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AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.
BALAN<;OS A 31 DE DESEMBRE

DE GESTIÓ

DE 2019 I 2018

(Euros)

ACTIU

ACTIU

Nota

31.12.2019

31,12.2018

515.374,060

518.061.182

NO CORRENT

Irnmobililzat

PATRIMONI

intangible

5

Concessíons
Aplicaclons

Informaliques

Aeords de eoneessions
Allre immobilitzat

intangible

Inversions

financares

en empreses

Inversions

financeres

a lIar9 termini

Instruments

del grup

7.1

7.2

234.359

244.866

7.573.341

9.391.802

453.962.105

451.716.637

53.604.255

56.707.857

60,000

Altres actlus financers

17.226.541

Capital

9.1

Reserves
Allres aportaeions

de socis

Total

PASSIU

16.690.815

Patrimoni

Net

o lIarg termlni

Deutes a lIarg termini

10

Allres passius financers
Actius

per impost

diferit

Total Actiu

ACTIU

12

No Corrent

9.092.973

541.753.574

10.256.851

654.256

comercials

i altres comples a cobrar

Clients per vendes i prestacions
Clients, empreses

a lIorg termini

Passjus

per impost
Total

7.4

de serveis

82.176.014
74.954.915

del grup

583.881

amb empreses

del grup

diferit

Passiu

Deutors diversos

11.367

3.000

Personal

48.750

27.608

Altres crédits amb les Administracions

No Corrent

Públiques

a curt termini

Deutes

o curt termini

Credltors

comerclals

12

1.126.173

1037.831

Provefdors

5.897.840

6.462.983

Proveidors,

223.499

empreses

amb empreses
I altres

comples

del grup

actius

IIqulds

equivalenls

Tresoreria

8

del grup

diversos

Personal

93.902,208

74.974,356

Altres deutes

93.902.208

74.973.398

Acomptes

Altres actius líquids equivalents
Total Actiu
TOTAL

Corrent
ACTIU

10 i
14.1

a pagar

Passius per impost corrent
i altres

337.000.000

337.000.000

13.025,026

10.707.549
28.916

22.221.895

22.939.368

372.275.837

370,675,833

292.245

348,082

19.588.887

19.170.856

19.588.887

19.170.856

196.000.000

196.000.000

4.139.859

4.553.150

220.020.991

220.072.088

958
176.955.977

166.406.974

718.709.551

711.499.072

12

amb les Administradons

Públiques

a clients

Periodifieacions

a curt lermini

Total Passlu
TOTAL

PATRIMONI

1.649.706

1.674.880

2.966.862

2.962.974

17.266

Altres passius financers

12

a curt termini

10

Deutes amb entítats de crédit i altres

Creditors

Efectiu

10 i
14.1
12

Ceutes a curt termini

81.877.527
1.439.788

Actius per impost corrent

Provlsions

90.848.737

136.969

Periodifieacions

370.675,833

PASSIU CORRENT

Exlstencles
Deutors

Deutes

545.092.098

CORRENT

372.275.837

NO CORRENT

Provislons

23.250

31.12.2018

28.916
3

Resultat de I'exercici

16.714.065

-

31.12.2019

NET

Fans propis

60.000

17.226.541

de patrimoni

Nota

PASSIU

Corren!
NET I PASSIU

12

2.946,108

1.383.749

1.383.749

118.258.392

113.877.486

75.088.002

77.466.392

6.993.833

5.254,367

2.395.599

2.450,001

2.802.092

2.801.971

548.764
29.646.367

25.270.023

783.735

634.732

2.154.014

852.062

126.412.723

120.751.151

718.709.551

711,499.072

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memoria adjunta formen part integrant del Batane a 31 de desembre de 2019 i 2018.
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AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.
COMPTE DE PERDUES I GUANYS CORRESPONENT

A L'EXERCICI

DE GESTIÓ

ANUAL ACABAT

EL 31 DE

DE 2019 12018

DESEMBRE

(Euros)

Nota
OPERACIONS
Import

Exercici

2019

2018

CONTINUADES

net de la xifra de negocis

13.1

Vendes
Preslació de serveis
Treballs realitzals per I'empresa per al seu actiu
Variació

Exercici

d'existéncies

de productes

acabats

13.2

i en curs de fabricació

425.304.252

419.987.452

329.499.875

328.430.427

55.288.608

48.103.197

40.515.769

43.453.828

70.374

Aprovisionaments

34.320

(174.092.252)

(168.680.884)

Consum de mercaderies

(80.524.248)

(80.611.195)

Consum de primeres materies i altres meterles consumibles

(38.424.844)

(35.546.332)

Treballs realitzats per altres empreses

(55.143.160)
4.742.887

(52.523.357)
6.800.916

4.427.939

6.818.960

Altres

ingressos

d'explotació

Ingressos accessoris i allres de gestió corrent
Subvencions

314.948

(18.044)

(73.579.343)

(66.908.550)

Sous, salaris i assimilats

(51.969.728)

(48.413.661 )

Cárreques socials

(20.568.416)

(17.341.727)

Despeses

d'explotació

incorporades

al resultat de I'exercici

de personal

13.3

Provisions
Altres

des peses d'explotació

Serveis exteriors
Tributs
Pérdues, deterioramenl

i variacions de provisions per operacions comercials

Allres despeses de gestió corrent
Amortització

de I'immobilitzat

Deteriorament

i resultat

per alienacions

5
de I'immobilitzat

Despeses

i de crédits de I'actiu immobilitzat

Per deutes amb empreses del grup

14.1

Per deutes amb tercers
Deteriorament

de canvi
i resultat

per alienacions

Resultat

flnancer

Resultat

abans d'impostos

Impost
Resultal

(90.379.430)

(96.935.666)

(6.477.665)

(6.556.361)

(5.886.351 )

(7.088.621)

(1.242.232)

(788.001)

(42.466.955)

(42.229.265)

(735.935)

(1.152.874)

(17)

financeres

Diferencies

(111.368.649)

(17)

financers

De valors negociables

(1.153.162)

(103.985.678)

35.257.350

Re.s~ltat ,d'explotació
Ingressos

(1.041.199)

d'instruments

financers

36.482.466"1
4.690
4.690

(4.743.737)

(4.743.477)

(4.676.560)

(4.676.560)

(67.177)

(66.917)

(1.088)

(698)

7.2

(23.250)

13.4

(4.7Ü.092)1

(4'•.739.485)

30.489.258

31.742.981

sobre beneficis

12

(8.267.363)

(8.803.613)

de l'exercícl

'3

2;!.22t,895.

2~.939.368

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memoria adjunta formen part integrant del Compte de pérdues i guanys de I'exercici anual acabat
el31 de desembre de 2019 i 2018.
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AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI

NET CORRESPONENT
DESEMBRE

ESTAT D'INGRESSOS

DE GESTIÓ

A L'EXERCICI

ANUAL ACABAT

EL 31 DE

DE 2019 I 2018

I DEPESES RECONEGUTS
(Euros)
Nota

Resultat del compte de pérdues i guanys
Ingressos i despeses imputats directament en patrimoni net

Exercici 2019

3
9.4

Exercici 2018

22.221.895
23.540

22.939.368
56.250

Per pérdues i guanys actuarials i altres ajustas

15

31.387

75.000

Per efecte impositiu

12

(7.847)

(18.750)

22:245.435

'fQ~1 iÍlgrE!$_$o;;,
i (de~pE!-$E!§)
rJl!=_o!:legúts
Les Notes 1 a 19 descrites a la Memoria adjunta formen par! integrant de l'Estat d'ingressos
anual acabat el 31 de desembre de 2019 i 2018.

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI

22.99·5.6~!l

i despeses reconeguts de I'exercici

NET

(Euros)

2019

Saldo Inicial a 1 de gener de 2019

Capital

337.000.000

28.916

22.939.368

23.540

-

22.221.895

22.245.435

-

(20.645.431 )

(20.645.431)

(20.645.431)

(20.645.431)

-

11.Operacions amb socis o propietaris

-

-

Distribució de dividends (Nota 3)

-

-

Saldo final el 31 de desembre de 20~9

2018

Saldo inicial a 1 de gener de 2018
1. Total ingressos I(despeses) reconeguts
11.Operaclons amb socis o propietaris
Distribució de dividends
Altres operacions (Nota 11)
111.
Altres variacions de patrimoni net
Traspassos entre partides de patrimoni net
Saldo final el 31 dedeserñbre de 2018

_

1_3;0~~.026

-

-

(2.293.937)

-

~ª,9'1~'

22.22'1.895

372.~7i5.837

337.000.000

-

Resultat de
I'exercici

Altres
aportacions de
socls

Reserves

370.675.833

(2.293.937)

2.293.937

337.000~OOO

Capital

_

2.293.937

_

Traspassos entre partides de patrimoni net

Total
Patrimonl Net

10.707.549

l. Total ingressos I(despeses) reconeguts

111.
Altres variacions de patrimoni net

Resultat de
I'exercici

Altres
aportacions de
socis

Reserves

Total
Patrimoni Net

7.802.187

18.517

28.491.117

56.250

-

-

22.939.368

-

-

-

-

(25.642.005)

_

-

10.399

-

373.311.821
22.995.618

-

(25.642.005)
10.399

-

2.849.112

-

(2.849.112)

-

337:.000.000

10.'707.549

2.8.916

22.939.368

370.67.5.833

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memoria adjunta formen par! integrant de I'Estat total de canvis en el patrimoni net reconegut de
I'exercici anual acabat el31 de desembre de 2019 i 2018.
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CLASE 8.a
AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA
DEL CICLE INTEGRAL DE L' AIGUA, S.A.
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT

A L'EXERCICI

DE GESTIÓ

ANUAL ACABAT

EL 31 DE

DE 201912018

DESEMBRE

(Euros)
Exercici
Nota

Exercici

2019

2018

FL.IJIX0S Ii)~EFEG:¡;IW,·Ii)EL.ES A:G'FIVITrA;¡:S~
li)'EXPI.;(¡),TA€I€> ( I i)r

80.180.008'

55.91.3.3'7:1

Resultat

30.489.258
47.889.971
42.466.955
(81.011)
759,185

31.742.981
48.124.594
42.229.265
2.970
1.152.874
(4.690)
4.743.477

Ajustos

de I'exercíci

abans d'impostos

al resultat

Amortització

5

de I'ímmobilitzat

Variacíó de provisions
Resultats per baixes i alienacions d'ímmobílitzat

í instruments

financers

13.4
13.4
13.4

Ingressos financers
Despeses financeres
Diferencies de canvi
Canvis en el capital

corrent

Existencies
Creditors i altres comptes a pagar
Altres actius i passius corrents
d'efectiu

Pagaments

de les activitats

d'explotació

d'interessos
d'interessos

Cobraments

I ( pagaments ) per impostos sobre beneficis

FblllXOS D'EF-EGTIU, r:i)EI1.ES~€TI\1lr~TS

[l)'INVERSIó',(¡ 11')

per inversions

Immobilitzat

5

intangible

Altres actius financers
FLI!IXPS Ii)~E¡;:EGTltl DE LES ACTI'illliAJ'S

Cobraments

i ( pagaments
per dividends

) per instruments

de passiu financer

i remuneracíons

d'altres

lnstruments

de patrimoni

Dividends
EF-ECJE DE·LES.VA(JO.RACIONS
~UGMENT

I (DISMINU010J)

(~3.8'70.388)

(41.028.245)
(40.515.769)
(512.476)

(43.870.388)
(43.460.965)
(409.423)

I,~2p.223.91'11) (~5.204(5"4)

DE FINJl:N9'AMENT,,( 111
,)

Emissió d'altres deutes
Pagaments

(41.028.245)

-

Cobraments

Pagaments

(7.843.733)

698
(11.104.690)
(34.320)
(21.634.824)
11.399.374
(834.920)
(12.849.514)
(4.743.477)
3.731
(8.109.768)

8.999.265
4.380.906
1.078.453
(12.587.470)
(4.743.737)

Deutors i altres comptes a cobrar

Altres fluxos

17

4.743.737
1.088
14.388.249
(70.375)

421.520
437.491
421.520
437.491
(20.645.431 ) (25.642.005)
3 i 14.1 (20.645.431) (25.642.005)

-

DELS TIPUS QE,CANVI (IV)

Efectiu o equivalents

a I'inici de I'exercici

Efectiu o equivalents

al final de I'exercici

-

18.92-71.852 (13.161.53~1)1

NETA,DE l,;'EFE€'TIU 0 EQWIVALEN1lS (1+1I;f1ll+IV)

8

74.974.356
93.902.208

88.135.887
74.974.356

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memória adjunta formen part integrant de l'Estat de fluxos d'efectiu de l'exerclcl anual acabat a
31 de desembre de 2019 i 2018.
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CLASE B.a
ti

I 1.1

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana

de Gestió del Cicle Integral de l' Aigua, S.A.

Memoria corresponent a I'Exercici Anual Acabat el 31 de Desembre de 2019

1.

Activitat
1.1

de la Societat
Constitució

de la Societat

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA (d'ara endavant, la
Societat) té el seu domicili social a Barcelona, Carrer General Batet 1-7. Fou constltuida el 30 de juliol de 2013, a
Barcelona rniíjancant Escriptura autoritzada per la Notaria Maria Isabel Gabarró Miquel amb el número 1996 del
seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el dia 1 d'agost de 2013, data d'inici d'operacions, al
Tom 43.889, Foli 142, Full B-441.030, inscripció 1.
L'Area Metropolitana de Barcelona (d'ara endavant AMB), ates I'objectiu públic d'optimitzar la gestió d'un recurs
natural escás com I'aigua, va resoldre iniciar expedient administratiu orientat a instrumentar els actes administratius
i negocis jurídics necessaris per tal d'aconseguir i establir el servei públic rnetropolitá del cicle integral de I'aigua
en l'árnbit territorial deis municipis de la conurbació de Barcelona, que incorpora els serveis sectorial s deis quals
I'AMB n'és titular (d'abastament en baixa, depuradó d'aigües residuals i reutilització d'aigües depurades), i la seva
gestió de forma indirecta mitiancant la constitució d'una societat d'economia mixta que garanteixi la gestió unificada
del servei.
De la mateixa manera, el Consell d'Administració de Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (d'ara
endavant SGAB) en la seva reunió del 13 de setembre de 2012 va acordar I'adhesió al conveni per a I'establiment
d'aquesta societat d'economia mixta, aixi com I'aportació del patrimoni relacionat amb el servei d'abastament
d'aigua.
Amb data 30 de juliol de 2013, AMB i SGAB varen signar el conveni (d'ara endavant el Conveni) per a la regulació
del procediment i el réqirn jurídic i económic de la constitució de la nova societat d'economia mixta, segons el
procediment de I'article 283.2.b) del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.
A la Nota 5.2 es detallen els principals punts del Conveni aplicable a I'acord de concessió.
La Societat es va constituir amb un capital social de 337.000.000
el següent detall:

euros, totalment subscrit i desemborsat segons

•

AMB va aportar el valor equivalent a 50.550.000 euros per la subscripció i desemborsament d'accions
representatives del 15% del capital social de la Societat, mitjancant la cessió fins al 2 de juny del 2047 del
dret d'ús de les infraestructures i installaclons de la seva titularitat, necessáries i vinculades a la prestació
deis serveis de depuració i aigües residuals.

