derivados de convenios de acreedores 

/ngressos financers derivats de conwmis de credítors •..••.•••••.•...••..•• 42120 
e) Resto de ingresos y gastos 

Resút d1ngre= i despases ...•... . .... . .. .. .. ·· ·········· .. 42130 
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 16 + 16 • 17 + 18 + 19) -RES.ULTAT FINANCER (14 + 16 + 18 +17 • 18 + 19) . ······· . ......... 49200 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -8.803.91 RESULTAT ABANS D'/MPOSTOS (A .. 1 + A.2) ....•... .......... .. ..... 49300 
20. lmpuHtoe sobre benefk:los 13 (-) 2.200,98 

/mpostos sobre bene1/c/s. . . . . . . . , . . . • . . • . . . . • •... .. _ •.••...•••. . 41900 
A.4) RESULTADo DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS (A.3 + 20) 
RESULTAT DEL 'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 6.602,93 
(A.3-+ 20) ..••••• .......... .. . .... ....... . ... . . . ... 49400 

(1) E¡eraao al que van refendas las CIJentas anuales 1 Exetdci 81 qu81 van refelils els comptes snuals 
(2) Ejeraao anterior II'EJce/CICiantetio< 

P1.2 

EJERCICIO 

EXERCICI 2016 (2) 

4.024,32 

20.446,37 

1.658,44 

1.658,44 

(-) 14.659,72 

(-) 14.659,72 

(-) 705.92 

-¿,._e: "~ 

..t:w~ 
'(§' " 7~~ 
"' 1 ~ 
j ;! (-~.5§ ~ 
¡g ~ ROJ.L_Num :>~~A<> 8 n 

AARCEl.ONA .l> 

í!>t> .~ fA ~%4.188, {2 

~~~~:? 



8 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 
COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS NORMAL 

1 
NIF: 
NIF: ~60453271 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL.· 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVolúPAMENT úRBA, 

.S.A. 

Espacoo deshnado para las filmas de los admon.stta<lelres 
E!lpa.t deSftnaJ per a le$ stgnaturos deis odlrnmsl rudors 

8) 

(DEBEI/ HABER 
(OEURE)/ HA VER 

OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
OPERACIONS INTERROMPUDES 

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impueatoa 
Resultat de /'exerclcl procedent d'operaclons lnterrompudfiS net 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

NOTES DE 
l.A MEMÓRIA 

EJERCICIO 

EXERCICI 2017 (1) 

EJERCICIO 

EXERCICI 
2016 

P.1.3 

(2) 

d'lmpostos ... . . . . . . . . . f-.::!4.:2:;00:.:0:..-f----+---------+----------l 
A.&) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.o4 + 21) 6 602 93 4 188 61 

RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4 + 21) L...:.49;:.;5:..:0c.;:;O-L... ___ _..._ ___ · --'------'-------- ·----! 

-
~~¡>..iS D~ 
-s-~co 

~ -lY::..r,;:-t} g ~!;(~~ '%~ 
~ ~N41 ~~ 
t .,., "'<W ~ o), 1 w ~ F(}!.C ~'.r.l . s,z.o ~ m 

~O P il.'~CElGNA 8f O 
-t-: e~ 

~-;~ J' ~( 
,;<~~o/ 

~------------------------------------------------------------------------------ '~ ---
11) E)erc.cio al que van referidas las cuentas anuales 1 Exert>cl al qua/ van referits ets comptes anuels 
(2) E,erdelo """''""· t Ex•rr:icl anterior 

L--------------------------------------------------------------------------------------------
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8 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL PN1 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 1 Estat d'ingressos i despeses reconeguts en l'exerclcl 
NlF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVOlOPAMENT URBA 
~A 

Espaao desbnado para tas firmas de los adm~os 
Espat deS!ínal ~a les SlgfiBtures deis adtmmstradors 

NOTAS DE 
LAMEMORJA EJERCICIO EJERCICIO 

NOTES DE 
EXERCICI2017 EXERCICI 2016 LAMEMÓRIA (1) (2) 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 6.602,93 4.188,61 RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS .. . ............ ... .. 59100 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
INGRESSOS 1 DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 
l. Por valoración de Instrumentos financieros 

Per valoracl6 d'lnstrum&nts nnancers, .. ················· · ...... 50010 
1' Activos financieros disponibles para la venta 

Actius linancers dísponíbúls pera la venda. .. ...................... .. .. 50011 
2 01ros ín¡¡resoSigastos 

Aftres ingressosldespesas ... . , . , . ............................ .. .. 50012 
11. Por c:oberturu de ftujos de &factivo 

Per coberlures de tfuxos d'efectfu . ..• ........ . ...... ~ .......... .. . 50020 
111. Subvenciones, donac:lonee y •doa rsclbldos 

Subvenclons, donlic/ons /1/egats rebuts .•......... ············· '' 50030 
IV. Por Qllnanclaa y p6rdldaa actuaria les y otroa ajustes 

Per guanys 1 p6rrlues ec:tuartals 1 altres a}llsts . ... .. ... . .. .. .... . .. . . . 50040 
V. Por activos no corrientes y paslvoa vlnc:uladoa, mantenldo8 para la venta 

Per ec:tlus no corrents 1 passlus vlncutats, mantlnguts pera le venda ..... 50050 
VI. Diferencias de converalón 

Dlfedincles de conven/6 .. . ..... ........ ..................... .. ... 50060 
VIl. Efecto Impositivo 

Efttcte lmposltlu . .. .. . . .. , ... . ... ...... ... .. . .. ......... .. ... 50070 
8) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 

EN EL PATRIMONIO NETO (1 + 11 + IU + IV+ V+ VI + VIl) 
TOTAL INGRESSOS 1 DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT 
EN EL PATRIMONI NET {1 + 1/ + 10 + IV+ V+ VI+ VI/) ........ ..... ... ... 59200 

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
TRANSFE.R¡;_NCIES AL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 
VIII. Por valoración de lnetrumentos flnllnc:leros 

Per valorac/6 d"lnstruments nnancers. ....• • . .. ........... .. .. ... '' 50080 
1 ActiiiOS financieros disponibles para la venta 

Actius finencers disponibles per 1118 venda. ................ ........ ... .. 50081 
2 Otros in¡¡resoslgastos 

Altres ingrassos/despesas . .......... ....... . ... ................. ' .. 50082 
IX. Por coberturaa de flujos de efectivo 

Par cobftttures de lluxos d"efttctlu . .. ... ················· ... 50090 
X. Subvenciones, don•clones y legados rsclbldos 

Subvenciona, donllclons 11/egats rebuts ....................... , .. ... 50100 
XI. Por activos no corrlentlls y pasivos vlnc:uladoa, mantenidos para la venta 

Par acflus no conwrts 1 passlus vlnculats, manlltlfluts P"' a la venda . . . .. 50110 
XII. Dlferenc:taa de c:onveralón 

O/ffll'6nc/es de conven/6 ... ..... . .. .... . ............ ..... ... 50120 
XIU. Efec:ln Impositivo 

Efttcte lmposltlu . . . . ....... .... . ...•. .. ........ . . . ..... .. ~ ... ' ' .. 50130 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(VIII + IX + X + XJ + XII + Xlll) 
TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PÉRDUES 1 GUANYS 
(VIU+IX+X+XI+XII+Xn/) ............... ..... . ... . .. . .. ...... , ... 59300 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOC1DOS (A+ 8 + C) 
TOTAL D~NGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS (A + 8 + C) 59400 6.602,93 4.188,61 

-
~~1S De 
-s~C'o 
~~ ~ ~ ~ 

"' 1 ~ ~ C/> 
II.J ' ol o u~ m 
w ~ ROAC Núm. 50206$ 0 O SARcaONA .l. 

~~ ~ ~" ~ {:; ~~~~ 
(1) 
(2) 

Ej«dcio al que van refefidao las cueotas anuales 1 éltenxJ al qua/ van reterits e1s comptes snuels 
E¡eracio an!enor. / Eltelf:ici anf!HJOI; 



8 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

PN2.1 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 1 Estat total de canvis en el patrimoni net 

jA60453271 1 
NIF: 
NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIA L: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE 
DESENVOLOPAMEN f ORBA, S.A. 

A ) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ..!:!_____ (1) 

l. Ajustas por cambios de criterio del ejercicio 
y anteriores 
AJusts per canvls de criteri de rexerclcl 
___ (1) i 11nteriors . 

11 . A]uatee por enores del ejercicio y anterlorea 
AJusts per errors del'exercicl ___ (1) í anterlors . . . 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
SALDO AJUSTAT, IN/CI DEL 'EXERCICI ~ (2) ..... 

l. Totallngreao• y gastos reconocidos 
Totallngressos 1 despases reeonoguts . . . . . 

U. Operaciones con socios o propietarios 
Operaclons amb socls o propíetarls 

1 Aumentos de capital 
Augments de ca {ita/ . . ... .. . 

2 (-) Reducciones de capital 
(-} Reduccions df1 capital . .. 

3 Conversión de pasivos financoeros en patnmomo neto (conversión 
de obligaciones, condonaciones de deudas) 
ConveiSIÓ de passius financers en pa/rlfllO(II net (convefSiá 
d'obilgac1011s, condonacions de dautes) . 

o4. (-) Distribución de dividendos 
(-) Dlstribució de dividends . . . • • • . . . . - . 

5. OperaCIOnes con acciones o partidpaeiones propias (netas) 
Operaclons amb accions o parliclpacions própes (netas) 

6 . Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante ele una 
combinación de negocios 
lncrement (reducció) de patrimoní net resulta ni d'una combinació 
de negocis . ........ . .... . ....... . . .......... .. ...... . 

7. Otras operaciones con socios o propíetarios 
Aflres operacions amb socis o propietans . . . . . . . . . . . . . . ... 

Hl. otras varfaclonta del patrimonio neto 
A/tres varlac/ons del petrlmonl net. 

1 Movimiento de la reserva de revalor1zad6n 
Movlment de la resetVa de revalorització (o4) 

2 Otras vanaciooes 
Altres varillcions ........... . 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ~ (2) .. 

l. Ajuat" por cambios de criterio en el ejercicio 
AjustiS per canvl• de crlterl en l'exare/e/ ___ (2) ....... 

11. Ajuetee por errores del ejercicio 
Ajusts per errors de/'exerc/c/ ___ (2). . . .......... . 

O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI _,._, __ (3) .... .. . . 

1. Total ingresos y gastos reconocidos 
Totallngrassos 1 despesu reconeguts . . . . . . . ....... . 

11. Operaciones con socios o propletarloa 
Operaclons amb soels o propletarls 

1 Aumentos de capjlal 
Augmenls df1 capital . .... . 

2 (-) Reducciones de capital 
(-) Reducaons de capital. . . . . . • • . • . . . . . . . 

3 Convers1ón de pasivos financieros en patnmonio neto (c:onversl6n 
de ob4igaeiones, condonaciones de deudas) 
Conversió de pes;ius finencers en pelrimoní nttl (con ve~ 
d'obligaclons. condOnacions de deutes). 

4 (-) Distribución de dividendos 
(-) Distribució de diVidends ....... ........... . 

5 Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 
Operae~ons amb accions o particlpac/ons próples (netes) .. ... . 

6. lncrttmento (reducción) de patrimonio neto II!ISUitante de una 
combinación .de negocios 
lncremtmt·(reducció) de patrimoni nelntsullanl d'una combinacíó 
de negocls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

7 Otras operaciones con· socios o propietarios 
Altres operacions amb socis o propietaris 

111. otr .. varlaclonee del patrimonio neto 
AJtres varfaei/Jns del ¡utrlmonl nat. 

1 MOVImíent~ de la rHerva de revalorizacl6n 
MoVIfnttnl :Je lll reserva de rev~tz«:~j (o4) 

2 Otras vanaciones 
Altres vari~~eions . . . . . . . . . ... 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 
SALDO, FINAL DE·L'EXERCICI "'" (3) 

EspaciO deGIII1adO para las finnos de los adm.,.stradorts 
Es¡Hii des11n11 pera les s1f!nalures deis arJministradors 

ESCRITURADO 
ESCRIPTURAT 

Ot 

CAPITAL 
CAPITAL 

02 

¡-:5:..:.;11:....-.f_1.532.580_:.,6_0_-l---

512 

513 

514 1.532.580,60 

515 

516 

517 

518 

PRIMA DE EMISIÓN 
PRiMA D'EMISS/0 

03 

.. 
~~51~9~+---------------~~---------------+----------------~~ 
~~52~0~+---------------~~---------------+----------------~5 ~ 
~5~2~1-+--------------~--------------+--------------45 ~ 

~ 
~ 

~5~22~---------~------------~--------~§ 

~~5=23~+-----------------~---------------4----------------4"' !1 m ~ 
~~~~------------------+-----------------~~----------------4~ 

~~5~3~1-4------------------+-----------------~----------------~~ 
532 ~ ~~~4-------------------+------------------1------------------~ffi 

~5~11~-1~5~i3~\:2~5~80~n~IO~~-----~------~~ 

~~51~2~+----------------4-----------------+----------------~~ 
513 

514 1.532.580,60 

515 
516 
517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

531 
532 \

- >-
.. L ti>. 

525 1.532.580,60 

(1) Ejercido N·2 1 Ei<ercici N-2. 
(2) E)erdclo anterior al que van refendas las cuentas anuales (N-1) 1 Exeroer antenor al quat van relents efs comptes anua/s (N-1) 
(3) E)e<clclo 91 que van referidas tas cuen1as anuales (N). 1 Exete~cl al qual van referits els comptesanuafs (N) 
(4) ReM<Vo de rovalonzaoón de la ley 1612012 de 27 de doclembre Las emp-esas acogidas a di~IC>OneS de revalorizaoon di&trltas de la Ley 16/2012 debetén detallar la noona legal en la que se bas¡r¡ 1 

RosoNa dfl mVilfontz&Oóde la LJe/ 1612012. dfl21 de ct.s.mbro Les empteses acoltides a diSfJOSIC10flS dfl revalontzaaó drflmlnts de la Uei 1612012 h8uran de dei/JRar la nonna legal en la oua/ es basen 
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8 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

PN2.2 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 1 Estat total de canvis en el patrimonl net 
NIF: jA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINA CIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE 
DESE~'ii'OCOPJliME~ 1 ORB~. S.:A. Espaoo cle$llnado para las filmas ele los adminls11adores 

Espa¡ des/11'18! p&r a les SJg!lalures deis admlllisttadors 

(ACCIONES Y PARTICIPACIONI!S RI!SUI. TADOS DE I!JE:RCICIOS 
EN PA'IlUMONIO PROPIAS) ANTERIORES 

RESERVAS (ACCIONS 1 PAJmCIPIICIONS RESULTATS D'EXERCIC/S 
RESERVES EN PIITRIMONI I'RÓPIE$} ANTERJORS 

~ 05 ts 
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 

511 328.258,58 SALDO, FINAL DE L'EXERC/CI ~ (1) . . ·· ········· ·· 
l. Ajustes por cambios da criterio del ejercicio 

y anterior&& 
Ajusts per un vis de crlterl de rexerckl 
___ (1) 1 anterlors ............ . . . • .. . • . . . . . . . . . • .. 512 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 
Ajusts p&rerrons da /'ex&re/c/ ___ (1) /anterlors . . .... 513 

8) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
328.258 58 SALDO AJUSTAT, INICI DE I.'EXERCICI ~ (2) .. . . . . .. 514 

l. TotellngrftSos y gastos reconocidos 
Tote.l/ngressos 1 des(Hses reconeguts .. . · ·· · · · . . . . . . . . . 515 

11. Operaciones con socios o propietarios 
Operac/ons amb socls o propletarls . . . .... .. . .• ... . .. . . . 516 

1. Aumentos de capital 
Augmanls ds espite/ ..•....•. . .. ... ... . . .... . . . . . .. . 517 

2. (-) Reducciones de capital 
(-) Rsduccions de ca¡ite/ . ...... . ... , .. .. . . . . . . .... ... . .. 518 

3. Conversión de p8$ÍVOS financie/Os en pallimonio neto (conversión 
de obligaciones. condonaciones de deudas) .., 
Conversió de pa$$ius fínancers an patrimoni net (cooversló "' cfobligacions. condonacions de deutss) . ••. . .. .... 519 ~ 

4. (-) Distribución de dividendos ~ (-) Oistribucíó de dividends ....• ... .... .... .. 520 <!) 

