Consell d’Administració de
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA

15 de març de 2017
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PLUVIOMETRIA BARCELONA

(Actualitzat 13/03/2017)

La pluja acumulada fins el 14 de març: 77 mm. La pluviometria de l’any 2017 (tenint en compte que gener i febrer s’han acumulat
59 mm) es troba un 19% per sota de la mitjana històrica (73 mm). Tot i estar per sota, de moment es pot dir que la pluja està en els
valors habituals.
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RENÚNCIA CONSELLER
S’informa als Consellers de la presentació de la carta de renúncia del Conseller Sr. Francisco Asís
Ullod Marcos amb data 22 de gener de 2017.
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AEOPAS

(Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento)

BCASA entra a formar part de l’Associació l’any 2017.
AEOPAS, treballa en l’assessorament d’entitats locals i empreses públiques de gestió del cicle integral
urbà de l’aigua.

Els principis generals que articulen l’AEOPAS, definits en l’article 3 dels estatuts de l’Associació, es
relacionen a continuació:
•
•
•
•

L’aigua com a bé comú.
Les autoritats locals tenen la responsabilitat de garantir uns serveis públics eficients i de qualitat.
La gestió de l’aigua ha de ser considerada d’interès general.
Promoció de l’accés universal a l’aigua i al sanejament.

Aquests principis generals de la gestió pública del cicle de l’aigua estan d’acord amb els estatuts i la
política de BCASA.
Els motius pels quals BCASA té interès en formar part d’aquesta xarxa d’operadors 100% públics és
compartir experiències i informació entre els diferents socis que en formen part.
La quota anual és de 3.500€.
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Els socis d’AEOPAS són:
Emalcsa, Emasesa, Acosol, Consorcio de Aguas Plan Écija, Aguas de Alcázar, Consorcio Promedio,
Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, Axaragua, Consorcio Provincial para el
Mantenimiento y Conservación de las instalaciones de agua y saneamiento en los municipios de la

provincia de Málaga, Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, Consorcio de Aguas del Huesna, Aguas
del Parque de la Sierra de Aracena, Aguas de la Cuenca Minera de Huelva, Egemasa, Consorcio de
Aguas Sierra Sur, Mancomunidad de Aguas del Condado de Huelva, Mancomunidad de Agua Costa de
Huelva, CONGIAC, Agencia Catalana del Agua, Ayuntamiento de Esporles, Diputación de Sevilla,

Fundación Nueva Cultura del Agua, Asociación Andaluza de Derecho Medioambiental y Desarrollo
Sostenible, CC.OO, Solidaridad Internacional Andalucía, Escuela Internacional del Agua de Andalucía,
Programa Un- Habitat (ONU), Fondo Andaluz de Municipios Para la Solidaridad Internacional,
Asociación Attac España, Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras y Asociación de

Consumidores y Usuarios Cava.
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APE

(Asociación Aqua Pública Europea)

BCASA entra a formar part de l’Associació l’any 2017.
L’APE defensa que l’aigua és un bé comú i els beneficis que es puguin generar en la gestió dels serveis
del cicle de l’aigua, han d’estar allotjats i invertits en el benefici de tota la societat.

Els quatre principis generals que articulen l’APE estan descrits a la Carta Fundacional i són:
•
•
•
•

L’accés a l’aigua és un dret universal.
L’aigua és un bé comú.
Esforç per l’excel·lència.
Perspectiva global.

Aquests principis generals de la gestió pública del cicle de l’aigua estan d’acord amb els estatuts i la
política de BCASA.
Els motius pels quals BCASA té interès en formar part d’aquesta xarxa d’operadors 100% públics és
compartir experiències i informació entre els diferents socis que en formen part en un marc de
col·laboració internacional.
La quota anual és de 2.566,65€ per l’any 2017.
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Els socis d’APE són:

País

Organització

Ciutat / Àrea

Alemanya
Bèlgica

Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW)
AquaBru - Association des eaux de Bruxelles
Aquaflanders
Aquawal
Compagnie Intercommunale Liégeoise des eaux (CILE)
Hydrobru
Intercommunale des eaux du Centre du Brabant Wallon (IECBW)
Société bruxelloise de gestion de l’eau (SBGE)
Société Wallone des Eaux (SWDE)
Vivaqua
Aguas del Huesna
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(AEOPAS)
Medina Global
Promedio - Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz
Servicios de Txingudi
Annecy - Service de l’eau communauté d’agglomération
Castraise de l’eau
Communauté Urbaine de Strasbourg - Service de l’Assainissement
Communauté Urbaine de Strasbourg - Service de l’Eau
Eau de Paris
Eau du Ponant
Eaux de Grenoble - Alpes
Eaux de Vienne
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)
Noréade - la régie du SIDEN-SIAN
ODYSSI - Régie communautaire de l’Eau et de l’Assainissement de Martinique
Régie d’assainissement Grenoble - Alpes Métropole
Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole
Régie Haganis
Reims Métropole
Roannaise de l’Eau
Syndicat d’équipement des communes des Landes - Sydec 40
Syndicat des Eaux et d’Assainissement du Bas-Rhin (SDEA)
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne
(SIAAP)
Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne (SMEA31)
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise (SIERG)
Ville de Besançon
Ville de Mulhouse
Irish Water
Abbanoa
Acqua Bene Comune (ABC)
Acquedotto Pugliese
Amiacque
Brianzacque
Cap Holding
MM
Padania Acque
Societa’ Acqua Lodigiana (SAL)
Società Metropolitana Acque Torino (SMAT)
Società per l’Ecologia e l’Ambiente - SECAM
Uniacque
Viveracqua
Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal
Scottish Government - Water Industry Team
Services Industriels de Genève (SIG)

Berlin
Brussel·les
Amberes
Namur
Angleur
Brussel·les
Genappe
Brussel·les
Verviers
Brussel·les
Sevilla
Espanya

Espanya

França

Irlanda
Itàlia

Portugal
Scotland
Suïssa

Càdis
Badajoz
Irún
Annency
Castres
Estrasburg
Estrasburg
Paris
Brest
Grenoble
Poitiers
Paris
Wasquehal
Martinique
Grenoble
Montpellier
Metz
Reims
Roanne
Mont-de-Marsan
Estrasburg
Labege
Paris
Toulouse
Echirolles
Besançon
Mulhouse
Dublín
Nuoro
Nàpols
Bari
Milà
Monza
Assago
Milà
Cremona
Lodi
Torino
Sondrino
Bergamo
Verona
Setúbal
Edinburgh
Ginebra
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ENCOMANA AJUNTAMENT A BCASA: GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA
BCASA rep l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona (aprovat per la CdG del 23/02/2017) per
l’elaboració dels informes tècnics i/o jurídics necessaris amb la finalitat de la transició cap a la gestió
pública de l’aigua de la ciutat de Barcelona, així com l’elaboració d’un pla de treball i un anàlisi
específic per promoure noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació,
la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva en l’abastament d’aigua potable de la ciutat
que és l’objecte d’aquest encàrrec. Concretament:
•

Informes tècnics sobre el servei actual:
 Detall i valoració d’aquells actius que formen part del servei en alta en el municipi de
Barcelona.
 Detall i valoració dels actius en baixa del municipi de Barcelona.

 Identificació de les possibles limitacions físiques en la separació dels serveis municipals de
Barcelona respecte dels municipis amb els quals limita, així com la determinació de les
actuacions que serien necessàries per poder separar aquests serveis.
 Anàlisis tècnic de la creació de l’empresa mixta que actualment gestiona el servei respecte de:


Memòria justificativa del canvi de gestió i estudi econòmic justificatiu.



Relació dels actius constituents de la SEM, i que són la base del repartiment del capital
(85% soci privat – 15% AMB), amb la distinció, si és possible, d’aquells que formen part
de la gestió en alta, dels de la baixa.



Detall de l'organització de l’actual prestador del servei (SEM) i com es presta el servei
(analitzant tant els mitjans humans com els materials que la conformen).

 Anàlisis tècnic de l’abonament del servei: taxa o tarifa.
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•

Informes jurídics
 Àmbits competencials entre les diferents administracions.
 Anàlisis dels títols concessionals.
 Anàlisis jurídic de la creació de l’empresa mixta.
 Anàlisis jurídic de les diferents opcions per l’abonament del servei: taxa o tarifa.

•

Proposta de Nou Model de Gestió per l’abastament domiciliari a la ciutat de Barcelona que inclogui
model de governança i la prestació del servei, és a dir, creació del servei d’abastament domiciliari
de la ciutat indicant les accions que cal dur a terme.

L’encàrrec està valorat en 200.000€ per l’any 2017 i la duració prevista és fins el 31 de desembre de
2017, amb la possibilitat de pròrroga durant el temps que sigui necessari el servei encarregat.
Per dur a terme el present encàrrec, BCASA ha nomenat a partir del 13/03/2017, al Sr. Llorenç Alerm
com a Director de l’Encàrrec per dur a terme aquests treballs, i disposarà del suport dels equips
tècnics de BCASA pel correcte desenvolupament de les tasques encarregades.
El Sr. Alerm disposa d’experiència contrastada en la gestió del subministrament d’aigua potable dins
l’àmbit del servei públic prestat directament per l’Administració. Ha estat gerent durant quasi quatre
anys de l’empresa pública de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, S.A. que presta el servei
d’abastament d’aigua potable al municipi de Mataró (124.140 habitants). Des del febrer de 2016 fins a
la data, ha estat Director de Serveis del Cicle de l’Aigua a la Àrea Metropolitana de Barcelona. Disposa
d’experiència pel que respecte a la direcció econòmica, tècnica i administrativa en la gestió dels serveis
d’abastament d’aigua potable en l’àmbit municipal, així com també disposa d’experiència en la redacció
de plans directors relacionats amb l’abastament d’una ciutat.
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MANTENIMENT DE LES FONTS DE LA CIUTAT. RESULTAT ANY 2016
95%

Operativitat fonts de beure. Total 1.682 fonts

Operativitat fonts ornamentals. Total 312 fonts
95%

*

* Inclou aturada tècnica de la Font Màgica

L’operativitat de les fonts de beure s’ha mantingut per sobre de l’objectiu del 95%.
L'operativitat de les fonts ornamentals s’ha vist influenciada per l’aturada de les fonts (21) del parc del Laberint d’Horta per obres (Feb-Set).
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LES FONTS ANY 2016
Millores per actuacions complementaries:
•

Segregacions de fonts de beure (19ud).

•

Millores elèctriques i d’enllumenat (Font Diana, Congrés Eucarístic, Virrei Amat, Plaça Europa...).

•

Millores normatives (Legalització fonts avinguda Maria Cristina, (44 fonts), Parc del Clot, Harry

Walker...).
•

Millores impermeabilització en els vasos de les fonts (Plaça Europa, Piscinas y Deportes...).

•

Pla autoprotecció Fonts Bessones.

Taxa turística:
•

Millora eficiència energètica cascada 1 Eix Maria Cristina.

•

Estudi so Font Màgica.

Plataforma de telecontrol de Fonts:
•

Fonts Bessones.

•

Passeig de Gràcia.

•

Baró de Viver.

•

Palau Pedralbes i Palauet Albèniz.
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SERVEI DE NETEJA I INSPECCIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.
RESULTAT ANY 2016
Xarxa inspeccionada

Xarxa netejada

Compliment assolit: a l’any 2016 el compliment de la planificació ha estat del 97% per les inspeccions i del 98% per a les neteges.
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ANY 2016
•

Col·locació pintes de retenció de sòlids en la sortida de Bogatell.

•

Neteja extraordinària col·lectors 500 anys.

•

Neteja extraordinària i adequació de la xarxa del pantà de Vallvidrera.

•

Neteja i manteniment de la vàlvula Vortex de recollida de pluvials ubicada al carrer dels Reis
Catòlics.

•

Aixecament i neteja de la xarxa de clavegueram dels parcs de la ciutat de Barcelona (Creueta del
Coll, Parc de les Corts, Vila de Gràcia, Parc Güell...)
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ACTUACIONS DE MILLORA A LES INSTAL·LACIONS DEL CLAVEGUERAM
ANY 2016
Millores previstes al contracte de clavegueram executades:
•

•

Dipòsit de Taulat.


Substitució de tubs oleohidràulics del sistema de neteja.



Millora del funcionament dels tancs de neteja del cos 1.

Instal·lació vàlvules seccionament en sistemes de neteja Dipòsit Joan Miró.

Altres millores realitzades:
•

Millora del buidat dels cossos 1 i 2 del Dipòsit de Taulat.

•

Adequació de l’entrada de vehicles pesants al Dipòsit de Taulat.

•

Millora de la ventilació del Dipòsit d’Escola Industrial.

•

Millores d’accessibilitat al bombament de Porta Firal.
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ACTUACIONS DE MILLORA A LES INSTAL·LACIONS DEL CLAVEGUERAM
ANY 2016
Migració a tecnologia ACE estacions remotes: 6 estacions pluviomètriques i 2 limnímètriques;
actualització del hardware i software associat.

Millora de la sensorització al col·lector de Bogatell: millora de la detecció i control dels possibles
abocaments al medi receptor, instal·lació d’un anemòmetre, limnímetre i sensors de qualitat de l’aigua

(conductímetre, sensor sulfhídric i turbidímetre).
Nova sensorització a la zona de Via Laietana: instal·lació d’un sensor de sulfhídric com a prova pilot
de nova sensorització per control i seguiment d’olors.
Sensorització de dos punts d’abocament (DSU) de la xarxa de clavegueram de Barcelona cap a la
zona del Port: Moll Ponent-Moll de Sant Bertran i passeig Zona Franca en compliment del Reial Decret
1290/2012 que regula els desbordaments dels sistemes de sanejament en episodis de pluja.
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SERVEI D’OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
ANY 2016
Longitud total xarxa clavegueram rehabilitada a l’any 2016: 3,28 km
EVOLUCIÓ REHABILITACIONS PLANIFICADES MENSUALS - ANY 2016
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SERVEI D’OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
ANY 2016
Obres programades executades:
• HARMONIA 2A FASE (Vayreda - Pantomima + Mossèn Ferran Palau - Poesia), Horta-Guinardó: 360 m.
• RAMBLA POBLENOU (Pujades – Ramon Turró), Sant Martí: 223 m.
• CARTELLÀ (Santa Amàlia – Petrarca), Horta-Guinardó: 139 m.

