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Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
o8oo8 Barcelona 

INFORME D'AUDITORIAINDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

A !'Accionista Únic de Selectives Metropolitanes, S.A. U., 

Informe sobre els comptes anuals 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la .societat Selectives · Metropolitanes, S.A. U., que 
comprenen el balang a 31 de desembre de 2014, el compte de perdues i gnanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, Festat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta 
data. · 

Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals 

Els administradors ·són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin 
la imatge fidel del patrimoni, de h situació financera i dels resultats de Selectives Metropolitanes, 
S.A. U., de coriformitat amb el marc.normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, 
qne s'identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta, i del control intern que considerin necessari pera 
permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material deguda a frau o error. 

Responsabilitat de /'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra 
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditmia de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complini · els requerinients 
d'etica, així com que planifiquem i executem l'auditoria a la fi d'obtenir una segnretat raonable que els 
comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. · · 

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sobre els 
imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procedinients seleccionats depenen del 

· judici de !'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda 
a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern 
rellevant per a la formulació per part de l'entitat dels .comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que signin adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobrel'eficacia del controlintern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequadó de les polítiques comptablesaplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la presentació dels comptes auuals 
presos en el sen conjunt. 

Considerem que l'evidimcia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
pera la nostra opinió d'auditoria. Al' Accionista Únic de Selectives Metropolitanes, S.A. U. . 

.PricewatefhouseCoopers Auditores, S.L. 

.R. M. Madrid, full8p50-1, foli 75, tomo 9.267, !libre 8.054, 
secció 3a. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número 80242-
CIF: B-79 031290 

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. 
R. M. Barcelona, Volllm 102.96, Llibre 9349, Foli 42, Sec." 2. · 
Fi.tll B-,27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número So~87 
Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. CIF A-
58604745 
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Opinió 

Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 

Balmes, 89-91 
o8oo8 Barcelona 

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 Selectives Metropolitanes, SAU, a 31 
de desembr.e de 2014, així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual 
finalitzat .en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts, 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris 

L'informe de gestió adjm:Ít de l'exercici 2014 conté les explicacions que els administradors consideren 
oportunes sobre la situació de la societat, l'evolució deis seus negocis i sobre altres assumptes i no 
forma part integrant deis comptes anuals, Hem verificat que la informació comptable que conté 
l'esmentat informe de gestió concorda ambla deis comptes anuals de l'exercici 2014, El nostretreball 
com a auditors es limita a la verificació de !'informe de gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix 
pariigraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a pattir deis ,registres comptables de 
la societat · 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S,L, 

Sandra Deltell Jordi Vila López · 

Barcelona, 16 de febrer de 2015 
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CLASE 8.3 

SEM~ 
SELECTIVES METROPOLITANES 

COMPTES ANUALS 1 , 
INFORME DE GESTIO 

EXERCICI 2014 

Gava, 12 de febrer de 2015 
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OM0662002 

ClASE 8.3 

Selectives Metropolitanes, S.A. U 

BALAN«;OS AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2013 I 2014 (en euros) 

ACTIU Notes de 2014 2013 la Memoria 

A) ACTIU NO CORRENT 29.087,67 57.853,20 
I . Immobllitzat intangible. 6 28.765,53 57.531,06 

6. Aplicacions informatiques. 28.765,53 57.531,06 

II. Immobilitzat material. 7 0,00 0,00 

2. Instal·lacions tecniques, i altre immobilitzat material. 0,00 0,00 

V. Inversions financeres a llarg termini. 8 322,14 322,14 

5. Altres actius financers. 322,14 322,14 

B) ACTIU CORRENT 3.069.811,0 7 3.083.259,02 
II. Existimcies. 4.3 106.372,76 178.230,76 

2. Materies primes i altres aprovisionaments. 53.354,28 128.161,52 

4. Productes acabats. 50.933,04 48.286,30 

6. Bestretes a prove'idors. 2.085,44 1.782,94 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. 588.234,94 1.354.594,17 

l. Clients per vendes i prestacions de serveis. 8 195.167,29 227.550,69 

2. Clients, empreses del grup i associades. 8/14.2 314. 148,03 923.636,20 

3. Deutors varis. 8 3.680,10 2.462,90 

4. Personal. 8 686,69 45.099,20 

5. Actius per impost corrent. 12 3.050,03 19.651,42 

6. Altres credits amb les Administracions Públiques. 12 71.502,80 136.193,76 

V. Inversions financeres a curt termini. 8 1.400.000,00 1.000.000,00 

5. Altres actius f inancers. 1.400.000,00 1.000.000,00 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 975.203,37 550.434,09 

l. Tresoreria. 975.203,37 550.434,09 

TOTAL ACTIU (A+B) 3.098.898,74 3.141.112,22 

Les notes 1 a 16 descrites en la memoria formen part integrant del balanc; de l'exercici 2014 



Selectives Metropolitanes, S.A.U 

BALAN~OS AL 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI 2013 I 2014 (en euros) 

Notes de 
PATRIMONI NET I PASSIU la 2014 2013 

Memoria 

A) PATRIMONI NET 2.046.340,05 2.010.971,49 

A-1) Fons propis. 9 2.046.340,05 2 .010.971,49 

I. Capital Subscrit 1.049.000,00 1.049.000,00 

1. Capital escripturat. 1.049.000,00 1.049.000,00 

III. Reserves. 961.971,49 278.908,38 

1. Legal i estatutaries. 209.800,00 209.800,00 

2 . Altres reserves. 752.171,49 69.108,38 

VII. Resultat de l'exercici. 3 35.368,56 683.063, 11 

B) PASSIU NO CORRENT 33.216,77 67.775,79 

I. Provisions a llarg termini. 10 27.216,77 61.775, 79 

1. Obllgacions per prestacions a llarg termini al personal 27.216,77 61.775,79 

II. Deutes a llarg termini. 
6.000,00 6 .000,00 

4. Altres passius financers 11 6.000,00 
6.000,00 

C) PASSIU CORRENT 1.019.341,92 1.062.364,94 

V. Creditors comercials i aitres comptes a pagar. 1.019.629,90 1.062.364,94 

1. Prove'idors. 11 219.436,96 321.359,23 

2. Prove'idors, empreses del grup i associades. 11/14.2 647.502,65 568.593,10 

3. Creditors varis. 11 981,84 1.421,64 

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) . 11 89.716,97 114.259,99 

6 . Altres deutes amb les Administracions Públiques. 12 61.703,50 56.730,98 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.098.898,74 3.141.112,22 