5. Operaciones con a<:ciooes o participaciones propias (netas) ~ 
Operacions smb scaons o par6cipacioos própies (nstes) . .. . .•. 521 :S 

8 Incremento (reducción) de patrim01i10 neto resuhante de una <e 
combinación de negocios ~ 
lncf!HIIfNII (reduccíó) de patrimom net resultBnl d'una combina ció ~ denegocis .. ........................ -··· ··-·- -·· ·· · 522 

7. Otras operaciones con socios o p10pietaños 8 
Altres operacions amb socis o propietaria •. ............... .. 523 "l 

111. Otras variaciones del patrimoniO neto 
5.109,02 ~ Altres varlllc/ons del patrlmonl net. ...•... .......... .... 524 < 1. Movimiento de la re$&1'1/a de r&valoñzación @ Moviment de la reseMJ de revaloritzaeíó (4) ............. .. .. 531 

2 . Otras variaciones 0.. 

Al/res variacions . ............. . .. .. .................... 532 !i 
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ;¡: 

333.367,60 w 
SALDO, FINAl. DEL 'EXERCICI ~ (2) ... .... ... .. . 511 ~ 

L Ajuatea por cambios de criterio en el ejercicio ;¡: 

Ajusts par canvls de crlterl •n /'exerc/cl ___ (2) ....... 512 ~ a. Ajuatea por error&a del ejercicio 
AJusts par etTOr$ de rexen:lcl ___ (2) ... .. . .... ...... 513 

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 333.367,60 SALDO AJIJSTAT. INICI DE I.'EXERC/C/ ~ {3) .•.•• 514 
L Totel lngreaoe y gHtoa reconoddoe 

TOUJIIngressos 1 deSfHSIIS reconftfiUIS ................... 515 
u. Operaciones con socios o propietarios 

Operac/ons amb soc/s o propletar/s .... ' ......... .. .. . 516 
1. Aumentos de capital 

Augmenls de capital ........... ......... ............... 517 
2. (-) Reducciones de capital 

(-) Rsduccions de capital . . ......... . ... . . . . . . . . . ........ 518 
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 

de obligaciones. condonaciones de deudas) 
Conversló de passius fínancers en patrimoni nst (conwrsió 
cfobligscions, condonaclons de deutes) . .. . . .. .. ... . . ......• 519 

4. (-) Distribución de dividendos 
(-) Dislribució de dtVidends ... ... ... .. ··· ··· ... .. .. .. ... 520 

5. Opemclones con acciones o participaciones propias (netas) 
Oparecions amb eccions o participacions pt'Opies (nates) . .•. 521 

6. Incremento (11!ducci611) de patrimonio neto rnuhante de una 

~iSD~ combinación de negocios 
lncremsnt (rsduccíó) de patrimoni net rusultanl d'una combinací6 ~ C'o 
denegocis . ................ ...... .. .. ................ 522 <:.:> r: .. ~' 

7. Otras operaciones con socios o propietarios fls} ~~ Al/r8s operacions amb socis o ~etllns .. .... .... .. . 523 ~ f.i?<.. ") f! 
111. Otras variaciones del patrimonio neto ~ ( ~ ..., ~ m O Altr&s var/ac/ons del patr/monl nftt .. .. . . . , . . .•.. . , .. ••. . , 524 
1. Movimiento de la reserva de teValorización 

:! ~ R~~0~o~ !$' 0 Moviment de ls ruserva de ruvalorització ( 4) . .•.•••. ..•. •••• 531 :l ·NA .; 
2. Otras variaciones 4.188,61 ~\~.) ~ ~$! Altnts variacions .. ... . , . .. .. . . ................. ..... . . . 532 ,...:¡ 
E) SALDO, FINAL DEL EJ~RCICIO 

337.556,21 ~~d::.¡4JJrR; r~#J SALDO, FINAL DEL 'EXE/!CICI ""' (3) .... .. ......... 525 

(1) Ejerdcio N-2. / Ei<erc:Jci N-2. ~ - # 
(2) Ejerdcio an!erior al que van referidas los cuentas anuales (N·1 ). 1 Exeteicl StltetfOf al qua/ van 18/erits els comptes anuals (N·ll 
{3) Ejercicio al que van roletidas las cuentas anuales (N)./ Ex&nxi al qual ven 18ferits els comp/es aoollls (N) 
(4) Resarva de revalaización ele la Ley 16/2012. de 27 ele dicienD'a. Las empresas acogidas a dis¡losoones de mvakm.aaón dlslinlas ele la Ley 16/2012 debenln detalar la norma legal en la que se baSan 1 

Resetva de tev-acióde la LJei 1612012 de 27 de desemboe las.....,._~ a dlstJO$lóons de mvaloti!zació cf1erents de ta l..lel 1812012 h111N811 de detslar la nonna legal en la qiiM es basen 



B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

PN2.3 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 1 Estat total de canvis en el patrimoni net 
~--------------------~ 

IA60453271 1 
NIF: 
NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL· 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE 
DESENVOLOPAMENT URSA. s.A. 

Ecpaao docbnlldo para las fom1as d& los adrruntslradores 
Esp41 cto•t•nal p4r o les stgnatutr?s deis admmtSirodof's 

f---- OTRAS APORTACIONES 
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1. 

2. 

C) 

l . 

11. 

DI 

). 

11. 

1 

2 

3 

4 . 

5 

6. 
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111. 
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E) 

(1) 
(2) 

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 
SALDO, FINAL DE L'EXERC/C/ _

20
_''-- (1) 

Aj uates por cambios de criterio del ejercicio 
y anterior•• 
Ajusts par canvls de criteri de l'exerc/ci 
- "'- '-' __ (1) 1 ;mteriors . 
AjuatH por errores del ejercicio y anterior .. 
Ajusts per errors de l'exercici ~ (1) /anterlors 
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
SALDO AJUSTA T. INICI DEL 'EXERCICI ~ (2). 
Totallngreaoa y gastos reconocidos 
Total lngreuos 1 despe$es reconeguta 
Operaciones con socios o propietarios 
Operaclons amb socls o propletarls 
Aumentos de capital 
Augrmtnls de cap¡ tal. . . . . . . . ..... . 
(-) Reducciones de capítal 
(-) Reducciolls de capital . . . . . .... . 
Conversión de pasivos financieros en palnmonoo neto (conve111oon 
de obligaeoones, condonaciones de deudas) 
Converslcl 1111 pass~us financers en patnfi'KHII net (con~rstcl 
cfobligaaons. coodonacions de deutes) 
(-) OtstnbuciÓn de d'ovidendos 
(-) Distrlbucicl de dMdends . . . . . ... . 
Operaeíones con acciones o participaciones prop1as (netas) 
Operac!ons smb accions o parlicipacions prclples (na/es) .. 
Incremento (reducción) de palrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios 
lnctement (teduccicl) de patnmom ne/tesultanl d'uns comblnació 
d&negocis ... .. .. . . , . , . .. .. ..... 
Otras operaciones con socios o propletaroos 
Allres operaCIOns amb socis o prop.etsns 
Otrn variaciones del patrimonio neto 
A/t19s varlaclons del patrimoni nat . . ........ . ... . .... . . 
Movimoento de la reserva de revalonzadón 
MoVJment de la reserva ae reva!ontzaCicl (4) .............. . . . 
Otras variaciones 
A/tres variacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........• . . . 
SALDO, FINAL OEL EJERCICIO 
SAL.DO, FINAL DE L'EXERCICI_"-"-- (2). .. . .. ........ 
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 
Ajusts per canvls de criteri en l'exerr:lcl_,._,. __ (2) .. 
Ajuates por errores del ejercicio 
Ajusta per errors de l'exerclcl..!!!!!...- (2) . • •. 
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
SALDO AJUSTAT, INICI DEL 'EXERCICI _,.,_., __ (3) ... 
Totllllngreaoa y gastos reconocidos 
Totallngressos 1 despases reconeguta 
Operaciones con socios o propletarloa 
Operaclons amb soc/s o propietaria 
Aumentos de capital 
Augtmmts de capital. . . . . . . . . . . . . . . • •• 
(-1 Reducciones de capítal 
(-) Reducdons de capital... . .. . . . . . 
Con~rsión de pasivos finanoeros en patnrnoruo neto (con~rsión 
de obligaciones, condonaciones de deudas) 
ConveiSicl de passius finsn~IS en patrimont net (con~f'SJO 
cfobligiC!ons. conrionacioos de deutes) . . . . . . . . . . . . ... . 
(-) Oislribución de dividendos 
(-) Dislribució de dividends . .. . . . . . . . . . . .. ...... . 
Operaciones con acclones o partlclpaclonoa propias (netas) 
Operaclons amb acclons o par1lclpacions próples (netes) . . . . 
lnCillmento (reducc'tón) de patrimonio neto resultante de una 
comb1naclón de negocios 
lflCIIJment (reducció) de petnmDI'II net resultan! d'una combmaCIÓ 
de negocis .. .. . .... . ....... . 
Otras operaciones con socios o propíetaroos 
Altres operacions amb socis o propietaris .....•......... . • .. 
Otraa v•rlaclone• del patñrnonlo nato 
A/tres varlaclons del patrimonl net. . . . . . ......... .. .... . 
MOIIimiento de la reserva de revalorización 
MOIIiment de la reserva de revaloritzaci6 (4) ....... • . . . . ..•.. 
Otras variaciones 
Al/res variscions . ......... ..... . .............. . ....... . 
SALDO, FINAL OEL EJERCICIO 
SALDO, FINAL DE L 'EXERCICI "''' 

E¡ercloo N-2 1 Exe;c,Q N·2 

(3) .. . ..... .. • .. .. 

511 

512 

513 

514 
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517 

518 
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521 
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524 

531 

532 

511 

512 
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518 
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520 

521 

522 

523 

524 

531 

532 

525 

AL TRES APORTACIONS 
DESDC/S 

07 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
RESULTAT DE L'EXfRCICI 

08 

----1--..:....:5.109,02 

5.109,02 

4 .188,61 

(-) 5.109,02 

4.188,61 

4.188,61 
6.602,93 

(-)4.188,61 

6.602,93 

(OlVIDEN DO A CUENTA) 
(DIVIOENDA COIIPTf!} 

09 

--- -·-

-

(3) 
(~) 

E¡erctclo anteri« al que van refendas las cuentas arnJales (N-1) 1 ExefQCI antenor al qua/ v1111 relenls els compres anuals (N·1) 
EjerCiciO al quo van roiendas las cuenlas anuales (N) 1 E:xi'IICtci al oual van relenls els compres anusJs (N) 
ReHrVa do rovalonZación d& la Ley 1612012, da 27 de dlaembro Las empresas aoog¡das a dlsposociono.s de revaloozaaón diSllntas de la Ley 1612012 debef'lln delatar la noona legal en la QUe se bas..., 1 

.._ __ R_e$8Naóe teValoritzaci6de/a L.Jei 1612012. do 27 óedo~mbro Lesempreses aoollidesadtspo$K>Ortsóe rova/onlzaoóáferentsdela Uel11li2012 haUfllfl de delanarla nonna lega/en la quales basen 
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B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

PN2.4 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 1 Estat total de canvls en el patrfmonl net 

IA60453271 
1 

NIF: 
NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE 
DESENVOLUPAMENT ORBA. S.A. 

A} ~ALOO, FINAL DEL EJERCICIO 
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI ___ {1).. . ....... . 

1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
y anteriores 
A)usts per canvls de crttert de l'exerc:lcl 
___ {1) Jantrutors , . . . ........ . , . . . • . . , .••. 

11. Ajustes por errores del ejercicio y anteriores 
A)usts par errors de l'exerdcl ___ (1) 1 anterlors ...• 

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
SALDO A.IUSTAT, INJC/ DE L'EXERCICI ___ (2) . .. •. 

L Total Ingresos y gastos rec:onoc;ldos 
Tota/lngressos 1 despases rec:oneguts 

n. Operaciones con soc;los o propietarios 
Operaclons amb socls o propletarls . . . .•.............. 

1. Aumentos de capital 
Augments de espita/.. .. . . . . . .. .. .. . . . . .. .... ..... .. 

2. (-) Reducciones de capital 
(-) Reduccions de capital . ...... . .. .. ... . .... . ... . . . •.. . . 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

Espaao oestJnado para las firmas de Jos attntrlostraóonls 
Espat C1e.sllnat pera les Slgl!alUill$ deis edminlstradols 

OTROS INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO NETO 
ALTRE$/NSTRUMEifl'S 

DE PATRIMONI NET 

10 

AJUSTES POR CAMBIOS 
DEVALOII 

AJVSTS PER CA/M$ 
DEWILOR 

11 

SlJBVI!NCIONES, DONACIONES 
Y LEGADOS RECIBIDOS 

SUBVENCIONS, DONACIONS 
1 LLEGATS REBUTS 

12 

3. Conversión de pasivos financieros en patñmonio neto (conversión 
de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conversló de pessivs finef!C9rs 811 petrimoni MI ( conversió 
d'obligecions, ~cions de deutes) . ....•.. . • . .......•. • 

4, (-) Distribución de dividendos 
(-) Distribució de dillidends . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . 

5. Operaciones con acciones o participaciones propi as (netas) 

"l 

~~51~9~----------------~--------------~-------------4~ 
~ 

~-~52~0~~--------------~--------------~~--------------40 
~ 

Operacions amb acdons o patticipacions própies (netes) . ..... . 
6. Incremento {reducción) de patrimonio neto resultante de una 

combinación de negocios 

~5=2~1-+--------------r--------------r------------~S 
< 

Jncrement (reducció) de petrimoní net resultBnt d'uns c:ombinació 
de negocls . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . • .. .. .. . .. . 

7. 01ras operaciones con socios o propietarios 

~ 
~ 

~~52=2~----------------~--------------~-------------4~ 
A/tres operacions amb socis o propietaris . . . .... . ......... . 

111. Otru variaciones del patrimonio neto 
~--~5~23~-4---------+---------4---------~~ 
~ ~ Altres varlaclons del pstrimonl net . . . ...... . . . . ....... . . . 

1. Movimiento de la reserva de revalorización ~~~~---------+--------~~-------~< 

Molliment de la reserva de reva/orltzació (4) ... . ...... • .. . ... 531 § 
... 2. 01ras variaciones 

Altres vsriscions . ... . .......... . .............. . ...... .. 
C) SA.LDO, FINAL DEL EJERCICIO 

~5=3~2~---------------r--------------+-------------~~ m 
SALDO, FINAL DEl 'EXERCICI ___ (2) . . ....... . . . . . . 

l. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 
A)usts per canvls de crtterl an l'exarclcl ___ (2) . ...... 