• VIA AUGUSTA (Pau Alcover – Pl. Orient), Sarrià-Sant Gervasi: 42 m.
• Av. BORBÓ (Pl. Virrey Amat – Pg. Maragall), Nou Barris: 542 m.
• LLIBERTAT (Torrent de l’Olla – Milà i Fontanals), Gràcia, 159 m.
• CARTAGENA (Rosselló – Mallorca), Eixample: 280 m.

• PROVENÇA (Cartagena – Castillejos), Eixample: 134 m.
• SANT JOAN BOSCO (Vergós – Buigas), Sarrià-Sant Gervasi: 485 m.
• BALMES (Còrsega – Rosselló), Eixample: 144 m.
• SARAGOSSA (Putget – Sant Joanistes), Sarrià-Sant Gervasi: 488 m

• CIUTAT DE GRANADA (Pujades – Doctor Trueta), Sant Martí: 292 m

Import executat any 2016 : 2.058 mil € (IVA inclòs)
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ACTUACIONS DE MILLORA DE LES FONTS PREVISTES PER L’ANY 2017
Millores per actuacions complementàries:
•

Segregacions de fonts de beure (previsió 20 fonts).

•

Millores elèctriques i d’enllumenat (previsió 30 fonts).

•

Millores normatives (previsió 30 fonts).

•

Millores impermeabilització vasos de fonts (previsió 6 fonts).

•

Pla autoprotecció Font Màgica.

Propostes Taxa Turística (pendent d’aprovació):
•

•

Muntanya de Montjuïc:


Renovació Sistema Control, pla de gestió espectacles i implantació millores a la Font Màgica.



Millora energètica cascades 3 i 4 Eix Maria Cristina.



Adequació normativa seguretat galeries avinguda Maria Cristina.



Actuacions de millora de la Font de Tres Mars de plaça Espanya.

Actuacions Ciutadella:


Millora energètica Gran Cascada.



Rehabilitació i millora Font Monument Picasso i Dama i el Paraigües.
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SERVEI DE NETEJA I INSPECCIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ANY
2017
Xarxa inspeccionada

Xarxa netejada

Planificació 2017: per l’any 2017 s’ha planificat per a la xarxa de clavegueram la inspecció de 1.727 km i la neteja de 1.432 km.

26

ACTUACIONS DE MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM PREVISTES
PER L’ ANY 2017
•

Col·locació pintes de retenció de sòlids al sobreixidor de Colon i Via Laietana.

•

Neteja extraordinària col·lector Josep Carner.

•

Neteja i manteniment de la vàlvula Vortex de recollida de pluvials ubicada al carrer dels Reis
Catòlics.

•

Aixecament i neteja de la xarxa de clavegueram dels parcs de la ciutat de Barcelona (Guinardó,
Pegaso, Turó Parc, Cervantes, Ciutadella, Pedralbes...).

•

Aixecament dels sobreiximents de la xarxa de clavegueram al riu Besòs.
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ACTUACIONS DE MILLORA A LES INSTAL·LACIONS DEL CLAVEGUERAM
PREVISTES PER L’ANY 2017
Millores previstes al contracte de clavegueram:
•

Renovació tubs sortida i grup electrogen del bombament de Colom.

•

Renovació grup electrogen del bombament de la Casa del Rellotge.

•

Dipòsit Zona Universitària:


Millora de la solera del cos 1.



Millores clapetes del sistema de neteja.



Renovació canonades sala de bombes.



Millora estanqueïtat comportes compartimentació.

Altres millores proposades:
•

Millores seguretat en els dipòsits de retenció d’aigües pluvials.

•

Millores sistema desodorització de Taulat.
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ACTUACIONS DE MILLORA A LES INSTAL·LACIONS DEL CLAVEGUERAM
PREVISTES PER L’ANY 2017
Migració a tecnologia ACE estacions remotes:
•

9 estacions pluviomètriques.

•

12 estacions limnímètriques.

•

2 comportes.

•

4 estacions de bombament.

•

4 dipòsits pluvials; actualització del hardware i software associat.

Millora del sistema de comunicacions de sensors i actuadors: canvi de tecnologia obsoleta o amb
elevat cost (radio, línia dedicada), per nous sistemes de comunicació (3G, ADSL, GPRS).

Reubicació estacions pluviomètriques: pluviòmetre P8 (Besòs) i P22 Torrent Estadella.
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SERVEI D’OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
ANY 2017
Longitud total xarxa clavegueram a rehabilitar any 2017: 3,1 km.
Executats fins al mes de gener: 0,2 km (6,3% compliment).
2017 EVOLUCIÓ REHABILITACIÓ PROGRAMADA LINEAL
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SERVEI D’OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
ANY 2017
Obres programades executades / en execució:
• GRAN DE SANT ANDREU Pg. Santa Coloma i Palomar, Sant Andreu: 280 m.
• BALBOA Mediterrània i Pinzón, Ciutat Vella: 100 m.
• SANT QUINTÍ Sant Antoni Maria Claret i Còrsega - Trobador i Velez, Sant Martí: 273 m.

• PLAÇA CATALUNYA Col·lector visitable, Eixample: 255 m.
• PELAI Jovellanos i Rambla Catalunya, Ciutat Vella: 200 m.
• VALLMAJOR Via Augusta i Freixa, Sarrià-Sant Gervasi: 160 m.
• TORRE VELEZ, Horta-Guinardó: 100 m.

• CARRENCÀ Mandri i Escoles Pies, Sarrià-Sant Gervasi: 165 m.
• JORDI GIRONA Joan Obiols i Coronel Valenzuela, Les Corts: 100 m.
• TRAVESSERA DE GRÀCIA Via Augusta i Major de Gràcia, Gràcia: 235 m.
• JOSEP TARRADELLAS Nicaragua i Còrsega, Eixample: 200 m.

• AV BORBÓ Serrano i Av Borbó, Nou Barris: 100 m.
• CONSTITUCIÓ Badal i Olzinelles, Sants-Montjuïc: 420 m.
• ENRIC GRANADOS Diagonal i Provença, Eixample: 500 m.
Import executat fins al 31/01/2017: 118 mil € (IVA inclòs)
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte d’adequació a la normativa elèctrica de les fonts ornamentals.
Objectiu
• Executar les actuacions necessàries per adequar les
fonts ornamentals a la normativa elèctrica vigent.

Benefici
• Compliment de la normativa relativa a subministrament
elèctric baixa tensió.
• Millora la seguretat de les instal·lacions.
• Augmentar l’eficiència energètica.
Dades principals
• 54 actuacions. PEC corresponent a les primeres 18
actuacions corresponents a la 1a. fase és de 225 mil €
(IVA inclòs).

Termini
• Fase 1, (18 actuacions) redacció finalitzada a desembre
de 2016.
• Fase 2, (39 actuacions) previsió final de redacció a
març de 2017.
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte constructiu d’un dipòsit al passeig de Sant Joan per la dotació d’aigua freàtica a la zona
de l’Eixample.
Objectiu
• Executar
les
actuacions
necessàries
pel
subministrament d’aigua freàtica pel reg dels espais
verds de la Diagonal, Passeig de Sant Joan i futura
connexió a la Canòpia i, neteja viària.
Benefici
• Disminuir el consum d’aigua potable per a usos urbans
de reg i neteja viària.
• Millora en el sistema de gestió de subministrament
d’aigua freàtica de tota la ciutat.
Dades principals
• Dipòsit de 150 m3 i les seves instal·lacions de captació,
gestió i control.

• PEC 560 mil € (IVA inclòs).
Termini
• Projecte redactat a desembre de 2016.
• Previsió d’aprovació abril de 2017.
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte rehabilitació del clavegueram de l’avinguda Paral·lel.

Objectiu

Emplaçament

• Rehabilitació de la xarxa de clavegueram de
l’avinguda Paral·lel entre els carrers Sant Pau i
Cabanes que presenta murs laterals i la volta en
mal estat de conservació.

Benefici
• Allargament de la vida útil i prevenció de risc per
danys estructurals.
Dades principals

Planta

• Rehabilitació integral de 370 m de col·lector de
gran secció NT597.
• PEC 1.512 mil € (IVA inclòs).
Termini
• Projecte redactat a desembre de 2016.

• Previsió d’aprovació abril de 2017.
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte de clavegueram del carrer de la Llibertat.

Objectiu

Emplaçament

• Substitució de la claveguera existent al carrer
de la Llibertat entre els carrers Fraternitat i
Torrent de l’Olla.
Benefici

• Millora del funcionament de la xarxa de
sanejament actual i allargament vida útil.
Dades principals
• 70 m de canonada de 800 mm de diàmetre.

Planta

• PEC previst: 375 mil € (IVA inclòs).
Termini
• Projecte redactat a desembre de 2016.
• Previsió d’aprovació abril de 2017.
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte de clavegueram del carrer Segle XX

Objectiu

Emplaçament

• Substitució d’un clavegueró T7 existent per una
claveguera tubular de diàmetre 600 mm al carrer
segle XX entre el carrer Agregació i passeig
Maragall.

Benefici
• Millora del funcionament de la xarxa
sanejament actual i allargament vida útil.
Dades principals

de

Planta

• 140 m de canonada de 600 mm de diàmetre.
• PEC previst: 598 mil € (IVA inclòs).
Termini
• Projecte redactat a febrer de 2017.
• Previsió d’aprovació al maig de 2017.
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte de millora dels llacs de la biblioteca del Parc de Joan Miró.
Objectiu
• Posada en marxa del llac actualment fora de
servei per deficiències en la conservació.
Benefici

• Restauració i naturalització de l’espai urbà.
• Prevenció de la degradació dels espais
públics.
Planta detall

Dades principals
• Volum d’aigua 1.800 m3
• Renovació de les instal·lacions i sistemes de
control i gestió.
• PEC 1.876 mil € (IVA inclòs).
Termini
• Projecte redactat a desembre de 2016.
• Previsió d’aprovació abril de 2017.

Planta
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte de Remodelació de les fonts de Gran Via a Bac de Roda.
Objectiu
• Posada en marxa de les tres fonts ornamentals,
actualment fora de servei per deficiències en la
conservació.

Benefici
• Restauració i naturalització de l’espai urbà.
• Prevenció de la degradació dels espais públics.
Planta detall

Dades principals

• Volum d’aigua 900 m3
• Renovació de les instal·lacions i sistemes de
control i gestió.
• PEC 1.410 mil € (IVA inclòs).
Termini
• Projecte redactat a desembre de 2016.

Planta

• Previsió d’aprovació abril de 2017.
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PROJECTES REDACTATS ANY 2016
Projecte del dipòsit de regulació d’aigües pluvials de rambla Prim.

Objectiu
• Execució dipòsit de regulació de pluvials i
pou de captació d’aigües freàtiques
Benefici
• Reducció dels efectes d’inundacions per
episodis de pluja a rambla Prim i barri del
Maresme.
• Reducció del número d’abocaments al medi i
mitigació de danys mediambientals.

Secció tipus

• Integració d’un nou centre de neteja urbà.

Dades principals
• Volum de regulació pluvial de 90.000 m3
• Volum de regulació d’aigua freàtica de
1.500 m3
• PEC estimat 41.447 mil € (IVA inclòs).

Termini
• Projecte redactat a febrer de 2017.

Planta

• Previsió d’aprovació juny de 2017.
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REDACCIÓ DE PROJECTES ANY 2017
Redacció del Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA).
Objectiu
• Redactar un document estructurat capaç de planificar i
quantificar les actuacions d’ampliació i millora, conservació i
gestió a dur a terme sobre el sistema de clavegueram de la
ciutat.
Benefici
• Donar resposta a les exigències i directrius ambientals en
matèria d’abocaments al medi i al mateix temps, reduir els
efectes per inundacions urbanes originats per episodis de pluges
considerant els efectes del canvi climàtic.

Inundacions
2016/10

• Incidir en el model de desenvolupament urbà i implementar
eines de gestió per tal que la ciutat esdevingui un medi segur i
ambientalment sostenible.
Termini

• Previsió finalització fase 1, diagnosi: 2017.
• Previsió finalització fase 2, prognosi: 2019.

Abocaments
2016/10
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REDACCIÓ DE PROJECTES ANY 2017
Redacció del Pla de Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona.

Objectiu
• Actualitzar el Pla existent tenint una especial atenció en tractar
temàtiques noves amb la visió de poder oferir a Barcelona la
millor gestió ètica i tècnica dels recursos hídrics alternatius:
• Protecció dels aqüífers (davant contaminació de sòls,
contaminació
escorrentia
superficial,
contaminants
emergents, etc.)
• Inclusió d’aspectes vinculats a l’economia circular i les
solucions basades en la natura.
Benefici
Aprofitar al màxim, i de forma sostenible, els recursos Hídrics
Alternatius existents a Barcelona, per tal de disminuir el consum
d’aigua potable per part dels serveis públics, especialment
municipals.

Termini
• Inici: Març 2017.
• Final: Desembre 2017.
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OBRES EXECUTADES ANY 2016
Obra de rehabilitació del col·lector del c/ Viriat entre Passeig Sant Antoni i c/ Tarragona.
Objectiu
• Rehabilitació dels murs laterals i la volta dels
col·lectors existents, que presentaven desperfectes
estructurals greus.