Les notes 1 a 16 descrites en la memoria formen part integrant del balan~ de l'exercici 2014 



OM0662003 

CLASE 8.3 

Selectives Metropolitanes, S.A. U 

COMPTES DE PERDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 
ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014 (en euros) 

Notes de 
la 2014 2013 

Memoria 

A) OPERACIONS CONTINUADES J 
1. Import net de la xifra de negocis. 13.4 5 .850.594,30 6.596.816,37 

a) Vendes. 653.303,36 652.512,96 

b) Prestacions de serveis. 5.197.290,94 5.944.303,41 

2. Variació d 'existencies de productes acabats í en curs de fabricació. 2.646,74 -2.869,14 

4. Aprovisíonaments. 13.1 -2.504.221,83 -2.607.561, 29 
b) Consum de materies primes i altres materies consumibles. -427.858,49 -463.737,25 
e) Treballs rea litzats per altres empreses. -2.076.363,34 - 2.143.824,04 

5. Altres ingressos d'explotació. 8.865,02 7.306,52 
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent. 8.865,02 7.306,52 

6 . Despeses de personal. 13.2 -1.614.504,73 -1.542.981,66 
a) Sous, salaris i assimilats. -1.185.073,29 -1.164.647172 
b) Carregues socials. -429.431,44 -378.333,94 

7 . Altres des peses d'explotació. -1.674.013,00 - 1.814.776,52 
a) Serveis exteriors. 13.3 -1.661.040,18 -1.804.429,49 
b) Tributs. -12.972,82 -10.347,03 

8. Amortització de l'immobilitzat. 6/7 -28.765,53 -28.765,53 

10. Ex cessos de provisions 10 o,oo 45.000,00 

12. Altres resultats. -17.968,17 6.066,53 

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIO 22.632,80 658.235,281 
13. Ingressos financers. 13.139,45 27.327,87 

b) De valors negociables i altres instruments financers. 13.139,45 27.327,87 
b.2) En tercers. 13.139,45 27.327,87 

14. Despeses fínanceres. -271,29 -405,04 
b) Per deutes amb tercers. -271 29 -405 04 

A.2) RESULTAT FINANCER (13+14+15+16+17) 12.868 16 26.922,8~ 

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) 35.500,96 685.158, 1 ll 
18. Impostos sobre beneficis. 12 -132 40 -2.095 00 

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT DE LES 
683.063,1J OPERACIONS CONTINUADES (A.3+ 18) 35.368,56 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES J 
19. Resultat de l'exercici procedent d'operacions ínterrompudes net 

d'impostos. o 00 0,00 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+19) 35.368,56 683.063, 11~ 

Les Notes 1 a 16 descrites a la memoria, formen part integrant del compte de perdues 1 guanys de l'exercici 2014 



Se/ectives Metropolitanes, S.A.U 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014 (en euros) 

A) ESTATS D' INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014 

2014 2013 

A) Resultat del compte de perdues i guanvs 35.368,56 683.063,11 

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net 
I. Per valoració instruments financers 0,00 0,00 

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu. 0,00 o,oo 
III. Diferencies de conversió. o,oo 0,00 

IV. Subvencions, donacions i Jlegats rebuts. 0,00 0,00 

V. Per guanys i perdues actuarials i altres ajustaments. 0,00 0,00 

VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts pera la venda. 0,00 o,oo 
VII. Efecte imoositiu. o 00 o 00 

B) Total ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net 
(I+II+III+IV+V+VI+VII) 0,00 0,00 

Transferimcies al compte de perdues i guanys 
VIII. Per valoració instruments financers 0,00 0,00 

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

X. Diferencies de conversió. 0,00 0,00 

XI. Subvencions, donacions i Jlegats rebuts. 0,00 0,00 

XII. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts pera la venda. 0,00 0,00 

XIII. Efecte impositiu. 0,00 0,00 

C) Total transferencies al compte de perdues i guanvs (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 0,00 0,00 

TOTAL DE INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS lA+B+C) 35.368,56 683.0631_11 

Les notes 1 a 16 descrites a la memoria formen part integrant d'aquest Estat de l'exercici 2014 



Se/ectives Metropolitanes, S.A.U 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014 ( en euros) 

B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014 

Capital 

Resultats 
Resultat de 

No Reserves d'exercicis 
l'exercici Escripturat exigit anteriors 

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2012 1.049.000 00 o 00 1.459.997 79 0,00 518.910,59 

I. Ajustaments per canvis de criteri 2012 i anteriors. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 

II. Ajustaments oer errades 2012 i anteriors. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 
2013 1.049.000,00 0,00 1.459.997,79 0,00 518.910,59 

l. Total inoressos i desoeses reconeouts. o 00 o 00 o 00 o 00 683.063 11 

III. Altres variacions en el patrimoni net. o 00 o 00 518.910 59 o 00 -518.910 59 

IV. Distribució de dividends o 00 o 00 -1.700.000 00 o 00 o 00 

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2013 1.049.000 00 0,00 278.908,38 o 00 683.063,11 

l. Aiustaments oer canvis de criteri 2013 i anteriors. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 

II. Aiustaments per errades 2013 i anteriors. o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 
2014 1.049.000_1'00 0,00 278.908,38 o 00 683.063,11 

I. Total ingressos i despeses reconeguts. o 00 o 00 o 00 o 00 35.368 56 

III. Altres variacions del oatrimoni net. o 00 o 00 683.063 11 o 00 -683 .063 11 

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014 1.049.000 00 0,00 961.971,49 o 00 35.368,56 

Les notes 1 a 16 descrites a la memoria formen part integrant d'aquest Estat de l'exercici 2014 

TOTAL 

3.027.908,38 

o 00 

o 00 

3.027.908 38 

683.063 11 

o 00 

-1.700.000 00 

2.010.971 49 

o 00 

o 00 

2.010.971 49 

35.368 56 

o 00 

2.046.340 os 



ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS 
EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2014 (en euros) 

Notes de 
la 2014 2013 

Memoria 

A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D'EXPLOTACIÓ 

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos. 35.500,96 685.158,11 

2. Ajustaments del resultat. 15.897,37 -43.157,30 
a) Amortització de l'immobilitzat ( + ). 6/7 28.765,53 28.765,53 
e) Variació de provisions ( + ). 10 0,00 -45.000,00 
g) Ingressos financers ( -) . -13.139,45 -27.327,87 
h) Despeses financeres ( + ) . 271,29 405,04 