11. Ajustes por errores del ejen:lelo 
AJusts per arrors del'exen:lcl ___ (2) .. .. . . ... ..• .... 

O) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
SALDO AJUSTAT.INICI DEL 'EXERCICI ___ (3) .. .. .... 

1. Total Ingresos y gaatoa reconocidos 
TotallfiSIT8$$0S 1 despases reconeguts •..•. • ••.• . •. . .•.•. 

11. Operaciones con socios o propietarios 
Operaclons amb socls o proplatarls ...••.........••••... 

1. Aumentos de capital 
Augments de cepita/.. . . . .. . .. . .. .. • ....... ......... .. 

2. (-) Reducciones de capital 
(-) Raduccíons de capital . . .... . .. . .. . . . .•....... . .•..•.. 

3. Converalón de paliÍIIOs financieros en patrimonio nato (conversión 
de obligaciones, condonaciones de cleudas) 
Conversió de passius financers en patrimoni net (conllltrsió 
d'obligacJons, condonacions de deutas) . . . . . • . • . . . . ..•. . •. . 

4 . (-) Distribución de dividendos 
(-) DistribucJó de dividends • • • • . . . • . . • .. .. .......... . . . 

5. Operaciones con acciones o participaciones p!O!Ilas (netaa) 

~-~5~1~1-4----------+-------------4---------------~~ z 

~5~1~2~---------------r--------------+-------------~§ 
513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

Operacions amb acdons o particJpacions própias (netas). • . . . ~..-.:5::21.:,_t----------t---------1--:;;~~~~----j 
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 1 ~ ~ 

combinaci6ndenegocios ~p.1S O~ 
:ra,:;;,tf~Jd~.pa~~ net(f1$1J'~~~-~u:'_~~"'.~~~~ 522 e:¡ )~ C'~ 

7. Otras ope¡aciones con socios o propietarios 11 d ·~" 
Altres operacJons amb socls o propíetatls .. .. .. .. • .. .. .. .. . 523 r¡ :? d-.tJ~ ~ ~ !'!! \ 

111. Otras variaciones del patrimonio neto '< 1 ~ .., ~'-.(4 , "e, 
Alfres varlaclons del patrlmonl net . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . . 1-.:::5:;24;!......+---------+--------f-R~~,..,.,. -.,::--~.=,.,=~ r;¡ .ffi~ 

1. Movimiento de la reserva de re\llllortzación , l !;. ROAC NiJm. 50206 ¡,; (") 
Moviment deJa resarva de rai!Biotització (4) . . . . . . . . . . . • . . . . . 531 P 'P I>J.tr .l'i C'.~A ~ 

2
' ::a::s. .. . .. .. . .. . . . . . . .. . .. .. . .. ... .. ... . . . 532 ~\~ült, B }!J. 

E) SALDO,FINALDELEJERCICIO ' . ""~ '-'4,. ff ~:'11 
SALDO,FINALDEL.'EXERCICI (3) . . . . . .. . . . . . .. . 525 ~·0, ._,..t trrfJv J..~// 

(1) EJeracio N·2. / Exercd N·2. ~ - -::?"' 
(2) Ejen::ldo an1et1or al que ~ refelidas las cuentas aooales (N·1) 1 Exerdd anterior al qua/ van teferits el$ compres anuats (N·1) -
(3) E¡eraco a1 que van refen<las las cwmas anuales (N~ 1 Exardd al qUIII van roferfts els compt&s anuars (NJ 
(4) Reserva de nMIIorizaoón de la~ 1612012. de V de dlóembre. Las empesas 8COQidas a disposidones de revaJoriz.aaon disllntas de la Ley 1612012 del:lenln detalar la norma legal en la que se basal / 

ReseM de IIIVaobntzaaóde ta LJet 1612012. de 27 de desambnl. Las empmses BtDIIides a tfsposic;Jms de revalolitzaaó cfferents de la Llt!t 1612012 hllufan de del8/lar 18 notma /eg8l en laquales ~Jasen. 



B ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET NORMAL 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 1 Estat total de canvis en el patrimoni net 

IA-60453271 NIF: 
NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL. 
DENOMINACIÓ SOCIAL 

1 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA DE 

PN2.5 

DESENVOLOPAMEN 1 ORBA, S.A. 
1--

EspaCIO deStinado para las firmas de los acmmiStradores 
Espai Mslm•l par a le's s¡gnatures deis a<lmlll/Siradors 
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11. 
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2. 
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5. 

6. 

7 

111. 

1 

2 

E) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

SALOO, FINAl. DEL EJERCICIO 
SALDO, FINAl. DE I.'EXERCICI ~ (1) 
Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
y anteriores 
AJusts per can vis de criteri de /'exerctct 
~ (1) i anteriors .. 
Ajustas por errores del ejercicio y anteriores 
AJusts per errors de i'exereicl ~ (1) lantarlors 
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
SALDO AJUSTA T. INICI DE l. 'EXERCICI ~ (2) , .. 
Totetlngreaos y gastos reconocidos 
Totol tngressos 1 despases reconeguu 
Operaciones con aoctos o propietarios 
Opet~~clons amb socis o propletaris 
Aumentos de capítal 
Augments de capital . . . . . . 
(-) Reducdones de capital 
(-) Reduccions de capital. . . . . 
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 
de ob4igaciones, condonaciones de deudas) 
Convei'SIÓ de passius línancers en parrtmonl net (conversló 
d'ob/lgacions, condonacions de deules) 
(-) Distribución de dividendos 
(-) Drstribució de dividends . . . .. . .. . . . .. . 
OperaciOneS con acciones o participaciOnes propias (netas) 
Opflracions amb accíons o participacions próples (netas) . . 
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios 
lncrement (reducció) de patrimonl net resultan/ d'una combinació 
denegocis .............. . .. 
Otras opereciones con socios o propietarios 
Allres operacions amb socis o proplelaris . 
Otras variaciones del patrimonio neto 
A/tres variacions del patrimoni net 
Movimiento de la reserva de revalorización 
MoVImenl de la reserva de revaloritzsció (4) 
Otras vanaciones 
Aitres variecions . . . . . . . . . . . . 
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 
SALDO, FINAl. DEL 'EXERCICI ~ (2) 
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 
AJusta per canvis de criterl en rexerclcl ___ (2) . .. ... 
Ajustes por errores del ejercicio 
AJusts per errors de l'exerclc/ ___ (2) .. 
SALDO AJUSTADO, INICIO OEL EJERCICIO 
SALDO AJUSTAT, INICI DE I.'EXERCIC/ _,._, __ (3) ........ 
Totellngresoa y gaatos reconocidos 
Totallngressos 1 despases reconegurs . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Operaclon .. con socios o propietarios 
Opot~~dons amb soc/$ o propleteris 
Aumentos de capital 
Augmenls de capital . .... .... . 
(-) Reducciones de capital 
(-) RlldcH;Qons de capital.. . .. . . .. 
Converstón de pasivos finanaeros en patnmonio neto (converstón 
de obligaciones, condonaciones de deudas) 
Conve!Sió de passius financer:s en palrii'TIOI'i mil (convetSIÓ 
d'obligac/ons, condonac/ons de deutes) . . . . .......... . 
(-) Distribución de dividendos 
(-) Dislribució de dMdends . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . 
Operaciones coo acciones o participaciones propias (netas) 
Operacions amb accions o parllclpaclons própies (netes) . .... . . 

TOTAL 
TOTAL 

511 1.865.948,20 
¡.-..;:;..;..;.._+--

512 

513 

514 1.865.948,20 

515 4.188,61 

516 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

531 

532 

511 1.870.136,81 

512 

513 

514 1.870.136 81 

515 6.602 93 

516 

517 

518 

519 

520 

521 
lncremenlo (reducción) de palrimonio neto resultante de una 
comblnaclón de negocios ~ 
lncrement (redueció) de palrimorn net resullant d'una comblnació ~· ~p. i S D~ ·· 
de negocis .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. 522 ~>0 ..-:-~ c.0·~ Otras operaciones con socios o prop!etaroos ~r.~ 
Allres opetllcions amb sccis o propielans . . . • . . . . . . 523 ·~~ ~ 
Otras variaciones del patrimonio neto 1 w~ -;; 
Altres varlaclons del patrlmoni net. . , . . . . • . . . . . 524 '\{~~· 1/1 
Movimiet'to de la reserva de revalorización U :. '7':? 'il o J 
Movrmenl de la reserva de revaiontzaaó (4) • . . . . . . . . 531 1 w e f¡:JAC Nlo!"' S<!20ó 'TI 

Otras vanac100es 1 e: ~- fil.FCE, ON~ .~ [ ; / 
Altres vanacions 532 1.!) '- !;¿ ~ !J 
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO \ v.l 'í[! ~ ;i;' j 
SALDO,FINAI.DEL'EXERCICI "'" (3) .. ......... 525 1.876.739,74 ...>,..,\lA- _,:j' {0/ 
Ejerc•cio N·2 1 E•e~ICi N-2 ' '-' 1{.~-::r -<. 'r'_// 
Ejercicio anterior al que van referidas las CUC!ntas anualu (N·1). / ExefDC/ anterior al qua/ van relerits els r:cmples anuals (N·1) · , , _ - A~' 
Ejorcicoo al que van referidas las cuentas anuales (N) 1 E>oltJICI al qual van rofenls ets comples onualt (N) ~ 
Rose<Va de revatQnzaoón de la Ley 16/2012 M 27 do diCiembre Las empresas accg¡das a disposicoor>es de mvolorizaoón diSirllas de la Ley 1612012 debOrlln dela.lac la norma legal en la que se basan 1 
ReMH~~a de revatonaaoo ele la LJei 1&20 12. de 27 de ttesemore Les empreses ar:olides a di~s de mvatonll/JOÓ diferef!ls <te la !ko 1612012 """"'" de detallar lil """"" fc9<>1 en la q~J~tl es basen 
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8 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL 

NIF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAl: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVOLOPAMEN 1 ORBA. 
S.A. 

Espado Clestlna<IO para las rtmas ele lOS admnl$118d018$ 
Espat destínal pera lBS SlgnlliU18S deis admlfllst1at1ors 

NOTAS DE 
LA MEMORIA EJERCICIO 

NOTES DE 
EXERCICI 2017 LA MEitlóRJA (1) 

A) FLU.JOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE EXPLOTACIÓN 
FLUXOS O'EFECnU DE LES ACTMTATS D'EXPLOTACIÓ 

1. Resultado del ejan:lclo antes de Impuestos 8.803,91 Resultat de l'exen:lclabans d1mpostos . .. ... . . .•....•. . .. ···· · ····· 61100 

2. Ajustes delmaultado 122.565,21 A}usts del resultat . . . . . ... . .... . .. .......•.. •• ....•... . . . . . . . . . . . 61200 

a) Amortización del inmovilizado ( +) 6i7 121 .. 214,41 Amorlltzacló de fimmobllitzst (+) . ... ... .. .. . . . . ..... ..... . . . . . . . . ' . . 61201 

b) Conecciones valomtlvas por deterioro(+/-) 
Correccions vltlorativas par deteriorament {+1-) . .. ..... . .. .. . . .... .. . .... . 61202 

e:) Variación de provisiones ( +1-) 
Variació de provlsions (+1-) .. ...... .. ......... .. .. ·· ·• ·· . ······ · ... 61203 

d) Imputación de subvenciones(-) 
lmputació de subvancions (-) . ... ... .. . .. ... ..... .. .......... ... . ..... 61204 

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 1.350,80 R8Witsts par baiKes f alienacions de fimmobiNtzat (+1-) ... .. .. . . .. ... .. .. . 61205 
f) Resultados por bajas y enajenaciones de inslrumenlos financieros ( +/-) 

R8Witats par baixes i aüenacions d'instruments financers (+1-) ........ . ... 61206 

g) lngmsos financieros (-) -lngressos finencers (-) .... ..... ..... . ....... ........... .. ... ... ... .. 61207 

h) Gastos fin_andaros (+) -Despasas financ:eres (+) . ...... . .... .•• .... •...... ... •. . ·· ··· ······ ·· 61208 
i) Diferencias de cambio(+/-) -DiferencJas de c•nlii (+}-) . ...... . ......... . ....... ..... ' ... . ....... .. 61209 

j) Variación de valor razonable en lns11Umantos financieros ( +/- ) 
Variació de valor raonab/6 en lnstrufTHH!ts fiiUincers (+1-) .... .. .. ...... ... ,. 61210 

k) Otros Ingresos y gastos(-/+) 
Altres íngressos í despases {-1+} . . . ... ................. . . ........ ... 61211 

3. Cambios en el Cllpital corriente (-) 787.642,25 canvls en el capital corrent .. . ... . ......... ....... .. .. ... .. .... ..... 61300 

a) Exístenc:ias (+/-) (-) 31.587,95 Exlsffmcies (+1-) ....... . . ....... ...... . .. . ......... . ... . . ... .• .... . 61301 

b) Deudoras y otras cuentas para c:obnu (+/-) (-) 1.206.563,95 Deutors í altres c:omptesa cobrar (+1-) . .. ........ ....... .. . ... ........ .. 61302 

e) Otros activos corrientes ( +/-) (-) 28.790,03 Altres ac:tíus oom:nts (+1-} . ........... .. ... •.... . .... .... . . .. .. ..•. .. 61303 

d) Acreedores y otras cuentas para pagar(+/-) (-) 285.537,52 Ctechtors f altres con1pres a ¡»gar (+1-) . ... ... ............. ........... .. 61304 

e) Otros pasivos corrientes ( +/-) 764.837,20 Altres passíus cotretlls (+1-) ....... . . ..... . . •.. .. .. .... . ... •. .. . ... .. . 61305 

f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +1-) 
Altres ac:tíus i passius no corrents {+1-) ...... ... .. . . ... .. . ........... . .. 61306 

4. Otros f!ujoa de efec1lvo de las actiVIdades de explotación 
Altres tluxos d'efectlu de /es at:flvlfats d'exp/otac/6 . . .. . .. ........ . ...• . 61400 -

a) Pagos de interesas(-) -Pagamants d'interessos (-) . .. .. .. . .. ..• . .. . ......... . ... .. • . . .... . . .. 61401 

b) Cobn:>s de dividendos ( +) 
Cobnlmants de Clividends (+J .... . . . ...•. .. ...... ..• ... •.... .. .... .. . . 61402 

e) Cobros de intereses ( +) 
Cobnlments d'intaressos (+) . ....... ............. ....... . ~ ....... .... 61403 

d) Cobros (pagos) poi' impuesto sobre beneficios(+/-) (-)2.200,98 Cobraments (pagaments) par 1m post sobre beneficis (-1+) . •• .. .. . . . .... .. . . 61404 

a) Otros pagos (cobros) (-1+) 
Altres pagafTHH!ts {cobraments)(-1+) . . ............. ..... ..... .. .. ...... 61405 

&. Flujos ele efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) -658.474,11 Fluxos d'efectlu de les actlvn.ts d'explotac/6 (1 + 2 + 3 + 4) . . . . . . . . . . . ~ .. 61500 

(1) E¡etciao at que van refendas las cuarnas anuales 1 Exeraci al qua/ van mffHIIS ets comp¡es anuats. 
(2) E¡e!oao anlenOr 1 Exeroo antenor 

F1.1 

EJERCICIO 

EXERCIC/ 2016 (2) 

6.739,17 

105.344,72 

91.215,09 

422,43 

(-) 1.658,44 

14.659,72 

705,92 

1.593.206,94 

26.352,44 

1.660.090,64 

(-) 33.227,48 

240.019,33 

(-)300.027 ,99 

(-) 15.161,02 

(-) 14.659,72 

1.658,44 

(-) 2.159,74 

-~ ~ 
#'~~ ~¡: M ~ .. ~· .... r. ·"" 
r¡~ rt.,. 