•

SGAB va aportar el valor equivalent a 286.450.000 euros per la subscripció i desemborsament de les accions
representatives del 85% del capital social de la nova societat, rnitjancant dos negocis jurídics diferents:
•

•

L'aportació no dineraria d'una quota indivisa del 60,12% del patrimoni de pie domini i del dret d'usdefruit
deis titols i de les instal-lacions de titularitat d'SGAB associades al servei d'abastament, segons sigui el
caso
La venda o constitució d'usdefruit segons correspongui a favor de la Societat de la restanl quota del
39,88% del patrimoni afecte al servei. Aquesta operació es va formalitzar mñjancant escriptura pública de
data 30 de juliol de 2013, atorgada davant la Notaria Maria Isabel Gabarró Miquel, amb el número 1997
del seu protocol, i en el marc i seguiment de les regles de tributació que són vigents i d'aplicació. El preu
de la compravenda es va fixar en 190.000.000 d'euros. Pel principal es fixa un regim de pagament aplacat,
el qual s'haurá de fer efectiu, com a rnáxirn, a la data en que es compleixin deu anys des de I'inici de les
operacions.
7
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El detall de I'aportació no dineraria i de I'adquisició s'indica a la Nota 1.3,
La Societat inicia la seva activitat el dia de la inscripció al Registre Mercantil de I'escriptura de constitució, 1 d'agost
de 2013, i perllonqará la seva durada fins el 2 de juny de 2047.
Una vegada finalilzat el termini de durada de l'encárrec de gestió indirecte rebut per la Societat, es produírá la
reversió de les instal-lacions afectes a aquests serveis d'acord amb alió disposat en la Legislació de Regim Local,
el Text refós de la legislació en materia d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, i d'altre
legisladó aplicable i d'acord amb els criteris establerts amb el Conveni de gestió subscrit amb I'AMB.
Una vegada arribat el termini final de durada de la Societat, es procedírá a I'obertura del període de liquidació, de
conformitat amb el que preve u el títol seté del Estatuts, i segons alió previst en el Conveni de gestió subscrit amb
I'AMB.
Les instal-lacions de la xarxa Ter-Llobregat enumerades a l'Annex 1 del Decret Legislatiu 3/2003 revertiran a la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb I'article 35.2 de I'esmentat Decret Legislatiu, una vegada extingida la
vigencia dellílol concessional de domini públic hidráulic, aixó és, el 9 de febrer de 2055, de conformitat amb la
resolució de l'Aqéncia Catalana de l'Aigua de 16 de juny de 2014, de revisió de títols concessionals.
El detall de la principal normativa a la qual esta subjecte la Societat és la següent:
a)

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector públic;

b)

Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Area Metropolitana de Barcelona;

e)

Decret Llei 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats
local s:

d)

Text Refós de la legislació en materia d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre.

La Societat esta integrada en el Grup Suez Spain, on Suez Spain, S.L. és la societat dominant, amb domicili social
al carrer Santa Leonor, número 39, Madrid. Suez Spain, S.L. esta dispensada de I'obligacló de formular comptes
anuals consolidats, en base a I'article 7.1.b) i al complimenl de l'article 9 del Real Decreto 1159/2010 que aprova
les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats, al ser a la vegada Suez Spain, S.L. dependent
de Suez, S.A" amb domicili social a CB21 Torre 16, place de l'lris - 92040 París - La Défense - Franc;:a, societat
dominant del grup internacional Suez que formula comptes anuals consolidats i que es regeix per la legislació
francesa.
Els estats financers consolidats del Grup Suez es dipositen al Registre Mercantil de Nanterre. Els estats financers
consolidats de I'exercici 2019 del Grup Suez seran formulats en temps i forma i dipositats, juntament amb el
corresponent informe d'auditoria, en el corresponent Registre Mercantil de Nanterre en els terminis establerts
legalment. Una copia deis comptes anuals consolidats, juntament amb la seva traducció a I'espanyol (de les parts
que apliquin), seran dipositades al Registre Mercantil de Madrid, d'acord amb el que disposa I'article 43 del Codi
de Cornerc. Per la seva part, els comptes anuals consolidats de Suez, S.A. corresponents a I'exercici 2018 van ser
aprovats per la Junta General Ordinaria d'Accionistes celebrada el14 de maig de 2019.
En data 13 de novembre de 2014 es forrnalitzá la compravenda i transmissió de 50.550 accions nominatives de
classe B2, números 286.451 a 337.000, que representen el 15% del capital de la Societat, per Sociedad General
de Aguas de Barcelona, S.A., que les va transmetre, a Criteria Caixa, S.A.U., que les va adquirir.
Préviarnent, en data 29 d'octubre de 2014, la Junta d'accionistes de la Societat va acordar, per unanimitat, modificar
els articles 5, 8 ,9 i 10 deis Estatuts, i com a conseqüencia la creació d'una nova classe B2 d'accions.
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Activitat

l'

J

de la Societat

L'objecte social de la Societat és, d'acord amb el que s'estableix a l'article segon deis seus Estatuts Socials, el
següent:
'La Societat té per objecte la gestió de servéis del cicle integral de I'aigua i, en particular, I'execució d'obres
hidráuliques, I'explotació, el manteniment i la gestió deis servéis següents (els "Servéis"):
a)

L'abastament

d'aigua en baixa.

b)

El sanejament
usos.

e)

El subminisírament

d)

La coordinació i la gestió integrada de I'evacuació de les aigües pluvials i residuals i de les xarxes de
clavegueram, així com, I'assisténcia técnica en funcions d'intervenció
deis abocaments d'aigües residuals a
sistemes de sanejament.

e)

Qualsevol altra activitat encaminada a satisfer les necessitats d'abastament d'aigua en baixa, sanejament i
depuració, i en particular, qualsevol activitat relacionada amb el control, detenció i qualitat de I'aigua depurada
i de les aigües residuals, a través de técniques d'anállsí en laboratoris.

f)

La realilzació d'estudis i projectes i execució d'obres d'infraestructura hidráulica
relacionada amb els servéis d'abastament en baixa, sanejament i depuració.'

en alta i la depuració

d'aigües residuals urbanes, aixl com la seva regeneració

per d'altres

d'aigües regenerades.

i de qualsevol altra obra

La Societat tindrá per objecte I'explotació deis drets i instal·lacions afectades als servéis descrits a les Iletres a), b)
i c) anteriors. Pel que fa a I'explotació de I'usdefruit deis títols i les instal-lacions d'abastament en alta titularitat de
la Societat i rellevants per a I'abastament rnetropolitá, aquesta es portara a terme d'acord amb les directrius de
l'Administració Hidráulica de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en materia d'aigües.

1.3

Balan~ de constitució

Tal com s'esmenta a la Nota 1, la constitució de la Societat es va realitzar rnitiancant una aportació no dineraria
deis accionistes i, en unitat d'acte, adquisició d'actius. El detall d'aquesta transacció va ser conjuntament el
següent, en euros:
ACTIU
ACTIU NO CORRENT
Immobilltzat Intangible
Concessions

Aplicaeions informátiques
Acords de concessions

Allre immobilitzat intangible
Inverslons finaneeres a lIarg terminl
Instruments de palrimoni
Alifes actius financers
Aetius per impost diferil
Tolal Actiu No Correnl
ACnU CORRENT
Exisleneles

Total Actiu Correnl
TOTAL ACTIU

PASSIU

01.09.2013
PATRIMONI NET
Fons propis
Capital

526.880.644
301.906
5.797.960
465.719.822
55.060.956

337.00.0.000
337.000.000
337.000.000
Total Patrimoni Ne!

PASSIU NO CORRENT
Deutes a lIarg lermlnl
Altres passius finaneers
Deules a lIarg lermini amb empreses del grup
Passius per imposl diferil

14.387.088
23.250
14.363.838
9.503.185

Tolal Passlu No Corrent

550.770.917

01.08.2013

337.000.000

16.954.520
16.954.520
190.000.000
7.948.039
214.902.559

1.500.627

PASSIU CORRENT
Creditors comercials i altres eomptes a pagar
Acometes a cllents

368.985
368.985

1.500.627
552.271.544

Total Passiu Correnl
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

552.271.544
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O'acord amb l'artic1e 67 del Reial Oecret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text refós de la Llei
de Societats de Capital, els actius aportats van ser valorats per un expert independent designat pel Registre
Mercantil.
Així mate ix la Junta General Ordinaria d'Accionistes de 30 de juliol de 2013, complint amb alió establert a I'article
72.1 del Reial Oecret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de
Capital, va aprovar I'adquisició onerosa de 190.000.000 d'euros representativa del 39,88% del Patrimoni aportat
de SGAB, d'acord amb I'informe realitzat pel Consell d'Adrninistració i I'informe de I'expert independent sobre la
valoració de la compravenda/usdefruit.
Aquesta operació de constitució es troba no subjecte a la modalitat d'operacions societáries de l'lmpost sobre
transmissions patrimonials i AJO, ates a alió establert a I'article 19.2 del TextRefós de la Llei reguladora de l'irnpost
(R.O.L. 1/1993, de 24 de setembre), al tractar-se d'una operació de reestructuració empresarial.

2.

Bases de presentació deis comptes anuals
2.1 Imatge fidel
Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts deis registres comptables de la Societat i es presenten d'acord
amb el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat, el qual ha
estat modificat en 2016 pel Reial Oecret 602/2016, de 2 de desembre, amb les normes vigents d'adaptació del Pla
General de Concessionárles d' infraestructures públiques, segons Ordre EHA/3362/2010 de 23 de desembre de
2010, així com la resta de legislació mercantil vigent, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera, deis resultats de la Societat i deis fluxos d'efectiu prodults durant el corresponent exercici.
Aquests comptes anuals, que han estat formulats pels Administradors de la Societat, es sotmetran a I'aprovació
de la Junta General Ordinaria d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació.
Les xifres incloses en els comptes anuals estan expressades en euros, tret que s'indiqui el contrario

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalrnent, els Administradors han formulat aquests
comptes anuals considerant la totalitat deis principis i normes comptables d'aplicació obligatoria que tinguin un
efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que essent obligatori, hagi deixat
d'aplicar-se.

2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
En els comptes anual s de la Societat s'han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la Direcció de
la Societat per quantificar alguns deis actius, passius, ingressos, des peses i compromisos que hi figuren registrats.
Básicament, aquestes estimacions es refereixen a:
•

La vida útil deis actius intangibles (Nota 4.1),

•

Les pérdues per deteriorament

•

Els ingressos per subministraments

de determinats actius (Nota 4.2),
pendents de facturació (Nota 4.7).

Malgrat que aquests judicis i estimacions es van realitzar en funció de la millor informació disponible sobre els fets
analitzats el31 de desembre de 2019, és possible que esdeveniments (fets econórnics, canvis de normativa, etc.)
que puguin tenir IIoc en el futur obliguin a modificar-los (a ratea o a la baixa) en propers exercicis, la qual cosa es
realitzaria, si s'escau, de manera prospectiva.
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de la informació

D'acord amb la legislació mercantil, es presenta, a efectes comparatius, amb cada una de les partides del batane,
del compte de pérdues i guanys, de I'estat de canvis en el patrimoni net i de I'estat de fluxos d'efectiu, a més de
les xifres de I'exercici 2019, les corresponents a I'exercici anterior. A la memoria també s'inclou informació
quantitativa de I'exercici anterior, tret de quan una norma comptable específicament estableix que no és necessario

2.5

Agrupació

de partides

Determinades partides del balanc, del compte de pérdues i guanys, de I'estat de canvis en el patrimoni net i de
I'estat de f1uxos d'efectiu es presenten de manera agrupada per facilitar-ne la comprensió, si bé, en la mesura que
sigui significativa, s'ha ínclós la informació desagregada a les corresponents notes de la memoria.

2.6

Empresa en funcionament

Els Administradors

3.

Distribució

de la Societat han formulat els Comptes Anuals atenent al principi d'empresa en funcionament.

de resultats

La proposta de distribució del benefici net deis exercicis 2019 i 2018 de la Societat és la següent, en euros:

2019

2018

Dividend brut

2.222.190
19.999.705

2.293.937
20.645.431

a.enefici net de l'exerelcl

22.22~1,8.95

22.939.368

Reserva legal

4.

Normes

de registre

i valora ció

Les principals normes de valora ció utilitzades per la Societat en I'elaboració deis seus comptes anuals per a
I'exercici 2019, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat així com la EHA/3362/2010, de 23 de
desembre, han estat les seqüents:

4.1

Immobilitzat

intangible

L'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció. Posteriorment es valora
al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si s'escau, per les pérdues per deteriorament
que hagi experimentat.
Concessions:

s'amortitzen

linealment en funció del periode de la seva durada.

•

Aplicacions informatigues: la Societat registra en aquest compte els costos produrts en I'adquisició i
desenvolupament de programes d'ordinador. Els costos de manteniment de les aplicacions informátiques es
registren en el compte de pérdues i guanys de I'exercici en qué es produeixen. L'amortització de les
aplicacions informátiques es realitza aplicant el rnétode lineal durant un periode de 5 anys.