3. Canvis en el capital corrent. 740.851,37 156.437,42 
a) Existencies (+/-). 71.858,00 -10.498,26 
b) Deutors i altres comptes a cobrar(+/-). 776.099,54 542.192,52 
d) Creditors i altres comptes a pagar(+/-). -72.547,15 -381.256,84 
f ) Al tres actius i passlus no corrents ( +/-). -34.559,02 6.000,00 

4. Altres f luxos d'efectiu de les activitats d'explotació. 32.519,58 53.574,78 
a) Pagaments d'interessos (-). -271,29 -405,04 
e) Cobraments d' interessos ( + ). 13.139,45 27.327,87 
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-). 12 19.651,42 26.651,95 

S. Fluxos d'efectiu de les activitats d'ex plotació. 824.769,28 852.013,01 

B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D'INVERSIÓ 

6. Pagaments per inversions ( - ) . -400.000,00 -1.000.000,00 
e) Altres actius financers. 8 -400.000,00 - 1.000.000,00 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió. -400.000,00 -1.000.000,00 

C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINANCAMENT 

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres 
instruments de patrimoni. 0,00 -1.700.000,00 

a) Dividends. 9 0,00 -1.700.000,00 

12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finan!;ament 0,00 -1.700.000,00 

D) Efecte de les variacions deis tipus de canvi o _Loo 0,00 
E) AUGMENT /DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O 
EQUIVALENTS ( + /-5+ /-8+ / - 12+ /-D) 424. 769_L28 - 1.847.986,99 
Efectiu o equivalents a l'lnici de l'exercici. 550.434,09 2.398.421,08 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 975.203 37 550.434 09 

Les notes 1 a 16 descrites a la memoria formen part integrant d'aquest Estat de l'exercici 2014 
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OM0662005 

CLASE 8.3 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2014 

Nota 1 - ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 - Amb data 29 d'Octubre de 1.992 es crea SELECTIVES METROPOLITANES 
S.A. (SEMESA) amb durada indefinida. El 4 de febrer de 1998 va passar a 
ser propietat en la seva t otalitat de la societat Tractament i Selecció de 
Residus, S.A. (TERSA), convertint-se d'aquesta manera en Societat Anonima 
Unipersonal. 

El seu N.I.F. és A-60.191.368, i el seu domicili social és Camí Antic de 
Barcelona a Va lencia B-210, Km . 1, 08850 Gava (Barcelona). 

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

1.3 - L'objecte social el constitueix l'aprofi tament i selecció de residus so lids 
urbans, desenvolupat sota el paragraf del codi C.N.A.E. 90.00 . 

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

1.5 - La Societat segons el previst a l'article 42 del Codi de Comen;;, pertany al grup 
consolidat encapc;alat per la societat mercantil Barcelona de Serveis 
Municipals, S.A., amb domicili en el c/ Gran Via Caries III, 85 bis, 08028 
Barcelona, la qual diposita els seus comptes anuals consolidats, pendents de 
formu lació, en el Registre Mercantil de Barcelona. L'ens dominant últim de la 
Societat es I'Ajuntament de Barcelona, amb domicili en el municipi de 
Barcelona. 
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Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatge fidel 

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

La Societat formula comptes anuals en format normal. 

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

2.2 - Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

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

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

Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les 
següents : 
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OM0662006 

CLASE 8.3 

• Vides útils deis elements de l' immobilitzat intangible material (Nota 
4 .1). 

• Va lors raonables deis instruments financers (Notes 4.2 i 4.4). 

• Estimació de la provisió a llarg termini (Notes 4 .6 i 10). 

2.3 - Comparabil itat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2014 i 2013 s'han formulat d'acord amb 
!'estructura establerta en el Pla General de Comptabi litat, havent seguit en la 
seva elaboració l'aplicació de criteris uniformes de va loració, agrupació, 
classificació i unitats monetaries, de manera que la informació presentada és 
homogemia i comparable. 

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

Nota 3 - DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució del resultat de l'exercici 2014 formulada pel Consell 
d'Administració de la Societat i que haura de ratificar !'Accionista únic és la 
següent: 

Base de repartiment: 
Benefici de l'exercici 35.368,56 

Distri bu ció : 
Reserva voluntaria 35 .368,56 
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Nota 4 - NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i va loració utilitzades per la Societat en 
l'elaboració deis seus Comptes Anuals per a l'exercici 2014, han estat les 
següents: 

4 .1 - Immobilitzat intangible i material 

L'immobilitzat intangible i material es troba valorat al preu d'adquisició, 
deduida l'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de va lor, si 
escau. 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacltat productiva o 
un allargament de la vida útil i les despeses de manteniment són carregades 
directament al compte de perdues i guanys. Els costos d'ampliació, 
modernització o millora que donen lloc a un augment de la durada del bé o a 
un increment de la seva capacitat productiva són capital itzats com a més 
valor del bé. 

L'amortització de l'immobilitzat, es calcula en funció de la vida útil estimada 
deis béns a partir del mes següent de la compra, aplicant el metode lineal 
sobre el cost d'adquisició. 

Els percentatges anuals aplicats durant els exercicis 2014 2013 són els 
següents: 

Coeficient 

a) Immobilitzat material: 
• Maquinaria 12 
• Instal· lacions tecniques 12 
• Mobiliari i equips d'oficina 10 
• Equips informatics 25 
• Altres instal·lacions 12 

b) Immobilitzat intangible: 
• Aplicacions informatiques 25 
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OM066 2007 

CLASE s.a 

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

Pera la realització de la seva activitat la Societat utilitza actius no generadors 
de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre EHA/733/2010 de 25 de 
mar<_;, per la qua! s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que 
operen en determinades circumstimcies, 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 
benefidin a la col·lectivitat per mitja del potencial servei o utilitat pública, a 
canvi d'un preu fixat directa o indirectament per I'Administració Pública com a 
conseqüencia del caracter estrateg ic 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 va lor amb carrec al compte de 
perdues i guanys. 

En l'avaluació del deteriorament del valor d'aquests actius, la Societat ha 
considerat !'ex istencia d'una única unitat d'explotació vincu lada a l'activitat 
d'aprofitament i selecció de residus solids urbans. 

4.2 - Actius financers 

La Societat fixa la categoría deis seus actius financers en el moment del seu 
reconeixement inicia l, en base a les decisions adoptades per la Direcció. 
Aquesta classificació depen de la finalitat per la qua! aquestes inversions han 
estat adquirides. 
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Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igual o 
inferior a un any, i com no corrents si el seu venciment es su perior a un any. 