~ j N· ~ 
::1:; ~ ~~ 
w ~ ROAC Num. 50206 ¡ 0 O RARCEI.ONA l> 

ó tl ~ 
~ ./t:;, '4:;¡Tí:#;:f0 ~ 

-_¿/-
-
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NIF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESENVOLDPAMEN 1 úRBA. 
SA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL 

Espacio desllnado para las rlf'mas de los odmlnlstrado<es 
Espat dostmat pera les stgna/ures deis admmtsll'9dols 

NOTAS OE 
LA MEMORIA 

F1.2 

EJERCICIO EJERCICIO 
NOTESOE 

EXERCICI 2017 EXERCICI 2016 LA MEMORIA (1) (2!_ 
8) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTlVIDADES DE INVERSIÓN 

FLIJ)(OS D'EFECTIU DE LES ACTMTATS D1NVERSIÓ 

6. Pagos por Inversiones (-) (-) 235.285,44 (-) 49.520,19 Pagament& per inversions (-) . . . . . • o 00 62100 - - -
a) Empresas del grupo y asociadas 9.5 Empreses del grup i associades . . .. . o o .. .. o o o . . . .. . .... . .... .. 00 62101 
b) InmoVIlizado intangible 6 H 28.134,63 (-) 10.339,35 tmmobilítzat intangible . ... ······· .... ...... . ... .. ... . ... .. .... 62102 
e) Inmovilizado material (-) 200.962,81 (-) 390180,84 lmmobilltzat material . ... .. .... .. .... . ..... .... . .. .. ... ... . . . . 62103 
d) lnver•iones inmobiliarias 

lnvftr'Sions immob/Náries .. ···· ·· ············ 000 . . ....... o o 000 62104 
e) 01ros activos financieros 

Altres ectius finencers . .. ............. .. ........ 00 . ... . .... 62105 
1) Ac1Jvos no corrientes mantenidos para vente 

Ac6us no cort'flnts manlinguts pera venda ......... ...... ooo 62106 
g) Unidad de negocio 

U111tatde negoci ....... ...... .. ····· ·· ··· ..... .. .. . ..... o o 62107 
h) Otros activos (-) 60188,00 -Altres ac6us . ..... o ...... . ... .. ········ ·· .. ... ... .. .. ... 000 62108 
7o Cobros por deslnverslones (+) (-) 179,60 Cobramenrs per desJnversfons (+) .. ....... o . 62200 -... .... .............. 
a) Empn~sas del grupo y asociadas 

Empresas del grup i associades . . .... .. .. ...... ·· ··· ··· ····· 62201 
b) lnmovirozado ontangible 

lmmobililzat intangible . ..... , ...... . .. o o o • o • . . ... .. . . .. . . .. ... . 62202 
e) InmoviliZado material 

lmmobifltzat material ... o ... o o .. o o o . ... o o o o .. ..... ..... .. ... 000 .. 62203 
d) Inversiones inmobifoañas 

ltwer3ions tmmobifolries .... .......... ... . ... ···· · ········ · ··· o o 62204 
e) Otros activos financieros - (-) 179,60 Altres .ctius financers . ........... . ... . ...... ...... ..... .... 62205 
1) ActiVOS no corrientes mantenidos para venta 

Acfius no cort'flnts mantinguts per e venda ············ ........ 62206 
g) Unidad de negocio 

Unitat de nagoci ........... .. o .. . ...... .. ............ . ...... 62207 -
h) Otros actovos 

Altres ac6us. . o • • • • ••• •• •••••••••• ••• ••••••• • ••• • • • • •• •••••• o •••••• 62208 
8. Flujos da afectivo de las actlvldadaa da Inversión (6 + 7) (-) 2350285,44 (-) 490699,79 Fluxos d'afactlu de tes actfvltlts d'fnvflrs/6 (ll + 7} ..... ... . ... ... . ... 62300 

~ ~~c.~ C? ,. o 

&' ~~ C/j . '1 .... <" (' f1'\ ~ ~~ (/) 
u~ ojo 
w ~ ::OAc llumo S~1.l5 .,; m 
O flAi;Cf:' C~A O: n ...-t-> • f?J>. 
~~\ s~~~ ~ sr; ..>. ...; rY ~ \~v <-tJ,TI$:rc ->.~' 

(1) EjerCICio 81 que van rerendas las cuenlas anLIBiet 1 Exotr:tcr IJI quar van relertts els compres anu81s 
, _ ....--c/" 

(2) E¡e<c.cio anlenor 1 Exeraa antenor 



r 

o 
e 
r 
o 
,...... 

("'¡ 

(' 
0. 

(' 

e 
{i 

('J 

G 
e 
(' 

r 

e 
() 

r 

B ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU NORMAL 

NIF: IA60453271 1 NIF: 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
DENOMINACIÓ SOCIAL: 

BARCELONA REGIONAL AGENCIA 
DE DESE~VOLUPAM!:~T URBA, 
S.A. E$1)8C10 destinado pa¡alas flllllas de lOS admonislrlldcn5 

E5PI'• destmat pera tes Slgfllllures deis edmumJradofs 

NOTAS DE 
LA MEMORIA 

NOTESOE 
LA MEMORIA 

C) FLUJOS DE EFECT1VO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
FLUX OS D'EFECnU DE LES ACTMTATS DE FfNANr;AMENT 

9. Cobros y pagos por Instrumentos 1M patrimonio 
Cobramenú 1 FMf18mMts per lnstruments eH patrlmonl .... ....... 63100 

a) Emisión de instrumenlos de patrimonio(+) 
EmJssJó lflnstrvments de patrimoni (+). . . .... 63101 

b) Amortíz8Q6n de iMtrumentos de patrimonio H 
Amorotzadólfinstlllmenls ele patrimoni (-) ... ........... . . •..•... • ••. .. 63102 

e) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 
Adqul$ici6 lfinsllllments de patrimonl propi (-) ............•... .•. . .. ..... 63103 

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio(+) 
AHenaci6 d'instrurnents de patrimoni propi (+) .......... ...•...••• .... .. 63104 

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos(+) 
Subvenc:ions. donacions i n.,gats rebuts (+) .. ....... ..... . .... 63105 

10. Cobro. y pagos por lnlltrurlleiiUMI 1M paalvo financiero 
Cobraments 1 ~ents per lnstnJments eH pu.slu tfnancer ... . ... . 63200 

a) Emisión 
E.missió .... ................... ................ . ·· ······ ··· ····· ' 63201 
1. Oblglldones y otros valores negodebles (+) 

Obligi!Cion$ i altres valors negociables(+) .•• ..... ····· ········· 63202 
2. Deudas con entidades ele cr6dito (+} 

Oeules amb entilats de cm!rt (+) .. ........................ . . . .... 63203 
3. Deudas con empresas del g111po y esocladas ( +) 

Deutes amb empresas del grup i auoclades (+) ... ...... ···· ··· ·· ···· 63204 
4 Daudas con caracterls6cas especiales(+) 

Deutes emb caracteristiques especials (+) .. . .. . ..... . . .. .. 63205 
6 Olnls deudas(+) 

Altnls deutes (+) ..• •• .• .... ·· -.. . ....... .. . .. . . . .... 63206 
b) Oevducl6n y emortización 1M 

De\IOivcló i amorll/zació de • ................ . ................. .... 63207 
1 Obligaciones y otros valotes mtgoc/ables (-) 

Obligacions i altres valors negoaables (-) ... . ....... .. .... 63208 
2 Deudas con entidades de crltdto (-) 

Deules amb en1itats de créárt (-) •. ... ··········· ...... ... 63209 
3 Deudas con empresas del grupo y asociadas(-) 

Oeu1es amb empresas del grup 1 as&OClldes (-) . .. . · ·····-·· .... 63210 
4. Deudas con carecterl$6cas aspaaalfJS (-) 

Oeules amb caracteñstiques especial& (-) .... ··· · · .......... .. ... .. 63211 
6. Olnls deudas (-) 

Altres deu1es (-) ...... . . ... .. . ..... ·· ···· .. ······· · · · · ·· ... .. ... 63212 

11. P~~goa por dlvldencloa y remunerKionea de otroe lnatrumentoe 
de patrimonio 
P~ments per dhlldends 1 remiiiiVIIdons d'atlres lnstruments 
iH ptrlrlmonl ......... .. .. ... . . . .. . ... 63300 

a) Dtvidendos (-) 
OMdwtds (-) .. . .. .. . . ····· ... .......... . ... 63301 

b) Remuneración de otros 111strumentos de patrimonio ( -) 
Remuneració d'altres insttvmenls de petrimorn (-) .. .. ...... .. .. . 63302 

12. Flujoa da efectivo de laa actlvldadn 1M fln~claclón (9 + 10 + 11) 
Fluxos d'afactlu de /es Ktivltlrts iH flna~ament (9 + 10 + 11) .......... . . 63400 

O) Efecto de las variaclonn de loe tlpoa de cambio 
Efecte de les vartaetons deis tlpus de eenvl . .. .... ...... o.· ···· 64000 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECllVO O EQUIVAU:NTES 
(6 + 8 + 12 +O) 
AUGMENTIDISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUNALENTS 
(6+1 + 12 + D) .... .• ... . ........ .. . ... . ... 65000 

Efectivo o equivalentes el comienzo del ejetcido 
EfectlU o equiwlents al COfTIM9BITHHII de rexamo .... . .................... 65100 
EJec:bvO o equivalentes al final del ejeiCicio 
E.fr1cliu o equivalenls al ñnal de l'exercici .. ... . ........... ········· 65200 

(1) Ejen:lclo al que van re!endas las wentas anuales 1 Exotn:10 al quat van tefeffts eiS oomptes anuals 
(2) Ejen:ooo 111tencr 1 EJ<eiDCI antenor 

F1.3 

EJERCICIO EJERCICIO 

EXERCICI 2017 (1) EXERaCl 2016 (2) 

- l::U05,92 

~,.._1s o~ 
(-) 893.759,55 1!. 

~ Ca ~ ~~ 
r; • •f3 .s4fl' 1.926.167,94 1.1 

1'-' 
1.032.408,39 ,':!;: ~ ~~6~~ 

~~ ~ PI ;:;"'Lt:J~O ~.:t 
..... -



,.. 

.. 



r 
o 
o 
r 
o 
e 
e 
0 
o 

e 
() 

o 
( 

(' 

o 
o 
o 
o 
o 

0 
e 

o 
(' 

e 
0, 

o 
e 
e 
r 
r-

('l 
(' 

(' 

("1 

0. 

,..... 

(' 

e 
0 
(' 

o 
e 
o 
e 
o 
o 

(' 

Memoria 



1\lemória linanccn1 2017 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

611 BARCELONA 
REGIONAL 

1.1 - Amb data 24 de desembre de 1993 es crea BARCELONA REGIONAL AGENCIA METROPOUTANA 
DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 1 D'INFRASTRUCTURES, S.A. La seva durada és indefinida. 
Figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 194, tom 26.904, full B-110.195. El seu 
N.I.F és A-60.453.271 

Amb data 12 de juny de 2012 es va aprovar el canvi de la denominació social de la Societat que va 
passar a ésser BARCELONA REGIONAL, AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT URBA, S.A .. Figura 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 140, tom 41.149, full B 110195. 

1.2 - La Societat es regeix pels seus Estatuts i pel Text Refós de la Llei de Societats de Capital. El seu 
capital esta distribu"it en diversos ens públics, segons detall que s'incorpora en Nota 11.1. 

1.3 - L'objecte de la societat és "la prestació de serveis als seus socis i als altres agents públics, vinculats 
o depenents en materia d'intervencions urbanístiques, mediambienta/s i infraestructurals de tota 
mena, mitjan~ant la realització d'estudis analisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial 
i mediambiental i la promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació 
de tata mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans". 

Així mateix, la Societat "La Societat té lo consideració de mitja propi instrumental i servei tecnic 
respecte I'Ajuntament de Barcelona -1 I'Area Metropolitana de Barcelona- i resta obligada a 
executar els serveis i treballs que li encarreguin en les materies que s' esmenten a /'apartat anterior 
d'aquest precepte". 

1.4 - Per assolir aquests objectius, la Societat té subscrits els següents acords, convenís o encomanes 
de gestió més significatius: 

a) Endmec de Gestió de I'Ajuntament de Barcelona de data 12 de desembre de 1997, 
prorrogat en data 20 de Julio/ de/2017 pel finan~ament relatiu de l'any 2017, en el qual es 
regula el contingut i el finan~ament deis serveis d'assistimcia tecnica que la Societat presta 
a I'Ajuntament. 

b) Conveni lnteradministratiu signat a 29 de desembre del 2016 per la prestació de posada 
en marxa, evolució i manteniment d'un Observatori d'habitatge durant el període 2016-
2018, amb carrec al pressupost de cada exercici. 

e) Encarrec de gestió de I'Area Metropolitana de Barcelona de 17 de Maig del201 .~ la 
redacció del programa metropolita de prevenció i gestió de residus municiP. ~4f)) . 
Aquest encarrec té vigencia fins a 31/12/2018 i l'import total es de 134.2 ~t~ L'o'. 

,. .~~ ~ 
d) Endmec de Gestió de I'Area Metropolitana de Barcelona de 28 de Dese &1-e d~her ~ \ 

a l'elaboració d'un reglament metropolita del servei del cicle integral c!ltLI~~.ue,/f~Jis¡l ,.... ! 
técnic economica d e la dotació de personal pera les diverses modalitat ~e.~stftf,Cáil~f co~ 3::' 
, la redacció d'estudis sobre demandes potencials d'aigua no potable, i ~.Jqualitat_~"e~; 
les masses d'aigua delllobregat i del Besos. L'import total de l'encarrec es ~(.S~<.íf~~ 

~ 
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Nota 2- BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - lmatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de la Societat i es 
presenten d'acord ambla legislació mercantil vigent i ambles normes 1 principis establerts en el 
Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.O. 1514/2007 i amb les successives modificacions 
introduides en el seu cas, amb l'objecte de mostrar la lmatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, deis resultats de les seves operacions així com de la veracitat deis fluxos incorporats 
en 1' estat de fluxos d' efectiu. 
la Societat formula els comptes anuals en format normal. Aquests comptes anuals se 
sotmetran a l'aprovació de la Junta General d' Accionistes, i s' estima que seran aprovats sense 
cap modificació. 

2.2 - Aspectes critics de la valoraci6 1 estimacló de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereixen la realització per la Direcció de la Societat de 
determinades estlmacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. 
Aquests s'avaluen contfnuament 1 es fonamenten en !'experiencia historica 1 altres factors, 
incloent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables. 

SI be les estlmacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la 
data de formulació deis presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur 
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent 
l'efecte del canvl en l'estimació realitzada en el compte de perdues 1 guanys de l'exercici en 
qüestió. 

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

• Vides útils deis elements de l'immobilitzat intangible i material (notes 4.1 i 4.2). 
• Valors raonables deis actius i passius financers (notes 4.4, 4.6, 9 i 12). 