•

Acords de concessió: els acords de concessió es qualifiquen com a immobilitzat intangible quan la
contraprestació rebuda per I'empresa concessionária consisteix en el dret a cobrar unes tarifes en funció del
grau d'utilització del servei públic. La contraprestació rebuda per I'empresa concessionária es comptabilitza
pel valor raonable de la infraestructura adquirida o construida.
11
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La valoració posterior deis acords de concessió qualificats com a immobilitzat intangible seguiran les normes de
registre i valoració 5a i 6a del Pla General de Comptabilitat.
Els criteris d'amortització

són el següents:

Els actius afectes al servei d'abastament s'amortitzen linealment segons la vida técnica deis components
subjacents, en concordanca amb el model tarifari descrit a la Nota 5.2:

Anys de vida útil
Construccions
lnstellacicns

20 a 50
de conducció

20 a 34

Maquinaria

12

Altres instalIaclons
Altre immobililzat

10 a 20

i mobiliari
material

4 a 12

Els actius afectes a la prestació del serveis de depuració i aigües residuals s'amortitzen linealment segons el
període concessional que finalitza el 2047.
Les despeses relacionades amb la conservació de la infraestructura s'imputaran al compte de resultats de I'exercici
en qué s'incorrin. Les obres de millora o ampliacions de capacitat, així com les altres actuacions sobre la
infraestructura, es capitalitzen com a més cost de I'immobilitzat intangible en concordanca amb el model tarifari
descrit a la Nota 5.2.
Els costos salarials di rectes del personal propi, com també els costos associats emprats en el projecte, instal-lació
i posada en marxa deis elements de I'immobilitzat intangible, es capitalitzen com a major cost d'aquests elements.
Els costos activats per aquest concepte es presenten com a 'Treballs realitzats per I'empresa per al seu actiu' en
el compte de pérdues i guanys adjunt.
4.2

Deteriorament

de valor d'actius

intangibles

Al tancament de batane, la Societat avalua si hi ha algun indici de deteriorament del valor registrat deis actius
intangibles. En cas d'haver-hi algun indici, s'estimaria el valor recuperable deis esmentats actius, amb I'objectiu de
determinar el deteriorament de valor sofert. Si I'actiu analitzat no havia generat per si mateix fluxos de caixa
independents d'altres actius, la Societat estimaria el valor raonable de la unitat generadora d'efectiu en la qual
aquest actiu s'havia inclós.
El valor recuperable d'un actiu subjecte a deteriorament és el major entre el seu valor raonable menys els costos
de venda i el seu valor en ús. Per a I'estimació del valor en ÚS, es computa el valor present deis fluxos de caixa
futurs de I'actiu analitzat (o de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertanyi, si s'escau), utilitzant una taxa de
descompte que reflecteixi tant el valor temporal deis diners com el risc específic associat a I'actiu. Quan s'estima
que el valor recuperable d'un actiu és menor que el seu import net en llibres, la diferencia es registra a cárrec de
I'epígraf 'Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat' del compte de pérdues i guanys. Les pérdues
reconegudes per deteriorament d'un actiu són revertides amb abonament a I'epigraf esmentat, quan millorin les
estimacions sobre el seu import recuperable, augmentant el valor de I'actiu fins allímit del valor en llibres que I'actiu
hagués tingut si no s'hagués realitzat el sanejament, excepte en el cas del fons de cornero, el deteriorament del
qual no és reversible.
4.3

Arrendaments

Arrendaments operatius: es consideren operacions d'arrendament operatiu aquelles en qué els riscos i beneficis
inherents a la propietat de I'actiu no són transferits per I'arrendador. Les des peses de I'arrendament operatiu es
carreguen sisternáticarnent al compte de pérdues i guanys en I'exercici en qué es meriten.
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Instruments

4.4.1

JI

r.l

1

financers

Actius financers

Els actius financers que posseeix la Societat, si s'escau, es classifiquen en les categories següents:
Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la prestació de serveis per
operacions de tráñc de I'empresa, o els que, en no tenir un origen comercial, no siguin instruments de patrimoni
ni derivats i els cobraments deis quals sigui n de quantia fixa o determinable i no es neqocün en un mercat actiu.
Actius financers disponibles per a la venda: són tots els que no entren dins la categoría anterior. Aquestes
inversions figuren en el balanc al seu valor de mercat en la data de tancament. En cas de participacions en
societats no cotitzades, aquest valor s'obté a través de rnétcdes alternatius com ara la comparació amb
transaccions similars o I'actualització deis fluxos de caixa esperats. Les variacions d'aquest valor de mercat es
registren amb cárrec o abonament a 'Ajustos per canvis de valor' del patrimoni net, En el moment en que es
produeix I'alienació d'aquestes inversions, el valor acumulat en aquestes reserves és imputat íntegrament al
compte de perdues i guanys.
Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, associades i multigrup: es consideren empreses del grup
aquelles vinculades amb la Societat per una relació de control, i empreses associades aquelles sobre les quals
la Societat exerceix una influencia significativa. Addicionalment, dins la categoria de multigrup s'inclouen
aquelles secietats sobre les quals, en virtut d'un acord, s'exerceix un control conjunt amb un o més socis.
Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació
transacció que els siguin directament atributbles.

lIiurada més els costos de la

Els préstecs i partides a cobrar es valoren pel seu cost amortitzat.
Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren pel seu cost, minorat, si s'escau, per
I'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. Aquestes correccions es calculen com la
diferencia entre el seu valor en llibres i I'import recuperable, entes aquest com el major import entre el seu valor
raonable menys els costos de venda i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. Excepte
millor evidencia de I'import recuperable, es considera el patrimoni net de I'entitat participada, corregit per les
plusválues tácites existents en la data de la valoració (incloent-hi el fons de cornero, si n'hi hagués).
Almenys al tancament de I'exercici, la Societat realitza un test de deteriorament pels actius financers que no estan
registrats a valor raonable. Es considera que hi ha evidencia objectiva de deteriorament, si el valor recuperable de
I'actiu financer és inferior al seu valor en llibres. Quan es produeix aquest deteriorament es registra en el compte
de pérdues i guanys.
4.4.2

Passius financers

Són passius financers els débits i partides a pagar que té la Societat i que s'han originat en la compra de béns i
serveis per operacions de tráflc de I'empresa, o també els que sense tenir un origen comercial, no puguin ser
considerats com a instruments financers derivats.
Els débits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels
costos de la transacció directament atributbles. Amb posterioritat, aquests passius es valoren d'acord amb el seu
cost amortitzat.
La Societat dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els han generat.
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4.5

,ro,

Existimcies

Les existéncies es valoren inicialment al seu preu d'adquisició o cost de producció, el menor. Els deseomptes
comercials, les rebaixes obtingudes, altres partides similars i els interessos incorporats al nominal deis débits
s'inclouen en la determinació del preu d'adquisició.
Els treballs en curs corresponen en la seva major part a treballs realitzats per compte d'altres i es valoren al preu
d'adquisició, que inclou el cost deis materials incorporats, la rná d'obra i les despeses directes de fabricació.
En I'assignació de valor als seu s inventaris la Societat utilitza el rnétode del cost mitiá ponderat.
La Societat efectua les correccions valoratives oportunes, i les reeoneix com una despesa en el compte de pérdues
i guanys quan el valor net realitzable de les existéncies sigui inferior al seu preu d'adquisició (o al seu cost de
producció).
El valor net realitzable representa I'estimació del preu de venda menys tots els costos estimats per acabar la seva
fabricació i els costos que seran produñs en els processos de eomercialització, venda i distribució.
4.6

Impostos

sobre beneficis

La des pesa o ingrés per impost sobre beneficis compren la part relativa a la despesa o ingrés per I'impost corrent
i la part corresponent a la despesa o ingrés per impost diferit.
L'impost corrent és la quantitat que la Societat satisfá com a conseqüéncla de les liquidacions fiscals de I'impost
sobre el benefici relatives a un exercici. Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de I'impost, excloses
les retencions i els pagaments a compte, com també les pérdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i
aplicades efectivament en aquest, donen lIoc a un menor import de I'impost eorrent.
La despesa o I'ingrés per impost diferit es corres pon amb el reconeixement i la cancellació deis actius i passius
per impost diferit. Aquests inclouen les diferencies ternporánies que s'identifiquen com aquells imports que es
preveuen pagadors o recuperables derivats de les diferencies entre els imports en Ilibres deis actius i passius i el
seu valor fiscal, com també les bases imposables negatives pendents de compensació i els credits per deduccions
fiscals no aplicades fiscalment. Aquests imports es registren aplicant a la diferencia ternporánia o crédit que
correspongui el tipus de gravamen al qual s'espera recuperar-los o liquidar-los.
Es reeoneixen passius per impostos diferits per a totes les diferencies
excepcions previstes a la normativa vigent.

temporánies

imposables, excepte per les

Per la seva part, els actius per impostos diferits només es reeoneixen en la mesura que es consideri probable que
la Societat disposi de guanys fiscals futurs contra els quals poder fer-Ios efectius.
Els aetius i passius per impostos diferits i I'impost corrent, originats per operaeions amb cárrecs o abonaments
di rectes en comptes de patrimoni, es comptabilitzen també amb contrapartida a patrimoni net.
A cada tancament comptable es reconsideren els actius per impostos diferits registrats, i s'hi efectuen les oportunes
correceions en la mesura que hi hagi dubtes sobre la seva recuperació futura. Així mateix, a cada tancament
s'avaluen els actius per impostos diferits no registrats en batane i aquests són objecte de reconeixement en la
mesura que passi a ser probable la seva recuperació arnb beneficis fiscals futurs.
Els actius i passius per impostos diferits no es descompten a una taxa d'actualització.
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4.7

Ingressos

I1 e:

i des peses

Els ingressos i les despeses s'imputen en fundó del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real
de béns i serveis que aquests representen, amb independencia del moment en que es produeixi el corrent monetari
o financer que se'n deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, dedutts
descomptes i impostos.
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de realització de la
prestació a la data de batane, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat.
Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el métode del
quan es declara el dret de I'accionista a rebre'ls. En tot cas, els interessos i
després del moment de I'adquisició, i que no procedeixin inequivocament de
la data d'adquisició, es reconeixen com a ingressos en el compte de pérdues

tipus d'interés efectiu i els dividends,
dividends d'actius financers meritats
resultats generats amb anterioritat a
i guanys.

Contractes de construcció: obres en curs
Quan el resultat d'un contracte en curs es pot estimar raonablement, els seus ingressos es reconeixen segons el
seu grau d'avane;:a tancament d'exercici, és a dir, en funció de la proporció que representen els costos meritats pel
treball realitzat fins a la data i els costos totals estimats fins a la seva finalització.
Quan el resultat d'un contracte en curs no es pot estimar raonablement, els seu s ingressos es reconeixen amb el
límit deis costos produíts que s'espera que siguin raonablement recuperats en el futuro Si és probable que els
costos del contracte siguin superiors als ingressos, les pérdues esperades es reconeixen immediatament.
Subministraments

pendents de facturació

La Societat registra com a venda d'aigua els subministraments realment efectuats, incloent-hi I'import d'aigua
subministrada que el 31 de desembre esta pendent de facturació. A 31 de desembre de 2019 aquest import és de
53.490.707 euros, 46.117.743 euros a 2018, i es troba registrat a I'epigraf 'Clients per vendes i prestacions de
serveis' de I'actiu del balane;:adjunt.
4.8

Provisions

i conttnqéncles

La Societat registra una provisió quan hi ha un compromis ouna obligació davant de tercers que és conseqüéncia
d'esdeveniments passats i la seva liquidació suposará una sortida de recursos, per un import i/o en un termini no
coneguts amb certesa, pero estimables amb raonable fiabilitat.
La quantificació de les provisions es realitza tenint en consideració la millor informació disponible sobre el succés
i les seves conseqüéncies i es reestima amb ocasió de cada tancament d'exercici. Les provisions constítutdes
s'utilitzen per afrontar els riscos especifics pels quals van ser oriqlnáriarnent reconegudes, i es procede ix a la seva
reversió, total o parcial, quan aquests riscos desapareguin o disminueixin.
En dates 9 i 10 de mare;:de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ("TSJC"), sala del contenciósadministratiu, va dictar 4 sentencies anul-lant els Acords de l'Area Metropolitana de Barcelona de 6 de novembre
de 2012 i de 21 de maig de 2013, que tenen per objecte I'aprovació de: (i) I'establiment del servei del cicle integral
de I'aigua, que integra els serveis de titularitat de I'AMB d'abastament d'aigua en baixa, de sanejament en alta i
depuració d'aigües residuals, i de regeneració d'aigües residuals (Servei del Cicle Integral); (ii) la memoria
justificativa, el projecte d'establiment i el reglament del régim jurídic de la prestació del Servei del Cicle Integral;
(iii) I'establiment del sistema de gestió del Servei del Cicle Integral mitjanc;:ant una societat d'economia mixta, sota
la modalitat de conveni amb la societat preexistent, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. ("SGAB"); i (iv)
els estatuts de la nova societat d'economia mixta denominada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de
Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA ("AB") i el conveni entre I'AMB i SGAB sobre la seva condició de societat
existent.
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Els recursos estimats pel TSJC van ser els següents:
Recurs contenciós-administratiu
("AQUALlA");
Recurs conlenciós-adminislratiu
Recurs contenciós-administratiu
("SEASA");
Recurs contenciós-administratiu

n0404/2012

inlerposat

per Aqualia,

Gestión Inlegral del Agua, S.A.

nO27/2013 inlerposat per Acciona Agua, SA ("ACCIONA");
nO364/2012 interposat per la Sociedad Española de Abastecimientos,
nO371/2012 interposat per Aguas de Valencia, SA

S.A.

("AVSA");

Contra les sentencies dictades pel TSJC van interposar-se per SGAS i AS recursos de cassació davanl del Tribunal
Suprem:
Recurs
Recurs
Recurs
Recurs

de
de
de
de

cassació
cassació
cassació
cassació

nO1437/2016, part contraria AQUALlA
nO1434/16, part contraria ACCIONA
nO1435/16, part contraria SEASA
nO1430/16 part contraria AVSA

La decisió d'interposar els corresponents recursos de cassació davanl del Tribunal Suprem va ser adoptada en
considerar que existeixen motius raonats i suficients que sustenten la seva viabilitat jurídíca, als efectes
d'aconseguir la revocació de les sentencies en estimació deis dits recursos per l'Alt Tribunal.
Aquestes sentencies, que no eren fermes fins que es pronunciés el Tribunal Suprem, han estat anuHades i
cassades per la Sala Tercera (contenciós administratiu), secció cinquena del Tribunal Suprem que, resolent els
recursos de cassació interposats, en data 20 de novembre de 2019 ha dictat les Sentencies següents:

Sentencia núm. 1611/2019 (Recurs de cassació n° 1437/16, part contraria AQUALlA), declarada ferma a
través de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 28 de novembre de 2019.
Sentencia núm. 1612/2019 (Recurs de cassació nO1434/16, part contraria ACCIONA), declarada ferma a
través de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 5 de desembre de 2019.
Sentencia núm. 1613/2019 (Recurs de cassació nO 1435/16, part contraria SEASA), declarada ferma a
través de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 12 de desembre de 2019.
Sentencia núm. 1610/2019 (Recurs de cassació nO1430/16 part contraria AVSA), declarada ferma a lravés
de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 10 de desembre de 2019.