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

La totalitat deis actius financers de la Societat es classifiquen en la categoría 
de préstecs i part ides a cobrar . 

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

No obstant, aquells credits per operacions comercials amb venciment no 
superior a un any i que no t inguin un t ipus d 'interes contractual, així com les 
bestretes i credits al personal, els imports deis quals es preveu rebre en el 
curt termini, es va loren a va lor nominal, tant en la valoració inicial com en la 
valoració posterior, 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 sa ldos deis comptes que estan classificats en la categoría de préstecs i 
comptes a cobrar, la Societat realitza almenys al tancament de cada exercici 
la corresponent correcció del va lor 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 
reg istrades, 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 va lor 
actual deis f luxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interes 
efectiu. 

S'inclouen els següents sa ldos: 
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CLASE R.a 

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

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

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

• Imposicions a termini amb venciments inferiors a un any. 

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

4.3 - Existencies 

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

La xifra i detall de les mateixes a data 31 de desembre de 2013 i 2014, és la 
següent: 
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Tipus - classe d'existimcia 2014 2013 

Recanvis 50.544,28 116.702,02 
Filferro 2.810 11.459,50 
HDPE natural 1.053,29 1.447,05 
HDPE color 478,85 3.927,75 
Film 3.161,24 5. 714,37 
Pet 22.264,80 6 .887,00 
Plastic mix 4.454,24 11.203,04 
Ferralla 6.300,28 5.999,44 
Brik 10.123,19 6.727,22 
Alumini 347,55 1.586,87 
Paper - Cartró 249,60 1.668,56 
Fusta 2.500,00 3 .125,00 
Bestreta a prove'ldors 2.085¡44 1.782¡94 
Total Existimcies 106.372,76 178.230,76 

- Passius financers 

La Societat f ixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu 
reconeixement inicial en base a les decisions adoptades per la Direcció. 

Aquesta classificació depen de la f inalitat per la qual aquests passius han 
estat formalitzats. 

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

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

La Societat classifica la tota litat deis seus passius financers en la categoria de 
debits i partides a pagar. 
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CLASE s.a 

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

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

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

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos creditors per 
prestacions de serveis i prove'idors empreses del grup i associades. 

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

4 .5 - Impost sobre beneficis 

D'acord amb el que disposa l'article 34.2 del Real Decret Legislatiu 4/2004, de 
5 de mar~, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'lmpost sobre Societats, 
la Societat aplica la bonificació del 99% que aquesta normativa contempla 
sobre les activitats compreses a l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985 de 
Bases del regim local. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es ca lcu la mitjan~ant la 
suma del impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen 
sobre la base imposable de l'exercici i despres d'aplicar les deduccions que 
fiscalment siguin admissibles, més la variació deis actius i passius per 
impostas diferits. 
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Els actius i passius per impostas diferits inclouen les diferencies temporanies 
que s'identifiquen com aquells imports que es preveuen recuperar o sat isfer 
per les diferencies entre els imports en !libres deis actius i passius i el seu 
valor fisca l, així com les bases imposables negatives pendents de 
compensació i els cred its per deduccions fisca ls no apl icades fisca lment. Els 
esmentats imports es reg istren aplicant a la diferencia temporania o cred it 
que correspongui el t ipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o 
liquidar-los. 

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

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

4 .6 - Provisions i passius contingents 

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

Les prov isions es va loren pel va lor actual deis reemborsaments que s'espera 
que siguin necessaris per liquidar l'obligació usant un tipus abans d'impostos 
que reflecteixi les ava luacions del mercat actual del va lor temporal deis diners 
i els riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu 
de la seva actualització es reconeixen com una despesa f inancera conforme es 
van meritant. 

Les prov1s1ons amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte 
f inancer no significatiu no es descompten. 
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CLASE 8.3 

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

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

4. 7 - Ingressos i despeses 

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

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

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

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

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

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

• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per 
incórrer fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 
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Una part deis ingressos per prestacions de serveis de la Societat s'originen a 
partir del contracte subscrit amb efectes 1 de gener de 2012 amb el seu 
Accionista únic, la mercantil "Tractament i Selecció de Residus, S.A.". En 
aquest contracte es determinen els serveis que SEMESA presta al seu 
Accionista únic, així com la cessió d'ús deis actius i instal· lacions propietat de 
TERSA, per tal de que SEMESA desenvolupi la seva activ itat (Nota 14). 

Els ingressos per interessos es reconeixen utilitzant el metode del t ipus 
d'interes efectiu. 

4.8 - Medi ambient 

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

4. 9 - Transaccions ent re parts v inculades 

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

Nota S - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

L'activitat de la Societat es t roba exposada a diversos riscos financers : risc de 
credit, risc de tipus d 'interes i risc de liquiditat. 

La gestió del risc financer va a carrec de la Direcció financera del Gru p, que 
identifica, avalua i cobreix els riscos financers. 
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CLASE 8.3 

a) Risc de credit 

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

En relació amb els deutors comercia ls, el risc d'impagament és molt redu'it, 
ates que els seus principals clients són empreses del grup. Addicionalment 
la Societat avalua la qualitat creditícia deis clients, considerant la seva 
posició financera, !'experiencia passada i altres factors. Els límits 
individuals de credit s'estableixen en funció de criteris interns. 

b) Risc de tipus d'interes 

No existeix a la Societat. 

e) Risc de liquiditat 

La Societat rea litza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
disponibilitat de finan~ament suficient per un import suficient mitjan~ant 
facilitats de credit, tant del propi Grup al qual pertany, com, en el seu cas, 
d'entitats financeres. 

La Direcció rea litza un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat 
de la Societat en base als f luxos d'efectiu esperats. Els excedents de 
tresoreria s'apliquen en imposicions a curt termini obtenint un t ipus 
d'interes mitja del 1,00% (1,30% a l'exercici 2013) . Aquestes imposicions 
es formalitzen en entitats financeres de solvencia contrastada. 