2.3 - Comparabilltat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2017 i 2016 s'han formulat d'acord amb !'estructura 
establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent aplicat en la seva elaboració criteris 
uniformes de valoració, agrupació, classificació í unitats monetarles, de manera que la 
informació que es presenta és homogenía i comparable. 

4 
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Nota 3- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

BARCELONA 
REGIONAL 

La proposta de distríbució de resultats de l'exercici 2017 formulada pel Consell d'Admínistració de la 
Socíetat í que haura de ratificar la Junta General d' Accíonistes és la següent: 

Base de repartiment: 

Benefici de l'exercici 6.602,93 

Distribucló: 

A Reserva Voluntaria 6.602,93 

Nota 4- NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les príncípals normes de registre í valoració utílítzades perla Socíetat en l'elaboració deis comptes anuals 
de l'exercicí 2017, han estat les següents: 

4.1 - lmmobilitzat intangible 

Corres ponen a aplicacions informatiques i es traben valora des a preu d'adquisició, dedu"ida 
l'amortitzacíó acumulada. La seva amortitzacíó s' efectua de forma lineal, a raó d'un 16,66% 
anual. 

4.2 - lmmobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat a preu d'adquisició, dedu"ida l'amortització 
acumulada i les perdues pel deteriorament de valor, si escau. 

les reparacions que no representen una ampliació de la capacitat productiva o allargament 
de la vida útil i les despeses de manteniment, es carreguen directament al compte de 
perdues i guanys. Els costos d'ampliacló o millora que donen lloc a un augment de la durada 
del bé o a un increment de la seva capacitat productiva, són capitalítzats com a més valor 
del bé. 

L'amortització deis elements de l'immobilitzat material es calcula en funció de la vida útil 
estimada deis béns a partir de la data de la seva adquisició, i/o de la seva posada en 
condicions de funcionament, apllcant els següents percentatges: 

• Altres instaHacions i mobiliari 
• Equips processos d'informació 
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Els percentatges d'amortització aplicats a l'exercici 2017 són homogenis respecte deis 
aplicats a l'exercici 2016. 
Per a la realitzacló de la seva activitat la Societat utilitza actius no generadors de fluxos 
d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar~, per la qual 
s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinades 
circumst:mcies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són aquells que s'utilitzen 
no amb l'objecte d'obtenir un benefici o rendiment economic, sinó per l' obtenció de 
fluxos economics socials que benefici'in a la cof.lectivltat per mitja del potencial servei o 
utilitat pública, a canvl d'un preu fixat directa o indirectament per 1' Administració 
Pública coma conseqüencia del caracter estrateglc o d'utilitat pública de l' activitat que 
desenvolupa. 

Al tancament de l'exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor deis diferents 
actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor recuperable d'aquests actius, 
que es el major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, entenent com a valor en 
ús el cost de reposició depreciat. Si el valor recuperable es inferior al valor net comptable 
es dotara la corresponent provisió per deteriorament de valor amb carrec al compte de 
perdues 1 guanys. 

En l'avaluació del deteriorament del valor d'aquests actius, la Societat ha considerat 
!'existencia d'una única unitat d'explotació. 

4.3 • Arrendaments 

La Societat es arrendatari d'unes oficines i magatzems on desenvolupa la seva activitat 
sltuats a la Zona Franca. 

Aquests arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en 
concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de !'arrendador) es 
carreguen al compte de perdues i guanys de l'exercici en que es meriten sobre una base 
lineal durant el període d'arrendament. 

4.4 - Actius financers 

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

essent necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els ri 
inherents a la propietat de l'actiu. 

6 



Mcmóna finan cera ~O 1 7 
BARCELONA 
REGIONAL 

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

a) Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i partides a cobrar es registren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat 
que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció, incloses les 
despeses de transacció que li siguin directament imputables. En posteriors valoracions 
es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

Aquells actius financers classificats en aquesta categoría amb venciment no superior a 
un any i que no tinguin un ti pus d'interes contractual es valoren a valor nominal, tant en 
la valoració inicial com en valoracions posteriors, quan l'efecte de no actualitzar els 
fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties i venciments deis 
saldos deis comptes que estan classificats en la categoria de préstecs i comptes a cobrar, 
la Societat realitza la corresponent correcció del valor per deteriorament amb carrec al 
compte de perdues i guanys de l'exercici en que el deteriorament s'ha posat de 
manifest. les reversions de les perdues per deteriorament previament registrades, en 
cas de produir-se, es reconeixen en el compte de perdues i guanys de l'exercici en que 
el deteriorament s'ha eliminat o redu"it. l ' import de la provisió és la diferencia entre el 
valor comptable de l'actiu i el valor actual deis fluxos d'efectiu estimats, descomptats al 
tipus d'interes efectiu. 

S'inclouen els següents saldos: 

• Fiances constitu'ides a llarg termini: figuren registrades a l'epígraf d'inversions 
financeres a llarg termini, altres actius financers. Estan valorades pel se u import 
desemborsat, ates que l'efecte de no actualització de fluxos d'efectiu no es 
significatiu. 

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

• Comptes a cobrar per operaclons no comercials. S'inclou basicament saldos amb 
personal. 

b) lnversions en empreses del grup i associades 
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Les correccions valoratives per deteriorament, i la seva reversió posterior, si escau, es 
registren en el compte de perdues i guanys. 

En la mesura que la Societat prengui la decisió de vendre a curt termini l'import de la seva 
participació es reclassificara comptablement a l'epígraf d'actius no corrents mantinguts per 
a la venda. 

4.5 - Existencies 

a) la Societat rep encarrecs deis seus socis o d'altres agents públics perla realització de 
projectes afins als seus Estatuts. 

El finan~ament específlc d' aquests projectes, si escau, s' estableix en convenís signats 
entre les respectives parts. 
El conveni signat amb I'Ajuntament de Barcelona cobreix els costos incorreguts en 
els projectes específics detallats a l'encomana. 

b) El desenvolupament deis projectes es realltza per la Societat amb mitjans propis i/o 
mitjan~ant contractacions a tercers. 

e) L'epígraf d'Existencies reflecteix els costos incorreguts en els projectes amb 
finan~ment espedfic i que es troben en curs d'execució o pendents de facturar al 
tancament de l'exercici. 

d) 

Aquests projectes es valoren individualment al preu d'adquisició de la totalitat deis 
bens, serveis i costos incorreguts i meritats en 1' execució deis mateixos fins la data 
de tancament. 

Concretament s'inclouen els següents costos: 

• Directes, de personal propi de la Societat. 
• Directes, de naturalesa diversa, suportats per la Societat. 
• Directes, per contractació a tercers. 

En cap cas s'inclou la repercussió de costos indirectes suportats per la Societat 
(personal d'administració, energía, etc.). 

són 

• 4.6 - Passius financers 

La Societat fixa la categoría deis seus passius financers en el m 
reconeixement inicial en base a les decislons adoptades per la Di 
classificació depen de la finalitat per la qua! aquests passius han estat for 
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Es classifiquen coma corrents els passius financers amb venciment igual o inferior a un any, 
i com no corrents si el seu venciment es superior a un any. 
la baixa d'un passiu financer es reconeixera quan l'obligació que genera s'hagi extingit. 

La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoría de debits i 
partides a pagar. Es registren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat que hi hagi 

alguna evidencia en contra, correspon al preu de transacció. En posteriors valoracions 
es valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

Aquells passius financers classificats en aquesta categoría amb venciment no superior a 
un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual es valoren a valor nominal, tant 
en la valoració inicial comen valoracions posteriors, quan l'efecte de no actualitzar els 
fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Els instruments financers que la Societat classifica en aquesta categoría són els 
següents: 

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

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos amb prove"idors per 
compres i prestacions de serveis. 

• Debits per operacions no comercials. S'inclou basicament saldos amb personal. 

4.7 - lngressos i despeses 

Amb criteri general els ingressos i despeses es registren atenent al principi de meritament 
i al de correlaci6 d'ingressos 1 des peses, independentment del moment en que són cobrats 
o pagats. 

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

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

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

··~ 

• la Societat rep els beneficis o rendiments económics derivats de la ~$¡ó?<=' · . 
., ~co 

• El grau de la transaccló pot ser valorat amb fiabilltat. 7! t~J \~ 
u, ~· ~ !=J 

• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden ~r~~~~ .a ;: 
completar-la poden ser valorats amb fiabi litat. · "' . ..f.:) " { -..t 

\)) Vé :S - ;. 
\.:,)..>. U'~- :f '~ 
\.'\~J v.-;,;rpc "'-~-

0... - _¿;'/ ....;::;:;::... .... 
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Els ingressos per subvencions d' explotació incorporades al compte de perdues i guanys de 
l'exercici corresponen a transferencies corrents de I'Area Metropolitana de Barcelona els 
quals són objecte de comptabilització en funció de l'aplicació específica donada perles 
esmentades entitats, a l'objecte d'una millor adaptació al principi de correlació 
d'ingressos i despeses. En el suposit que no s'hagin incorregut les despeses 
correlacionades amb la transferencia rebuda, es periodifiquen les despeses que, segons 
contracte, han d'ésser objecte de subcontractació a tercers. 

4.8 - Mesures pera Garantir I'Estabilitat Pressupostaria 

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostaria i de foment de la competitivltat en l'article 2, apartat 1, estableix la 
supressió de la paga extraordinaria per al personal del sector públic per a l'any 2012. 
D'acord amb el mencionat decret llei, no es va liquidar als treballadors de la societat la 
part corresponent a 1/14 part de la seva remuneració anual, la qual estava quantificada 
en 197.067,03 euros. 

En opinió deis administradors es va considerar probable que s'hagués de ter front al 
pagament pels lmports meritats de la paga extraordinaria amb anterioritat a la 
publicació del RDLI20/2012, sent l'import estimat d'aquesta contingencia de 105.102,42 
euros, que es va provisionar. 

Durant l'exercici 2015, s'ha procedit al pagament del 50,27% de la paga extraordinaria 
del 2012, en dos trams, un primer de l'import equivalent al 24.04, d'acord amb 
l'establert a la disposició addicional desena segona de la Uei 36/2014, de 26 de 
desembre, de pressupostos generals de I'Estat per l'any 2015 , i un segon tram de 
26.23% segons el que estableix el Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre. L'import 
que s'ha liquidat d'aquest dos trams ha estat de 96.676,99 euros, que estaven 
íntegrament provisionats. 

A tancament del exercici 2015 es va provisionar la part restant de la paga extraordinaria 
del 2012, sent l'import provlslonat per aquest concepte de 100.390,05 euros, a 1' exercici 
2016 segueix la mateixa situació, ja que no s'ha fet efectiu cap pagament addicional per 
aquesta paga. Durant l'exercici 2017 s'ha liquidat la paga pendent del 2012, restant 
únicament com a provisió un saldo de 2. 709 euros pendents de liquidar durant 1' exerclci 
2018. 

4,9 - lmpost sobre beneficis 

O la despesa (ingrés) per impost sobre beneficis es l'import que, per aque 
C merita en l'exercici i que compren tant la despesa (ingrés} per imposte 
e impost diferit . 

o 

o 
o 

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al com 
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Els actius i passius per impost corrent es valoraran perles quantitats que s'espera pagar 
o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i 
pendent de publicació a la data de tancament de l'exercici. 

Els impostes diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies 
temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i els seus valors en 
llibres. No obstant aixo, si els impostes diferits sorgeixen del reconeixement inicia l d'un 
actiu o un passiu en una t ransacció diferent d'una combinació de negocis que en el 
moment de la transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de 
l'impost no es reconeixen. l'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus 
impositius aprovats o a punt d'aprovar-se a la data del balan~ i que s'espera aplicar quan 
el corresponent actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

Els actius per impostes diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que 
es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferencies 
temporals. 

4.10 - Periodificacions a curt termini de passiu 

Reflecteix part de la facturació emesa corresponent a determinats projectes, per als quals 
no s'han incorregut els costos al tancament de l'exercici. 

4.11 - Medi ambient 

les depeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la protecció i 
millora del medi ambientes comptabilitzen si és el cas, coma despesa de l'exercici en que 
s'incorren. No obstant, si suposen inversions com a conseqü~mcia d'actuacions per 
minimitzar !'impacte mediambiental 1 la protecció i millora del medí amblent, es 
comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat. 

4.12 - Transaccions entre parts vinculades 

les operacions amb empreses vinculades es realitzen a valor de mercat. 

Amb caracter general, aquestes operacions es comptabilitzen en el seu moment inicial pel 
seu valor raonable. Si el preu fixat fos diferent del seu valor raonable, la diferencia es 
registraría atenent a la realitat economica de l'operació. La valoració posterior es litza 
d'acord amb el previst a la normativa corresponent. 
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Nota 5- GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

L'activitat de la Societat es troba exposada a diversos r iscos financers: risc de cn~dit, risc 
de tipus d'interes i risc de liquiditat. 

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

a) Risc de credit 

El risc de credit es troba a l'efectiu i a equivalents de l'efectiu, així com de deutors 
comercials o d'altres deutes, incloent comptes pendents de cobrament i transaccions 
compromeses. 