Aquestes Sentencies del Tribunal Suprem han confirmat la validesa i legalitat deis acords metropolitans de data 6
de novembre de 2012 i de 21 de maig de 2013 abans esmentats, quedant així consolidada la concessió.
Única i exclusivament contra la Sentencia núm. 1612/2019, de data 20 de novembre de 2019, ACCIONA ha
presentat en data 18 de desembre de 2019 incident de nul-ütat d'actuacions davant el propi Tribunal Suprem per
presumpta vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva de I'article 24.1 de la Constitució Espanyola i
sol, licita que en cas d'estimar-se I'incident de nul-litat, es dicti nova sentencia desestimatória del recurs de cassació
i que també es deixin sen se efecte les altres tres sentencies.

4.9

Elements

patrimonials

de naturalesa

mediambiental

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de manera duradora en I'activitat de
la Societat, la finalitat principal deis quals és la minimització de I'impacte mediambiental i la protecció i millora del
medi ambient incloent-hi la reducció o eliminació de la contaminació futura de les operacions de I'entitat (Nota 16).
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Aquests actius es troben valorats, igual que qualsevol actiu intangible, a preu d'adquisició o cost de producció
actualitzat d'acord amb diverses disposicions legals entre les quals es troba el Reial Decret l.lei 7/1996, de 7 de
juny.
La Societat amortitza aquests elements en funció del criteris esmentats a la Nota 4.1.

4.10 Subvencions,

donacions

Per la comptabilització
•

i lIegats

de les subvencions, donacions i Ilegats rebuts, la Societat segueix el criteri següent:

Subvencions d'explotació: s'abonen a resultats en el moment en qué es concedeixen excepte si es destinen a
financar déficit d'explotació d'exercicis futurs, en aquest cas, s'imputaran a aquests exercicis. Si es concedeixen
per ñnancar des peses especifiques, la imputació es realitzará a mesura que es meritin les despeses
financades.

4.11 Transaccions

amb vinculades

La Societat realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de rnercat. Addicionalment, els preus de
transferéncia es troben adequadament suportats, per la qual cosa els Administradors de la Societat consideren
que no hi ha riscos significatius per aquest aspecte deis quals puguin derivar-se passius de consideració en el
futuro

4.12 Classificació

de saldos entre corrents

i no corrents

En el batane adjunt, els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents comprenen els saldos que la
Societat espera vendre, consumir, desemborsar o realitzar en el transcurs del cicle normal d'explotació; aquells
altres deis quals s'espera que el venciment, alienació o realització es produeixi en el termini d'un any; els classificats
com a mantinguts per negociar, excepte els derivats a lIarg termini; i I'efectiu i equivalents. La resta d'actius es
classifiquen com a no corrents,

4.13 Transaccions

amb pagaments

basats en instruments

de patrimoni

Els plans d'adquisicions d'accions permeten als empleats de la Societat adquirir accions de la societat dominant
del Grup Suez, que no repercuteix el cost a la Societat, a un preu inferior al de mercal. El cost de personal es
determina en base al valor raonable de les accions, segons correspongui, a entregar en la data de I'acord de
concessió, registrant-se en el periode de 5 anys estipulat i considerant la rotació estimada en e15%, que és ajustada
d'acord amb la rotació real, amb abonament a "Altres aportacions de socis" (com una aportació de la Societat
dominant). El valor raonable de les accions establert en la data de I'acord de concessió no es modifica.
El valor raonable de les accions es determina mitjanc;:ant models de valoració d'actius financers i tenint en compte
el preu de les accions subjacents, la volatilitat esperada del preu de I'acció, una estimació deis pagaments de
dividends i el tipus d'interés lIiure de risc per a la vida de I'opció.

4.14 Efectiu i altres actius líquids equivalents
Aquest epígraf inclou I'efectiu en caixa, els comptes bancaris i els dipósits i adquisicions
compleixen tots els següents requisits:
•

Són convertibles

en efectiu.

•

En el moment de la seva adquisició el seu venciment no era superior a tres mesos.

•

No estan subjectes a un risc significatiu per canvi de valor.

•

Formen part de la política de gestió normal de la tresoreria de la Societat.
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A efectes de I'estat de fluxos d'efectiu s'inclouen com a menys efectiu i altres líquids equivalents els descoberts
ocasionals que formen part de la gestió d'efectiu de la Societat.
4.15 Compromisos

per premi de jubilació

Naturalesa deis compromisos mantinguts per la Societat
Amb efecte de 1'1 de gener de 2017, la Societat va assumir la condició de promotor del pla de pensions.
El pla inclou un premi de jubilació al qual hi té dret un collectiu tancat i que consisteix en un import fix a rebre en
el moment de la jubilació del partícep.
El pla esta subjecte a la Llei de Plans i Fons de pensions.

Criteris seguits en la valoració
En la valoració de les obligacions de la Societat s'ha utilitzat el métode de la unitat de crédít projectada. Aquest
métode consisteix en considerar meritada una part de I'obligació total que guarda amb aquesta la mateixa proporció
que el temps treballat fins la data de calcul respecte del temps que I'empleat haurá treballat en total a la data de la
seva jubilació.

Les hipótesis actuarials utilitzades han estat les següents:

Hipótesis
Taxa nominal d'actualització
Taules de supervivéncia

2,0%

en el període actiu (mort més invalidesa)

PER2000P combinada amb ITOM77

El premi es revaloritza anualment d'acord amb els increments establerts en el Conveni Col-lectiu.
Els costos generats per les obligacions es registren en el compte de pérdues i guanys de I'exercici.
Les pérdues i beneficis actuarials que poden produir-se bé per íncrements o dismínucíons en el valor actual de les
obligacions es registren directament en el patrimoni net, com a "Pérdues i guanys actuarials i altres ajustos", dins
I'epígraf de "Reserves". Les pérdues i guanys actuarials tenen el seu origen en les desviacions entre les hipótesis
actuarials utilitzades i el comportament real de tals variables o en la reformulació de les hipótesis actuarials
establertes.
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5.

Immobilitzat

5.1

F

intangible

Moviment

de I'exercici

2019

El moviment produit en els comptes d'immobilitzat
2019 és el següent, en euros:

intangible i en les seves amortitzacions

Saldo a 1 de
gener de 2019

acumulades a I'exercici

Saldo a 31 de

Addicions o
dotacions

Baixes

desembre

de

2019

Cost

Concessions
Aplicacions

Acords de concessions
Altre immobilitzat

intangible

Total cost

Amortització

65.353.825

1.334.025

1.233.356.866

39.181.744

747.439

-

66.687.850

(6.403.409)

1.372.584.889

40.515.769

(502.553)

(10.527)

1.266.135.201

-

-

73.126.759

-

(6.403.409)

73.126.759

1.406.697.249

acumulada

Concessions
Aplicacions

-

747.439
intormátiques

informátiques

Acords de concessions
Altre immobilitzat

Total amortització

intangible

acumulada

(55.962.023)

(3.152.486)

(781.640.229)

(36.200.340)

(16.418.902)

(3.103.602)

(854.523.707)

(42.466.955)

-

5.667.473

(513.080)
(59.114.509)
(812.173.096)

5.667.473

(19.522.504)

(891.323.189)

Cost net

Concessions
Aplicacions

informatiques

Acords de concessions
Altre immobilitzat

Total cost net

intangible

244.886

(10.527)

9.391.802

(1.818.461)

451.716.637

2.981.404

56.707.857

(3.103.602)

5~8.061.182

(1.95U86)

(735.936)

234.359
7.573.341
453.962.105

(735.936)

53.604.255

515,374.060

Les principals altes de I'exercici registrades a acords de concessions es corresponen amb la remodelació i la millora
de les canalitzacions de transport d'aigua.
Durant I'exercici 20191a Societat no ha capitalitzat despeses financeres dins de I'epígraf de I'immobilitzat intangible.

A 31 de desembre de 2019 els elements d'immobilitzat intangible totalment amortitzats sumen 433.667.152 euros.
El pressupost d'inversions en immobilítzat intangible per a I'exercici 2020 és de 41 milions d'euros.
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2018

El moviment produtt en els comptes d'immobilitzat
2018 ha estat el següent, en euros:

intangible i en les seves amortitzacions

Saldo a 1 de
gener de 2018

Addicions

acumulades a I'exercici

Saldo a 31 de

o

Baixes

dotacions

desembre
2018

de

cost
747.439

Concessions
Aplicacions

intormátlques

Acords de concessions
Altre immobilitzat

intangible

Total cost

Amortització

-

747.439

4.223.502

(19.088)

65.353.825

1.201.000.667

38.702.653

(6.346.454)

1.233.356.866

72.591.949

534.810

1.335.489.466

43.460.965

(492.027)

(10.526)

(6.365.542)

73.126.759

1.372.584.889

acumulada

Concessions
Aplicacions

-

61.149.411

íntormátíques

(53.036.461 )

Acords de concessions
Altre immobilitzat

Total amortització

intangible

acumulada

-

(502.553)

(2.944.650)

19.088

(55.962.023)

(750.616.756)

(36.215.054)

5.191.581

(781.640.229)

(13.359.867)

(3.059.035)

(817.505.111)

(42.229.265)

5.210.669

(16.418.902)

(854.523.707)

Cost net

Concessions
Aplicacions

iníormátiques

Acores de concessions
Allre immobilitzat

intangible

Total..!<.os_tnet

255.412

(10.526)

-

8.112.950

1.278.852

-

450.383.911

2.487.599

59.232.082

(2.524.225)

517.984 •.3S5

1.23U.,pQ

Les principals altes de I'exercici registrades a acords de concessions
millora de les canalitzacions de transport d'aigua.

(1.154.873)

9.391.802
451.716.637

,(1.,15_,4.8'l~)

es corresponien

244.886

56.707.857

518.06~·182

amb la remodelació

i la

Durant I'exercici 2018 la Societat no va capitalitzar despeses financeres dins de I'epígraf de I'immobilitzat intangible.
A 31 de desembre de 2018 els elements d'immobilitzat intangible totalment amortitzats eren de 398.559.275 euros.
El pressupost d'inversions

en immobilitzat intangible per a I'exercici 2019 era de 40,4 milions d'euros.
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Acord de concessió

Tal com es detalla a la Nota 1, amb data 30 de juliol de 2013, AMB i SGAB varen signar el Conveni per a la regulació
del procediment i el réqirn jurídic i económic de la constitució de la nova societat d'econornla mixta, segons el
procediment de I'article 283.2.b) del Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, del qual s'exposen a continuació els principals acords convinguts:
5.2.1

Retribucions

i tarifes del servei

El Conveni que regula I'acord de concessió estableix que la Societat té el dret de disposar d'unes tarifes suficients
per autofinancar-se i mantenir I'equilibri económic de la Societat. Aixó inclou entre d'altres les despeses própies de
gestió, les despeses financeres, les d'amortització técnica i un excedent empresarial que permeti una adequada
retribució deis socis. L'amortització técnica es fará d'acord amb la vida útil deis actius.
L'AMB ñxará i aprovará les tarifes del Servei d'acord amb el principi d'autoñnancarnent de I'activitat desenvolupada
per la Societat i de I'equilibri económic de la mateixa. Les tarifes hauran de cobrir les despeses indicades en el
paráqraf anterior. En el supósit que I'AMB, en exercici de les seves potestats administratives, aprovi tarifes inferiors
al Ilindar de costos indicats, procedirá a arbitrar els mecanismes de compensació necessaris per cobrir la part no
financada directament per ingressos tarifaris, d'acord amb el que estableixen els articles 298.2 i 302.3 del ROAS.
Si els mecanismes de compensació afecten a l'Agencia Catalana de l'Aigua (d'ara endavant ACA) , hauran de
disposar préviarnent de la seva aprovació.
L'AMB fixará la retribució pel servei de depuració i reutilització, tenint en compte I'establert a la Disposició addicional
14 del Text Refós de la legislació en materia d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre.
5.2.2

Canon anual

La Societat, en raó de la titularitat referent a I'abastament d'aigua, ha comptabilitzat en I'exercici 2019 un canon de
15.000.000 d'euros a satisfer a I'AMB, deis quals 12.500.00 euros s'han desemborsat durant el mateix exercici i la
resta, 2.500.000 d'euros, durant el mes de gener del 2020.
5.2.3

Inversions

La Societat, d'acord amb la tarifa aprovada per I'AMB, ha de realitzar inversions corresponents
Obres per el manteniment i conservació
I'efectiva explotació i prestació d'aquest.

de les installacions

Obres de millora i ampliació necessáries pel bon funcionament

a:

afectes al Servei, necessárles per a

del Servei.

Les altres inversions imposades per I'AMB com a titular del servei d'acord amb I'article 248 i concordants del ROAS,
incloses les que puguin derivar del Pla de reposicions, millores, i noves inversions pels serveis públics de
sanejament, hauran d'anar acompanyades del corresponent financament complementari.
5.2.4

Termini de I'acord

El període d'encárrec de gestió indirecte del Serveí del cicle integral de I'aigua per part de la Societat flnalitzará el
2 de juny de 2047.
Arribat el termini de la finalització de l'encárrec, I'AMB haurá de determinar el que correspongui sobre la continultat
en la gestió de I'abastament i de les prestacions del servei, tenint en compte els títols de SGAB.
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A la finalització del contracte, es produirá la reversió a favor de I'AMB de les instal·lacions afectes al servei d'aigua
en baixa. Amb carácter previ I'AMB abonara a la Societat I'import no recuperat en la tarifa, en base a criteris
d'amortització técnica en vida útil, del actius afectes als Serveis aportats inicialment per SGAB o executats per la
Societat durant la vigencia del Conveni.
L'esmentat en el paráqraf anterior, s'aplicará sens prejudici de la reversió, I'any 2055, de les instal·lacions de la
xarxa Ter-Llobregat enumerades a l'Annex 1 del Decret Legislatiu 3/2003 a la Generalitat de Catalunya de
conformitat amb I'article 35.2 de I'esmentat Decret Legislatiu, segons s'estableix a la resolució de l'Aqéncia
Catalana de l'Aigua de 16 de juny de 2014, de revisió de títols concessionals.
En cas d'extinció anticipada de I'acord per qualsevol motiu diferent a la resolució per incompliment o rescat, i
excepte pacte exprés en sentit contrari, es reintegraran a les Parts les aportacions que hagin efectuat a la Societat,
per tal de que quedin en la situació jurídica de partida. L'AMB continuara la depuració i SGAB continuara rnitjancant
la Societat com a gestor índirecte de I'abastament d'aigua en baixa aplicant la tarifa vigent en el moment en que
es produeixi I'extinció anticipada del conveni, i continuara gestionant els seus títols concessionals, d'acord amb
I'article 35.2 del Decret Legislatiu 3/2003, previa autorització de la corresponent transmissió per part de I'ACA, si
fos el caso
Les parts hauran de compensar-se en proporcíó a la seva participació pels actius no amortitzats de la Societat
executats durant la vida de la Societat que, com a conseqüéncia de I'extinció anticipada de I'acord, els hi
correspongui per raó del servei que gestionin.