Nota 6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
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6.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf de 
l' immobilitzat intangible durant els exercicis 2013 i 2014 es sintetitzen en els 
quadres resums que s'acompanyen a continuació: 

Aplicacions 
Exercici 2013 informatiques Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2013 115.062,12 115.062,12 
Al tes 
Baixes 
Saldo a 31.12.2013 115.062,12 115.062,12 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2013 28.765,53 28.765,53 
Dotació a l'amortització de l'exercici 28.765,53 28.765,53 
Saldo a 31.12.2013 57.531,06 57.531,06 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2013 86.296,59 86.296,59 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2013 57.531,06 57.531,06 

Aplicacions 
Exercici 2014 informatiques Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2014 115.062,12 115.062,12 
Al tes 
Balxes 
Saldo a 31.12.2014 115.062,12 115 .062,12 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2014 57.531,06 57.531,06 
Dotació a l'amortització de l'exercici 28.765,53 28 .765,53 
Saldo a 31.12.2014 86.296,59 86.296,59 

VALOR NET COMPTABLE A 1.1.2014 57.531,06 57.531,06 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2014 28.765,53 28.765,53 
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CLASE 8.3 

6.2 - No hi ha elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats i en ús a 
31.12.2013 i 2012. 

6.3 - És política de la Societat contractar totes les pólisses d'assegurances que 
s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin 
afectar als elements d'immobilitzat intangible. 

6.4 - A 31.12.2012 i 2013 no hi ha deteriorament de va lor deis diferents actius no 
generadors de f luxos d'efectiu de la Societat. 

Nota 7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

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

Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

8.1 - Categories d'actius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers a 31 de 
desembre de 2013 i 2014 es detallen en els quadres següents: 

ACTIUS FINANCERS 
Exercici 2013 A LLARG TERMINI 

CREDITS 
Categories I AL TRES TOTAL 

Préstecs i partides a cobrar 322 14 322 14 
322,14 322,14 
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ACTIUS FINANCERS 
Exercici 2013 A CURT TERMINI 

CREDITS 
Categories I ALTRES TOTAL 

Préstecs i partides a cobrar 2. 198.748,99 2 .198.748,99 
2 .198.748,99 2. 198. 748,99 

ACTIUS FINANCERS 
Exercici 2014 A LLARG TERMINI 

CREDITS 
Categories I ALTRES TOTAL 

Préstecs i partides a cobrar 322,14 322,14 
322,14 322,14 

ACTIUS FINANCERS 
Exercici 2014 A CURT TERMINI 

CREDITS 
Categories 1 ALTRES TOTAL 

Préstecs i partides a cobrar 1.913.682,11 1.913.682,11 
1.9 13.682,11 1.913.682,11 

A 31 de desembre de 2014 la Societat manté reg istrat comptablement una 
imposició a termini per un import total de 1.400.000,00 euros (1.000.000,00 
euros a 31 de desembre de 2013) amb carrec a l'epígraf inversions fi nanceres 
a curt termini ates que el seu venciment des de la constitució és superior a 
tres meses i inferior a un any . 

Les imposicions a termini estan form alitzades amb entitats de credit, 
mitjanc;ant dipósits d 'estalvi. El tipus d'interes mitja es situa en un 1,00% 
(1,30% a l'exercici 2013). 
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8.2 - Els moviments de l'exercici deis comptes correctors representatius de les 
perdues per deteriorament deis clients per vendes i prestacions de serveis es 
detallen a continuació: 

2014 2013 

• Deteriorament de valor a 01.01 43.825,64 43.825,64 

• Dotació per deteriorament de l'exercici 
• Deteriorament de valor a 31.12 43.825,64 43.825,64 

El deteriorament de va lor realitzat el 31 de desembre de 2013 i 2014 cobreix 
la totalitat d'aquells sa ldos deutors que s'estima no seran realitzables. 

Nota 9 - FONS PROPIS 

9.1 - El capital social de la Societat és d' 1.049.000 euros i esta representat per 
10.490 accions nominatives de 100 euros cadascuna, totalment subscrites i 
desemborsades, amb limitacions a la seva transmissibilitat. Els seu únic 
accionista és Tractament i Selecció de Residus S.A., per tant la societat és de 
caracter unipersonal. 

Les transaccions amb el soci únic es deta llen a la Nota 14. 

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

• Reserva legal 
• Reserves voluntaries 

2014 

209.800,00 
752.171,49 

961.971,49 

2013 

209.800,00 
69.108,38 

278.908,38 

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

9.4 - Els contractes subscrits amb !'accionista únic són els que es descriuen a la 
Nota 1.4 i 14.1. 

Nota 10 - PROVISIONS A LLARG TERMINI 

A 31 de desembre de 2013, aquest epígraf reflectia la quantia de la paga 
extraordinaria de desembre 2012 que s'hagués hagut d'abonar al personal de 
la Societat abans de finalitzar l'esmentat exercici, pero que va quedar 
suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat. L'arti cle 2.4 d'aquesta disposició preveu que " les quantitats 
derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals 
de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el 
disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar 
aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguranc;a col·lectiva que 
incloguin la cobertura de la contingencia de jubilació, amb subjecció al que 
estableix la Llei Organica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat 
Financera i en els termes i amb l' import que es determini en les corresponents 
lleis de pressupostos". En conseqüencia, ates que es un exigible cert, l'import 
esmentat es va ca rregar a l'exercici 2012 a l'epígraf Carregues socials, 
Despeses de personal del deure del compte de perdues i guanys amb 
abonament a l'epígraf Provisions a llarg termini del passiu del balanc;. 

El Comité d'Empresa va presentar demanda contra la Societat en materia de 
conflicte col.lectiu per tal de percebre l'import corresponent de la paga extra 
de desembre de 2012 meritada fins !'entrada en vigor del Reial Decret Llei 
20/2012, de 15 de juliol de 2012. Amb data 5 de marc; de 2014 el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya a dictat sentencia favorable al Comité 
d'Empresa. La Societat ha fet efectiu durant l'exercici 2014 el corresponent 
pagament als seus treballadors. 