Emplaçament

Dades principals
• Superfície total rehabilitada de 224 m2 que afecten a
un recorregut de 150 m de col·lector visitable amb
diferents seccions.
Estat de l’actuació

Planta

• Inici d’obra: 09 de novembre de 2016.
• Finalitzada: 22 de desembre de 2016.
• Cost execució 98 mil € (IVA inclòs).
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OBRES EXECUTADES ANY 2016
Obra de renovació de la claveguera del Camí del Polvorí entre el camp de rugbi i el c/ del Polvorí.
Objectiu
• Substitució de la claveguera existent de secció
T16A al Camí de la Foixarda, en el tram comprès
entre el Camp de Rugbi i el carrer del Polvorí, per
una nova claveguera de secció D800 mm.

Emplaçament

Dades principals
• 150 m de claveguera nova de 800 mm de
diàmetre i execució de 6 pous de registre.

Estat de l’actuació

Planta

• Inici d’obra: 22 de novembre de 2016.
• Previsió final d’obra finals de febrer de 2017.
• Previsió cost execució 134 mil € (IVA inclòs).
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OBRES EXECUTADES ANY 2016
Obra de connexió de la freàtica de la Ronda del Mig entre Balmes i Homer.
Objectiu
• Completar la xarxa d’aigua freàtica existent per tal de
connectar el dipòsit d’alimentació de Lesseps amb el
nou dipòsit situat al carrer Muntaner sota la Ronda
General Mitre.

Emplaçament

• Aprofitament de l’ús d’aigua freàtica per a la neteja
urbana i el reg dels espais verds.
Dades principals
• 375 m de tub de polietilè de 75 mm de diàmetre i 16
atmosferes de pressió nominal.
Planta

Estat de l’actuació
• Inici d’obra: 20 de setembre de 2016.
• Previsió final d’obra finals de febrer de 2017.
• Previsió cost execució 165 mil €.
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OBRES PREVISTES INICI EXECUCIÓ ANY 2017
Obres relatives a la construcció d’un dipòsit al passeig de Sant Joan per la dotació d’aigua
freàtica a la zona de l’Eixample.
•

Àmbit: Sostenibilitat i Medi Ambient.

•

Previsió inici obres: 4art. trimestre del 2017.

•

Pressupost execució material: 560 mil € (IVA inclòs).

•

Termini de les obres: 6 mesos.

Obres relatives projecte d’adequació a la normativa elèctrica de les fonts ornamentals.
•

Àmbit: Seguretat i normativa.

•

Previsió inici obres: 4art. trimestre del 2017.

•

Pressupost execució material: 1ª fase de 18 fonts de 225 mil € (IVA inclòs).

•

Termini de les obres: 3 mesos.
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Documentació Annexa
Consell d’Administració Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
Barcelona, a 15 de març de 2017

Esborrany Informe Auditoria

INFORME D’AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS
A l’Accionista únic de
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
Informe sobre els comptes anuals
Hem auditat els comptes anuals adjunts de la societat Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.,
que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanys, l’estat
de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria 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 la situació financera i dels resultats de
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A., de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera aplicable a l’entitat a Espanya, que s’identifica en la nota 2.a) de la memòria
adjunta, i del control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de
comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error.
Responsabilitat de l’auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada
en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la
normativa reguladora de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa
exigeix que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem
l’auditoria amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable de que els comptes anuals estan
lliures d’incorreccions materials.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments
seleccionats depenen del judici de l’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, amb la finalitat de dissenyar els procediments d’auditoria que
siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió
sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de
l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions
comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes
anuals presos en el seu conjunt.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió d’auditoria.

Opinió
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 Barcelona
Cicle de l’Aigua, S.A. a 31 de desembre de 2016, així com dels 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.
Altres qüestions
Els comptes anuals de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. corresponents a l'exercici
finalitzat el 31 de desembre de 2015 van ser auditats per un altre auditor que va expressar
una opinió favorable sobre ells el 30 de març de 2016.
Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris
L’informe de gestió adjunt de l’exercici 2016 conté les explicacions que els administradors
consideren oportunes sobre la situació de la societat, l’evolució dels seus negocis i sobre
altres assumptes i no forma part integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la
informació comptable que conté l’esmentat informe de gestió concorda amb la dels
comptes anuals de l’exercici 2016. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació
de l’informe de gestió amb l’abast esmentat en aquest mateix paràgraf i no inclou la revisió
d’informació diferent de l’obtinguda a partir dels registres comptables de la societat.
Barcelona, ........ de març de 2017
Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.
Nº ROAC S0206

Mª Josep Arasa Alegre

Formulació de comptes 2016

BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.
(Societat Unipersonal)
Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2.016
(Expressat en Euros)

1

ACTIVITAT DE L’EMPRESA

Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., en endavant la Societat o BCASA, és una Societat Mercantil
100% de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, amb domicili fiscal a Torrent de l'Olla 218, 08012
Barcelona i domicili social en el carrer Acer, nº 16. 08038 Barcelona.
La Societat va ser constituïda amb data 25 de novembre de 2.013, va iniciar la seva activitat l'1
de gener del 2.014 i li van ser traspassats actius per valor de 2.371.082,49 € i passius per valor
de 1.577.427,25 € de la Societat Mixta extingida Clavegueram de Barcelona, S.A. A continuació
es mostra un quadre resum de les partides d'actiu i passiu que van ser traspassades a la
Societat, el criteri seguit va ser establert en l'Escriptura Pública d’Execució d'Acords Socials nº
2774 de data 30 de desembre del 2.013.
ACTIU
Immobilitzat (cost)
Amortització acumulada mobiliari
Fiances i Dipòsits
Clients i Deutors
Caixa i Banc
TOTAL

IMPORT

PASSIU

809.839,12
(766.134,38)
28.054,30
2.127.152,09
172.171,36
2.371.082,49

Fiances rebudes
Proveïdors
Creditors i remuneracions pendents
Administracions Públiques
TOTAL

IMPORT
21.480,00
784.332,64
185.306,56
586.308,05
1.577.427,25

BCASA te com objecte social la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la
prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les
platges, el litoral i el medi ambient, que li siguin encomanades.
Per executar aquests encàrrecs, la Societat desenvolupa les següents activitats:
a) La planificació, explotació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació,
millora, control i supervisió de les fonts públiques i ornamentals, de la xarxa de
clavegueram de Barcelona, i altres infraestructures, instal·lacions, equipaments, sistemes
informàtics i altres béns i elements integrats en aquests.
b) La gestió, el manteniment i el control del litoral de Barcelona en els termes del Conveni
entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona per la gestió integrada del litoral de Barcelona en compliment de l'article 6.3 de
la Llei 1/2006 de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del Municipi de
Barcelona.
c) La redacció de projectes, direcció i execució de les obres que siguin necessàries per a la
gestió, conservació, manteniment, renovació, ampliació, nova implantació i millora de les
infraestructures, instal·lacions, equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements
compresos en la lletra a).
21

BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.
(Societat Unipersonal)
Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2.016
(Expressat en Euros)
d) La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació,
ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les
infraestructures pròpies del cicle de l'aigua.
e) L'emissió d'informes, control i supervisió de disseny i qualitat dels projectes urbans i de
les obres que afectin algun dels elements del cicle de l'aigua.
f)

La recerca, la formació, la difusió, l'assessorament i la col·laboració en estudis i en
activitats relacionats amb el medi ambient i el cicle de l'aigua.

g) La realització de serveis, obres i subministraments relacionats amb el cicle de l'aigua.
h) La venda, cessió de l’ús, arrendament, concessió o qualsevol altra forma d'explotació o
comercialització del coneixement, les tecnologies desenvolupades i els aprofitaments
alternatius de les infraestructures i recursos del cicle de l'aigua, bé directament o bé
mitjançant acords o contractes o convenis amb tercers.
i)

Les funcions i serveis relacionats amb els anteriors que l'Ajuntament li pogués assignar o
que, en virtut del corresponent contracte, acord o conveni, li poguessin encarregar altres
entitats públiques o privades.
BCASA desenvolupa principalment les seves activitats al carrer Acer, nº 16. 08038
Barcelona.

2

BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge fidel
Els comptes anuals han estat elaborats a partir dels registres comptables de la Societat a
31 de desembre del 2.016 i es presenten d'acord amb la normativa vigent en matèria
mercantil i amb les normes establertes en el Pla General de Comptabilitat aprovat
mitjançant Reial Decret 1514/2007 així com la resta de desenvolupaments normatius
vigents en matèria comptable, inclosa la recent modificació introduïda pel Reial Decret
602/2016 de 2 de desembre de 2.016 (BOE 17-12-2016) el que ha portat a que els comptes
anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de
la Societat.
Aquests comptes anuals, formulats pels Administradors de la Societat, se sotmetran a
l’aprovació de l’ Accionista Únic, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació.
Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals
(balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvi de patrimoni net, estat de fluxos
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BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.
(Societat Unipersonal)
Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2.016
(Expressat en Euros)
d’efectiu i memòria) estan expressades en euros, que és la moneda de presentació i
funcional de la Societat.
No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que, tenint un efecte significatiu
als comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar.
b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
Les principals estimacions i judicis considerats en els comptes anuals són les següents:


Vides útils dels elements d’immobilitzat material (veure Nota 4.1).



Valor raonable dels instruments financers (veure Nota 4.2).



Imposts diferits (veure Nota 4.3).

La preparació dels comptes anuals requereix la realització per part de la Societat de
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici.
Aquests són avaluats contínuament i es basen en l’experiència històrica i altres factors,
incloses les expectatives de successos futurs, que s’han considerat raonables d’acord amb
les circumstàncies.
Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informació disponible a la
data de formulació dels presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur
d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma prospectiva des d’aquell moment, reconeixent
l’efecte del canvi en l’estimació realitzada en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en
qüestió.
c) Comparació de la informació
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2.016 no presenten cap problema de
comparabilitat amb els de l’exercici 2.015. La estructura dels comptes no ha sofert cap
variació d’un any a l’altre, i no existeix cap altre causa que impedeixi la comparació dels
comptes anuals de l’exercici amb els comptes del precedent.

3

APLICACIÓ DE RESULTATS

La Societat presenta per l’exercici 2.016 un resultat positiu de 9.194,03 € . La proposta de
distribució de resultats de l’exercici, formulada pels Administradors de la Societat i que es
presenta a l’Accionista Únic per a la seva aprovació és la següent:

23

BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.
(Societat Unipersonal)
Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2.016
(Expressat en Euros)
Import 2016

Import 2015

9.194,03 €

13.177,30 €

919,40 €

1.317,73 €

8.274,63 €

11.859,57 €

Base de repartiment
Pèrdues i guanys
Aplicació
Reserva Legal
Reserva Voluntària

4

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels
presents comptes anuals han estat les següents:
4.1

Immobilitzat Material

La Societat reconeix inicialment el seu immobilitzat material pel seu preu d'adquisició. A partir
del reconeixement inicial, que es produeix en el moment en que els elements compleixen amb
els criteris recollits en el Marc Conceptual de la Comptabilitat, els immobilitzats materials son
objecte d'amortització.
Els actius s'amortitzen de forma sistemàtica, atenent a la depreciació que pateixen, durant la
vida útil de l'actiu.
Per a la realització de la seva activitat la Societat ha utilitzat actius no generadors de fluxos
d’efectiu. Tal i com es descriu a l’Ordre EHA/733/2010 de 25 de març, per la qual s’aproven
aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies, els
actius no generadors de fluxos d’efectiu, són aquells que s’utilitzen no amb l’objecte d’obtenir
un benefici o rendiment econòmic, sinó per l’obtenció de fluxos econòmics socials que
beneficiïn a la col·lectivitat per mitjà del potencial servei o utilitat pública, a canvi d’un preu
fixat directa o indirectament per l’Administració Pública com a conseqüència del caràcter
estratègic o d’utilitat pública de l’activitat que desenvolupa.
Al tancament de l’exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor dels diferents actius no
generadors de fluxos d’efectiu, estimant el valor recuperable d’aquests actius, que és 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 dotarà la corresponent
provisió per deteriorament de valor amb càrrec al compte de pèrdues i guanys.
En l’avaluació del deteriorament del valor dels actius, la Societat ha considerat l’existència
d’una única unitat d’explotació vinculada a la Societat.
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No s'han practicat correccions de valor per deteriorament, ja que la Societat no te actius els
quals seu valor recuperable sigui inferior al seu valor comptable.
L'amortització de l'immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal en
funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu
funcionament, ús i gaudi.
Les vides útils estimades son:
Mobiliari: 10 anys.
Equips de procés d'informació: 4 anys.
Elements de transport: 7anys.
Altres equips d'oficina: 7 anys.
La Societat te la seu social en un edifici propietat de l’Ajuntament de Barcelona situat al carrer
Acer, nº 16, 08038 Barcelona.
Immobilitzat per compte de l'Ajuntament de Barcelona
Amb data 18 de juny de 2.008, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, mitjançant Decret de
l'Alcaldia, el procediment aplicable a les inversions realitzades per organismes públics i privats
per encàrrec d'aquest.
Segons aquest Decret, i d’acord amb el procediment aplicable a les inversions a realitzar per
les empreses i organismes públics per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat el 30 de
gener de 2012, i amb la normativa aplicable reguladora de les Hisendes Locals, la Llei Especial
de Barcelona i els Estatuts de la Societat, quan els esmentats organismes disposin de les
certificacions, factures o justificacions de l’obra feta, les lliuraran a l’Ajuntament o a l’entitat
corresponent mitjançant una relació, a fi i efecte de la seva incorporació a l ’inventari
municipal. Aquests lliuraments d’actius es formalitzen mitjançant les corresponents factures a
càrrec de l’Ajuntament i entitats del grup.
D'acord amb la normativa aplicable, la Societat registra comptablement aquestes transaccions
utilitzant comptes de balanç sense afectar al compte de pèrdues i guanys.
Arrendaments Operatius
Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis
derivats de la titularitat, es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en
concepte d'arrendament operatiu, la Societat, els carrega en el compte de pèrdues i guanys de
l'exercici, que es reporten sobre una base lineal durant el període d'arrendament.
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4.2