En relació amb els deutors comercials, el risc de impagats es molt poc significatiu, ates 
que la Societat rep la gran majoria deis seus encarrecs deis seus accionistes o d'altres 
agents públics. 

b) Risc de tipus d'interes 

A 31 de desembre de 20171'entitat no té cap polissa de credit. 
e) Risc de liquiditat 

la Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat 
de finan~ament per un import suficient. En l'exercici actuall'entitat no té cap polissa 
de credit ni lfnies de credit obertes. 

la Direcció realitza un seguiment de les previslons de reserva de liquiditat de la 
Societat en base als fluxos d'efectiu esperats. 
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El detall i els moviments produ'its durant els exercici 2017 i 2016 han estat els següents: 

Saldo Addicions Babees Saldo 

Exercici 2017 31.12.2016 Dotacions Traspassos 31.12.2017 

COST 

• Aplicacions informatiques 188.433 28.135 -13.284 203.283 

188.433 28.135 -13.284 203.283 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

• Aplicacions lnformatlques -146.636 -16.376 12.411 -150.601 

-146.636 -16.376 12.411 -150.601 

VALORNET 41.797 11.758 -873 52.682 

Saldo Addicions Balxes Saldo 

Exercicl 2016 31.12.2015 Dotacions Traspassos 31.12.2016 

COST 

• Apllcaclons lnformatlques 178.094 10.339 188.433 

178.094 10.339 188.433 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

• Aplicaclons lnformatfques -131.329 -15.307 o -146.636 

-131.329 -15.307 -146.636 

VALORNET 46.765 -4.968 o 41.797 ----------------------------
Els actlus que s'han donat de baixa durant l'exercici estaven totalment amortitzats i so ~~ -, 
aplicacions informatiques queja no estaven en us. , e;..,-:; ~"'o'~ 

d ~ '?ó· 
les altes mes significatives del exercid són actualitzacions i millares del programa de "'¡ó i ~ ~~\ 

l. . . f " L ; 'X" ~ O 
ap •cac1ons m ormat1ques. ~":::e ..... 5 - 4 . m~ 

0 D f'..'.PC(" ~ tí! Í) '0¿- ,2~ 
l'import deis elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats i en ús a 31 de ~bre de ci"'?;. 
2017 és de 94.521 euros í ha 31 de desembre de 2016 va ser de 97.171,97 euros. i~-í01~r..,c:J'.;t~IJ 

'-:-' 'VI'"' ~';9 
~-~ 
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Nota 7-IMMOBIUTZAT MATERIAL 
0 
o 7.1 El detall i els moviments reflectits pels comptes que integren l'immobilitzat material i de les e seves amortitzacions acumulades durant els exercicis 2017 i 2016 han estat els següents: 
(' 

e 
o Saldo Addlcions Balxes Saldo 

Exercici 2017 31.U.2016 Dotacions Traspassos 31.12.2017 

e 
COST o 

o • Obres i instaHaclons varies 32.809 -32.809 o 
o • Altres lnstaJ.laclons 209.224 4 .045 32.809 246.079 
o • Mobillarl 274.816 33.092 -291 307.618 
o • Equips processos informacló 609.315 172.480 -41.206 740.589 

e 1.126.165 209.617 -41.497 1.294.285 

n 
o AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

e 
o • Obres llnstal•laclons varles -24.358,12 -7.041 31.399 o 

o • Altres lnstal·laclons -268.954,03 -4.682 -31.399 -305.034 

o • Moblliari -187.554,77 -8.598 134 -196.019 

• Equlps processos lnformacló -481.404,42 -84.518 40.886 -525.037 o ·962.271 ·104.838 41.020 -1.026.090 
o 
o VALOR NET 163.894 104.779 -4n,u 268.196 
e 
0 Saldo Addlclons Babees Saldo 

0 Exerclcf 2016 31.12.2015 Dotaclons Traspassos 31.12.2016 

e 
e COST 

o 
Obres llnstaJ.Iaclons varles 32.809 32.809 • o • Altres lnstal-ladons 209.224 209.224 

o • Moblllarl 273.341 1.557 -82 274.816 
o • Equlps processos lnformacló 609.651 42.109 -42.445 609.315 
o 1.US.027 43.666 -42.527 1.126.165 
o 
e AMORnTZACIÓ ACUMULADA 

() 

o • Obres llnstaHaclons varles -17.317,49 -7.041 

o • Altres lnstal-laclons -263.810,18 -5.144 

o • Moblllarl -180.648,00 -6.934 27 

e • Equlps processos lnformació -466.692,45 -56.789 42.077 

e -928.468 -75.908 42.105 

o VALOR NET 
o 

196.558 -32.242 -422.43 

e Les altes més significatives de 1' exercici corres ponen a diferents equips informatics, i vinculat a 
e elements hi ha la baixa deis queja no estan en us. 

e 
(' 

0 

o 
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BARCELONA 
REGIONAL 

7.2 Les addicions de l'exercici corresponen principalment a adquisicions d'equips informatics 
(ordinadors, impressores, etc.). 

7.3 L'import deis elements de l'immobilitzat material totalment amortitzats i en ús a 31 de desembre 
és el següent: 

2017 2016 

• lnstal-laclons 238.191 224.746 

• Mobiliari 139.061 136.782 

• Equlps processos d'informació 360.058 373.397 

737.310 734.925 

7.4 És política de la Societat contractar totes les polisses d'assegurances que s'estimen necessaries 
per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de l'immobilitzat 
material i intangible. 

7.5 A 31 de desembre de 2017 i 2016 no s'ha produ'it deteriorament de valor deis diferents actius 
no generadors de fluxos d'efectiu de la Societat. 

Nota 8- ARRENDAMENTS 

La Societat realitza pagaments en concepte d'arrendaments operatius principalment pels 
següents conceptes: 

• Arrendament local d'oficines i magatzem situat a la Zona Franca, des de febrer del2013. 
Durant l'exercici 2017 s'han ampliat les zones arrendades a la planta primera per ubicar 
els diferents equips deis projectes encarregats perles diferents administracions com el 
projecte de Servei del Cicle Integral d'Aigua i I'Observatori de I'Habitatge. Amb aquesta 
modificació s'ha realitzat un nou contracte de lloguer signat en data 12 de juny de 2017, 
en el que s'estipula un nou contracte de lloguer amb una vigencia de S anys. Aquest 
contracte preveu la no cancel-lació del mateix durant aquesta vigencia. 

L'import total deis pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius no 
cancel-lables es detallen a continuació: 

• Exercici 2018 

15 
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Per al d:llcul deis imports mínims no canceHables s'ha tingut en compte el nou contracte de 
les oficines de la Zona Franca que s'inicia a 1 de mar~ del2013 i te una durada de S anys amb 
els mateixos anys de no canceHació. 
Els imports pera l'exercici anterior varen ser: 

• Exercici 2017 
• Exercici 2018 

Nota 9- ACTIUS ANANCERS 

9.1 - Categories d'actius financers 

Exercici 2016 

98.346 
16.391 

114.737 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers deis exercicis 2017 i 
2016, exceptuant les inversions en el patrimoni d'empreses del grup i associades (Nota 
9.5), es detallen en els quadres següents: 

a) Llarg Termini 

Exercici 2017 ACTJUS FINANCERS A LLARG TERMINI -------------------------------------
Categorles 

Préstecs i partides a cobrar 

CREDITS 1 AL TRES 

23.166 

23.166 

TOTAL 

23.166 

23.166 

Exercici 2016 ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 
----------------------~~--~~~~~~--~-----

Categories 

Préstecs 1 partldes a cobrar 

b) Curt termini 

Categorles 

Préstecs 1 partides a cobrar 

CREDITS 1 AL TRES 

16.978 

16.978 

CREOITS 1 AL TRES 

2.066.055 
2.066.055 

TOTAL 

16.978 
16.978 

16 
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---------
Exercici 2016 ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categories 

Préstecs 1 partides a cobrar 

CR~DITS 1 AL TRES 

859.491 

859.491 -----------------------------------------

9.2 • lnversions financeres a llarg termini 

TOTAL 

859.491 

859.491 

l 'import de l'exercici correspon a la fian~a dipositada per l'arrendament de Zona Franca 
per valor de 16.978 euros amb vigencia fins al 2018. Al 2017 s'incrementa l'import en 
6.182 euros perla nova ampliació amb venciment al2022. 

9.3 - L'epígraf de cllents per vendes i prestacions de serveis presenta el següent detall: 

la composició del saldo de préstecs i partides a cobrar a curt termini de l'exercici es 

compasa del següent detall: 

Deutors Saldo 2017 

• AJUNTAMENT DE BARCELONA 1.244.638 

• AREA METROPOUTANA DE BARCELONA 565.143 

• MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BCN 108.900 

• PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE 57.173 

• PARCS 1 JARDINS DE BCN, INST.MUNICIPAL 26.250 

• CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, 
17.182 

S.A.,SME 

• AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 15.485 

• INSTITUT CATAL.Á DEL SÓL 15.485 

• INSTITUT D'ESTUDIS METROP. DE BCN 15.000 

• AL TRES 800 

Total Saldo Deutor a 31.12.2017 

17 
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9.5 -
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El detall deis deutors més significatius per l'exercici anterior varen ser: 

Deutors -------------------------------
• AJUNTAMENT DE BARCELONA 

• AREA METROPOUTANA DE BARCELONA 

• IMI-INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATIC 

• PARCS 1 JARDINS DE BCN, INST.MUNICIPAL 

Total Saldo Deutor a 31.12.2016 

Saldo 2016 

749.641 

56.170 

24.600 

29.080 

859.491 

Els moviments de l'exerdci deis comptes correctors representatius de les perdues per 
deteriorament deis clients per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuaci6: 

l ' entitat a data 31/12/2017 no té saldos incobrables aixf com tampoc a 1' exercici anterior. 

lnversions en empreses del grup 1 assoclades a llarg terminl 

Al exercici 2016 i 2017 no hi ha cap inversions en empreses del grup. 

9.6 - La Societat no té actius financers amb valor raonable significativament diferent del seu 
valor comptable. 

Nota 10· EXISTENCIES 

l' epfgraf d'Existencies esta format pels següents projectes: 

• CARACTERITZACIO H20 

• HYPER ELECTRO MOBL TY 

• XARXA TF 

2017 

4.060 
12.908 
14.620 

31.588 

2016 

18 
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Nota 11- FONS PROPIS 

11.1 - El capital social de la Societat esta representat per 255 accions nominatives de 6.010,12 de 
euros cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, amb limitacions a la seva 
transmissibilitat. 

El detall de la titularitat de capital social és el següent: 

Número lmport % 
d'accions en euros participació 

• Ajuntament de Barcelona 45 270.455 17,65 

• Societat Urbanística Metropolitana de 
Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) 

30 180.304 11,77 

• Aena, S.A. 30 180.304 11,77 

• Consorci de la Zona Franca 30 180.304 11,77 

• Port de Barcelona 30 180.304 11,77 

• Area Metropolitana de Barcelona 40 240.404 15,67 

• Mercados de Abastecimientos de 

Barcelona, S.A. 
15 90.152 5,88 

• Administrador de lnfrastructuras 
Ferroviarias 

15 90.152 5,88 

• Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A. 10 60.101 3,92 

• Transports de Barcelona, S.A. 10 60.101 3,92 

255 1.532.581 100 

11.2 - L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix que les societats 
destinaran el 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta arribi, 
almenys, al20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi ellímit indicat, només 
es podra destinar a la compensació de perdues en el casque no existeixin altres reserves 
disponibles sufícíents pera aquest fi, o a augmentarel capital social en la part que excedeixi 

el 10% del capital ja augmentat, i sois sera disponible per als accionistes en cas de liquidació 
de la Societat. 

Nota 12- PASSIUS FINANCERS 

12.1 - Categories de passius financers 

Categories 

Debits i partides a pagar 1.119.725 

1.119.725 

19 
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Exercici 2016 
PASSIUS FINANCERS A CURT 

TERMINI 

Categorles 
DEUTESI 

TOTAL 
AL TRES 

Debits i partides a pagar 1.173.392 1.173.392 
1.173.392 1.173.392 

12.2 - la societat els exercicis 2016 1 2017 no te renovada la pblissa de credlt. 

12.3 - la Societat no té passius financers amb valor raonable significativament diferent al seu 
valor comptable. 

12.4 - Remuneracions Pendents. 

El detall de les remuneracions pendents de personal deis exercicis son: 

PREVISIO PAGA MAR<; 
PREVISIÓ PAGA JUNY 
PREVISIÓ PAGA VACANCES 
REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
PROVISIÓ PAGA RD 20/2012 

Saldo a 
31.12.2017 

57.635 
115.269 

76.845 
o 

2.710 

252.459 

Saldo a 
31.12.2016 

46.240 
90.910 
61.503 

238.953 
100.390 

537.996 

12.5 - Periodificacions a curt termini de passiu. 

12.6 

A data tancament de l'exercicl 2017, es va mantenlr com a ingressos perlodificats els 
lmports derivats deis projectes finan~ats per l'Area Metropolitana de Barcelona dlns de 
la subvenció atorgada i són destinats als projectes pendents d'execució i justificació, 
l'import periodificat per aquest concepte es de 233.582,62 euros. Addicionalment s'ha 
mantingut com a ingressos anticipats l'import de les encomanes de gestió signades al 
2017, pendent de realitzar-se al 2018, l'import per aquest concepte es de 291.902,73 
euros. Aquest importes traspassara a ingrés durant l'exercici 2018, quan es realitzin les 
e neo manes de gestió vincula des a aquest import. 

Durant l'exercici 2016 no hi ha periodificacions d'ingressos 

20 
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D'acord ambla disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, la Societat ha d'incloure 
a la memoria el període mig de pagament a prove'idors, que s'ha calculat segons els 
criteris que exposa la resolució de 29 de gener de 2016 de I'ICAC. 

El detall deis saldos pera l'exercici 2017 12016 es: 

2017 2016 

Di es Di es 

Període Mlg de Pagament a Proveidors 26,54 21,75 
Rati d'Operacions Pagades 26,01 -20,92 
Rati d'Operadons Pendent de Pagament 35,75 64,42 

lmports lmports 

Total Pagament realitzats 1.953.065,57 1.718.939,85 
Total Pagaments Pendents (*) 113.121,38 277.900,14 

(*) Aquest import no correspon a canvís en les condícions legals de pagament sinó que 
correspon a altres causes com per exemple a endarreriments en la recepció de la factura, o 
al endarreriment en la recepció de la documentació legal necessaria per poder efectuar el 
pagament (certificat d'Hisenda d'estar al corrent en el pagament d'impostos, etc) i a serveis 
o documentació incomplerts o que s'hagi hagut de revisar, etc ... 

Nota 13- SITUACIÓ FISCAL 

13.1 - D'acord amb la legislació vigent, les liquidacions d' impostos no poden considerar-se 

, 

definltives fins no haver estat inspeccionades per les autoritats f iscals o transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. 

Es troben oberts a inspecció fiscal tots els exercicls no prescrits per tots els tributs que li 
són aplicables. En opinió deis administradors de la Societat no s'espera que es meritin 
passius addicionals significatius coma conseqüencia d'una eventual inspecció. 

21 .... 
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13.2 - la eomposició deis comptes d' Administracions Públiques al31 de desembre de 2017 i al31 
de desembre de 2016 és la següent: 

Exercici 2017 

a) 1m post sobre el Valor Afegit: 
• liquidació 4rt. trimestre 2017 

b) lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• liquidació 4rt. trimestre 2017 

e) Organismes de la Seguretat Social: 
• Asseguranees socials meritades pendents 

de pagaments a 31.12.17 

d) 1m post sobre soeletats: 

• Preliquidació exercici 2017 actiu/passiu eorrent 

Credits 

Exerclcl 2016 Cr~dits 

a) lmpost sobre el Valor Afegit: 

• Liquidació 4rt. trimestre 2016 

b) lmpost sobre la Renda de les Persones Ffsiques: 

• Liquidació 4rt. trimestre 2016 

e) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials meritades pendents 
de pagaments a 31.12.16 

d) lmpost sobre societats: 

• Pre-liquidació exerclel 2016 actlu/passlu 
corrent 

Deutes 

26.528 

234.839 

102.938 

2.201 

366.505 

Deutes 

5.836 

84.545 

77.427 

2.235 

170.043 
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13.3 La conciliació del resultat comptable de l'exercici 2017 ambla base imposable de l'lmpa;t 
sobre Societats és la següent: 

2.017 2016 

RESULTAT COMPTABLE ABANS D'IMPOSTOS 8.804 6.739 

• Diferencies permanents o 3.463 

• Base imposable 8.804 10.202 

• Quota rntegra previa (25%) 2.201 16.880 

• Retencions i pagaments a compte o -311 

• Quota lfquida a pagar 2.201 2.551 

13.4 Els d•lculs efectuats en relació a la despesa per l' lmpost sobre Societats són els següents: 

• Base imposable 

• Quota (25%) 

• Despesa per lmpost sobre Societats 

2017 2016 

8.804 

2.201 

o 

10.202 

2.551 

315 

No existeixen deduccions pendents d'aplicació ni bases imposables negatives pendents de 
compensacló. 

Nota 14- INGRESSOS 1 DESPESES 

14.1 - lmport net de la xifra de negocis 

L'import net de la xifra de negocis obeeix principalment a la facturació a empreses 
vinculades deis projectes desenvolupats i executats perla Societat a l'exercici 2017 (Nota 
15.1). 

Els ingressos es distribueixen geograficament principalment a la província de Barcelona. 