Nota 11 - PASSIUS FINANCERS 
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11.1 - El va lor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers a llarg i 
curt termini a 31 de desembre de 2013 i 2014 es detallen en els quadres 
següents : 

Exercici 2013 

Categories 

Debits i partides a pagar 

Categories 

Debits i partides a pagar 

Exercici 2014 

Categories 

Debits i partides a pagar 

Categories 

Debits i partides a pagar 

PASSIUS FI NANCERS 
A LLARG TERMINI 

DEUTES 1 

I ALTRES TOTAL 

6.000,00 6.000,00 
6.000,00 6.000,00 

PASSIUS FINANCERS 
A CURT TERMINI 

DEUTES 1 
I AL TRES TOTAL 

1.005.633,96 1.005.633,96 
1.005.633,96 1.005.633,96 

PASSIUS FINANCERS 
A LLARG TERMINI 

DEUTES 1 
I ALTRES TOTAL 

6.000,00 6.000,00 
6.000,00 6 .000,00 

PASSIUS FI NANCERS 
A CURT TERMINI 

DEUTES 1 

I AL TRES TOTAL 

957.638,4 2 957.638,42 
957.638,42 957.638,42 

Els passius financers a llarg termini corresponen a fiances constitu"ides amb 
venciment superior a tres anys. 
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11.2 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a prove'idors, 
disposició addicional tercera " Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita 
contra la morositat en operacions comercials i pel que fa a les obligacions deis 
contractes formalitzats a part ir de la data d'entrada en v igor de la mateixa, a 
data 31 de desembre de 2014 i 2013: 

Pagaments realitzats i pendents de 
paqament a la data de tancament 

Exercici Actual (2014) Exercici Anterior (2013) 
Im¡:¡_ort % Import % 

Pagaments dins del termini 
maxim legal 468.960 60 24 29 629.650 36 26 62 

Diferencia 1.461.824 79 75 71 1.736.034 65 73 38 

Total pagaments a l'exercici 1.930.785,39 100 00 2.365.685 01 100 00 

Termlni Mltja Ponderat Excedlt X >< (dies de paqament) 14 72 25 91 

Ajornaments que a data de :x X tancament sobrepassen el 
termlni maxim leqal 63.604 84 61.344 20 

El període mig de pagament de l'exercici 2014 se situa en 38 dies. 

11.3 La Societat no té passius f inancers amb valor raonable significativament 
diferent al seu va lor comptable. 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

12.1 - La composició deis comptes d'Administracions Públiques a 31 de desembre de 
2013 i 2014 és la següent: 
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EXERCICI 2013 

Saldos Saldos 
Deutors Creditors 

a) Impost sobre el Valor Afeglt: 

Quota a cobrar liquldació desembre de 2013 136.193,76 
b) Impost sobre Societats 

Exercici 2012 16.007,55 

• Exercici 2013 3.643,87 
e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

Retencions liquidació desembre de 2013 22.726,85 
d) Organismes de la Seguretat Social : 

Assegurances soclals desembre 2013 34.004 13 
155.845,18 56.730,98 

EXERCICI 2014 

Saldos Saldos 
Deutors Creditors 

a) Impost sobre el Valor Afeglt: 

Quota a cobrar liquidació desembre de 2014 71.502,80 
b) Impost sobre Societats 

• Exerclcl 2013 423,04 
Exercicl 2014 2.626,99 

e) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
Retenclons llquidació desembre de 2014 21.680,91 

d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2014 40.022 59 
74.552,83 61.703,50 
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12.2 - La conciliació deis imports nets d' ingressos i despeses de l'exercici 2014 amb 
les bases imposables de I'Impost sobre Societats són les següents: 

Resultat comptable després d'impostos 
Diferencies permanents: 

Impost sobre Societats 
Sancions 

Diferencies temporals: 
Origen exercici corrent 

Base imposable 

Quota íntegra previa (30%) 

Bonificació art. 34.2 del R. D. 4/2004 

Deduccions aplicades 
Quota íntegra ajustada 

Retencions i pagaments a compte 

Quota líquida a cobrar 

Activitats 
boniflcades 

35.368,56 

132,40 

8.629 66 
44.130,62 

13.239,98 

-13.107,58 

132,40 

-2.759 39 

-2.626 99 

Activitats no 
Bonificades 

La quota tributaria s'ha calculat aplicant la bonificació del 99% sobre el resultat 
produ'lt per l'explotació, d'acord amb el que disposa l'article 34.2 del Rea l 
Decret Legislat iu 4/2004, de 5 de man;, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'Impost de Societats. 

12.3 - Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos no es poden 
considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

La Societat té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits pels tributs que 
li són d'aplicació. En opinió deis administradors de la Societat no s'espera que 
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es meritin passius addicionals a les dotacions per provisions registrades a 31 
de desembre de 2014. 

Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES 

13.1 - Aprovisionaments 

La composició d'aquest compte pels exercicis 2014 i 2013 és la següent: 

• Combustible 
• Recanvis 
• Vestuari 
• Utillatge 
• Material electric i ferreteria 
• Material informatic- comunicació 
• Materials diversos 
• Envasas i embalatges 
• Material de seguretat i higiene 
• Variació existencies 

• Treballs realitzats per altres 
empreses 

• Repercussió costos estructurals de 
TERSA a SEMESA (Nota 14.1) 

2014 2013 

99.232,56 84.721,44 
126.381,91 207.124,64 

17.757,50 23.943,64 
94,73 933,01 

19.357,98 18.881,95 
2.587,10 9.272,90 

46.060,90 83 .753,94 
13.502,81 28.312,01 
28.075,76 23.165,96 
74.807¡24 (-2 16.372¡24 

427.858¡49 463.737125 

1.223.484,30 1.256.681,46 

852.879¡04 887. 142¡58 
2.076.363,34 2.143.824¡04 

2.504.221,83 2.607.561,29 

A l'epígraf de treballs realitzats per altres empreses s'inclou un import de 
1.218.632,76 euros (1. 173 .415,21 euros a l'exercici 2013) corresponent a 
aquelles despeses associades a les activitats realitzades per SEMESA que 
inicialment suporta TERSA i que posteriorment li repercuteix (Nota 14.1). 
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Addicionalment, en material informatic-comunicació i en material de seguretat 
i higiene s'inclou un import de 35.015,31 euros facturat per TERSA 
(14.136,75 euros a l'exercici 2013) (Nota 14.1) . 

13.2 - Despeses de personal 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys de 
l'exercici 2014 i 2013 presenta la composició següent: 

2014 2013 

• Sous i sa laris 997.031,64 971.124,42 
• Pagues extraordinaries 167.289,42 161.396,04 
• Hores extres 20.752,23 32.127,26 
• Seguretat Social 385.143,08 336.995,65 
• Forma ció 17.548,56 6 .366,51 
• Prevenció riscos 4.656,07 6.912,38 
• Alt res despeses socia ls 22.083J3 28.059l40 

1.614.504[73 1.542.981,66 

A l'epígraf d'altres despeses socia ls s'han registrat 2.461, 74 euros en 
concepte de despeses repercutides per TERSA a la seva fil ial SEMESA 
(2.517,11 euros a l'exercici 2013) (Nota 14. 1). 