Instruments Financers

Actius Financers
La Societat fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament.
Aquesta classificació depèn de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat adquirides.
Els actius financers de la Societat es classifiquen íntegrament en la categoria de préstecs i
partides a cobrar, en aquesta categoria es classifiquen els crèdits per operacions comercials,
que són aquells originats en les operacions habituals de venda de bens i prestació de serveis
de l’empresa i els crèdits per operacions no comercials, que inclouen els actius financers no
derivats que atorguen el dret a cobraments de quanties determinades o determinables, que
no es negocien en mercats actius i que no tenen origen comercial.
Els actius inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu valor nominal, que és similar al seu
valor raonable en el moment inicial. Els crèdits per operacions comercials poden ser minorats,
en el seu cas, per la corresponent correcció per deteriorament, quan existeix evidència
objectiva que no es cobrarà la totalitat de l’import endeutat, amb efecte al compte de pèrdues
i guanys de l’exercici. Formen part de l’actiu corrent, excepte, per a venciments superiors a 12
mesos des de la data del balanç, que es classifiquen com a actius no corrents.
La Societat presenta com actius financers:
Dipòsits i fiances realitzades d'acord amb la legislació vigent, registrats pel seu valor nominal.
Comptes a cobrar per operacions comercials, els quals, com hem comentat en els paràgrafs
precedents es valoren pel valor nominal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en
el moment inicial. I al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives
necessàries per deteriorament de valor quan es produeixin circumstàncies que permetin
raonablement la seva qualificació, fent l’ajust corresponent en l’Impost sobre Societats si
arribat el moment de meritació d’aquest, no hagués transcorregut el termini de sis mesos des
del venciment de l’obligació.
Periòdicament, i al menys de forma anual, la Societat avalua si existeix evidència objectiva de
deteriorament de valor dels seus actius financers no valorats a valor raonable amb canvis en
pèrdues i guanys. Es considera que existeix evidència objectiva de deteriorament quan el valor
en llibres del crèdit es major que el valor actual dels fluxos futurs esperats.
La Societat dona de baixa els seus actius financers quan, atenent a la realitat econòmica d'una
operació, es produeix una transferència significativa dels riscos i beneficis inherents a la
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propietat de l'actiu. Es considera, que s'han cedit de forma substancial els riscos i beneficis
d'un actiu, quan l'exposició a la variació de fluxos de caixa estimats deixa de ser significativa en
relació amb la variació total dels fluxos de l'actiu.
Passius Financers
Els passius financers de la Societat es classifiquen íntegrament en dèbits i partides a pagar, en
aquesta categoria es classifiquen els dèbits per operacions comercials, que són aquells que
s’originen en la compra de bens i serveis en el curs de l’activitat habitual de l’empresa, i dèbits
per operacions no comercials, que son els passius financers que no tenen origen comercial i no
son instruments derivats.
La Societat presenta com a passius financers:
Dèbits per operacions comercials: corresponents als saldos de creditors per prestació de
serveis.
Partides a pagar per operacions no comercials:
immobilitzat, personal, etc.

S'inclouen entre altres, proveïdors d'

La Societat fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu reconeixement
inicial i revisa la mateixa en cada data de tancament. Aquesta classificació depèn de la finalitat
per les quals aquests passius han estat formalitzats.
El deute financer es reconeix inicialment per el import del valor raonable, registrant -se també
les despeses necessàries per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la diferència entre els
fons obtinguts (nets de les despeses necessàries per a la seva obtenció) i el valor de
reemborsament, en el cas que l'hagués i fora significativa, es reconeix en el compte de pèrdues
i guanys durant la vida del deute d'acord amb el tipus d'interès efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un
tipus d'interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu
valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.
Amb caràcter general, la Societat dona de baixa els seus passius financers quan les obligacions
que les generen s’extingeixen.
4.3

Impostos sobre beneficis

D’acord amb el que disposa l’article 34 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost
sobre Societats, la Societat aplicarà 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 règim
local.
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La despesa per impost sobre beneficis és el import que, per aquest concepte, es merita en
l’exercici.
La despesa per impost corrent es registra en el compte de pèrdues i guanys.
La Societat aplica els següents criteris pel reconeixement dels actius i passius per impostos
diferits:
• Passius: Amb caràcter general, es reconeixen quan existeixen diferències temporànies
imposables, que son les que donen lloc a menors quantitats a tornar per impostos en exercicis
futurs.
• Actius: en la mesura en que s'estima probable l' obtenció de guanys fiscals futurs, amb
caràcter general es reconeix un actiu per impostos diferits per les diferencies temporànies
deduïbles; el dret a compensar en exercicis posteriors les pèrdues fiscals; i las deduccions i
altres avantatges fiscals pendents d' aplicar.
La valoració dels actius i passius es realitza per l’import nominal que s’espera pagar o
recuperar de les autoritats fiscals d’acord amb la normativa tributaria aplicable.
4.4

Ingressos i despeses

Els criteris generals de reconeixement dels ingressos i despeses venen marcats per les
definicions d'aquests elements.
Els ingressos son increments en el patrimoni net de l' empresa durant l'exercici, que no tenen
el seu origen en aportacions dels socis o propietaris en la seva condició com a tal. Per lo tant,
el reconeixement d'un ingrés te lloc com a conseqüència d' un increment dels recursos de
l'empresa, sempre que la seva quantia es pugui determinar amb fiabilitat. El reconeixement
d'un ingrés porta aparellat el reconeixement o increment d'un actiu, la desaparició o
disminució d' un passiu, o el reconeixement d'una despesa.
Les despeses son decrements en el patrimoni de l'empresa durant l'exercici, que no tenen el
seu origen en distribucions als socis o propietaris en la seva condició com a tal. Per lo tant, el
reconeixement d'una despesa te lloc com a conseqüència d'una disminució dels recursos de
l'empresa, sempre que la seva quantia pugui determinar-se o estimar-se amb fiabilitat. El
reconeixement d'una despesa porta aparellat el reconeixement o increment d'un passiu, la
desaparició o disminució d'un actiu o el reconeixement d'un ingrés o d'una partida de
patrimoni net.
Els ingressos d'explotació principals que te la Societat, així com el seu reconeixement són els
següents:
1. Ingrés per subvencions procedents de l’Ajuntament de Barcelona.
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2. Ingressos procedents del manteniment de Fibra Òptica.
3. Ingressos procedents del manteniment dels Ports (Port de Barcelona, Port 2000, Nova
Bocana, Corio).
4. Altres ingressos per subvencions.
En concret, els ingressos per prestacions de serveis només es reconeixen quan el resultat de la
transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant per això el percentatge de realització del
servei.
Les despeses es reconeixen en funció del criteri de meritament.
4.5

Provisions i contingències

La Societat valora les seves provisions pel valor actual de la millor estimació possible del
import necessari, per cancel·lar o transferir a un tercer, l'obligació que genera cada provisió.
Els ajustos sorgits per l'actualització de la provisió, es reconeixen com una despesa financera.
Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides
com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada a que
ocorri o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat.
4.6

Despeses de personal

La Societat comptabilitza les retribucions a curt termini com a despesa de l'exercici en el que
s'ha prestat el servei, reconeixent un passiu quan s'han meritat serveis no pagats, i un actiu
quan s'han satisfet serveis que encara no s'han meritat.
4.7

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions que rep la Societat son de caràcter no reintegrable, es registren com ingressos
de l’exercici al compte de pèrdues i es reconeixen sobre una base sistemàtica i racional de
forma correlacionada amb les despeses derivades.
La societat ha estat beneficiaria de diferents tipus de subvencions no reintegrables que han
sigut comptabilitzades segons els criteris establerts en el Pla General de Comptabilitat.
La Societat rep les següents subvencions:
a) Transferències corrents rebudes de l'Ajuntament de Barcelona.
Es tracta de subvencions no reintegrables que l’Ajuntament de Barcelona entrega a la
Societat com a compensació del dèficit de marge per prestació de serveis. El seu
pagament es produeix conforme es van prestant els serveis, i es reconeix en l’exercici
en que es concedeixen.
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Les activitats desenvolupades per la Societat corresponen, fonamentalment, a la
prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona,
mitjançant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el
que preveu la legislació vigent (Llei Reguladora de les bases de règim local i Reglament
d'obres, activitats i serveis de les entitats locals). Per a la prestació dels serveis públics,
en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Barcelona, la Societat rep d'aquest
el finançament pressupostari, el qual es reflecteix al epígraf d'ingressos "subvencions
d'explotació" del compte de pèrdues i guanys. Aquesta transferència corrent
pressupostària està fixada d'acord amb els supòsits d'equilibri pressupostari previstos
a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
b) Transferències de l'Ajuntament de Barcelona destinades al finançament d'actuacions
inversores (veure nota 13).
Es tracta de transferències no reintegrables. D'acord amb la normativa aplicable, la
Societat registra comptablement aquestes transaccions utilitzant comptes de balanç
sense afectar al compte de pèrdues i guanys.
c) Transferències corrents per Projectes de R+D+i realitzades per tercers.
Es tracta de subvencions no reintegrables atorgades per organismes oficials per tal de
poder desenvolupar projectes de Recerca, Investigació i Desenvolupament. Es
registren al compte de pèrdues i guanys com ingressos.
4.8

Transaccions entre parts vinculades

Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el moment
inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la
diferència es registra atenent a la realitat econòmica de l'operació. La valoració posterior es
realitza conforme amb el previst en les normes corresponents.
Les operacions realitzades amb empreses del grup es comptabilitzen utilitzant les normes
específiques per aquestes transaccions, tal i com disposa la norma de registre i valoració 21ª
del Pla General de Comptabilitat.
En la nota 15ª d’aquesta memòria s’ofereix un detall de les transaccions realitzades amb parts
vinculades.
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5

IMMOBILITZAT MATERIAL

Anàlisi del moviment durant l’exercici actual i l’exercici 2.015 de cada un d’aquests epígrafs del
balanç i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per
deteriorament de valor acumulades:

Estat de moviments del immobilitzat material de
l’exercici 2016
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2016
( + ) Entrades
( - ) Disminucions per Baixes
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI
2015
( + ) Dotació a l’amortització de l’exercici
( - ) Disminucions per baixes
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
2015
VALOR NET COMPTABLE A 31 DEDESEMBRE DE 2016

Estat de moviments del immobilitzat material de
l’exercici 2015
A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2015
( + ) Entrades
(-) Disminucions per baixes
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2015
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI
2014
( + ) Dotació a l’amortització de l’exercici
(-) Disminucions per baixes
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI
2014
VALOR NET COMPTABLE A 31 DEDESEMBRE DE 2015

Instal·lacions
tècniques i altres
immobilitzat
material
954.310,75
17.530,39
-209.201,67
762.639,47
815.794,52
36.885,65
-209.201,67
643.478,50
119.160,97

Instal·lacions
tècniques i altres
immobilitzat
material
868.745,61
85.565,14
0,00
954.310,75
783.334,06
32.460,46
0,00
815.794,52
138.516,23

Moviments significatius de l’exercici
Les altes de l’exercici 2016 corresponen a l’adquisició de mobiliari per 4.482,19 € (5.294,27 € a
l’exercici 2.015), equips de procés d’informació per 5.881,56 € (66.075,59 € a l’exercici 2.015) i
equips d’oficina per 7.166,64 € (14.195,28 € a l’exercici 2.015).
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Les disminucions per baixes de l’exercici 2016 han estat d’elements totalment amortitzats,
amb valor net comptable zero a 31 de desembre del 2.016, i corresponen a equips de procés
d’informació per 118.710,27 €, elements de transport per 9.324,97 €, i equips d’oficina per
81.166,43 €. A finals del 2.015 es va comprar una sèrie d’equips de procés d’informació per
renovar els equips de procés d’informació que s’han donat de baixa aquest any. Respecte als
elements de transport s’ha donat de baixa una furgoneta molt antiga i respecte als equips
d’oficina s’han donat de baixa els que ja no estaven operatius i altres han estat substituïts per
les adquisicions.
Béns totalment amortitzats
A 31/12/2016 existeixen elements de l’immobilitzat material amb un cost original de
568.966,00 € (744.332,52 € a l’exercici 2.015) que estan totalment amortitzats i que encara
estan en ús:

2016

2015

219.274,03 €

219.274,03 €

274.217,88 €

359.093,00 €

Elements de transport

36.370,59 €

45.695,56 €

Altres equips d’oficina

39.103,50 €

120.269,93 €

Total

568.966,00 €

744.332,52 €

Mobiliari
Equips procés d’informació

Assegurances
La Societat te la major part dels seus immobilitzats materials totalment amortitzats, es per
aquest motiu que la Societat no te contractada una pòlissa d’assegurances per a cobrir els
riscos als que estan subjectes aquests bens.
Correccions valoratives
La Societat no ha registrat cap correcció valorativa durant els exercicis 2016 i 2015 sobre els
diferents actius no generadors de fluxos d’efectiu.
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6

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

Arrendaments operatius
En el compte de pèrdues i guanys s’han inclòs despeses per arrendament operatiu
corresponents al rènting de la flota de vehicles que la Societat fa servir per tal de poder
desenvolupar la seva activitat per import de 50.317,88€ (66.538,99 € a l’exercici 2.015).
Seguint amb aquesta situació el import total dels pagaments futurs mínims de l’arrendament
corresponents als arrendaments operatius no cancel·lables seria:

Exercici 2016

Exercici 2015

83.943,28€

66.538,99 €

- Entre un i cinc anys

0,00

0,00

- Més de cinc anys

0,00

0,00

Import dels pagaments futurs mínims per
arrendaments operatius no cancel.lables, dels quals:
- Fins a un any

Al llarg d’aquest primer semestre del 2.017 es realitzarà un procediment obert per tal de licitar
l’adquisició de 15 vehicles en modalitat d’arrendament per la renovació i millora
mediambiental del parc mòbil de la Societat que s’estima que estarà valorat en 471.546, 24 €.
L’objectiu és substituir la flota dels vehicles actuals, amb motoritzacions d’altes emissions
contaminants, per vehicles de tracció elèctrica/híbrids.
El contracte d’arrendament tindrà una durada de 48 mesos, comptats a partir del dia següent
al de subscripció de l’acta de lliurament del subministrament.