6.

Arrendaments
6.1 La Societat com a arrendadora
Al tancament de I'exercici 2019 la Societat no té contractats arrendaments.

6.2 La Societat com a arrendataria
Al tancament de I'exercici 2019, els contractes d'arrendament operatiu més significatius de la Societat corresponen
a I'espai ocupat a la 'Ciutat de l'Aigua' i a les diferents Direccions de zona, per un import total d'1.191.578 euros
(1.017.315 euros a I'exercici 2018).
La Societat té contractades amb els arrendadors les següents quotes d'arrendament mínimes, d'acord amb els
actuals contractes en vigor, sense tenir en compte la repercussió de despeses comunes, els increments futurs per
IPC i les actualitzacions futures de rendes pactades contractualrnent, en euros:

Arrendaments

operatius

quotes

minimes

2019

2018

Valor Nominal

Valor Nominal

Menys d'un any

1.460.435

1.454.570

Entre un i cinc anys

3.667.062

2.737.907

4.340

Més de cinc anys

5.131.837

Total
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7.

Actius
7.1

~11 I I

r.

financers
Inversions

en empreses

del grup

El moviment de I'exercici 2019 deis comptes de l'eplqraf °lnversions financeres en empreses del grupOés el següent,
en euros:

Saldo a 1 de
gener de
2019

Addicions o
dotacions

Saldo a 31
de desembre
de 2019

Baixes o
reversions

Llarg termini
Inversions en empreses del grup:
Participacions en empreses del grup
Total

60.000

-

-

60.000

60.000

-

"

60.000

Durant l'exercíci 2019 les °lnversions financeres en empreses del grupOno han sofert cap variació.
El moviment de l'exercíci 2018 deis comptes de l'epiqraf °lnversions financeres en empreses del grup' va ser el
seqüent, en euros:

Saldo a 1 de
gener de
2018

Addicions o
dotacions

Saldo a 31
de desembre
de 2018

Baixes o
reversions

Llarg termini
Inversions en empreses del grup a lIarg termini:
60.000

Participacions en empreses del grup
lotal Llarg termiñi

60.ºOQ

-

Curt termini
To~.j GLJ.rtterrnilii

-

-

60.000

-

60.000

-

-

-

-

-

Durant I'exercici 2018 les inversions financeres de la Societat no van registrar cap variació.
La informació més rellevant relacionada amb I'empresa on la Societat posseeix participació a 31 de desembre de
2019 i 2018, és la següent:

Societat
Aigües de Barcelona Finance, SAU.

Domicili
el General Batet, 1-7 Barcelona
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Participació
directa

(En euros)

Capital

Prima
d'emissió
i Reserves

60.000

83.624

Resultat
Total
exercici patrimoni

Dividends
rebuts

Valor net
en llibres

Exercici 2019
Aigües de Barcelona Finance, SAU.

100%

(16.277)

-

127.347

60.000

Total

60.000

Exercici 2018
Aigües de Barcelona Finance, SAU.

100%

60.000

80.982

2.642

-

143.624

60.000

Total

7.2

60.000

Inversions financeres

El saldo delscomptes
euros:

de I'epígraf 'Inversions financeres' a tancament deis exercicis 2019 i 2018 és el s.egüent, en

Instruments de
Patrimoni
2019

Altres Actius financers

2018

2019

Total

2018

2019

2018

Llarg termini
Instruments de patrimoni:
Participació en altres empreses

-

-

23.250

-

-

23.250

Altres actius financers:
Fiances i dipósits

-

Altres

-

Totalllarg

termini

-

23.250

17.126.441

16.561.315

17.126.441

16.561.315

100.100

129.500

100.100

129.500

1,7.2.26.541

1,6.690.81!5

17.22t;.Ji4~;

16.714.065;

'Fiances i dipósits' recull principalment el saldo corresponent al 90% de les fiances constituides a lIarg termini
dipositades a l'lnstitut Catalá del Sol (Nota 10), rebudes deis clients que es troben donats d'alta i figuren registrades
pel seu valor nominal.
La variació de I'epígraf 'Participació en altres empreses' s'ha produñ per la liquidació de la societat R+i Allianee.

24

ON4989100

CLASE B.a
"I~
7.3

I

Informació sobre naturalesa i nivell de risc deis instruments financers

Les politiques de gestió de riscos de la Societat estan establertes pels Administradors. Sobre la base d'aquestes
politiques, els Administradors de la Societat han establert una serie de procediments i controls per identificar i
gestionar els riscos als quals s'enfronta la Societat.
A continuació s'indiquen els principals riscos financers que impacten a la Societat:
Risc de credit
El risc de crédit és el potencial incompliment de la contrapartida financera. Amb carácter general, la Societat manté
la seva tresoreria i actius liquids equivalents en entitats financeres d'elevat nivell creditici i no existeix una
concentració significativa del risc de crédit amb tercers.
Risc de liquiditat
El risc de liquiditat es produeix per la possibilitat que la Societat no pugui disposar de fons liquids o accedir-hi en
la quantia suficient i a un cost raonable, per fer front en tot moment a les seves obligacions de pagament.
Amb la finalitat d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la
seva activitat, la Societat disposa de tresoreria i inversions financeres a curt termini com mostra el seu batane.
Risc de tipus d'interes
La Societat no assumeix risc de tipus d'interes significatiu ja que els contractes que manté deis seus instruments
financers es troben referenciats a tipus fixes. La Societat no manté instruments financers de cobertura.
Risc tipus de canvi
La Societat no manté operacions financeres ni comercials significatives que impliquin exposició ;:11risc de tipus de
canvi.
7.4

Correccions valoratives

Deutors comercials i altres comptes

a

cobrar

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2019 i 2018, és la següent, en euros:

Clients per vendes i prestació de serveis
Clients, empreses del grup
Deutors diversos
Personal
Actius per impost corrent
Altres crédits amb les Administracions

Públiques

2019

2018

74.954.915

81.877.527

136.969

1.439.788

11.367

3.000

48.750

27.608

1.126.173

1.037.831

5.897.840

6.462.983

'82.116.01'4

90.848~137,

El valor raonable d'aquests actius financers, calculats en base al rnétode de descompte
difereix significativament del seu valor comptable.
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Correccions valoratives
El saldo de la partida "Clients per vendes i prestacions de serveis" es presenta net de les correccions valoratives
per deteriorament. Els moviments d'aquestes correccions han estat els següents, en euros:

8.

2019

2018

Saldo inicial

17.264.788

13.079.672

Dotacions netes

(4.504.869)

4.185.116

Saldo finar

12.159.919

17.~64.:¡:88

Efectiu i altres actius líguids eguivalents
A 31 de desembre de 2019 i 2018, el detall d'aquest epígrafés

el següent, en euros:

Tresoreria

2019

2018

93.902.208
-

74.973.398
958

9~..902.208

74.9]4·356.'

Altres actius líquids equivalents

Efectiu

i:ilitres

actius

liqui!,!s eguivalents

A 31 de desembre de 2019 i 2018, no existeixen restriccions per a la disponibilitat d'aquest saldo.
L'epígraf 'Altres actius líquids equivalents' de I'exercici 2018 incorporava la periodificació d'interessos deis comptes
corrents a tipus d'interes de mercat.

9.

Patrimoni

9.1

net

Capital subscrit

El capital social és de 337.000.000 d'euros, i es troba íntegrament subscrit i desemborsat,
accions nominatives de 1.000 euros de valor nominal cadascuna i dividit en tres classes:
•

La Classe A, constituida per 50.550 accions (números de 1'1al 50.550).

•

La Classe B1, constitutda per 235.900 accions (números 50.551 al 286.450).

•

La Classe B2, constitulda per 50.550 accions (números 286.451 al 337.000).

representat per 337.000

Les accions de Classe A representen el capital de titularitat pública i estan atriburdes a I'AMB. Les accions de
Classe B, representen el capital de titularitat privada i estan atriburdes les de classe B1 a SGAB i les de classe B2
a Criteria Caixa, SAU. (Nota 1.1).
Cada acció confereix al seu legítim titular la condició d'accionista
els estatuts. Cada acció dóna dret a un vot.

i li atribueix els drets reconeguts en la Llei i en

Les accions són indivisibles .. El regim de copropietat i la constitució deis drets reals sobre les accions, sera
I'establert en els articles 126 i següents de la Llei de Societats de Capital.
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•

Reserva legal

D'acord amb el text refós de la Llei de Societats de Capital, s'ha de destinar una xifra igual al 10% del benefici de
I'exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del capital social.
La reserva legal es podrá utilitzar per augmentar el capital social en la part del seu saldo que excedeixi del 10%
del capital ja augmentat. Excepte per la finalitat esmentada anteriorment i mentre no superi el 20% del capital
social, aquesta reserva només es podrá destinar a la cornpensacló de pérdues en cas que no hi hagi altres reserves
disponibles suficients per a aquesta finalitat.
9.3

Reserva voluntaria

La Societat té constitutda una reserva voluntaria, procedent del resultat no distribuit de I'exercici 2013, per import
de 299.850 euros.

9.4

Altres reserves

Durant I'exercici 2019 s'han registrat a 'Altres reserves' 23.540 euros de diferencies actuarials per compromisos
amb el personal, resultant un total de 229.960 euros. A 31 de desembre de 2018 el saldo va ser de 253,500 euros.

9.5

Informació en relació amb el dret de separació de I'accionista
(article 348 bis del text refós de la Llei de Societats de Capital)

La societat ha repartit com a mínim un 25%
detallen a continuació:

10.

per falta de distribució

de dividends

deis beneficis legalment distribu'ibles deis darrers 5 exercicis. Es

Exercici 2018:

25,642.005 euros.

Exercici 2017:

24.966.743 euros.

Exercici 2016:

26.188.015 euros.

Exercici 2015:

18.854.172 euros.

Exercici 2014:

No van repartir-se dividends.

Passius financers
El saldo deis comptes de I'epígraf 'Deutes a lIarg termini' i 'Deutes a curt termini' a tancament deis exercicis 2019

i 2018, és el següent, en euros:
2019
Llarg termini
Ceutes amb empreses
grup (Nota 14.1)
Altres Passius

del

financers:

Fiances i dipósits

Total passius

Curt termini

finailcers

Curt terminl

Llarg termini

196.000.000

1.383.749

22.538.483

19.170.856

2.946.108

18.819.564

18.384.494

2.949.596

3,718.919

786.362

-

17.266

17.266

215.588 •.887

4.350.611'

1.383.749

19 ..588.887

2.949.596

-

769.323
de crédlt

Total

197.383.749

196.000.000

18.819.564

Allres
Ceutes amb entitats

2018
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219.939.498

Total

197.383.749

22.116 ..964
-

18.384.494

2,946.108

3,732.470

-

16.866

16.866

215.1,7:0.856
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L'epígraf 'Deutes amb empreses del grup' a 31 de desembre de 2019 recull el préstec rebut d'Aigües de Barcelona
Finance, SAU. per valor de 196.000.000 euros i als interessos meritats en aquest exercici.
El préstec rebut d'Aigües de Barcelona Finance, SAU. de 196.000:000, es va formalitzar en regim de pagament
ajornat, el qual s'haurá de fer efectiu, com a máxim, a la data en que es compleixin set anys des de la data d'emissió
deis bons per Aigües de Barcelona Finance, S.A.U. (15 de setembre de 2014). Mentre el préstec no sigui satisfet,
el tipus d'interés anual sera el mateix que les obligacions emeses per Aigües de Barcelona Finance, S.A.U. més
un marge de 40 punts básics que seran pagats en les dates i divisa que permetin a Aigües de Barcelona Finance,
SAU. fer front a les seves obligacions de pagament d'interessos en virtut de les Obligacions Emeses. No obstant
I'anterior, en el supósit que, per qualsevol circurnstáncia, els costos associats a I'emissió de les Obligacions
variessin, les Parts acorden modificar el marge üa sigui augmentant o disminuint) en la major brevetat possible als
efectes de garantir que Aigües de Barcelona Finance, SAU. pugui, en tot cas, fer front de forma íntegra i puntual
a qualsevol deis costos derivats de la referida emissió de les Obligacions.
El tipus d'interés aplicat des de setembre del 2016 és del 2,386%.
Les despeses financeres meritades per aquest financament en aquest exercici han estat de 4.676.560 euros,
coincidint amb les de I'exercici 2018 (Notes 13.4 i 14.1).
L'epígraf 'Altres passius financers' a lIarg termini, inclou básicarnent les fiances rebudes deis clients (Nota 7.2).

11. Transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni
En els exercicis 2017 i 2019 Suez va posar en marxa els seus plans globals de participació anomenats 'Sharing'.
Aquests programes d'accions per treballadors formen part de la política per augmentar la participació i enfortir la
relació entre Suez i els seus treballadors, oferint-Ios la possibilitat d'estar més estretament relacionats amb el
creixement del Grup Suez i el seu rendiment.

Sharing 2017
Existeixen dues fórmules, les característiques

principals són:

'Classic': Inclou un descompte d'un 20% sobre el preu de referencia de I'acció, definit com la miljana del
preu d'obertura de les accions de Suez a la borsa Euronext de París durant les 20 jornades borsáries
anteriors al9 de novembre de 2017, essent el preu de subscripció de 12,31 euros per acció. El treballador
esta exposat als moviments de preu de I'acció segons I'evolució del mercat.
'Múltiple': La diferencia amb I'anterior modalitat és que els guanys són assegurats rniíjancant un contracte
swap amb I'entitat bancaria, en el qual es garanteix el major import entre una rendibilitat garantida de 1'1,5%
anual sobre I'aportació i 18,3 vegades l'alca miljana protegida per cada acció subscrita.
Al Pla Classic existeix una concessió complementaria

d'accions gratu'ites de Suez fins a un rnáxim de 25 accions.

Aquest pla, impulsat i ñnancat per Suez, no su posa cap impacte patrimonial per la Societat..