La plantilla m itjana de la Societat durant els exercicis 2013 i 2014 i al 31 de 
desembre de cadascun deis exercicis distr ibu'lda per sexes i per categories és 
la següent: 

Plantilla mitjana exercici 2013 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 1 1 2 
• Caps de Departament 1 5 6 
• Resta de personal 15 19 34 

17 25 42 
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31 de desembre de 2013 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 1 1 2 
• Caps de Departament 1 S 6 
• Resta de personal 16 19 3S 

18 2S 43 

Plantilla mitjana exercici 2014 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 1 1 2 
• Caps de Departament 1 S 6 
• Resta de personal 17 21 38 

19 27 46 

31 de desembre de 2014 

Categoria Dones Homes Total 

• Direcció 1 1 2 
• Caps de Departament 1 S 6 
• Resta de personal 16 18 34 

18 24 42 

13.3 - Serveis exteriors 

Presenta el següent detall: 
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2014 2013 

• Canon residus municipals i aigua 9.726,45 4.411,41 
• Arrendament de maquinaria i vehicles 39.738,05 39.207,06 

• Actuacions per reparacions, 
manteniment preventiu i correctiu 682.888,41 804.325,87 

• Assessors i consultors 32.315,46 58.609,51 
• Transports de subproductes i residus 157.507,78 179.850,92 
• Tractament i eliminació de residus 351.866,86 330.750,58 
• Comissions bancaries 32,40 21,78 
• Imatge 5.484,00 4.004,95 
• Associacions 3.064,01 2.411,07 
• Consums de llum i aigua 279.337,88 280.418,93 
• Material oficina 1.131,99 7.759,66 
• Comunicacions (correus, telefon 

missatgers) 10.555,28 11.656,38 

• Subscripcions 239,67 565,97 
• Dietes i desplac;aments 3.235,53 2.221,38 
• Dietes d'assistencia als Consells 

d'Administració 10.500,00 9.900,00 
• Servei de vigilancia 66.926,77 66.879,96 
• Serveis diversos 6.489¡64 1.434¡06 

1.661.040,18 1.804.429,49 

A l'epígraf de serveis exteriors s'han registrat 459.937,91 euros (500.069,53 
euros a l'exercici 2013) en concepte de despeses repercutides per TERSA a la 
seva f ilial SEMESA (Nota 14.1). 
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13.4 - El total d'ingressos per vendes i prestacions de serveis presenta el següent 
detall: 

2014 2013 

• Venda de ferralla 158.892,40 162.443,63 

• Venda de paper-cartró 11.473,40 9.695,64 
• Venda d'estella 467.147,76 465.554,99 

• Venda residus 7.185,80 6.703,00 

• Venda fusta 300,00 664,50 

• Venda de plastic 8.304¡00 7.451¡20 
653.303¡36 652.512,96 

• Prestacions de selecció d 'envasos 
lleugers 2.704.810,58 3.439.063,82 

• Planta de voluminosos de fusta i poda 2.492.480¡36 2.505.239¡59 
5.197.290¡94 5.944.303,41 

5.850.594,30 6.596.816,37 

Els ingressos es distribueixen geograticament íntegrament en la província de 
Barcelona. 

Nota 14 - OPERACIONS AMB EMPRESES DEL GRUP 

14.1 Les operacions d'explotació realitzades amb empreses del grup a l'exercici 
2013 i 2014 són les següents: 



EXERCICI 2013 

Ingressos 
Vendes i prestacions de serveis 

Altres ingressos d'explot ació 

Des peses 
Aprovisionaments i serveis exteriors 
Despeses de personal 

EXERCICI 2014 

Ingressos 
Vendes i prestacions de serveis 
Alt res ingressos d'explotació 

Des peses 
Aprovisionaments i serveis exteriors 

Despeses de personal 

Empreses del grup 

TERSA SI RESA 

5 .944.303,41 -
- 7.306,52 

5.944 .303,41 7 .306,52 

2.574. 764,07 -
2.517,11 -

2 .577.281,18 -

Empreses del grup 

TERSA SI RESA 

5. 197.290,94 -
- 8 .865,02 

5.197.290,94 8 .865,02 

2 .566.465,02 -
2.461,74 -

2.568.926,76 -

34 

TOTAL 

5.944.303,41 
7.306,52 

5 .951.609,93 

2.574. 764,07 
2.517,11 

2.577.281, 18 

TOTAL 

5.197.290,94 
8 .865,02 

5 .206.155,96 

2 .566 .465,02 

2 .461,74 

2 .568.926,76 
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Amb data 1 de gener de 2012 es va formalitzar un contracte de prestació de 
serveis entre TERSA i la seva filial SEMESA, en el qual es determina que 
TERSA prestara els serveis en benefici de SEMESA en les següents arees: 

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

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

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

b) Repercussió de costos, on s'inclou: 

• Asseg u ra nces. 
• Amortització económica deis actius i instal·lacions propietat de 

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

costos de prove'idors de serveis i materials. 

14.2 - Els saldos pendents amb empreses del grupa 31 de desembre de 2013 i 2014 
són els següents: 

EXERCICI 2013 

ACTIU CORRENT 
Prestacions de serveis 

Empreses del grup 

TERSA SIRESA 

922.985,98 650,22 

922.985,98 650,22 

TOTAL 

923.636,20 

923.636,20 



PASSIU CORRENT 
Aprovisionaments i serveis exteriors 

EXERCICI 2014 

ACTIU CORRENT 
Prestacions de serveis 

PASSIU CORRENT 
Aprovisionaments i serveis exteriors 

568.593,10 -
568.593,10 -

Empreses del grup 

TERSA SIRESA 

312.264,49 1.883,54 

3 12 .264,49 1.883,54 

647.502,65 -
647.502,65 -

36 

568.593,10 

568.593,10 

TOTAL 

3 14.148,03 

314.148,03 

647 .502,65 

647.502,65 

14.3 - Els membres del Consell d'Administració han meritat durant l'exercici un 
import conjunt de 10.500,00 euros en concepte de dietes d'assist?mcia 
(9.900,00 a l'exercici 2013), no havent rebut cap import en concepte de sous 
i salaris. 

No existeixen bestretes, credits, o obligacions en materia de pensions ni cap 
altre tipus de garanties assumides per la Societat, per compte deis membres 
del Consell d'Administració durant els exercicis 2013 i 2014. 

La remuneració total corresponent a l'exercici 2014 del personal de direcció, 
ha estat de 93.166,00 euros (86.615,23 euros a l'exercici 2013) entenent 
com a personal de direcció tant la directora com els col ·laboradors que d'ella 
depenien directament. No s'ha concedit al personal de Direcció bestretes ni 
credits de cap tipus. 