7

INSTRUMENTS FINANCERS

Informació relacionada amb el balanç
7.1

Categories d’actius financers

El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers, es desglossa a continuació:
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Categories

Classes

Instruments financers a llarg termini
Valors
Instruments de
representatius
Crèdits Derivats i
patrimoni
de deute
altres
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex 2016
Ex 2015
2016
2015
2016
2015

Préstecs i partides a
cobrar
Total

Categories Classes

Total
Ex 2016

Ex 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

5.424,30

5.424,30

5.424,30

5.424,30

0,00

0,00

0,00

0,00

5.424,30

5.424,30

5.424,30

5.424,30

Instruments financers a curt termini
Valors
Instruments
representatius
de patrimoni
de deute
Crèdits Derivats i altres
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex 2016
Ex 2015
2016 2015
2016
2015

Total
Ex 2016

Ex 2015

Préstecs i partides a
cobrar

0,00

0,00

0,00

0,00

1.208.174,22 1.548.555,23 1.208.174,22 1.548.555,23

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

1.208.174,22 1.548.555,23 1.208.174,22 1.548.555,23

Els actius financers no inclouen els saldos amb les administracions públiques d’import 3.491,26
euros de l’exercici 2016 i 492,72 euros de l’exercici 2015, registrats a l’epígraf “Altres crèdits
amb les Administracions Públiques”.

7.2

Categories de passius financers

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers, es desglossa a
continuació:
Instruments financers a curt termini

Categories Classes

Dèbits i partides a
pagar
Total

Deutes amb
entitats de
crèdit
Ex
Ex
2016
2015

Obligacions i
altres valors
negociables
Ex
Ex
2016
2015

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Derivats Altres
Total
Ex 2016

Ex 2015

Ex 2016

Ex 2015

1.251.597,72 1.755.383,70 1.251.597,72 1.755.383,70
1.251.597,72 1.755.383,70 1.251.597,72 1.755.383,70

Els passius financers no inclouen els saldos amb les administracions públiques d’import
196.927,95 euros de l’exercici 2016 i 166.494,15 euros de l’exercici 2015, registrats a l’epígraf
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“Altres deutes amb les Administracions Públiques”. Tampoc inclouen els passius per impost
corrent d’import 6.236,62 euros de l’exercici 2016, 0 euros a l’exercici 2015, registrats a
l’epígraf “Passius per impost corrent”
7.3

Classificació dels actius i passius financers per venciments

Desclòs dels actius financers per venciments en poder de la Societat:
Venciment dels instruments
financers d’actiu al tancament
de l’exercici 2016
Actiu financer a llarg termini
Deutors comercials i altres
comptes a cobrar
Clients per vendes i prestació
de serveis
Clients, empreses del grup i
associades
Deutors varis

VENCIMENT EN ANYS
U

Venciment dels instruments
financers d’actiu al tancament
de l’exercici 2015
Actiu financer a llarg termini
Deutors comercials i altres
comptes a cobrar
Clients per vendes i prestació
de serveis
Clients, empreses del grup i
associades
Deutors varis
Personal
TOTAL

Tres

Quatre

Cinc

Més de
5

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5.424,30

1.208.174,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.208.174,22

473.031,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

473.031,26

732.721,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732.721,31

2.375,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.375,75

45,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,9

1.208.174,22

0,00

0,00

0,00

0,00 5.424,30

1.213.598,52

Personal
TOTAL

Dos

5.424,30

VENCIMENT EN ANYS
U

Dos

Tres

Quatre

Cinc

Més de 5

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.424,30

5.424,30

1.548.555,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.548.555,23

327.817,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.817,17

1.220.569,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.220.569,69

27,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27,50

140,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,87

1.548.555,23

0,00

0,00

0,00

0,00

5.424,30

1.553.979,53
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Desclòs dels passius financers per venciments en poder de la Societat:
Venciment dels instruments
financers de passiu al
tancament de l’exercici 2016
Altres deutes
Creditors comercials i altres
comptes a pagar
Proveïdors
Altres creditors
TOTAL

Venciment dels instruments
financers de passiu al
tancament de l’exercici 2015
Altres deutes
Creditors comercials i altres
comptes a pagar
Proveïdors
Altres creditors
TOTAL

7.4

VENCIMENT EN ANYS
U

Dos

Tres

Quatre

Cinc

Més de 5

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.251.597,72
1.021.623,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 1.251.597,72
0,00 1.021.623,92

229.973,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.251.597,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.251.597,72

229.973,80

VENCIMENT EN ANYS
U

Dos

Tres

Quatre

Cinc

Més de 5

TOTAL

652,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

652,19

1.754.731,51
1.554.927,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 1.754.731,51
0,00 1.554.927,03

199.804,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.755.383,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.755.383,70

199.804,48

Correccions per deteriorament

El moviment de la provisió per pèrdues per deteriorament de valor de comptes a cobrar de
clients és el següent:

Saldo inicial
Provisió per deteriorament de valor de
comptes a cobrar
Retrocessió de la provisió
Comptes a cobrar donades de baixa per
Incobrables
Saldo final

2016

2015

0,00

0,00

63.640,20
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

63.640,20

0,00

El reconeixement de les correccions valoratives per deteriorament dels comptes a cobrar a
clients s’han inclòs dins de l’epígraf “Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials”.
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8
8.1

FONS PROPIS
Capital Social

El capital social a 31 de desembre de 2016 i 2015 es fixa en seixanta mil euros amb zero
cèntims (60.000,00 €) que inclou 600 accions nominatives de cent euros amb zero cèntims de
valora nominal cadascuna (100,00 €), representades per títols, numerats correlativament de l'1
al 600 , ambdós inclosos, totalment desemborsats.
Les accions representatives del capital social estan íntegrament subscrites i desemborsades
per l'únic accionista que és, la Excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, mitjançant aportació
dinerària.
Societat

Nombre d’accions

Ajuntament de Barcelona

600,00

Percentatge de participació
100%

La Societat està inscrita en el Registre Mercantil com a Societat Unipersonal, i en la Memòria
adjunta, s’expliquen totes les relacions econòmiques que aquesta ha tingut amb la Societat
matriu (veure nota 15).
8.2

Reserves

Els moviments de les reserves dels exercicis 2016 i 2015 ha estat els següents:
Reserva Legal

Reserves
voluntàries

Total Reserves

A 1 de gener de 2015

0,00

0,00

0,00

Aplicació del resultat de l’exercici
2014

237,95

2.141,51

2.379,46

A 31 de desembre de 2015

237,95

2.141,51

2.379,46

A 1 de gener de 2016

237,95

2.141,51

2.379,46

Aplicació del resultat de l’exercici
2015

1.317,73

11.859,57

13.177,30

A 31 de desembre de 2016

1.555,68

14.001,08

15.556,76

Reserva Legal
La reserva legal ha estat dotada de conformitat amb l’article 274 del Text Refós de la Llei de
Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que estableix
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que, en tot cas, una xifra igual al 10 per 100 del benefici de l’exercici es destinarà a aquesta
fins que arribi a, almenys, el 20 per 100 del capital social.
No pot ser distribuïda, i si és usada per a compensar pèrdues, en el cas que no existeixin altres
reserves disponibles suficients per a tal fi, ha de ser reposada amb beneficis futurs.
Reserva voluntària
Les reserves voluntàries són de lliure disposició.

9

INFORMACIÓ DE CARACTER FISCAL

Son susceptibles d’inspecció tots els impostos i tributs no prescrits, es a dir, als exercicis que
comprenen des del 25 de novembre de 2.013 a l’exercici actual. A data de formulació dels
comptes no hi ha cap procediment obert.
Com a conseqüència de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal vigent,
podrien sorgir passius addicionals com a conseqüència d’una eventual inspecció tributària. En
tot cas, els Administradors de la Societat consideren que aquests passius, en cas de produir-se,
no afectaran significativament als comptes anuals.
9.1

Saldos amb Administracions Públiques

A 31 de desembre de 2016 i 2015 els saldos que composen els epígrafs deutors i creditors
d’Administracions Públiques són els següents:

2016
Deutors

2015
Creditors

Deutors

Creditors

No corrent
Actius per impostos diferits
Passius per impostos diferits

7.638,51
7.638,51

-

4.953,86
4.953,86

-

Corrents
Altres deutes/crèdits amb les administracions
Públiques
Hisenda Pública per IVA
Hisenda Pública per IRPF
Organismes de la Seguretat Social

3.491,26
3.491,26

42.899,85
71.227,49
82.800,61
196.927,95
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Actius i passius per Impost corrent
Hisenda Pública per Impost de
Societats

-

6.236,62

492,72

-

-

6.236,62

492,72

-

7.638,51

9.2

199.673,31

5.446,58

166.494,15

Despeses per Impost sobre Societats

Conciliació de l’ import net d’ingressos i despeses de l’exercici 2016 amb la base imposable
de l’ impost sobre beneficis:
Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 2016

9.194,03
Augments

Impost sobre societats

3.191,48

Diferències permanents

380,40

Disminucions

Diferències temporànies:
-

amb origen en l’exercici

-

amb origen en exercicis anteriors

25.456,08
515,99

Compensació de bases imposables negatives

12.679,89

d’exercicis anteriors (-)
Base imposable (resultat fiscal)

25.026,11
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La despesa per impost sobre societats s’ha obtingut al realitzar el següent càlcul:
(1) Benefici comptable abans d’impostos
(2) Diferències permanents

12.385,51
380,40

(3)=(1)+(2) Benefici comptable abans d’impostos ajustat
(4) Tipus impositiu (%)

12.765,91
25%

(5) =(3)x(4) Despesa per impost brut

3.191,48

(6) Deduccions i bonificacions

0,00

(7) Beneficis fiscals no activats en exercicis anteriors

0,00

(8)=(5)+(6)+(7) Despesa reconeguda per impost sobre
beneficis

3.191,48

La despesa per l’ Impost sobre Societats dels exercicis 2016 i 2015 es troba format per:
2016
Impost corrent
Passius per impostos diferit
Actius per impostos diferits
Compensació de bases imposables (-)

6.636,93

2015

(6.235,02)
3.169,97

8.246,60
(12.670,23)
-

3.571,88

(4.423,63)

A l’exercici 2016 i 2015 no s’han aplicat deduccions sobre la quota. Les retencions i ingressos a
compte meritats son de 19,91 € al 2016 i 492,72 € al 2015.
L’ import a pagar a l’Administració tributària per l’ Impost de Societats de l’exercici 2.016 es
6.236,62 € (per l’ Impost sobre Societats del 2015 l’import a pagar va ser 0 €).
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9.3

Impostos diferits

El detall dels impostos diferits dels exercicis 2016 i 2015 és el següent:
2016

2015

Actius per impostos diferits:
Diferències temporànies
Crèdits per bases imposables negatives

7.638,51
-

1.403,49
3.550,37

Altres crèdits fiscals
Passius per impostos diferits:
Diferències temporànies
Total Imposts diferits

7.638,51

4.953,86

El moviment brut en els impostos diferits dels exercicis 2016 i 2015 ha estat el següent:
2016

2015

Saldo inicial
Càrrega en el compte de p i g
Abonament en el compte de p i g
Impost carregat amb abonament en el patrimoni net

1.403,49
6.987,52
752,50
-

13.200,46
11.796,97
-

Saldo final

7.638,51

1.403,49

9.4

Bases imposables negatives pendents de compensació i deduccions pendents
d’aplicació

El detall de les bases imposables negatives que resten pendents de compensar son les
següents:
2016
Any de generació

9.5

Compensades a l’exercici actual

Pendents de compensació

2015

0

3.550,37

2016

3.550,37

0

Altres tributs

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d’impostos i cotitzacions a la Seguretat
Social no es poden considerar definitives fins que no han estat inspeccionades per les
autoritats fiscals o laborals, o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
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Actualment, l’Entitat té pendent d'inspecció els exercicis no prescrits per a tots els tributs i
cotitzacions socials que li són d’aplicació. En opinió dels Administradors de l’Entitat no s’espera
que, com a conseqüència d’una eventual inspecció, es derivin obligacions addicionals a les ja
previstes.

10 INGRESSOS I DESPESES
Desclòs de les partides “Aprovisionaments”, “Despeses de personal” i “Altres despeses
d’explotació”
Detall del compte de pèrdues i guanys
1. Aprovisionaments
a) Consum de matèries primes i altres matèries
consumibles
- nacionals
b) Treballs realitzat per altres empreses
2. Despeses de personal
a) Sous i salaris
b) Càrregues socials
- Seguretat social a càrrec de l’empresa
- Altres càrregues socials
3. Altres despeses d’explotació
a) Pèrdues i deteriorament d’operacions comercials
b) Resta de despeses d’explotació

Exercici 2016

Exercici 2015

2.415.297,35

5.064.510,50

227.164,59
227.164,59
2.188.132,76
4.321.641,55
3.275.075,18
1.046.566,37
994.182,49
52.383,88
1.090.346,57
63.640,20
1.026.706,37

270.998,84
270.998,84
4.793.511,66
4.252.914,34
3.180.967,26
1.071.947,08
973.404,60
98.542,48
1.162.365,28
0,00
1.162.365,28

Desclòs de “Altres ingressos d’explotació”
Detall del compte de pèrdues i guanys
Transferències corrents rebudes de l’Ajuntament de Barcelona (Nota 13)
Transferències corrents rebudes per Projectes de Recerca
Total Transferències
Altres ingressos de gestió
TOTAL

Exercici 2016

Exercici 2015

6.288.140,40
37.520,93
6.325.661,33
12.893,58
6.338.554,91

8.711.654,84
89.586,32
8.801.241,16
5.785,52
8.807.026,68

11 CONTINGÈNCIES
Els Administradors, consideren que no hi ha cap plet o litigi en què la Societat figuri com a part
demandada i impliqui passiu contingent significatiu. En aquest sentit, a l'Escriptura Pública d'
Execució d'Acords Socials nº 2774 de data 30 de desembre del 2.013, s’indica que totes
aquelles contingències de qualsevol indole anteriors a aquesta data, en respondran
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solidàriament els socis que formaven part de la Societat Mixta extingida Clavegueram de
Barcelona, S.A.