14.2 - L'epígraf d'lngressos per subvencions d'explotació incorporades al compte de perdues i 
guanys de l'exercici correspon basicament a la subvenció rebuda de I'Area Metropolitana 
de Barcelona. 

14.3 - L'epígraf d'Aprovisionaments reflecteix els costos deis subministrame 

Societat. 

23 
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14.4 - Despeses de personal 

Al tancament de l'exercici, la distribució de la plantilla mitjana per categoría i sexe és la 
següent: 

Exercicl 2017 Dones Homes Totals 

• Adminlstradors 2 2 

• Titulats superiors i mitjos 30 24 54 

• Ofldals primera, segona i adminlstratlus 7 3 10 

37 29 66 

Exerc:ici 2016 Dones Homes Totals 

• Administradors 2 2 

• rttulats superlors i mitjos 17 31 48 

• Oflcials primera, segona 7 4 11 

administratius 

24 37 61 
• Aquestes dades corresponen a la mitja de la plantUia i per tant es tenen en compte les dates d'alta i baba, les reduccions de 
jomada, els conttactes a temps pardal, etc. 

Durant l'exercici 2017, així com també al2016, la societat no tenia personal en la seva plantilla amb 
discapacitat major o igual al 33%. 

1 detall d'aquest epígraf, a 31 de desembre, és el següent: 

• Sous i salaris 
• lndemnitzacions 

• Seguretat Social a cimec de !'empresa 

• Altres despeses socials 

•.. 

2017 

3.255.071 

18.504 
791.754 

22.913 

4.088.241 

2016 

2.876.705 
335.997 

626.149 
23.898 

24 
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14.5 Serveis exteriors, presenta el següent detall: 

Arrendaments 1 canons 
Manteniment, llicencies i serveis informatics 
Serveis professionals independents 

Transports (missatgeria) 
Primes d'assegurances 
Altres despeses (bancarles ... ) 
Subministraments (telefon, electricitat) 
Material d'oflcina 
Despla~aments i representació 
Servei de neteja 
lva no deduible 

Nota 15- OPERACIONS AMB EMPRESES VINCULAD ES 

BR BARCELONA 
REGIONAL 

2017 2016 

171.135 
221.269 
295.527 

5.937 
33.483 
31.402 
46.205 
55.678 
48.895 
36.093 

176.745 

1.p2.369 

141.649 
112.630 
113.724 

6.850 
32.835 
27.851 
34.396 
48.588 
36.098 
35.424 

119.404 

709.450 

15.1 · la facturació deis projectes desenvolupats i executats perla Societat durant els exercicis 
2017 i 2016 a empreses del grup i associades registrada a l'epígraf d'import net de la 
xifra de negocis i altres ingressos d'explotació són les següents: 

Exercici 2017 

Ajuntament De Barcelona 
Area Metropolitana De Barcelona 
Patronat Municipal De L'habitatge 
Mercados de Abastecimientos De Barcelona 
IMI-Institut Municipal d'informatica 
Pares 1 Jardins De Barcelona, lnstitut Municipal 
Ferrocarril Metropolita De Barcelona, Sa 

Agencia De l'habitatge De Catalunya 
lnstitut Catala Del Sol 
lnstitut d'Estudis Metropolitans de Barcelona 

Empreses del grup 

1 associades 

4.790.000 
1.074.885 

132.173 
78.460 
41.000 

25 ,... 
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15.2 

Exerclcl 2016 

Ajuntament de Barcelona 

Area Metropolitana de Barcelona 

IMI-Institut Municipal d'lnformatlca 
Pares 1 Jardins de Barcelona, lnstltut Municipal 

Empreses del grup 
i associades 

4.056.126 
927.638 

82.000 
29.080 

5.094.844 

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

Exercici 2017 

• Ajuntament De Barcelona 

• Area Metropolitana De Barcelona 

• Mercados de Abastecimiento de BCN 

• Pares 1 Jardins de Barcelona, lnstltut Municipal 

• Patronat Municipal de I'Habltatge 

• Agencia de I'Habitatge de Catalunya 

• lnstitut Catala del SOl 

• lnstitut E.studis Metropolitans de Barcelona 

Exerclci 2016 

• Ajuntament De Barcelona 

• Area Metropolitana De Barcelona 
• IMI-Instltut Municipal D'lnformatica 

• Pares 1 Jardlns De Barcelona, lnstitut Municipal 

Empreses del grup 
i associades 

1.244.638 
565.143 
108.900 
57.173 

26.250 
15.485 
15.485 
15.000 

2.048.073 

Empreses del grup 
l associades 
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15.3 - Durant els exercicis 2017 i 2016 no s'han meritat cap retribució pels membres del Consell 
d' Admlnlstracló per exercir el carrec d'administradors de la Societat. 

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

La remuneració total incloent el cost deis Seguros Socials corresponent a l'exercici 2017 
del personal d'alta direcció, ha estat de 248.469,85 euros i per l'exercici 2016 va ser de 
233.126,48 euros 

No existeixen dietes, bestretes, credits, o obligacions en materia de pensions ni cap altre 
tipus de garanties assumides perla Societat per compte del personal d'alta direcció. 

En data 17 de gener del 2008, la societat va contractar una asseguran~a de 
responsabilitat per a directius i administradors. Aquesta asseguran~a s'ha renovat 
anualment amb vigencia actual fins a 17/1/2018. La prima abonada per l'exercici 2017 
és de 2.653,75 euros i en l'exercici 2016 va ser de 2.653,75 euros impostas inclosos. El 
límit d'indemnltzació s'estableix en 3 milions i els sub-límits es detallen en : 

Multes administratives : 6.000 euros 
Responsabilitat com a fundador de la societat: 150.000 euros 
Des peses de restitució d'imatge : 250.000 euros 
Despeses d'aval concursa!: 100.000 euros 

L'ambit de cobertura de rasseguran~a és mundial, excepte en els territoris d'Estats Units i 
Canada. 

15.4 Participacions i carrecs deis membres del Consell d'Administració en altres societats 
analogues 

Segons les dades que consten als arxius de la Secretaria del consell d'administració de la 
societat tots els administradors han complert amb el deure de comunlcació imposat pels 
articles 229 1 231 de la Llei de Societats de capital. 

Segons aquestes dades, cap deis quinze Consellers té participació directa ni indirecta en el 
capital de societats amb el mateix genere d'activitat, ni analeg o complementari, del que 
constitueixi l'objecte de la Societat, ni realitzen, per compte propi o alíe, ni mantenen 
carrecs a empreses del mateix genere d'activitat, ni analeg o complementari, del que 
constitueix l'objecte social. 

/~~~-
En la totalitat deis administradors de la Societat no es donen aque ~§i~ 1re~ 
participació en el capital o de desenvolupament de carrecs o funcio fi.sJ socii'~ ~·, 
realitzadó per compte propia o aliena del mateix ti pus d'activitat que P8&t.!tu~e~~ ~ · 
social de Barcelona Regional, d'acord amb el que preveuen els articles _2B,~Q.~ ¡;u-* [9 ~ 
Llei de Societats de Capital .• 1 fl R~w·~· ~ ~, 

1 -~,.~ tr.. ~:t ~'-10. 
\~.\1' f? ,..... 

:(?..>.o ~"" e-Y ~ \\,~ Ufrr::F(":i -<."1-'h 
.... - ....:; --
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Nota 16 -INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

Ates les activltats a les que es dedica la Societat, la mateixa no té responsabilitats, 
ingressos, despeses, actius, ni provisions i contingencies de naturalesa mediambiental 
que poguessin ser significatives en relació amb el patrimoni, la situació financera i els 
resultats de la mateixa. 

Per aquest motiu no s'inclou desglossaments específics a la present memoria deis 
comptes anuals respecte a la informació de qüestions mediambientals. 

Nota 17- ALTRE INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant l'exercici 2017 perla 
societat Faura Casas Auditors i Consultors Sl han suposat 13.540,60 euros per serveis 
d'auditoria i per l'exercici 2016 varen ser de 13.060 euros i 211,37 per altres serveis. 

Nota 18 - NEGOCIS CONJUNTS 

No existeixen negocis conjunts a tancament de l'exercicl2017 ni 2016. 

28 
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1. INTROOUCCIÓ 

L'any 2017 s'ha caracteritzat per l'acompliment de les tasques i treballs a desenvolupar per 1' Agencia. 

L'esfor~ principal s'ha dirigit a donar compliment als mandats rebuts deis accionistes de Barcelona 
Regional en l'estudl i l'elaboració de propostes sobre qüestions que afecten, principalment, a 
Barcelona i la seva Area Metropolitana, el detall del qual es troba abastament desglossat en la 
Memoria d' Activitats contlngut en el present document 

2. COMPOSICIÓ DE lA SOCIETAT 

L'accionarlat 

Ourant l'exercici 2017 no s'ha modificat l'accionariat de Barcelona Regional i el capital social de la 
companyia és el mateix que al 2016. 

El capital social de la companyia, establert en 1.532.580,60 euros esta representat per 255 accions 
nominatives de valor nominal de 6.010'12 euros cadascuna, que estan distribuldes al 2017 en la forma 
següent: 

• Ajuntament de Barcelona. Titular de 45 accions, per un valor nominal de 270.455' 40 euros. 

• Societat Urbanfstíca Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. empresa pública del Consell 
Comarc'al del Barcelones. Titular de 30 accions, per un valor nominal de 180.303'60 euros. 

• Autoritat Portuaria de Barcelona. Titular de 30 accions per un valor nominal de 180.303'60 
euros. 

• Aena S.M.E., societat mercantil estatal. Titular de 30 accions, per un valor nominal de 
180.303'60 euros. 

• Consorci de la Zona Franca, entitat consorciada de diverses Administracions Públiques. Titular 
de 30 acclons, per un valor nominal de 180.303'60 euros. 

• Area Metropolitana de Barcelona. Titular de 40 accions per un valor nominal de 240.404,80 
euros. 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), societat estatal. Titular diJ¡I'"/.I~~K 
per un valor nominal de 90.151'80 euros. 

• Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. {MERCABARNA). Titular de 
valor nominal de 90.151'80 euros. 

• . Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A. empresa pública de I'Entitat Mlt».r~!Mi 
Transport. Titular de 10 accions, per un valor nominal de 60.101'20 euros. 
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• Transports de Barcelona, S.A. empresa pública de I'Entitat Metropolitana del Transport. Titular 
de 10 accions, per un valor nominal de 60.101'20 euros. 

Composició del Consell d' Administració 

La composició del Consell d'Administració de la societat s'ha modificat en l' any 2017 amb el 
nomenament del Sr. Jordi Montanya Rifa, en substitució del Sr. Francesc Sutrías Grau, que 
posteriorment va ser substitu"it pel Sr. Josep Maria Boronat Pujals. A dia d'avu i resta constituit de la 
següent manera: 

Presidenta: 
Vicepresidenta: 

Conseller: 
Conseller: 
Conseller: 
Conseller: 
Conseller: 
Conseller: 
Conseller: 
Conseller: 
Conseller: 

Conseller: 

Conseller: 
Consellera: 
Conseller: 

Secretar! no Conseller: 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
ll·lma. Sra. Janet Sanz Cid 

IJ.Im. Sr. José María Montaner Martorell 
Sr. Jordi Campillo Gámez 
Excm. Sr. Antoni Salmón Arévalo 
Excm. Ll':'ís Tejedor i Ballesteros 
IHm. Sr. Dani Modol Detell 
Excm. Sr. Gerard Segú i López 
Sr. Josep Maria Boronat Pujals 
REGESA {Representada pel Sr. Jaume Vendrell i Amat) 
Autoritat Portuaria de Barcelona {Representada pel Sr. Jose Alberto 
Carbonell i Camallonga) 
Consorci de la Zona Franca (Representat pel Sr. Antoni Detrell i Elias) 
ADIF (Representada pel Sr. Armando Brigos Hermida) 
Aena, S.M. E., S.A. (Representada perla Sra. Sonia Corrochano Gómez) 
Mercabarna (Representada pel Sr. José Enrique Tejedo Fernández) 

Sr. Enrie Lambies Ortín 
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3. MEMORIA D' ACTIVITATS DE BARCELONA REGIONAl- ANY 2017 

Activitats tecnigues 

l'exercici 2017, com és habitual, ha vingut caracteritzat per l'elaboració d'estudis, projectes i treballs 

encarregats per dlferents socials de 1' empresa, i centrats o relacionats amb aquelles activitats que 

formen part del seu objecte social. 

Al present llistat s'inclouen tots els treballs als que s'ha treballat alllarg de l'any 2017 perles diferents 

administraclons en temes d'energia, infraestructures, medí ambíent, mobllitat, urbanisme, territori, 

projectes urbans, així com a treballs de suport tecnic i d'assistencia a diferents comissions de 

I'Ajuntament de Barcelona i de l'ambit metropolita. Alguns, comen~ats amb anterioritat, s'han acabat 

alllarg d'aquest any; d'altres s'han comen~at al2017 i encara es troben en procés d'elaboració: 

• Ambientalització Plans, programes, projectes EUM 
• Informe Consultes Ambientals EIA Ampliaci6 Port de Barcelona 
• Assistimcia tecnica a I'Ajuntament de Barcelona i a I'ATM pera l'estructuraci6 i gestió de da des 

cartografiques sobre xarxes d'infraestructures ferroviaries 
• Taula per la reflexió i millora deis impactes de la indústria de creuers a Barcelona 
• Seguiment pla director urbanístic de les termiques del Besos 
• Visió estrategica del Port de Barcelona 2025 (des de I'AEUM de I'Ajuntament de Barcelona) 
• Suport tecnic al Oepartament de !licencies d'Activitat (Oficina del Manual Operatiu del PEUAT) 
• Mobilitat coma servei (MaaS) 
• Informe Ambiental MPGM Rambla del Prat 2017 
• Estudi mobilitat de la MPGM de la Marina 2017 
• Corredors Verds 
• Estudi Economic pera la Modificació puntual MPGM de la marina de la Zona Franca 
• Assistencla tecnica pera la definició de criterls d'urbanlsme inclusiu i la seva aplícació als espais 

públícs 
• Projecte NeMo: Hyper-Network for electroMobility 
• Pla Clima - escenaris 
• Urbanisme-Habitatge. Mesures de caracter urbanfstic d'acompanyament del Pla pel Dret a 

I'Habitatge de Barcelona 
• Treballs d'Oficina Tecnica pel Pacte Municipal d'lnfraestructures a Barcelona 
• Relat "Compromís Barcelona per Collserola" 
• Treballs de suport a !'Estrategia Gossos i pares 
• Assessorament workshop naturvation 
• Estudi Entorns del Pare de la Ciutadella entre Via laletana 1 Carrer Marina 
• Projecte Urba pel nou Mol! de la Fusta 
• Ordenació del Entom Urba del lES Consell de Cent entre Miramar i Orassanes 

• 
• 
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• 
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• 