Sharing 2019
Existeixen dues fórmules, les característiques

principals són:
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'Classic': Inclou un descompte d'un 20% sobre el preu de referencia de l'acció. definit com la mitjana del
preu d'obertura de les accions de Suez a la borsa Euronext de París durant les 20 jornades borsáries
anteriors a 1'11 de desembre de 2019, essent el preu de subscripció de 10,52 euros per acció. El treballador
esta exposat als moviments de preu de I'aeció segons I'evolució del mercal.
'Múltiple': Inclou un descompte d'un 10% sobre el preu de referencia de I'acció, definit com la mitjana del
preu d'obertura de les accions de Suez a la borsa Euronext de París durant les 20 jornades borsáries
anteriors a 1'11 de desembre de 2019, essent el preu de subscripció de 11,84 euros per acció. A diferencia
de I'anterior, esta garantida I'aportació personal més I'import major entre la rentabilitat mínima grantaitzada
del 3% anual sobre I'aoprtació o un guany de 9,4 vegades l'alca mitjana protegida per cada acció subscrita.
Al Pla Classic existeix una concessió complementaria

d'accions gratu"ites de Suez fins a un

rnáxírn

de 25 accions.

Aquest pla, impulsat i ñnancat per Suez, no su posa cap impacte patrimonial per la Societat.

12.

Situació

fiscal

Des de 1'1 de gener de 2015, la Societat tributa en l'lmpost sobre Societats en el Regim especial de consolidació
fiscal, previst en el Títol VII, Capítol VI de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l'lmpost sobre Societats, com a
societat dominant del Grup 49/15. El grup fiscal esta vinculat a tributar pel regim de consolidació de manera
indefinida, en tant que no es renunci"i al mateix o bé deixin d'acomplir-se els requisits per aplicar el régim.
Conciliació

entre el resultat

comptable

i la des pesa per impost

de societats

meritat

La despesa per l'lmpost sobre Soeietats es calcula a partir del resultat económic o comptable,
necessáriarnent ha de coincidir amb el resultat fiscal, entes aquest com la base imposable de I'impost.

que no

Tot seguit es detalla la conciliació entre el resultat abans d'impostos i la base comptable de I'impost, i el cálcul de
la despesa meritada per Impost sobre Societats, en euros:

Resultat comptable de I'exercici (abans d'impostos)
Diferencies permanents

Base comptable de I'impost
Diferencies temporánies
Base impo.s.able (resultat

2019

2018

30.489.258

31.742.981

7.816.829

8.068.247

38.306.087

39.811.228

1.217.399

(4.506.619)

39.523.486

fis_cal)

35.304.609"

Les principals diferencies permanents es deuen, principalment, als ajustas positius per les aportacions realitzades
a la Fundació Agbar i a CETaqua, Centro Tecnológico del Agua per 4.354.328 euros (4.475.646 euros a I'exercici
2018), així com I'aportació al Fons de Solidaritat per import de 3.455.661 euros (3.551.042 euros al 2018).
Les principals diferencies ternporánies corresponen básicarnent a la diferencia de provisions no considerades
fiscalment dedu"ibles per import de 1.890.746 euros, així com a I'ajust pasitiu per I'amortització comptable registrada
durant I'exercici deis elements de I'immobilitzat acollits a la lIibertat d'amortització regulada pel Real Decret Llei
13/2010 per import de 984.200 euros (986.708 euros a I'exercici 2018). També s'inclou un ajust negatiu per
2.097.468 euros, el mateix import que a 2018, corresponent a la recuperació deis ajustos positius efectuats en els
exercicis 2013 i 2014 pel 30% d'amortització comptabilitzada que fisealment es va considerar no dedulble per
aplicació de la Llei 16/2012.
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La conciliació entre la despesa per Impost sobre Societats i el resultat de multiplicar els tipus de gravamen
aplicables a la base comptable de I'impost deis exercicis 2019 i 2018 s'ha efectuat de la manera següent, en euros:

Base comptable de I'impost
Quota al 25%
Deduccions exercici
Altres ajustos
Despesa per

Impost

sobre SQ~ietats

2019

2018

38.306.087

39.811.228

9.576.522

9.952.807

(1.383.322)

(1.235.661 )

74.163

86.467

8:'26~.3.63

8.803.613"

2019

2018

8.392.676

7.590.491

(179)

(678)

El cálcul de l'lmpost sobre Societats a pagar és el següent, en euros:

Impost corrent
Retencions
Pagaments

(7843.733)

a compte

Iml'!ost se~re,S:ecietats

548.7-64

a pagar 1 (retetrlar.)

El detall de les deduccions rneritades i comptabilitzades

(8.627.644)
~1'{03-7.831
)'

és el següent:
2019

2018

Deducció per donatius

1.3.83.322

1.235.661

li)eduécien's

1.383,322

1.235.ij,61

Impostos

diferits

i crédlts fiscals

A causa de les diferencies ternporánies entre els críteris d'imputació comptable i fiscal de determinats ingressos i
des peses, com també de deduccions en relació amb l'lmpost sobre Societats, a 31 de desembre de 2019, s'havien
originat les partid es següents, que s'han registrat en els comptes d'actius i passius per impost diferít deis comptes
anuals, en euros:
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Saldo a 1 de gener
de 2019

Actius

per impost

Amortització

diferit

no deduible Llei 16/2012

Orets de crédlt per impost diferit
Compromisos

amb el personal

Venda participació

15%

lnsolvéncies
Altres provisions
Sharing

3.775.443

(629.241)

3.146.202

3.898.555

(779.710)

3.118.845

84.500

(7.847)

76.653

803.309

(69.506)

733.803

360.306

(206.919)

153.387

1.062.920

472.686

1.535.606

-

7.229

Long-Term Incentive Plan Suez
Sistemes de previsió social

per impost

7.229

18.770

(1.713)

17.057

245.819

58.372

304.191

11.16"3,87:&);

9.092.913

fO~256.8511'
Passius

Saldo a 31 de
desembre de 2019

Variacions

diferit

Llibertat Amortització

ROL 2185

16.911

(13.998)

2.913

Llibertat Amortització

Llei 12/88

51.306

(16.781)

34.525

871.418

(95.528)

775.890

3.508.140

(271.930)

3.236.210

105.375

(15.054)

90.321

4,55.3.15~0

(.lJ13,291,L

Amortització

OL 3/93

Llibertat Amortització
Venda participació

ROL 13/2010

15%

¡J.•1_39.;.8591

A 31 de desembre de 2018, s'havien originat les partides següents, que es van registrar en els comptes d'actius i
passius per impost diferit deis comptes anuals, en euros:
Saldo a 1 de gener
de 2018

Actius

per impost

Amortització

2018

diferit

no deduible Llei 16/2012

Orets de crédit per impost diferit
Compromisos

Saldo a 31 de
desembre de

Variacions

amb el personal

4.824.689

(1.049.246)

3.775.443

4.678.267

(779.712)

3.898.555
84.500

103.250

(18.750)

Venda participa ció 15%

874.654

(71.345)

lnsolvéncias

360.306

Altres provisions
Sharing
Long-Term Incentive Plan Suez
Sistemes de previsió social

360.306

1.928.032

(865.112)

1.062.920

4.629

2.600

7.229

19.058

(288)

18.770

-

245.819

13.038.70"

31

803.309

-

(2.781.853)

245.819
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Saldo a 1 de gener
de 2018
Passius

per impost

Saldo a 31 de
desembre de

Variacions

2018

diferit

Llibertat Amortització

ROL 2/85

31.106

(14.195)

16.911

Llibertat Amortització

Llei 12/88

68.087

(16.781)

51.306

966.824

(95.406)

871.418

3.754.818

(246.678)

3.508.140

120.428

(15.053)

105.375

Amortització

OL 3/93

Llibertat Amortització
Venda participació

ROL 13/2010

15%

4 ..94:1.263

l3'88.1f3)

4

lJ.553·.150

El detall deis saldos relatius a actius i passius fiscals a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent, en euros:
2018

2019
Oeutors

Creditors

Oeutors

Creditors

Impost diferit

9.092.973

4.139.859

10.256.851

Impost sobre Societats

1.126.173

548.764

1.037.831

-

6.462.983

-

Altres

saldos

amb Administracions

Públiques:

5.897.840

IVA

4.553.150

-

IRPF

-

1.125.136

-

1.057.413

Seguretat Social Creditora

-

1.833.114

-

1.723.364

Taxes

-

25.864.437

-

21.650.196

823.680

-

839.050

Altres

16.H6.986

T(!)~I

34.334 ..990

11.157.~65

29.823.17:3,'

A 31 de desembre de 2013, s'havien originat les partides següents, que es van registrar en els comptes d'actius i
passius per impost diferit deis comptes anuals, en euros:

Saldo a 1 d'agost de 2013
(data d'inici)

Saldo a 31 de
desembre de 2013

Variacions

(Nota 1.3)
Actius

per impost

Amortització

diferit

1.279.784

1.706.074

no deduible Llei 16/2012

2.985.858

-

7.797.111

Orets de crédit per impost diferit

7.797.111

Provisió remuneracions

-

66.282

66.282

Altres provisions

-

590.834

590.834

9.503.185

1.936:900'

11.440.085

125.249

(13.805)

111.444

Passius

per ímpost

diferit

Llibertat Amortització

ROL 2/85

LIibertat Amortització

Lle i 12/88

Amortització

OL 3/93

Llibertat Amortització

ROL 13/2010
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171.919

(14.185)

157.734

1.693.235

(102.255)

1.590.980

5.957.636

(216.660)

5.740.976

1'.948.039'

(346.905)
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El saldo a 1'1 d'agost de 2013 corresponia a aquells actius i passius per impostos diferits associats al patrimoni
aportat per SGAB (Nota 1.3).
En relació a I'aportació realitzada per Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., esmentada a la Nota 1, la
Societat va optar per acollir-se, en relació a aquesta aportació, al regim fiscal especial de neutralitat impositiva
contingut en el Capitol VIII del Titol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de rnarc, pel qual s'aprovava el Text
Refós de la Llei de l'lmpost de Societats, i especialment, a la figura jurldic-tributária de les "aportacions no dineráries
especial s" , continguda en I'article 94 d'aquest text normatiu. I tot aixó en compliment del disposat a I'article 96.1.b)
del citat text legal. Quant a les obligacions formals d'árnbit tributari de carácter informatiu referides als elements
adquirits, ens remetem a la informació continguda en els CCAA consolidats.

Exercicis

oberts a inspecció

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives fins que no
hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció, actualment
establert en quatre anys. Per tant, la Societat té oberts a inspecció els darrers quatre anys per a tots els impostos
que li són aplicables. En opinió deis Administradors de la Societat, així com deis seus assessors fiscals, no
existeixen continqéncles fiscals d'imports significatius que poguessin derivar-se, en cas d'inspeccíó, de possibles
interpretacions diferents de la normativa fiscal aplicable a les operacions realitzades per la Societat.

Impostos

reconeguts

en el Patrimoni

Net

El detall deis impostos reconeguts directament enel Patrimoni en els exercicis 2019 i 2018 és el següent en euros:
2019
Saldo
inicial

Augments

2018

Disminucions

Total

Augments

Disminucions

Total

Per impost diferit:
Compromisos amb el personal
100PO.sJOSj re!;oneg~tsj'a P.¡¡trlmani

13.

Ingressos

84.500

-

(7.847)

76.553

-

(18.750)

84.500

-

(7.8!í.7,),. . '76.553

-

(,18·150)

....

84.500

~~4..500

i des peses

13.1 Import netde la xifra de negocis
La distribució de I'import net de la xifra de negocis de I'exercici anual acabat el31 de desembre de 2019 i 2018 és
la següent, en euros:
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2019
Venda d'aigua
Ingressos per treballs i drets d'escomesa

2018

322.824.837

322.407.515

5.908.650

5.450.634

766.388

572.278

Prestacions de serveis

55.288.608

48.103.197

Treballs realitzats per I'empresa per al seu actiu

40.515.769

43.453.828

425.301t:252

419.987.452

Vendes d'altres treballs, subproductes

i residus

total

La Societat opera en el mercat nacional.

13.2 Treballs

realitzats

per I'empresa

per al seu actiu

El desglossament deis 'Treballs realitzats per I'empresa per al seu actiu' a 31 de desembre de 2019 i 2018 és els
següent, en euros:
2019

2018

32.394.299

38.249.992

Consum de materials

1.863.165

1.378.442

Despeses de personal

1.617.815

1.555.692

Altres

4.640.490

2.269.702

Total

40.51'5.7;69

43.453.828

Treballs d'altres empreses

13.3 Despeses

de personal

El detall de les despeses de personal a 31 de desembre de 2019 i 2018:

Sous i salaris

2019

2018

51.934.227

48.315.978

35.501

97.683

15.598.454

13.783.726

4.969.962

3.558.001

1.041.199

1.153.162

73.579.343

66.908.550

Indemnitzacions
Carregues socials:
Seguretat Social a cárrec de I'empresa
Allres despeses socials
Provisions

lotal

L'epígraf 'Altres despases socials' inclou les des peses assumides per plan s de pensions.
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El nombre de persones empleades a 31 de desembre de 2019 i 2018 distribu'it per categories i sexe ha estat el
següent:
2019

Categories
Homes

2018

Número
migde
Dones persones
empleades
a I'exercici

Número
migde
persones
amb
discapacitat
>33%

Número
migde
Homes Dones persones
empleades
a I'exercici

Número
migde
persones
amb
discapacitat
>33%

Personal titulat

158

67

221

2

155

63

189

1

Comandaments intermedis i encarregats

245

91

330

2

238

94

322

3

Oficials

330

104

430

14

333

102

436

14

64

25

82

5

50

22

75

6

7-9.1

~87

1.0~3;

23

7.7-6

28.1

1.Q22

24

Ajudants i auxiliars
Teta I

13.4 Resultat

financer

El desglossament

per naturalesa del resultat financer a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent, en euros:
2019

2018

Ingressos financers amb tercers

(17)

4.690

Ingressos financers

(17)

4.690

Despeses financeres amb empreses del grup (Nota 14.1)
Despeses financeres amb tercers

(4.676.560)

(4.676.560)

(67.177)

(66.917)

Despeses financeres

(4.743.737)

(4.743.477)

Diferencies de canvi

(1.088)

(698)

(23.250)

-

(iU68.092)'

(.1.7'39.485)

Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
'Fotal ~esL!ltat\ ~inanC?er
Els 'Ingressos financers
excedents de tresoreria.

amb tercers' de I'exercici 2018 feien referencia

al rendiment

per les inversions deis

Les 'Oespeses financeres' recullen básicarnent els interessos derivats del deute amb Aigües de Barcelona Finance,
S.A.U. (Nota 10).
El 'Oeteriorament

deis instruments financers' correspon a la liquidació de la societat R+i Allianee (Nota 7.2).
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13.5 Honoraris

d'auditoria

Els honoraris percebuts per I'auditor de la Societat han estat els següents, en euros:

2019

2018

Auditoria

54.061

53.105

Altres treballs

65.200

17.500

~,19.261

70.605

total Honoraris

'Altres treballs' inclou principalment la revisió de l'lnforme de Sostenibilitat i de l'Estat d'lnformació

14.