12 INFORMACIO SOBRE EL MEDIAMBIENT
BCASA te com objecte social la gestió del cicle de l'aigua així com la realització d'activitats i la
prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de l'aigua, les
platges, el litoral i el medi ambient, que li siguin encomanades.
Totes les despeses i inversions que realitza BCASA tenen com a finalitat la minimització de l’
impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient.
Aquest exercici, no s’ha realitzat cap despesa o inversió significativa per raons mediambientals.

13 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
La Societat rep les següents subvencions:
Transferències corrents rebudes de l'Ajuntament de Barcelona (Administració Local).
Les activitats desenvolupades per la Societat corresponen, fonamentalment, a la prestació de
serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió
directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el que preveu la legislació
vigent (Llei Reguladora de les bases de règim local i Reglament d'obres, activitats i serveis de
les entitats locals).
Per a la prestació dels serveis públics, en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de
Barcelona, la Societat rep d'aquest el finançament pressupostari, el qual es reflecteix al epígraf
d'ingressos "Altres ingressos d’explotació" del compte de pèrdues i guanys (veure Nota 10).
Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada d'acord amb els supòsits d'equilibri
pressupostari previstos a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Imputats en el compte de pèrdues i guanys

Exercici 2016

Exercici 2015

6.288.140,40

8.711.654,84

Transferències de l'Ajuntament de Barcelona destinades al finançament d'actuacions
inversores.
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Amb data 18 de juny de 2008, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, mitjançant Decret
d'Alcaldia, el procediment aplicable a les inversions realitzades per organismes públics i privats
per encàrrec d'aquest.
Segons aquest Decret, i d’acord amb el procediment aplicable a les inversions a realitzar per
les empreses i organismes públics per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat el 30 de
gener de 2012, i amb la normativa aplicable reguladora de les Hisendes Locals, la Llei Especial
de Barcelona i els Estatuts de la Societat, quan els esmentats organismes disposin de les
certificacions, factures o justificacions de l’obra feta, les lliuraran a l’Ajuntament o a l’entitat
corresponent mitjançant una relació, a fi i efecte de la seva incorporació a l’ inventari
municipal. Aquests lliuraments d’actius es formalitzen mitjançant les corresponents factures a
càrrec de l’Ajuntament i entitats del grup.
D'acord amb la normativa aplicable, la Societat registra comptablement aquestes transaccions
utilitzant comptes de balanç sense afectar al compte de pèrdues i guanys.
A 31 de desembre del 2.016 les transaccions que en el balanç de la Societat s’han registrat per
aquest concepte son les següents:
Entitat concessionària

€ (inclou IVA)

Finalitat

Ajuntament de Barcelona

121.751,25 €

P11.6091.02 Xarxa Freàtica. Increment i Millora.

Ajuntament de Barcelona

337.597,48 €

P11.6093.02 Xarxa de drenatge i clavegueram.
Rehabilitació i millora.

Ajuntament de Barcelona

49.938,72 €

P11.6103.02 Fonts Ornamentals. Arranjaments.

Total

509.287,45 €

A 31 de desembre del 2.015 les transaccions que en el balanç de la Societat s’han registrat per
aquest concepte son les següents:
Entitat concessionària

€ (inclou IVA)

Finalitat

Ajuntament de Barcelona

1.347.949,74 €

Ajuntament de Barcelona

983.475,31 €

P10.6043.02 Xarxa pneumàtica Vila Olímpica.

Ajuntament de Barcelona

32.138,77 €

P11.6103.02 Fonts Ornamentals. Arranjament

Ajuntament de Barcelona

607.079,66 €

P11.6093.02 Xarxa de drenatge i clavegueram.

TOTAL

P02.6029.02 Fonts Bessones. Rehabilitació

2.970.643,48 €
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Moviment de la inversió per part de l’Ajuntament de Barcelona:

2016
Saldo inicial

Inversió gestionada

Transferències
cobrades
Saldo final

2015
Saldo inicial

Inversió gestionada

Transferències
cobrades
Saldo final

P11.6091.02
Xarxa Freàtica.
Increment i
Millora

P11.6093.02 Xarxa de drenatge
i clavegueram.
Rehabilitació i millora.

P11.6103.02
Fonts
Ornamentals.
Arranjaments

Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

121.751,25 €

337.597,48 €

0,00 €

49.938,72 €

0,00 €

121.751,25 €

0,00 €

337.597,48 €

49.938,72 €

509.287,45 €

0,00 €

509.287,45 €

P02.6029.02
Fonts Bessones.
Rehabilitació

P10.6043.02
Xarxa
pneumàtica
Vila Olímpica

P11.6103.02
Fonts
Ornamentals.
Arranjament

P11.6093.02
Xarxa de
drenatge i
clavegueram

Total

450.000,00 €

922.227,03€

0,00 €

0,00 €

1.372.227,03 €

1.347.949,74 €

983.475,31 €

32.138,77 €

607.079,66 €

2.970.643,48 €

(1.384.391,77 €)

(1.905.702,34 €)

(25.290,70 €)

(247.657,97) €

(3.563.042,78) €

413.557,97 €

0,00 €

6.848,07 €

359.421,69 €

779.827,73 €

Transferències corrents per Projectes de R+D+i realitzades per tercers.
A 31 de desembre del 2.016 les subvencions imputades per aquest concepte al compte de
pèrdues i guanys son les següents:
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Entitat concessionària

€ (inclou IVA)

European Comission

28.120,93 €

Generalitat de Catalunya
TOTAL

9.400 €

Finalitat
Projecte R+D+i ECHORD++ i Urban Water Agenda
Projecte de recerca aplicada a la hidrologia de Barcelona

37.520,93 €

A 31 de desembre del 2.015 les subvencions imputades per aquest concepte al compte de
pèrdues i guanys van ser les següents:
Entitat concessionària

€ (inclou IVA)

European Comission

78.366,00 €

European Comission

8.870,32 €

Generalitat de Catalunya

2.350,00 €

TOTAL

89.586,32 €

Finalitat
Projecte R+D+i ECHORD++
Projecte R+D+i Prepared
Projecte de recerca aplicada a la hidrologia de Barcelona

14 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s’han produït fets posteriors al tancament de l’exercici 2016 que suposin una modificació
substancial respecte a les dades expressades en la present memòria.

15 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Entitat dominant
El desglossament dels saldos pendents amb l'Ajuntament de Barcelona dels exercicis 2016 i
2015 és el següent:
31 de desembre de 2.016

Transferències corrents

Ajuntament de Barcelona

Llarg termini
0,00 €

Curt termini
187.000,00 €
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Inversions
Llarg
termini
Curt termini
0,00 €
509.287,45 €

Altres actius financers
Llarg
termini Curt termini
0,00 €
0,00 €
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31 de desembre de 2.015
Actius financers
Transferències corrents

Ajuntament de Barcelona

Llarg termini
0,00 €

Inversions

Curt termini
407.632,95 €

Llarg termini
0,00 €

Curt termini
779.827,73 €

Altres actius financers
Curt
Llarg termini
termini
0,00 €
17.700,00€

Les transaccions mantingudes per la Societat amb l'entitat dominant durant els exercicis 2016
i 2015 són les següents:
Ingressos
31 de desembre de 2.016

Ajuntament de Barcelona

Transferències
rebudes
6.288.140,40 €

Lliurament
obres
420.898,72 €

Serveis realitzats i
altres ingressos
0,00 €

Altres ingressos
accessoris
0,00 €

31 de desembre de 2.015

Ajuntament de Barcelona

Transferències
rebudes
8.711.654,84 €

Lliurament
obres
2.455.077,25 €

Serveis realitzats i
altres ingressos
16.360,35 €

Altres ingressos
accessoris
0,00 €

Despeses
31 de desembre de 2.016

Ajuntament de Barcelona

Serveis rebuts
0,00 €

Interessos pagats
0,00 €

Dividends pagats
0,00 €

31 de desembre de 2.015

Ajuntament de Barcelona

Serveis rebuts
15,84 €

Interessos pagats
0,00 €

Dividends pagats
0,00 €

Altres empreses del grup
S'entén com empreses vinculades, les societats dependents de l'Accionista únic de la Societat,
és a dir, de l’excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona.
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El desglossament dels saldos pendents amb empreses vinculades de l’exercici 2016 i 2015 és el
següent:
31 de desembre de 2.016

Actius financers a curt termini

I.M Parcs i Jardins de Barcelona
Total

36.433,86 €
36.433,86 €

31 de desembre de 2.015

Actius financers a curt termini

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A.
Total

15.409,01 €
15.409,01 €

Les transaccions mantingudes per la Societat amb societats vinculades durant els exercicis
2016 i 2015 son els següents:
Ingressos
2016
Barcelona Infraestructures Municipals, S.A.
I.M Parcs i Jardins de Barcelona
Total

Serveis realitzats i altres ingressos
1.446,48 €
79.747,00 €
81.193,48 €

2015

Serveis realitzats i altres ingressos

Barcelona Infraestructures Municipals, S.A.
Total

83.446,65 €
83.446,65 €

Despeses
2016

Serveis rebuts

Institut Municipal d’Informàtica
Total

22.822,90 €
22.822,90 €

2015
Institut Municipal d'Informàtica
Total

Serveis rebuts
35.107,42 €
35.107,42 €
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Administradors i Alta Direcció
El càrrec de membre del Consell d'Administració a la Societat, no merita ni sous, ni dietes, ni
remuneracions de qualsevol tipus, incloent-hi aportacions a sistemes de pensions, es tracta
d’un càrrec no retribuït, de caràcter gratuït.
La remuneració total, incloent-hi qualsevol tipus de remuneracions, corresponent a l'exercici
2016 i 2015 del personal d'Alta Direcció, entenent aquest com la directora general i personal
de direcció que depengui de la mateixa en primera línia jeràrquica, ha ascendit a 314.340 € en
el 2016 i a 312.069 € en el 2.015, per a tots els conceptes.
Aquest any 2.016 s’ha contractat una Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil
d’Administradors i Directius, per una prima anual de 5.413,65 €.
Altra informació referent al Consell d’Administració
Situacions de conflictes d’interessos dels administradors
En el deure d’evitar situacions de conflicte amb l’ interès de la Societat, durant l’exercici els
administradors que han ocupat càrrecs en el Consell d’Administració han complert amb les
obligacions previstes a l’article 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Així mateix,
tant ells com les persones a ells vinculades, s’han abstingut d’incórrer en els supòsits de
conflictes d’interès previstos en l’article 229 de l’ esmentada llei.

16 UNA ALTRA INFORMACIÓ
Nombre mitjà de persones ocupades
A continuació es presenta una taula en la que es mostra el nombre mig de persones
empleades durant l'exercici desglossat per categories:
Número mig de persones empleades en el curs de l’exercici per
categories

Exercici 2016

Exercici 2015

Alts directius

5,00

5,00

Resta de personal directiu

10,00

10,00

Tècnics i professionals científics e intel·lectuals i de recolzament

36,17

32,25

Treballadors de tipus administratiu

8,42

8,00

Resta de personal qualificat

27,91

30,42

Treballadors no qualificats

12,00

12,00

Total mig de persones empleades

99,50

97,67
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Nombre persones ocupades a tancament de l’exercici:
TOTAL
Número de persones
empleades a tancament de
l’exercici per categories

2016

2015

HOMES
2016

2015

DONES
2016

2015

5,00

5,00

4,00

4,00

1,00

1,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Tècnics i professionals científics e
intel·lectuals i de recolzament

35,00

33,00

16,00

18,00

19,00

15,00

Treballadors de tipus
administratiu

10,00

8,00

4,00

3,00

6,00

5,00

Resta de personal qualificat

28,00

30,00

26,00

26,00

2,00

4,00

12,00

12,00

12,00

12,00

0,00

0,00

100,00

98,00

67,00

68,00

33,00

30,00

Alts directius
Resta de personal directiu

Treballadors no qualificats
Total mig de persones empleades

Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici amb un grau de discapacitat
major o igual al 33%:
Nombre mitjà de persones ocupades
en el curs de l’exercici amb un grau de
discapacitat major o igual al 33%

HOME

Tècnics i professionals científics e
intel·lectuals i de recolzament

1

No es presenta informació comparativa de l’exercici 2.015 respecte del nombre mitjà de
persones ocupades en el curs de l’exercici amb un grau de discapacitat major o igual al 33%,
atès les modificacions produïdes a la normativa, qualificant-se els presents Comptes Anuals
com inicials a aquests efectes.
Honoraris d’ auditors de comptes
El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 23-12-2016, en l’exercici de les competències
reservades al Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va acordar nomenar
auditors dels comptes anuals de la Societat per als exercicis 2016, 2017 i 2018 a Faura-Casas
Auditors-Consultors, S.L.
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Les despeses d’auditoria de l’exercici 2016 corresponents als honoraris de Faura-Casas
Auditors-Consultors, S.L., són repercutits per l’Ajuntament de Barcelona a cada un dels
organismes autònoms i societats que composen el grup municipal.
Les despeses d’auditoria, derivades dels honoraris meritats durant l’exercici 2015 meritats per
les companyies PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoria y
Consultoria, S.A., contractades directament per la societat, van ser de 6.250 euros.
17 INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT I DRETS D’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE
HIVERNACLE
Es considera activitat ambiental qualsevol operació amb el propòsit principal el qual sigui la
minimització del impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient.
Donada la naturalesa de l'activitat de la Societat, no es considera que pugui existir risc
mediambiental.