Caracterització i Analisi de la mobilitat deis autobusos lnterurbans Regulars 1 Direccionals a 
Barcelona 
Analisi de la pacificació deis accessos a la Meridiana entre el pont de Sarajevo i el pont de 
Vallbona 
EA Mobilitat Generada per a l'empla~ament a Zona Franca de l'equipament penitenciari a 
Barcelona 
Estructuració i proposta metodologica per a la implantació d'una taxa municipal sobre les 
xarxes de transport 
Pla Estrategic i Director del Port Olímpic 
Informe d'aHegacions al projecte constructiu d'Actuacions de millora de l'evacuació i de 
l'accessibilitat de l'intercanviador de l'estació de pla~a de Sants {L1 i LS d'FMB). TM-11022 
Informe d'aHegacions al projecte constructiu d'Actuacions de millora de l'evacuació i de 
l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia 3 de I'FMB. TM-11018 
Informe d'al-legacions al projecte constructiu d'Actuacions de millora de l'evacuació i 
d'accessibilitat de l'intercanviador de l'estació de P~a. Espanya {Ll i L3 de FMB i LB de FGC). 
TM-11016 
Pla Estrategic deis espais litarais de la clutat de Barcelona 
Pla de Mobilitat Turística de Barcelona 
Caracteritzaci6 del Pare de vehicles circulant en fundó de les seves emissions reals a l'entorn 
metropolita 
Pla Especial Executiu del Centre d'Acollida d'Animals de Companya de Barcelona 
Escenaris d'actuació Episodis Qualitat Aire 
Balan~ d'Energia de Barcelona de 2014 
Actualització i elaboració de la informació de base del modei de simulació de demanda d'ambit 
metropolita en diferents horitzons temporals (curt, mig i llarg termini) 
Reflexions entorns Pare Güell 
Treballs relatius al finant;:ament transport públic, estructura tarifaría i T-Mobilitat 
Reflexi6 Estrategica sobre el desenvolupament del sector de la Marina de la Zona Franca 
Estudi soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada 
Barris de Muntanya 
Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona 
Seguiment topobatimetric de les platges de Barcelona 
Seguiment ambiental de les platges de Barcelona 
Agenda Eix Besos 

lmpuls del Verd a la Ciutat de Barcelona. Reenverdir 
Projecte H2020 Nature Base Solutions 

Assistencia Tecnica Mapa Estrategic de Soroll de Barcelona 
Millora i analisi del rendiment del model de previsió de la qualitat de l'aire de Barcelona 
Estudi front Litoral 
Observatori Metropolita de I'Habitatge 
Actualització del document de la Programaci6 de les infraestructures a l'amblt ,~ i 
I'Area Metropolitana , ,-0 ,-.;~~ C'ó 

r e, yV""" ' · ......._""'"t.?' ;.ti' 

Sostenibilitat Ambiental en el marc del Pla Estrategic de Turisme t- ~R '?ó · 
Treballs per la redacció deis projectes pel nou Centre d'Acollida d'Anim <de C~~ia, -.... \ 
CAAC, al municipi de Monteada i Reixac "?"'? 7: :2 

... "In soco, ui ~ Avaluació de la connexió deis sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del ~~~ "~RCE-.CN~ § f: 
Prova Pilot Serveis Ambientals de Pares BCN '~ ~¡¿.. ~ ~"":!1 

' ó \ ,.>~ u-... ~ '~ ¡¡ 
Estudi Estrategic Entorns Estací Sants ~-~ :u-._~~~~~~VJ 
Detecció i analisi de la infraestructura verda de Barcelona __ -:_../ 
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• Carpeta per preparació de bases i cartografía 
• Informe Mobilitat Centre Penitencian Zona Franca 
• Informe Ambiental MPGM Zona Franca Centre Penitenciar! 
• PI a Director Estrategic de la plataforma economica de Delta delllobregat 

• Model de previsió de la qualitat de !'aire (no2, pm10, o3) a l'area metropolitana de Barcelona 
• Servidor de mapes downscaling metropolita 
• Informe Ambiental Pla Zonal de Carreteres Diputacló de Barcelona 
• Informe Ambiental Pla Sectorial d'Habitatge de Catalunya 
• Informe Ambiental sobre el document ambiental del Pla de Ports de la Generalitat de 

Catalunya 
• Modelització de la qualitat de l'aire de 7 municipis de I'AMB 
• Treballs previs Cicle Integral de I'Aigua a I'AMB 
• Treballs previs Pla Metropolita de Gestió de Residus Municipals 

• Informe: aJ.Iegacions ambientals de la modificació del Pla parcial de la Granja parceJ.Ia de 22 
• Taula Metabolisme Urba PDU 
• Analisi d'implantació d'un polígon activitat economica a l'enlla~ de Quatre Camins i 

redimensionament del nus. 
• Proposta estrategica del Pla de Reixac 
• Taula PDU Mobilitat metropolitana AMB 
• Estudi d'accessibilitat deis teixits urbans de I'AMB 
• lntegració Urbana deis Accessos Viaris i Ferroviaris Port Bcn 
• Taula de Reactivació Económica i Reindustrialització. Grup de treball4 
• Informe ambiental sobre PDU Gran Via 
• Caracterització de la xarxa d'algua potable 
• Pla de Millora de la Biodiversitat en la Xarxa de Pares de I'AMB 
• Informe sobre el valors ambientals del Turó de I'Enric a Badalona 

• Document Inicial Estrategic MPGM Collserola 
• Potencial territorial de I'AMB peral desenvolupament d'activitats productives 
• Ambit Funcional Collserola 
• Analisi Urbanfstic i d'Ordenació de l'entorn de la B-23 
• Ambits agroforestals de Sant Climent de Uobregat 

• Turó de Sant Joan. Monteada 1 Reixac 
• Servidor de M a pes PSAMB AMB 
• lnfraestructures Metropolitanes 
• Secretaria tecnica del Pla Especial del Pare Natural de Collserola 

• Estudi de la mobilitat a Mercabarna 

• 

• 

• 

• 

• 
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4. ACTIVITAT ECONÓMICA- ADMINISTRATIVA 

Durant l'exercici 2017 l'l~rea Economica ha continuat recolzant a I'Area Tecnica en l'avaluació previa 
deis costos economics i financers en els que havia d'incórrer !'empresa per tal de poder desenvolupar 
els estudis i redacció de projectes que li havien estat encarregats (bé fos ambla utilització deis recursos 
existents, la contractació de tercers o ambla inversió en nous recursos tant materials, immaterials com 
humans} i també en el posterior seguiment i analisi deis costos que realment s'han produ"it. Tanmateix 
i a nivel! d'empresa s'ha mirat sempre de tenir cobert el seu finan~ament per tal de ten ir garantida la 
seva viabilitat. 

També s'han estat aplicant aquells procediments comptables que han permes controlar, informar i 
complir amb els requisits legals als que esta sotmesa la companyia. 

En l'aspecte empresarial pera l'any 2017 s'han assolit els objectius fixats en els acords signats amb 
I' Ajuntament de Barcelona, amb I'Area Metropolitana de Barcelona, i amb d'altres cl ients. 

Tot aixo ha significat pera !'empresa, durant l'any 2016, un volum d'ingressos de 6.212 milers d'euros. 

El volum d'inversions de l'any 2017 ha estat de 238 milers d'euros que corresponen casi íntegrament 
a l'area informatica (73% hardware i 12% software), la resta, un 15% correspon a altres instaHacions i 
mobiliari. 

El personal laboral de !' empresa a 31 de desembre de 2017 és de 71 treballadors, deis quals 20 son 
temporals per obra o servei, quedant la plantilla fixa fixada en 51 treballadors, 4 menys que en la 
mateixa data de l'any anterior. 

Durant aquest exercici s'han liquidat en la seva totalitat els impostos als que esta obligada la 
companyia així com les cotítzacions d'empresa i treballadors a la Seguretat Social. 

5. PERfODE MITJA PAGAMENT A PROVE"iDORS 

El termini mig de pagament a proveidors pel2017 és de: 26,54 dies 

El detall deis saldos pera l'exercici 2017 es: 

2017 - __________________ _;__ 

Perfode Mig de Pagament a Proveidors 
Rati d'Operacions Pagades 
Rati d'Operacions Pendent de Pagament 

Di es 
26,54 
26,01 
35,75 

lmports 
---------------------~ Total Pagament realitzats 1.953.065,57 

Total Pagaments Pendents(•) 113.121,38 
--------------~-
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el pagament (certificat d'Hisenda d'estar al corrent en el pagament d'impostos, etc) i a 
serveis o documentació incomplerts o que s'hagi hagut de revisar. 

6. AL TRES ASPECTES 

Al gener de 2017, va ser conegut !'Informe de la Fiscalia Provincial de Barcelona relatiu a les 
investigacions dutes a terme alllarg deis anys 2015 i 2016 respecte de l'activitat de Barcelona Regional, 
i coma conseqüencia, va interposar una querella contra antics responsables de !'empresa que va ser 
admesa a tramit al Jutjat d'lnstrucció nº 2 de Barcelona. Una vegada conegut l'esmentat Informe, BR 
va demanar una avaluació juridica del mateix als advocats que ens han assessorat al llarg deis dos 
darrers anys 1 mig en aquest tema. En data 28 de mar~ de 2017 el Consell d' Administració va rebre la 
"Nota sobre les eventuals accions que podría interposar Barcelona Regional" explícada per l'advocat 
Daniel Ripley (Uría-Menéndez), i va acordar: "El Conse/1 d 'Administració acorda, per unanimitot, 
habilitar el director general perque, en interes de la Societat, exerceixl les occions oportunes per a la 
personoc/6 1 exercici de les accions penal i civil davant el lutjat d'tnstrucció núm. 2 de Barcelona en les 
Diligencies Previes 1572/2016-A, que tramito la querello interposoda pe/ Ministeri Fiscal com o 
conseqüencio de les diligencies de lnvestigació número 845/15, atorgant els oportuns poders generals 
o especiols exigits per la normativa vigent pera l'exercici de les referides accions" 

Una vegada formalitzada la personació, aquesta va ser admesa pel jutjat amb la condició sol·licitada 
pel Fiscal relativa a que BR i 1' Ajuntament havlen d'actuar sota una mateixa representa ció. 

Després d'elaborar els treballs de recopilació i avaluació documental corresponents, el25 de juliol de 
2017 es va formalitzar la Denuncia davant del Tribunal de Cuentas, l el 15 de novembre se'ns va 
comunicar el nomenament de Delegada Instructora. El passat 28 de febrer va tenlr lloc la practica de 
la Liquidació Provisional, restant pendent d'avaluació per part deis Serveis Jurídics de 1' Ajuntament de 
Barcelona. 

Arran de 1' esmentat informe de la Fiscalía, 1' Ajuntament de Barcelona va posar en marxa, per acord de 
Plenari del consell municipal de 26 de malg de 2017, la Comissíó no permanent d'investigació sobre 
diferents actuacions de la gestló del perfode 2011-2015, que han estat o estan sub]ectes a investigaci6 
per part de la fiscalia. Aquesta Comissió va dedicar el darrer trimestre de 2017 tres sessions a 1' activitat 
de BR. En elles van ser exposats pels seus autors les diferents accions flscalltzadores dutes a terme als 
dos darrers anys 1 es va informar de l'estat de les accions judicials obertes. 

Durant l'any 2017 es va continuar amb les mesures dirigides a enfortir els mecanismes de 
transparencia i controllmpulsades pel Consell d'Administració. Concretament, a finals d'any, es va 
constituir l'organ de supervisió i control que definira el mapa de riscos penals definitiu sobre la base 
del que es va aprovar amb caracter provisional. 
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1. EVOLUCIÓ PREVISIBLE DE lASOCIETAT 

Els objectius previstos pels organs de govern i de direcció de !'empresa per l'exercici 2017 es centren 
principalment en l'elaboració d'estudis i propostes en interes deis accionistes de la societat, en el camp 
de les infraestructures, el medi ambient, l'urbanisme, el territori, el transport i la mobilitat i tots aquells 
projectes de caire estrategic per la ciutat de Barcelona. 

2. CONCLUSIONS 

Durant l'any 2017 1' Agencia ha assolit els objectius previstos donant compliment als mandats rebuts 
deis seus socis, continguts a I'Encarrec de Gestió de suport tecnic de I'Ajuntament de Barcelona i 
d'altres específics, així com de I'Area Metropolitana i d'altres socis. 

Com l'any anterior, la comissió de seguíment de rEndmec de Gestió establerta entre 1' Area d'Ecologia 
Urbana de I'Ajuntament de Barcelona i BR ha fet el seguíment de dit endmec, donant compte de tots 
els documents elaborats i els seus costos. 

Durant l'exercici 2017 no s'ha modificat l'accionariat i no ha variat el capital social de Barcelona 
Regional, si bé s'ha de fer constar que amb data 26 de juny de 2017, Regesa va comunicar la seva 
voluntat de posar a la venda les seves accions. A la Juntad' Accionistes de 12 de desembre de 2017 es 
va tractar l'assumpte en els termes que recull l'acta de la reunió: "Es va notificar als accionistes 
l'esmentada proposta sense que, en el termini previst, cap deis accionistes manifestés la voluntat de 
pracedir a l'adquisició de les accions que REGESA. 
El representant de I'Ajuntament de Barcelona, Sr. Jordi Campillo Gomez manifesta que, finalment, és 
voluntot de I'Ajuntament adquirir les accions t ituloritat de REGESA, per la qua/ cosa I'Ajuntament de 
Barcelona inicia l'expedient corresponent. Així mateix, indica que aquesta és una so lució favorable a 
Barcelona Regional, que no veu aixf disminuir les seves reserves. 
El Sr. Jaume Vendrell, representant de REGESA, precisa que la voluntot de REGESA seria continuar a 
Barcelona Regional, pero es veu obligada per raons de tresoreria a donar aquest pos; no es podría 
entendre que, atesa la seva situació, no s'hagués intentat materiolitzor aquest actiu." 

Com j a s'ha assenyalat, l'activitat empresarial s'ha centrat en l'elaboració d'estudis i propostes que 
afecten, a Barcelona i la seva Area Metropolitana, així comen la culminació i seguiment deis projectes 
iniciats en exercicis anteriors. 

El volum d'inversions propies de !'empresa durant l'any 2017 ha estat de 238 milers d'euros que s'han 
destinat principalment a actualitzar l'equip informatic amb l'adquisició de software i hardware nou 
sobretot per l'area tecnica de !'empresa. 

El resultat de l'exercici ha estat, despres d'impostos, de 6,7 milers d'euros. 

--~~ 
El personal laboral fix de !'empresa a 31 de desembre de 2017 s'ha fixat en 51 treba ~~~~ 
suposat una disminució neta de la plantilla de 4 treballadors. ~· ... ~ 
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Els comptes anuals adjunts, pagines Bl/B2, Pl, PN1/PN2, F1 i 1 a 28, corresponents a l'exercici social 
tancat a 31 de desembre de 2017, han estat formulats pel Consell d'Administració amb data 22 de 
marc de 2018. 

L'informe de gestió adjunt, pagines 29 a 37, corresponent a l'exerdci social tancat a 31 de desembre 
de 2017, ha estat formulat pel Consell d'Administració amb data 22 de marc de 2018. 

1 per que aixl consti, es signa aquest fu ll pels membres que a continuadó s'indiauen: 

Presidenta 

ll·lm. Sr. José Maria Montaner Martorell 
Conseller 

Excm. Sr. An"'ni B~Arévalo 
Conseller 

ll.lm. Sr. Oani Modol Detell" 
Conseller 

Sr. Josep Maria Boronat PuiaiY 
Conseller 

AOIF 

Representada per 1 a tsica designada: 
Sr. José Enrique T edo Fernández 

t~zCid 

Sr. Jordi ~ Gámez,__. 
Co~ . 

Excm. s~tsfej~r i Ballesteros 
Conseller 

Excm. Sr. Gerard ~ Lóp~ 
Conseller 

Repres da per la persona N!ilca ~nada 
Sr. Jaume Vendrell i Amat .............._ 
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