Operacions

No Financera.

i saldos amb parts vinculades

14.1 Operacions

amb parts vinculades

Les operacions realitzades amb parts vinculad es durant I'exercici 2019 són própies del gir o tráfic ordinari i han
estat realitzades en condicions normals de mercat.
a) Saldos i transaccions

amb empreses

del Grup

Les operacions realitzades amb entitats participades s'han efectuat en condicions normals de mercat, considerant
la contraprestació que estaria disposada a pagar una entitat que no estigués vinculada per la contractació deis
diversos serveis que s'assenyalen. La política de preus seguida per a les principals operacions vinculades és la
següent:
Préstecs:
Atesa la naturalesa d'aquestes transaccions, el rnétode de valoració més adequat per justificar que la remuneració
pactada és el rnetode del preu lliure comparable. Pel que fa a aíxó, la política general és la d'establir tipus d'ínterés
referenciats a un ti pus base, Euríbor o deute de l'Estat, a I'efecte de mitigar qualsevol impacte derivat d'una variació
deis tipus de mercat.
Serveis de gestió i administració

prestats per altres societats vinculades:

La retribució d'aquest tipus de serveis es determina basant-se en un model definit per aplicació d'un percentatge
sobre la xifra de negocis.
Arrendaments:
El preu deis arrendaments
comparable.

2

s'estableix basant-se en el m arrendat, tenint com a meto de de valoració el preu lliure

Tot seguit es detallen les empreses vinculades amb la Societat segons la naturalesa de vinculació, pels exercicis
2019 i 2018:
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Naturalesa

de vinculació

Aigües de Barcelona Finance, S.A.U.

Empresa del grup

Aquae Security, SAU.

Empresa del grup

Aqualogy Business Software, S.A.

Empresa del grup

Aqualogy Solutions, SAU.

Empresa del grup

Aquambiente,

Empresa del grup

Servicios para el Sector del Agua ,SAU.

Empresa del grup

Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U.
Área Metropolitana

Companyia

Accionista

de Barcelona

CETaqua, Centro Tecnológico

Empresa del grup

del Agua, Fundación Privada

Empresa del grup

d' Aigües de Sabadell, S.A.

Accionista

Criteria Caixa, S.A.U.
Drenatges Urbans del Besos, S.L.

Empresa del grup

Fundació Agbar

Empresa del grup

Interlab Laboratorios,

Empresa del grup

S.L.U.

Labaqua,S.A.U.

Empresa del grup

Logistium Servicios Logísticos, S.A.

Empresa del grup
Accionista

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU.
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento
Suez Agua, Concesiones

de Aguas, SAU.

Empresa del grup
Empresa del grup

Ibérica, S.L.U.

Empresa del grup

Suez Spain, S.L.
Synectic Tecnologías

Empresa del grup

de la Información, SAU.

UTE Col.lectors Área Metropolitana

Empresa del grup

UTE lnsta.Iacions

Empresa del grup

Sanejament Área Metropolitana

Emoresa del oruo

UTE Transport

Naturalesa

de vinculació

Aigües de Barcelona Finance, S.A.U.

Empresa del grup

Aquae Security, SAU.

Empresa del grup

Aqualogy Solutions, S.A.U.

Empresa del grup

Aquambiente,

Empresa del grup

Servicios para el Sector del Agua ,SAU.

Aquatec, Proyectos

Empresa del grup

para el Sector del Agua, S.A.U.

Área Metropolitana

Accionista

de Barcelona

Centro Operativo Ciclo Comercial, SAU.

Empresa del grup

CETaqua, Centro Tecnológico

Empresa del grup

Companyia

2019

del Agua, Fundación Privada

Empresa del grup

d' Aigües de Sabadell, SA

Accionista

Criteria Caixa, SAU.
Drenatges Urbans del Besos. S.L.

Empresa del grup

Fundació Agbar

Empresa del grup

Interlab Laboratorios,

Empresa del grup

S.L.U.

Labaqua,S.A.

Empresa del grup

Logistium Servicios Logísticos, SA

Empresa del grup

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU.
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento
Suez Agua, Concesiones

Accionista

de Aguas, SAU.

Empresa del grup
Empresa del grup

Ibérica, S.L.U.

Empresa del grup

Suez Spain, S.L.
Synectic Tecnologías

Empresa del grup

de la Información, SAU.

UTE Col.lectors Área Metropolitana

Empresa del grup

UTE Insta.lacions

Empresa del grup

Sanejament Área Metropolitana

Emoresa del cruo

UTE Transport
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El detall de les principals transaccions amb impacte en el compte de pérdues i guanys al 31 de desembre de 2019
i al31 de desembre de 2018, així com els saldos mantinguts amb entitats vinculades és el següent, en euros:

Exercici

2019

Empreses

Accionistes

-

Aprovisionaments

del grup

(4.662.525)

(891.530)

Arrendaments
Serveis prestats
Serveis rebuts

(147.640)

44.633.750

3.159.908

(26.845.725)

(18.627.560)

Interessos pagats

-

Dividends pagats

(20.645.431 )

Clients
Prove'idors

(4.676.560)
-

57.949

209.776

(4.768.516)

(1.472.860)

Deutes a lIarg termini

-

(196.000.000)

Deutes a curt termini

-

(1.383.749)

Exercici

2018

Empreses

Accionistes

-

Aprovisionaments
Arrendaments
Serveis prestats
Serveis rebuts

del grup

(4.957.648)

(914.842)

(31.051)

38.106.054

2.267.500

(26.997.439)

(31.729.477)

-

Interessos pagats

(4.676.560)

-

(25.642.005)

Dividends pagats
Clients
Provetdors

1.468.845

204.890

(5.200.248)

(2.423.528)

Deutes a lIarg termini

-

(196.000.000)

Deutes a curt termini

-

(1.383.749)
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b) Saldos i transaccions

amb personal

clau de la Direcció

de la Societat

La Societat no ha dut a terme durant I'exercici 2019 operacions de cap tipus ni manté saldos ni compromisos a 31
de desembre de 2019 amb personal clau de la Direcció de la Societat addicionals a les incloses a la Nota 14.2.

14.2 Retribucions

i compromisos

al Consell d'Administració

a)

i compromisos

amb l'Alta Direcció

Retribucions

i a l'Alta Direcció

A efectes d'informació en aquest apartat, la Societat considera com personal d'Alta Direcció a aquells directius que
no formen part del Consell d'Administració,
pero ocupen els cárrecs de major responsabilitat dintre de la
Companyia. Ara bé, aquesta denominació, ho és a efectes informatius, no s'ajusta a alió establert al Reial Decret
1382/85, d'1 d'agost, que regula la relació laboral de carácter especial del personal d'Alta Direcció.
La retribució rebuda per l'Alta Direcció durant l'exercici 2019 ha estat de 1.271 milers d'euros, 1.230 milers d'euros
I'exercici 2018.
b)

Retribucions

i compromisos

amb els membres

del Consell d'Administració

Durant els exercicis 2019 i 2018, els membres del Consell d'Administració de la Societat no han meritat cap import
en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dietes ni d'atencions estatutáries.
No obstant, la retribució del Secretari del Consell d'Administració de la Societat per la prestació d'aquest servei
durant I'exercici 2019 ha estat de 90.000 euros, el mate ix import que en I'exercici 2018.
Durant els exercicis 2019 i 2018, la Societat no ha remunerat a persones físiques per representar-la
d'administració de societats en les que la Societat pogués ser persona jurídica administradora.

en órgans

Durant els exercicis 2019 i 2018, la Societat no ha aportat cap import a plan s de pensions i a pólisses deis Membres
del Consell d'Administració.
Durant els exercicis 2019 i 2018, la Societat no ha satisfet cap prima d'assequranca
c)

Informació

conforme

a I'article

229 del Text Refós de la Llei de Societats

de responsabilitat

civil.

de Capital

En relació a si en el període al que es refereixen aquests comptes anuals i fins a la data de formulació deis mateixos,
és a dir entre 1 de gener de 2019 i 11 de rnarc de 2020, consellers ito persones a ells vinculades, han incorregut
en conflicte, directe o indirecte, amb l'interes de la Societat, es manifesta, amb base a la informació per aquells
comunicada a la Societat, que els consellers, ni persones a ells vinculades, d'acord amb la informació de la qual
tenen coneixement, i que han pogut obtenir diligentment, no han incorregut en cap situació de conflicte d'interés
amb la Societat.
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15. Compromisos per premi de jubilació
L'análisi del moviment de les obligacions i del valor raonable deis actius afectes a compromisos
definida per premi de jubilació de I'exercici 2019 es mostra a continuació, en euros:

Resultats
Desembre
2019

Valor actual de les obligacions

a 1 gener de 2019

851.283
a 31 desembre de 2019

(Despesa) I

(Pérdua) I

Ingrés

Benefici

(101.638)

(749.645)

(97.024)

781.032

216.257

(198.662)

31.387

216.257

(Cobraments)

I

Pagaments

5.157.507

Valor raonable deis actius afectes al pla a 1 gener de 2019

4.033.500

Moviments de I'any

900.265

Valor raonable deis actius afectes al pla a 31 desembre de 2019

4.933.765

Actiu I (Passiu)

net registrat

a 31 desembre

de 2019

(223.742)

Impactes

als EEFF a 31 de desembre

de 2019

totals

Tresoreria

4.306.224

Moviments de I'any
Valor actual de les obligacions

Reserves

de prestació

El detall de prestació definida per premi de jubilació de I'exercici 2018 va ser, en euros:

Resultats
Desembre
2018

Valor actual de les obligacions

a 1 gener de 2018

(100.000)
de 2018

(66.000)

Valor raonable deis actius afectes al pla a 31 desembre de 2018

4.033.000

Actiu I (Passiu)

(273.000)

Impactes

de 2018

totals als EEFF a 31 de desembre

de 2018

(Perdua) I

(Cobraments) I

Ingrés

Benefici

Pagaments

-

82.000

18.000

(293.000)

57.000

170.000

(211.000)

75.000

170.000

4.099.000

Moviments de I'any

a 31 desembre

(Despesa) I

4.306.000

Valor raonable deis actius afectes al pla a 1 gener de 2018

net registrat

Tresoreria

4.406.000

Moviments de I'any
Valor actual de les obligacions a 31 desembre

Reserves
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14

sobre medi ambient

i compromis

social amb el territori

A 31 de desembre de 2019, la Societat té diversos elements en el seu immobilitzat, la finalitat deis quals és ajudar
a la minimització de I'impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient. El detall d'aquests elements
i el seu valor net comptable al tancament de l'exercici 2019 i 2018 és el següent, en euros:

Pla millora rendiment xarxa

2019

2018

27.634.781

26.311.044

709.560

755.150

20.082.577

15.968.885

'48/426.918

43\035.07.9

Planta tractament fangs ETAP SI. Joan Despí
Altres actius mediambientals

"Fetal

A la segona clausula de l'Acord Marc, s'estableixen tres objectius estratéqlcs per tal de garantir el nivell de servei
dins l'árnbít de gestió d'Aigües de Barcelona i un d'aquests objectius és la gestió ambiental i la sostenibilitat.
Durant I'exercici 2019, la Societat ha incorregut en diverses des peses amb I'objectiu de protegir i millorar en aquest
árnbit per un import total de 6.656.549 euros (697.569 euros al 2018). L'increment respecte I'exercici anterior es
deu a un canvi de criteri per la incorporació de les despeses associades a I'activitat de Sanejament.
D'altra banda, la Societat ha realitzat diverses aportacions
aspectes mediambientals, de les quals destaquen:

a fundacions

i societats de recerca relacionades amb

•

Aportacions a la Fundació Agbar per un import total de 1.741.000 euros a I'exercici 2019,1.705.00
euros a
I'exercici 2018. Aquesta fundació dedica una part significativa del seu pressupost anual a projectes relacionats
amb la protecció i millora del medi ambient, al compromís social amb el territori i a la millora de la qualitat de
vida de les persones.

•

Aportacions a CETaqua, Centro Tecnológico
2.770.646 euros a I'exercici 2018.

del Agua per un import de 2.613.328 euros a I'exercici 2019,

La Societat disposa de pólisses d'assequranca així com de plans de seguretat que permeten assegurar
raonablement la cobertura de qualsevol possible contingencia que es pogués derivar de la seva actuació
mediambiental.

17. Informació
d'informació"

sobre el període mig de pagament a prove"idors.
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol

Disposició

addicional

tercera "Deure

La disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de
Capital per la millora del govern corporatiu, va modificar la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lIuita contra la
morositat a les operacions comercials. La resolució de 29 de gener de 2016, de l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes, sobre la informació a incorporar a la memoria deis comptes anuals en relació al període mig de
pagament a proveldors en operacions comercials estableix la informació a subministrar en relació amb el període
mig de pagament a provetdors, en base a la metodologia de calcul establerta en la mateixa resolució, essent la
informació per I'exercici 2019 i 2018 la següent:
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Exercici

Exercici

Dies

Dies

Període mig de pagament a prove'idors (1)

42

44

Rati d'operacions

pagades (2)

42

45

Rati d'operacions

pendents de pagament (3)

39

35

Exercici

2019

Exercici

2018

2018

Euros

Euros

I Total pagaments

realitzats

417.061.492

425.753.535

pagaments

pendents

35.516.779

35.357.800

I Total

18.

2019

(1)

Període mig de pagament a proveidors: S'entendrá com la mitjana ponderada entre el rati d'operacions
pagades i el rati d'operacions no pagad es.

(2)

Rati d'operacions pagades: S'entendrá per la diferencia ponderada entre els dies naturals que hagin
transcorregut des de la data de recepció deis béns o serveis ( no obstant, a falta de informació fiable sobre
el moment en que es produeix aquesta circurnstáncia, es prendrá la data de recepció de la factura) fins el
pagament material de I'operació.

(3)

Rati d'operacions pendents de pagament: S'entendrá per la diferencia ponderada entre, els dies naturals
que hagin transcorregut des de la data de recepció deis béns o serveis ( no obstant, a falta de informació
fiable sobre el moment en que es produeix aquesta circurnstáncia, es prendrá la data de recepció de la
factura) fins I'últim dia del període al que es refereixin els comptes anuals.