18 INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ
ADDICIONAL TERCERA.”DEURE D’INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL.
A continuació es presenta la informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
corresponent a l’exercici 2016 i 2015.
La informació que es presenta és la requerida segons Real Decret 635/2014 de 25 de juliol, per
la que es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de
les Administracions Públiques i les condicions i procediments de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2016
Dies
Període mig de pagament a proveïdors

-6,88

Rati de les operacions pagades
Rati de les operacions pendents de
pagament

-1,89
-25,85
Import €

Total pagaments realitzats

4.543.719,34

Total pagaments pendents

1.195.957,57
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2015
Dies
Període mig de pagament a proveïdors

-5,06

Rati de les operacions pagades
Rati de les operacions pendents de
pagament

-2,17
-28,55
Import €

Total pagaments realitzats

10.913.480,46

Total pagaments pendents

1.344.971,68

52

BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.
(Societat Unipersonal)
Informe de Gestió de l’exercici 2.016

Presentació
En els darrer anys hi ha hagut una transformació radical en vers l’aigua i el medi ambient. Les
seves necessitats, expectatives i demandes han estat cada vegada més exigents, complexes i
canviants. Això ha fet que calgués apostar per un nou model de gestió, flexible, àgil i
especialitzat, que proporcionés serveis i productes de qualitat respectuosos amb el medi
ambient.
Davant d’aquests nous reptes, l’1 de gener de 2014, l’Ajuntament de Barcelona va crear
l’empresa municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) que, conjuntament amb el
Departament del Cicle de l’Aigua de l’Ajuntament de Barcelona, s’encarreguen de gestionar tot
el cicle de l’aigua de la ciutat, realitzant activitats i prestant serveis relacionats directa o
indirectament amb el cicle de l’aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.
La visió per la qual es regeix BCASA és esdevenir l’empresa pública de referència a nivell
internacional en la Gestió del Cicle de l’Aigua de Barcelona, responsable, eficient i
compromesa amb els valors de l’Ajuntament.
La cultura de la nostra organització està orientada a l’estalvi dels recursos naturals i al seu
consum responsable, a incrementar l’ús d’energies provinents de fonts renovables, a reduir les
emissions de CO2, a emprar les millors tecnologies disponibles, a fomentar la R+D+i, i a establir
els canals de comunicació i gestió del coneixement relacionats amb les nostres activitats.
La nostra organització ha col·laborat i participat en diversos projectes amb administracions
públiques, entitats de recerca i organismes de cooperació, tant a nivell local com internacional,
amb l’objectiu comú de vetllar per la protecció del medi.
El model de gestió es va consolidant en el transcurs dels anys gràcies al treball de col·laboració
de totes les parts implicades i l’experiència adquirida, així com amb el compliment dels
requisits de les normes ISO 9001, 14001 i 50001 i OSHAS 18001, per totes les activitats de
l’organització, i de la norma ISO 17020 per les activitats d’inspeccions ambientals.
Xarxa de drenatge urbà
La gestió del drenatge urbà de la ciutat consisteix en vetllar per les infraestructures de
sanejament, operar els elements hidromecànics i controlar i supervisar l’acompliment de les
condicions establertes en els contractes entre l’Ajuntament de Barcelona i les empreses
prestadores de serveis amb l’objectiu de millorar el drenatge de la ciutat, minimitzar les
inundacions i garantir la qualitat de les aigües del medi receptor.
En aquest sentit els projectes i obres de conservació de la xarxa de clavegueram tenen per
objecte garantir l’estat estructural, el funcionament hidràulic i sanitari de tots els trams i
elements que componen la xarxa de clavegueram de Barcelona, millorant-ne l’estat de
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conservació i el funcionament actual i allargant-ne la vida útil tenint en consideració criteris
ambientals, d’eficiència energètica i emprant les millors tècniques disponibles en la seva
execució.
La longitud de la xarxa de clavegueram municipal de Barcelona és de 1.576 km. Durant l’any
2016 han finalitzat 105 obres que han afectat a la xarxa, i en les quals BCASA ha intervingut
com a responsable d’espai públic realitzant un control d’inspecció d’obra, d’assessoria tècnica
d’obra o de direcció d’obra. En total s’han construït 6.064 m de nova xarxa municipal, dels
quals 1.294 m corresponen a xarxa visitable i 4.770 m són col·lectors tubulars. Per altra banda,
s’ha rehabilitat interiorment 4.006 m de claveguera visitable.
D’aquestes actuacions, les promogudes per BCASA han estat:


La renovació del clavegueram al camí de la Foixarda, al barri del Poble Sec.



La rehabilitació d’un tram del col·lector tubular del carrer Balenyà, al barri de Torre
Baró.



La rehabilitació del col·lector visitable del carrer Viriat, al barri de Sants.



La millora de la reixa transversal del carrer Riera Blanca, al barri de la Bordeta.

Respecte les actuacions promogudes per altres operadors municipals, les assessories tècniques
d’obra més significatives han estat:


Desviaments de xarxa de clavegueram dels Túnels viaris a la plaça de les Glòries
(BIMSA).



Coberta i espais annexes de l’accés ferroviari a l’estació de Sants, Antoni Capmany
(BIMSA).



Remodelació de la Ronda del Mig, tram Lesseps – Escorial (BIMSA).



Reurbanització i infraestructura del carrer Pere IV, entre els carrers Roc Boronat i
Bilbao (BIMSA).



Clavegueram als carrers Providència i Biada entre els carrers Rabassa i Torrent de l’Olla
(BIMSA).



Urbanització del barri Bon Pastor, fase E (BAGURSA).