14.4 - Situacions de conflictes d'interessos deis administradors 

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

Nota 15 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

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

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

Nota 16 - ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant els 
exercicis 2013 i 2014 per les societats PricewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L. i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. són repercutits per 
I'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes autonoms i societats 
que componen el grup municipal. 

Durant els exercicis 2013 i 2014 no s'han meritat honoraris per les societ ats 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditarla y 
Consultoría, S.A. per altres serveis. 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2014 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2014 

En aquest exercici 2014 l'activitat de la companyia s'ha vist afectada per l'inici deis treballs 

relatius al projecte de remodelació de la planta de triatge d'envasos i optimització de la 

línia de productes voluminosos. 

Aquesta inversió suportada per la societat matriu i accionista únic Tractament i Selecció de 

Residus, S.A., va ser licitada i adjudicada a la societat Constructora de Calaf, S.A. per un 

total de 8 .022.000 euros (IVA exclos), suposara un canvi substancial en el funcionament 

del Centre de Tractament de Residus Municipal de Gava-Viladecans, dons te com objectius 

automatitzar completament la planta de triatge d'envasos i un canvi d'ubicació de la línia 

de productes voluminosos. Amb aquestes actuacions es guanya capacitat de producció, al 

mateix temps que es milloren els aspectes de seguretat laboral i de les propies 

instal·lacions. També cal destacar l'adaptació del Centre al compliment de la normativa 

sobre impacte mediambienta l de la planta, i especialment a l'activitat de productes 

voluminosos on s'han establert requisits ambientals específics tant amb relació al sistema 

de captació de pols com als nivells de soroll ambientals. 

Aquests treballs han forc;at l'aturada durant gairebé dos mesos, novembre i part de 

desembre, de la planta d'envasos amb la consegüent perdua de producció i ingressos. 

La xifra de negoci total ha estat el 2014 de 5 .850.594,30 euros amb una disminució del 

11,31% respecte els 6.596.816,37 euros de l'exercici anterior. 

Aixo ha suposat que el resultat de l'exercici disminueixi fins els 35.368,56 euros, lluny 

deis 683.063,11 euros obtinguts l'any 2013. 
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El quadre següent indica en tones i valor monetari la producció de la planta d'envasos amb 

relació a l'any 2013, on es pot veure la reducció abans esmentada: 

Envasas Any 2014 Any 2013 

Tones tractades 15.283 17.012 

Facturació (euros) 2.704.810,58 3.439. 063,82 

Pel que fa a la planta de voluminosos, ha mantingut la facturació, si be ha sofert una 

lleugera baixada en quant al nombre de tones. Els preus del servei de voluminosos s'han 

incrementat un 1,5% respecte del 2013. 

Les dades de producte voluminosos comparades amb l'any 2013 es mostren tot seguit: 

Voluminosos Any 2014 Any 2013 

Tones sortides 39.146 45.143 

Facturació (euros) 2.492.480,36 2.505.239,59 

El negoci deis subproductes, estella, ferralla, paper-cartró, etc., s'ha mantingut estable 

amb x ifres de facturació practicament equivalents a les de l'any anterior: 653.303,36 

euros enfront 652.512,96 de l'any 2013. 

Cal tenir en compte l'excepcionalitat en aquest any 2014 tant pel que fa a la xifra de 

negoci com pel resultat obtingut, dones un cop finalitzades les inversions en curs, la planta 

d'envasos augmentara la seva producció, passant de tractar 18. 000 tones anuals a 

tractar-ne 24.000 amb una perceptible millora d'ingressos i resultats. 

Amb relació a la línia de voluminosos, esta previst que la nova ubicació estigui llesta per la 

seva posta en marxa a finals del mes de mar<; de 2015, sense que la producció es vegi 

afectada substancia lment ja que es tracta de equipament nou . 
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OM0662022 

CLASE 8.3 

Pel que fa a les despeses, i com conseqüencia de l'aturada de la planta d'envasos els 

capítols de consums, treballs d'altres empreses i serveis exteriors han disminu'lt el seu 

import amb relació a l'any 2013, destacant la reducció en aquest darrer epíg raf de les 

actuacions per reparacions i manteniment. 

Any 2014 Any 2013 

Consum M.P. 427.858A9 463 .737,25 

Treballs altres empreses 2.076.363,24 2 .143.824,04 

Serveis exteriors 1.661.040,18 1.804.429,49 

La planti lla mitjana de l'exercici 2014 ha estat de 46 treballadors que comporta un lleuger 

increment enfront els 42 de l'any anterior. 

L'apartat de despeses de personal registra un lleuger increment amb relació a l'any 

anterior, produ'lt per l'augment de la plantilla mitjana i especialment la partida de 

formació, on ha calgut dur a terme accions formatives amb relació a la seguretat i 

funcionament de la nova instal·lació d'envasos. Atenent al disposat a la llei de 

Pressupostos Generals de I'Estat per al 2014, no s'ha aplicat cap increment a les 

retribucions del personal. 

La reducció deis tipus d'interes ha generat una reducció deis ing ressos financers, al 

disminuir també la retribució deis excedents de tresoreria. 

El promig de dies de pagament a prove'ldors ha estat en aquest any 2014 de 37,88 dies, 

que es lleugerament superior a l'establert a la normativa de morositat que el f ixa en 30 

dies. Per corregir aquest diferencial es posaran en marxa accions internes de ca ire 

tecnologic que permetin reduir el temps de conformació i autorització de factures. 
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La Societat no te accions propies i durant l'exercici 2013 no ha desenvolupat cap projecte 

de I+D. 

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

contractats durant l'exercici . 

Addicionalment, cal esmentar que no s'ha produ'it cap fet posterior significatiu des de la 

data de finalització de l'exercici 2014 fins a la data de formulació deis Comptes Anuals. 

Gava, 12 de febrer de 2015. 
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OM0662047 

CLASE 8.8 

Com a membres del Consell d'Administració de SEMESA, acreditem mitjanc;ant signatura 
en aquesta pagina, el balan<;, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria de l'exercici acabat a 31 de 
desembre de 2014 i !'informe de gestió de l'exercici 2014 que s'inclouen en 23 fulls de 
paper t imbrat, classe sa, 22 fulls de la serie OM números del 0662001 al 0662022 i el 
present. Aquests comptes anuals i !'informe de gestió han estat formulats pel Consell 
d'Administració en data 12 de febrer de 2015. 

Relació deis membres del Consel l d'Administració: 

D. Jordi 

D. 