Fets posteriors
Des del 31 de desembre de 2019 fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals, el fet posterior que s'ha
produ'it és que aquest incident de nullitat d'actuacions, -que és únic, ja que existeixen altres tres Sentencies de
contingut identic amb parts contraries diferents que no I'han plantejat- ha estat adrnes per mitja de Providencia de
data 15 de gener de 2020, donant trasllat a Aigües de Barcelona i SGAB que han formulat al-leqacions en oposició
en data 27 de gener de 2020, sol-licltant la desestimació de I'incident de nul·litat, aixi com la imposició de costes i
una multa al sol-licítant per I'ús temerari i sense fonament d'aquest mitja de protecció deis drets fonamentals.

19.

Formulació

i aprovació

deis comptes

anuals

Els comptes anuals de I'exercici 2019 han estat formulats pel Consell d'Administració de la Societat i se sotmetran
a I'aprovació de la Junta General Ordinaria d'Accionistes de la Societat, i s'estima que seran aprovats sense cap
modificació.
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Aigües de Barcelona,
l' Aigua, S.A.

Empresa Metropolitana

de Gestió del Cicle Integral de

Informe de Gestió corresponent a I'exercici anual acabat el31 desembre de 2019

1, Análisl

de resultats

L'lmport net de la xifra de negocis
assolit els 162,68 Hm3.
El Resultat

d'explotació

2, Análísl de I'evolució

de I'exercici 2019 és de 425.304.252

euros, i el volum d'aigua consumida ha

se situa en 35.257.350 euros i el Resultat Net del període ascendeix a 22.221.895 euros.

deis negocis

Per acord del Comité Institucional de seguiment de I'Acord Marc AMB-Aigües de Barcelona celebrat en data 20 de
desembre de 2018, ratificat posteríorment pel Consell Metropolitá de l'Area Metropolitana de Barcelona, es va
decidir congelar la tarifa per I'any 2019, fent que es mantingués sense variacions respecte la darrera aprovada a
I'any 2018 i aplicada des de 1'11 de maig de 2018. En data 29 d'octubre de 2019, el Consell Metropolita de l'Area
Metropolitana de Barcelona va aprovar definitivament l'Ordenanca reguladora de les prestacions patrimonials
públiques no tríbutáries aplicables a la prestació del servei públic d'abastament d'aigua potable en l'árnbit territorial
de l'Area Metropolitana de Barcelona, que incorpora al seu Annex II noves tarifes per l'árnbít d'abastament d'Aigües
de Barcelona per a I'any 2020, d'aplicació a partir de 1'1 de gener de 2020.
El volum total d'inversions previst per la Societat durant I'exercici 2020 és de 41 milions d'euros destinat
principalment a inversions en infraestructura hidráulica a l'Area Metropolitana de Barcelona.
Per I'exercici 2020, com a conseqüencia
nivell d'ingressos i de resultats.
3. Recerca i Desenvolupament

de l'aplicació de la nova tarifa aprovada, es preveu una disminució del

i Compromís

social amb el territori

Els nostres principis ens exigeixen un desenvolupament del negoci de manera sostenible i la recerca constant de
solucions innovadores que siguin útils per a la societat i queestiguin orientades a un present i un futur amb més
qualitat de vida. Per aquest motiu la Societat ha realitzat aportacions a la Fundació Agbar i a CETaqua, Centro
Tecnológico del Agua, encarregades de portar a terme aquestes activitats, per import de 1.741.000 euros i
2.613.328 euros, respectivament. Les despeses per recerca i desenvolupament han ascendit a 1.777.406 euros
durant I'exercici 2019,1.775.270
euros en I'exercici 2018.
4.

Negocis sobre accions

própies

No ha existit cap operació amb les accions de la Societat que hagi donat lIoc a l'existéncia d'accions própies en
poder de la Societat.
5. Avaluació

del risc deis instruments

financers

Les polítiques de gestió de riscos de la Societat esta n establertes pels Administradors.
polítiques, els Administradors de la Societat han establert una serie de procediments
gestionar els riscos als quals s'enfronta la Societat.

Sobre la base d'aquestes
i controls per identificar i

A continuació s'indiquen els principals riscos financers que impacten a la Societat:
Risc de crédit
El risc de crédit és el potencial incompliment de la contrapartida financera. Amb carácter general, la Societat manté
la seva tresoreria i actius líquids equivalents en entitats financeres d'elevat nivell creditici i no existe ix una
concentració significativa del risc de crédit amb tercers.
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Risc de liquiditat
El risc de liquiditat es produeix per la possibilitat que la Societat no pugui disposar de fons líquids o accedir-hi en
la quantia suficient i a un cost raonable, per fer front en tot moment a les seves obligacions de pagament.
Amb la finalitat d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la
seva activitat, la Societat disposa de tresoreria i inversions financeres a curt termini com mostra el seu batane,
Risc de tipus d'interes
La Societat no assumeix risc de tipus d'interés significatiu ja que els contractes que manté deis seu s instruments
financers es troben referenciats a tipus fixes, La Societat no manté instruments financers de cobertura.
Risc tipus de canvi
La Societat no manté operacions financeres ni comercials significatives que impliquin exposició al risc de tipus de
canvi.
6. Informació

sobre el període mig de pagament

a prove"idors

La disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de
Capital per la millora del govern corporatiu, va modificar la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lIuita contra la
morositat a les operacions comercials. La resolució de 29 de gener de 2016, de l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria
de Comptes, sobre la informació a incorporar a la memoria deis comptes anuals en relació al període mig de
pagament a proverdors en operacions comercials estableix la informació a subministrar en relació amb el període
mig de pagament a proveídors, en base a la metodologia de cálcul establerta en la mateixa resolució, essent la
informació per I'exercici 2019 i 20181a següent:
Exercici

Periode mig de pagament

a provetdors (1)

2019

Exercici

Dies

Dies

42

44

Rati d'operacions

pagades (2)

42

45

Rati d'operacions

pendents de pagament (3)

39

35

Exercici

I Total
I Total

2019

Exercici

2018

2018

Euros

Euros

pagaments

realitzats

417.061.492

425.753.535

pagaments

pendents

35.516.779

35,357,800

(1)

Període mig de pagament a prove'idors: S'entendrá com la mitjana ponderada entre el rati d'operacions
pagades i el rati d'operacions no pagad es.

(2)

Rati d'operacions pagades: S'entendrá per la diferencia ponderada entre els dies naturals que hagin
transcorregut des de la data de recepció deis béns o serveis ( no obstant, a falta de ínforrnacíó fiable sobre
el moment en que es produeix aquesta circurnstáncia, es prendrá la data de recepció de la factura) fins el
pagament material de I'operació.

44

ON4989120

CLASE 8.a
"

r

l' I

'

(3) Rati d'operacions pendents de pagament: S'entendrá per la diferencia ponderada entre, els dies naturals
que hagin transcorregut des de la data de recepció deis béns o serveis ( no obstant, a falta de informació
fiable sobre el moment en que es produeix aquesta círcumstáncia, es prendrá la data de recepció de la
factura) fins I'últim dia del període al que es refereixin els comptes anuals.

7. Principals

riscos i incerieses

La finalitat de la Política General de Riscos de la Societat és generar valor per els seu s grups de relació. Per aquest
motiu, els factors crítics associats als diferents negocis i localitzacions són considerats, en la seva doble vessant
de generadors de riscos (a evitar, reduir, compartir o acceptar) i d'oportunitats. Constitueix un repte permanent
deis Organs de Govern i Direcció de la Societat, en I'establiment de la seva estrategia, la determinació de I'equilibri
óptirn entre riscos i oportunitats que permeti la maximització de valor.
En aquest context complex, i a la vegada canviant, la política de riscos seguida per la Societat te por objecte la
consecució de la seguretat raonable de que els principals riscos es trobinadequadament
identificats, valorats,
gestionats i controlats, establint els mecanisrnes i principis per a una correcta gestió del binomi risc/oportunitat que
permeti assolir els objectius fixats en el Pla Estratéqic, salvaguardant els resultats, reputació i imatge de la Societat
i defensant els interessos deis diferents grups d'ínteres de la Societat.
La Gestió de Riscos a la Societat s'entén com un procés efectuat per persones integrades en tots els nivells de la
organització consistent en la identificació, avaluació i priorització deis riscos als que es troba sotmesa la Societat,
amb I'objectiu de mitigar-los fins aconseguir un nivell que es consideri acceptable, d'acord a una politica definida,
implantant les salvaguardes necessáries.
El procés d'identificació, avaluació, control i mitigació de riscos té el seu reflex final en el Mapa de Riscos que
realitza la Direcció, on es mostren els principals riscos als que ha de fer front la Societat com a conseqüéncía de
la seva activitat, així com de la seva evolució. Els diferents riscos identificats en el Mapa de Riscos es troben
englobats en tres categories clarament diferenciades: riscos estratéqics, riscos financers i riscos operatius.
En el mateix sentit, el Consell d'Administració exerceix funcions de supervisió de I'evolució deis negocis i de
seguiment periódic deis sistemes implantats per al control intern i gestió de riscos.
En dates 9 i 10 de rnarc de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ("TSJC"), sala del contenciósadministratiu, va dictar 4 sentencies anuHant els Acords de l'Area Metropolitana de Barcelona de 6 de novembre
de 2012 i de 21 de maig de 2013, que tenen per objecte I'aprovació de: (i) I'establiment del servei del cicle integral
de I'aigua, que integra els serveis de titularitat de I'AMB d'abastament d'aigua en baixa, de sanejament en alta i
depuració d'aigües residuals, i de regeneració d'aigües residuals (Servei del Cicle Integral); (ii) la memoria
justificativa, el projecte d'establiment i el reglament del. régim jurídic de la prestació del Servei del Cicle Integral;
(iii) I'establiment del sistema de gestió del Servei del Cicle Integral rnitjancant una societat d'economia mixta, sota
la modalitat de conveni amb la societat preexistent, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA ("SGAB"); i (iv)
els estatuts de la nova societat d'economia mixta denominada Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de
Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA ("AB") i el conveni entre I'AMB i SGAB sobre la seva condició de societat
existent.
Els recursos estimats pel TSJC van ser els següents:
Recurs contenciós-administratiu
("AQUALlA");
Recurs contenciós-administratiu
Recurs contenciós-administratiu
("SEASA");
Recurs contenciós-administratiu

n0404/2012

interposat

per Aqualia,

Gestión

Integral

del Agua,

nO27/2013 interposat per Acciona Agua, SA ("ACCIONA");
nO364/2012 interposat per la Sociedad Española de Abastecimientos,
nO371/2012 interposat per Aguas de Valencia, S.A, ("AVSA");
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Contra les sentencies dictades pel TSJC van ser interposats per SGAB i AB recursos de cassació davant del
Tribunal Suprem:
Recurs
Recurs
Recurs
Recurs

de
de
de
de

cassació
cassació
cassació
cassació

nO1437/2016, part contraria AQUALlA
nO1434/16, part contraria ACCIONA
nO1435/1.6, part contraria SEASA
n" 1430/16 part contraria AVSA

La decisió d'interposar els corresponents recursos de cassació davant del Tribunal Suprem va ser adoptada en
considerar que existeixen motius raonats i suficients que sustenten la seva viabilitat jurídica, als efectes
d'aconseguír la revocació de les sentencies en estímació deis dits recursos per l'Alt Tribunal.
Aquestes sentencies, que no eren fermes fins que es pronunciés el Tribunal Suprem, han estat anul-lades i
cassades per la Sala Tercera (contenciós administratiu), secció cinquena del Tribunal Suprem que, resolent els
recursos de cassació interposats, en data 20 de novembre de 2019 ha dictat les Sentencies següents:

Sentencia núm. 1611/2019 (Recurs de cassació nO 1437/16, part contraria AQUALlA), declarada ferma a
través de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 28 de novembre de 2019.
Sentencia núm. 1612/2019 (Recurs de cassació n" 1434/16, part contraria ACCIONA), declarada ferma a
través de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 5 de desembre de 2019.
Sentencia núm. 1613/2019 (Recurs de cassació nO 1435/16, part contraria SEASA), declarada ferma a
través de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 12 de desembre de 2019.
Sentencia núm. 1610/2019 (Recurs de cassació nO1430/16 part contraria AVSA), declarada ferma a través
de la Diligencia d'ordenació d'aquella mateixa Sala de data 10 de desembre de 2019.

Aquestes Sentencies del Tribunal Suprem han confirmat la validesa i legalitat deis acords metropolitans de data 6
de novembre de 2012 i de 21 de maig de 2013 abans esmentats, quedant així consolidada la concessió.
Única i excluslvament contra la Sentencia núm. 1612/2019, de data 20 de novembre de 2019, ACCIONA ha
presentat en data 18 de desembre de 2019 incident de nullitat d'actuacions davant el propi Tribunal Suprem per
presumpta vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva de I'article 24.1 de la Constitucló Espanyola i
sol-licita que en cas d'estimar-se I'incident de nul-litat es dicti nova sentencia desestimatória del recurs de cassació
i que també es deixin sense efecte les altres tres sentencies.

8. Fets posteriors
Des del 31 de desembre de 2019 fins a la data de formulació d'aquests comptes anuals, el fet posterior que s'ha
produit és que aquest incident de nul-litat d'actuacions, -que és únic, ja que existeixen altres tres Sentencies de
contingut idéntic amb parts contraries diferents que no I'han plantejat- ha estat adrnés per mitja de Providéncia de
data 15 de gener de 2020, donant trasllat a Aigües de Barcelona i SGAB que han formulat al-leqacions en oposició
en data 27 de gener de 2020, sollicitant la desestimació de I'incident de nul-Iitat, així com la imposició de costes i
una multa al sol-ltcitant per I'ús temerari i sense fonament d'aquest mitja de protecció deis drets fonamentals.
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9. Estat d'informació
diversitat)

no financera (Llei 11/2018, de 28 de desembre, en materia d'informació no financera i

En informe separat es formula pels membres del Consell d'Administració I'Estat d'informació no financera, que
forma part d'aquest Informe de Gestió.
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Els presents comptes anuals (integrats pel Balan9, el Compte de Pérdues i Guanys, l'Estat de
Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i la Memória) i !'Informe de Gestió d'Aigües
de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. corresponents
a l'exercici 2019, formulats pel Consell d'Administració de la Societat en data 11 de mar9 de
2020, consten de 47 folis de paper timbrat de l'Estat, classe 8ª nombres ON4989076 a
ON4989122, tots dos inclosos, i en els folis de la mateixa classe 8ª nombres OM9969471 a
OM9969473 en els quals figuren les signatures deis Consellers que els subscriuen.

Barcelona, 11 de mar9 de 2020

Sr. Angel Simon Grimaldos
President

Sociedad General de Aguas de Barcelona,
S.A.U. (Sr. Albert Martínez Lacambra)
Conseller delegat

Sr.
Conseller
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