El nombre de finals d’obra de clavegueram incorporats al Sistema d’Informació Territorial
(SITE) durant el 2016 ha estat de 115.
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Durant el 2016 s’ha continuat l’aixecament i incorporació al SITE de la xarxa de clavegueram de
drenatge dels parcs urbans. S’estima que es destinaran 4 anys a realitzar aquesta tasca (juliol
2015 – juliol 2019), amb una estimació de xarxa a aixecar de 100 km.
Així mateix, s’han incorporat al SITE totes les incidències detectades per l’anàlisi de la seva
distribució territorial i l’obtenció de plànols temàtics que permeten analitzar la tipologia i
densitat d’incidències per barris.
El nombre d’incidències del ciutadà comunicades s’ha incrementat respecte l’any 2015 en un
10% sobretot per l’increment de les fuites d’aigua neta de companyia o particular i per
l’increment de les incidències del clavegueram. S’ha assolit el 95% dels Acords de Nivell de
Servei (ANS), s’ha reduït el temps de resposta de les fitxes i s’ha reduït el percentatge de fitxes
amb un temps de resolució de més de 30 dies. Tots els indicadors han complert amb els
llindars establerts.
S’han realitzat un total de 3.014 intervencions per part de l’equip d’actuacions urgents, entre
les quals, s’inclouen inspeccions de tapes i/o reixes en mal estat, embornals embossats,
recollida d’objectes caiguts al clavegueram, entre d’altres.
Des del Centre de control de BCASA es realitza una explotació centralitzada del sistema de
drenatge de Barcelona a través del sistema de telecontrol. Aquest sistema permet
telesupervisar les diferents magnituds variables de la xarxa (nivells d’aigua, pluviometria, etc.),
la teleoperació dels actuadors de la xarxa (comportes, dipòsits, etc.), així com la regulació
avançada d’aquests actuadors gràcies a aplicacions de control automàtic. A més, gràcies al
sistema de telecontrol i l’ús d’altres eines tecnològiques, s’han pogut establir una sèrie
d’avisos i alertes per pluja en funció del risc d’inundació i de la contaminació que els episodis
de pluja poden provocar, avisos que serveixen de base per l’activació d’alertes del Pla
d’actuacions Municipal per Inundacions.
La precipitació total anual registrada l’any 2016 ha estat de 418 l/m2, inferior en un 30% a la
mitjana històrica. No s’han produït episodis de pluja d’elevada intensitat. Així, només s’ha
declarat un estat d’alerta, sense arribar en cap cas al nivell d’emergència.
Durant els 52 dies de pluja significativa els dipòsits del sistema de drenatge es van omplir
totalment o parcialment fins en 16 ocasions i han aconseguit regular gairebé 2,6 milions de
m3, evitant l’abocament directe al mar d’unes 669 tones de matèria en suspensió.
La longitud de xarxa de clavegueram netejada al 2016 ha estat l’equivalent a 1.781,7 km.
Pel que fa al control d’abocaments a la xarxa, s’han realitzat 39 inspeccions a establiments
industrials encarregades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com inspeccions
ambientals, ambdues actuacions segons els criteris d’acreditació de la norma ISO 17020.
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Xarxa d’aigua freàtica. Aprofitament de recursos hídrics alternatius
L’Ajuntament de Barcelona impulsa i promou l’aprofitament de recursos hídrics alternatius des
de l’any 1998. És conscient de la importància que té l’aprofitament d’aquest recurs per a la
ciutat, i és Barcelona Cicle de l’Aigua, SA qui fa la gestió de manera eficaç i eficient de la xarxa
d’aigua freàtica.
Es disposa d’un total de 84,6 km de xarxa d’aigua freàtica, 27 dipòsits d’abastaments i 26
hidrants que subministren aigua freàtica provinent dels aqüífers. El seu aprofitament redueix
el consum d’aigua potable de determinats serveis municipals, com són: el reg de zones verdes,
el reg d’arbrat viari o jardineres, l’ompliment de fonts ornamentals, la neteja de carrers, la
neteja de monuments, la neteja de clavegueram i dipòsits pluvials.
Des del centre de control de BCASA es realitza l’explotació centralitzada del sistema
d’aprofitament d’aigua freàtica de la ciutat a través del sistema de telecontrol. Aquest sistema
permet obtenir informació en temps real de l’estat de l’aqüífer i de les instal·lacions
d’aprofitament així com un seguiment dels consums per un ús racional i eficient de recursos
hídrics i energètics disponibles.
Durant l’any 2016 s’han consumit un total d’1.272.000 m3 d’aigua freàtica, aplicant en tots els
seus sistemes de subministrament els controls analítics i els protocols de manteniment i
desinfecció establerts per garantir la qualitat i seguretat de l’aigua.
Durant aquest any s’ha establert l’Encomana de Gestió amb Espais Verds per tal de vetllar pels
criteris higiènic-sanitàries per la prevenció i control de la legionel·losi de les instal·lacions de
reg, per tal d’assegurar el compliment del RD 865/2003.
Així mateix, s’ha realitzat un seguiment i control de la qualitat de les fonts ornamentals de
Barcelona, així com el compliment dels criteris higiènic-sanitàries per la prevenció i control de
la legionel·losi per tal d’assegurar el compliment del RD 865/2003.
L’índex de sostenibilitat, que relaciona el consum d’aigua provinent de recursos hídrics
alternatius (RHA) amb el consum d’aigua potable total de l’Ajuntament de Barcelona, ha estat
del 18 %.
BCASA com a responsable d’espai públic municipal, ha intervingut en la supervisió de 3 obres
finalitzades durant el 2016, concretament, les obres de desguàs freàtic de Glòries, Bon Pastor
Fase E, coberta accés ferroviari Sants i en 15 actuacions més que segueixen en curs durant el
2017.
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Xarxa de reg
La xarxa de reg de distribució d’aigua potable disposa de 1.400 escomeses per donar cobertura
de subministrament a les 420 hectàrees de superfície verda i a l’arbrat de nova plantació a la
ciutat de Barcelona. Anualment es gestionen un centenar d’escomeses noves.
La gestió d’aquesta xarxa implica un esforç important per la dispersió del territori i la varietat
de sistemes de reg implementats al llarg del temps.
Amb la voluntat, en un futur de tenir unificada tota la gestió del reg de la ciutat en una sola
aplicació i dotar-la d’un sistema intel·ligent d’autoregulació en funció de diferents paràmetres i
càlculs del balanç hídric de la zona, durant l’any 2016 s’ha iniciat la incorporació de 3 parcs més
al sistema de telegestió del reg, els Jardins de Joan Maragall, el Parc de Monteroles i el Roserar
de Cervantes.
També s’està col·laborant en el desenvolupament de l’armari únic de control dels sistemes de
la via pública, mitjançant el desenvolupament de divers de comunicació que permetran
incorporar altres jardins i zones com per exemple, el Parc de Joan Miró, l’Espanya Industrial, la
Ronda General Mitre, etc.
Finalment les proves de compatibilitat de noves tecnologies de comunicació com la xarxa
LoRawan (en anglès, Low Power Wide Area Network), permetrà l’actualització dels petits
programadors autònoms per altres d’última generació que quedaran integrats també a la
plataforma.
Xarxa de recollida pneumàtica
Iniciat l’any 1992 el desenvolupament del sistema de recollida pneumàtica de residus en
diverses zones de la ciutat, Barcelona continua l’extensió de la xarxa que permetrà optimitzar
les diferents centrals executades a Ciutat Vella, Sant Andreu i Sant Martí.
Les actuacions més destacades l’any 2016 han estat les del Barri del Bon Pastor, on s’han
realitzat 470 m de canonada i s’han col·locat 14 bústies d’abocament, i les dues obres
d’urbanització que encara continuen en execució, que són concretament la Travessera de Dalt,
amb 1490 m de canonada 66 bústies, i la de la primera fase de Pere IV, amb 420 m i 11 bústies.
A més a més, s’han fet diverses actuacions d’extensió de xarxa al Poblenou, que serviran a les
centrals de 22@.
En resum, dins dels treballs d’inspecció d’obres de recollida pneumàtica, durant l’any 2016
s’han iniciat un total de 6 obres d’escomeses i 5 actuacions d’extensió de xarxa, i han finalitzat
durant el mateix període un total d’11 escomeses i 3 actuacions de xarxa, restant en execució
33 actuacions d’escomeses i 5 actuacions d’execució i ampliació de xarxa.
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Fonts
Aquest darrer any s’han incorporat a Barcelona tres noves fonts ornamentals: la de les escales
de Can mantega, la cascada jardins de Muñoz i Ramonet, i la làmina Jardins de Muñoz i
Ramonet, de manera que a data 31 de desembre de 2016 hi ha 312 fonts ornamentals i 1682
fonts de beure a la ciutat de Barcelona.
La font de les escales de Can Mantega forma part del projecte de remodelació del Parc de Can
Mantega. La cascada jardins de Muñoz i Ramonet, i la làmina Jardins de Muñoz i Ramonet
formen part del projecte d’obertura a la ciutat del Jardins Muñoz i Ramonet.
Un dels aspectes més rellevants de 2016 ha estat la millora de les fonts del parc del laberint,
dintre del projecte de remodelació d’aquest parc.
Durant l’any 2016 s’ha seguit treballant en la millora de les instal·lacions de les fonts de
Barcelona, d’entre aquestes actuacions es pot destacar el canvi en la il·luminació de la cascada
1 que utilitzarà a partir d’ara una tecnologia energèticament més eficient i que permetrà
disposar d’una major quantitat de colors.
Durant l’any 2016 s’ha seguit treballant en el desplegament del sistema de telecontrol en les
fonts de Barcelona que es va iniciar l’any 2014. Les fonts actualment telecontrolades són: Font
de Rieres d’Horta , Passeig de Gràcia, Palau de Pedralbes, Palauet Albèniz, Baró de Viver i
Bessones.
Així mateix, la gestió de les fonts ornamentals, ha permès comunicar i fer partícip al ciutadà de
diferents esdeveniments, mitjançant el joc de colors, aigua i llum i en certs casos música. En
són un exemple el dia dels drets humans, la Diada de Catalunya, el dia internacional de la lluita
contra el càncer, el dia de la dona i la benvinguda de l’any nou a la Font Màgica de Montjuic.
Port de Barcelona
Al Port de Barcelona, durant l’any 2016 s’ha continuat amb el servei contractat per part de
l’Autoritat Portuària de Barcelona per la gestió de la xarxa de clavegueram del Port Comercial,
realitzant la neteja de la xarxa, manteniment i neteja de les estacions de bombament i sistema
de buit, explotació i manteniment de les instal·lacions i del sistema d’informació cartogràfica
així com l’assistència tècnica a projectes i obres que afecten a aquesta xarxa de clavegueram.
En la zona del Port Vell s’ha continuat amb el servei contractat per Port 2000, realitzant el
manteniment i neteja de les estacions de bombament així com l’explotació telecontrolada de
les instal·lacions.
Respecte al servei a altres concessions de la zona del port, BCASA també ha realitzat tasques
de neteja de xarxa i bombaments a les zones de Maremàgnum (contractada per Corio), Nova
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Bocana (contractada per Nova Bocana), parc de Terminals Portuàries Delta 1 (contractada per
MEPSA) i Zona ZAL Barcelona (contractada per CILSA).
Sistema d’alerta hidrològica del parc fluvial del riu Besòs
Davant la necessitat de donar un ús públic a la llera del riu Besòs conjuntament amb la
recuperació ambiental de la zona i del riu, l’any 1998 es va iniciar la construcció del parc fluvial
del riu Besòs, que es va executar en dues fases: fase I inaugurada l’any 2000 i fase II
inaugurada l’any 2004.
El parc fluvial del riu Besòs és un espai que recorre els últims 9 km a banda i banda del riu
Besòs, des de la confluència amb el riu Ripoll fins a la desembocadura al mar Mediterrani. El
parc està format per una zona pavimentada d’ús públic, i per una zona no pavimentada d’ús no
públic.
El sistema està integrat per 23 hectàrees de parc fluvial construït en la llera del riu Besòs (al
seu pas per Barcelona i Sta. Coloma) amb 6 km de carril bici i 11 làmines d’aigua (preses
inflables).
L’Ajuntament de Barcelona, en base al conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Santa Coloma, Ajuntament de Montcada i Reixac i Consorci per la defensa de la
conca del riu Besòs, gestiona mitjançant BCASA el sistema d’alerta del parc fluvial del riu
Besòs.
Donat l’ús públic del parc fluvial i el perill de possibles avingudes del riu Besòs en el parc que
provoquin inundacions, es va implementar un sistema d’alerta hidrològica per gestionar
aquestes avingudes i informar als usuaris del parc sobre l’estat d’alerta i la situació
meteorològica i hidrològica en la conca del riu en qualsevol moment. Aquest sistema d’alerta
consta de diversos elements instal·lats al llarg del parc tals com aforaments, avisadors òptics i
acústics, panells informatius, càmeres de TV i un sistema de megafonia. Això permet evitar
l’obertura del parc en cas de condicions meteorològiques adverses a la conca o en cas de risc
d’avingudes, o bé realitzar una evacuació completa del parc en un temps prudencial.
Durant l’any 2016 s’ha seguit gestionant el sistema d’alerta del parc fluvial del riu Besòs, que
inclou l’explotació des del centre de control i manteniment d’aquest sistema així com
l’establiment i avisos dels nivells d’alerta hidrològica. El sistema d’alerta hidrològica es basa en
tecnologies avançades d’observació i previsió meteorològica, de control en temps real i
d’hidrologia aplicada, que són eines bàsiques per anticipar-se a possibles crescudes del riu i
donar avís al ciutadà i a les autoritats.
Durant l’any 2016 s’han declarat 9 situacions d’alerta degudes a episodis de pluja. Aquests
nivells d’alerta impliquen el tancament del parc per inundació de la zona d’accés. Durant
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aquests episodis, i seguint el protocol establert, s’han donat els avisos amb la suficient
antelació per poder evacuar el parc amb seguretat.
Gestió del litoral i d’alertes de les platges de Barcelona
La Directiva Europea 2006/7/CE de gestió de la qualitat de les aigües de bany va introduir nous
reptes a la gestió de les platges, no només quant a la millora continuada de la qualitat sinó
també pel que fa a la gestió en temps real i a l’obligació d’informar al públic.
Des del centre de control de BCASA es gestiona el sistema d’informació de platges, que permet
informar al ciutadà de l’estat de la platja i les previsions meteorològiques, a través de la web
municipal, els panells electrònics ubicats a les platges de Mar Bella, Barceloneta i Bogatell i a
través de diferents aplicacions mòbils.
S’activen i coordinen també les alertes per abocaments a platges del sistema de sanejament i
les alertes per episodi de mal estat de la mar lligades al Pla d’actuacions per emergències
municipals per contaminació marina i al Pla d’actuacions per emergències municipals
d’inundacions-protocol per estat de la mar.
Durant l’any 2016 s’han declarat 14 situacions de pre-alerta per abocament degut a episodis
de pluja (abocament confirmat i possible afectació de la qualitat de les aigües de bany).
Respecte el protocol per estat de la mar, s’han declarat 9 situacions d’alerta degut a temporals
marins. Aquests nivells d’alerta impliquen la prohibició del bany i l’accés a les platges
respectivament.
Així mateix, es disposa d’un dispositiu especial de neteja de residus flotants a la superfície de
l’aigua del mar per tal de mantenir net el litoral de la ciutat. El dispositiu consta de tres
embarcacions operatives diàriament durant la temporada de platges. Aquestes embarcacions
(dues Ona Safe i un Pelicà) ofereixen servei de 7:00 a 15:00 hores, retirant els residus flotants
que es troben a la superfície de l’aigua de les platges de Barcelona, des de la zona de banys del
Fòrum fins a la platja de Sant Sebastià, al sud del litoral barceloní.
Pel que fa als residus recollits de la superfície del mar, en la temporada de platges de l’any
2016, s’han recollit 35,45m3 de residus flotants, una xifra similar als 25,82 m3 recollits en el
mateix període de l’any 2015.
S’ha realitzat la instal·lació i prova pilot d'una zona d'accés per a ciutadans amb gossos en la
platja de Llevant durant els mesos de temporada alta, que ha tingut una bona acceptació.
També s'ha realitzat l'enquesta bi-anual on s'ha constatat d'una banda un increment important
d'usuaris (gairebé 5 milions entre maig i setembre) i d'altre un augment de l’índex de
satisfacció dels ciutadans (7,7), el més elevat de les enquestes realitzades. Per últim destacar la
reparació de una petita zona de paviment de fusta de Barceloneta i la redacció i adjudicació de
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diversos projectes que s'acabaran d'executar durant el 2017 (fase final megafonia, 1.300m2
paviment fusta Barceloneta, compra equips informàtics per a punts d’informació, substitució
pantalles informació, pintat edifici coordinació platges,...).
Fibra òptica
L’any 1997 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla especial d’implantació de xarxes de
telecomunicacions a Barcelona en el qual es preveu i regula la utilització d’infraestructures
municipals per al desplegament de comunicacions a la ciutat. A partir de l’any 1999
l’Ajuntament va establir convenis marc de col·laboració amb els operadors de fibra òptica per
a facilitar el seu desplegament aprofitant infraestructures municipals, entre elles la xarxa de
clavegueram. Per a la utilització del clavegueram, el conveni marc es concreta amb un conveni
tècnic que s’estableix entre els operadors i BCASA, el qual regula els aspectes tècnics de la
instal·lació i manteniment de tubs portafibra òptica a l’interior del clavegueram.
Actualment la longitud total de col·lectors amb fibra òptica és de 561 km per a un conjunt
d’onze operadors que actuen a la ciutat.
L’any 2016 es va assolir el 100% del pla de manteniment de tubs porta fibra òptica instal·lats al
clavegueram, destacant l’acompliment del pla de reposició de subjeccions de reforç que cal
executar en 10 anys, a raó de substitució de 15.000 subjeccions per any.
Recerca, desenvolupament i innovació
BCASA fomenta la recerca, el desenvolupament i la innovació com a eines per aconseguir la
millora contínua en el Cicle de l’Aigua.
Durant l’any 2016 s’ha participat en els següents projectes:


Desenvolupament d'una estratègia de resiliència i adaptació al canvi climàtic, partint
de l’anàlisi de la vulnerabilitat de Barcelona davant impactes del canvi climàtic.



Projecte europeu ECHORD++. L’any 2016 ha finalitzat la primera fase del projecte
europeu ECHORD++ – PDTI – Urban Robotics – Sewer Inspection que té com objectiu
portar la innovació en robòtica a les ciutats. Tres consorcis han proposat solucions
robòtiques per tal de portar a terme inspeccions a l’interior del clavegueram i, durant
aquesta primera fase, han presentat un primer disseny de robot que ha passat per
proves d’avaluació in situ de mobilitat, comunicacions i autonomia. BCASA, com
possible usuari final de la tecnologia, ha establert els requeriments que hauria de
acomplir el dispositiu robòtic i ha facilitat l’accés al clavegueram per a la realització de
les proves i les avaluacions finals. La informació del projecte es pot consultar a la
pàgina web http://echord.eu/pdti/pdti-urban-robotics-sewer-inspection/
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Desenvolupament d’una plataforma SIG de gestió i anàlisi de dades geològiques i
hidrogeològiques a la ciutat de Barcelona.



Implantació de solucions tecnològiques (Sewernet i GMAO-Rosmiman) per realitzar la
gestió avançada en el manteniment de la xarxa de clavegueram.



Integració de les fonts ornamentals al sistema centralitzat de telecontrol, que
permetrà optimitzar la gestió de les fonts, incrementant el temps de funcionament,
millorant l’eficiència energètica i reduint el consum d’aigua.

Visió de futur
Per proper any s’espera donar continuïtat i incrementar les activitats objectes de la nostra raó
de ser i potenciar-ne de noves amb el concepte de gestió pública de l’aigua.
Crear valor per l’Ajuntament amb els recursos gestionats i el coneixement adquirit pel que fa
referència al Cicle de l’Aigua i el medi ambient realitzant-ne una gestió integral.
Vetllar pels interessos comuns dels veïns i veïnes en el nostre àmbit aplicant criteris de
sostenibilitat i responsabilitat ambiental. Treballant amb integritat, ètica i transparència.
Durant l’exercici en curs, la Societat no ha dut a terme cap activitat en matèria d’investigació i
desenvolupament.
La Societat no ha realitzat operacions amb accions pròpies ni té accions pròpies en cartera a 31
de desembre de 2016.
La Societat no te coneixement de cap risc a destacar.
La Societat no posseeix derivats financers al tancament de l’exercici, ni tampoc els ha tingut
contractats durant l’exercici.
El període mitjà de pagament és de -6,88 per l’exercici 2016 segons la metodologia de càlcul
definida en el Real Decret 635/2014 de 25 de juliol.
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Els membres del Consell d’Administració de la Societat Municipal Barcelona Cicle de l’Aigua,
SA, aproven la formulació dels Comptes Anuals i l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici
2016 que consten emesos en els 62 fulls antecedents, tots ells visats pel Sr. secretari del
Consell d’Administració, i acorden sotmetre’ls, juntament amb el corresponent Informe
d’Auditoria, a la consideració del Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona,
en la seva qualitat de Junta General d’aquesta societat, per a la seva aprovació, si escau.
Igualment, acorden proposar al Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament, en la seva
qualitat de Junta General, que el resultat de l’exercici que ascendeix a 9.194,03€, després
d’impostos, s’apliqui en la quantia de 919,40 € a atendre el fons de reserva legal i, en la quantia
restant de 8.274,63 € a la dotació de reserva voluntària.
Barcelona, 15 de març de 2017
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