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L’exercici 2020 s’ha desenvolupat dins d’un

pràctica inexistència de turisme ha tingut

context de forta recessió econòmica arran

uns efectes molt negatius en els ingressos

de la crisi sanitària i econòmica derivada

dels Aparcaments i l’AREA. L’impacte ha es-

de la COVID-19 i de les mesures establertes

tat encara més gran en els serveis de lleure,

per les diferents administracions central,

afectats per les restriccions sanitàries,

autonòmica i local. Després de la declaració

que impossibilitaven l’organització d’actes

de l’estat d’alarma i el confinament domici-

multitudinaris i amb períodes de tancament

liari, es van adoptar un conjunt de mesures

forçós que han suposat la cancel·lació

amb l’objectiu de reprendre i dinamitzar les

d’actes programats a les instal·lacions de

activitats afectades, així com minimitzar

l’Anella Olímpica i el Parc del Fòrum, així

Sostenibilitat econòmica

els efectes negatius de la crisi sanitària de

com els tancaments i les limitacions de
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la COVID-19, dirigides a:

capacitat del Park Güell i el Zoo de Barce-

Alineació de la cadena de subministrament
sostenibles

Informació de la memòria
Verificació externa i assegurament

lona, que han suposat un descens dràstic
— Minimitzar els impactes econòmics,
consegüent pèrdua d’ingressos.
— Preservar la condició d’empresa de mercat, per tal de garantir-ne la competitivi-

Índex de continguts GRI i taula

tat i l’equiparació de condicions respecte

del Pacte Mundial

a altres operadors privats.

és que s’ha mantingut el nivell d’inversions
previstes, amb una repriorització d’algunes actuacions, per tal d’adaptar-les al
nou context sanitari, econòmic i social, de
companyia i de ciutat, amb inversions en la
millora de les instal·lacions i en la digita-

d’ingressos, ha estat més elevat del previst

lització dels serveis per un import de 12,7

inicialment. En aquest context, tant els

milions d’euros.

els de l’àmbit del lleure s’han vist clarament
afectats per les limitacions a la llibertat de
circulació i a l’activitat comercial, turística
memòria de sostenibilitat 2020

Un altre aspecte rellevant que cal destacar

L’impacte global, pel que fa a la pèrdua

serveis relacionats amb la mobilitat com

89

dels visitants.

derivats de l’aturada de l’activitat i de la

i recreativa. La reducció de la mobilitat i la

Per tal de fer front de la millor
manera als reptes actuals i
futurs, sota la coordinació de la
Direcció Economicofinancera,
es va treballar per a la revisió
del pressupost 2020. L’objectiu
d’aquesta revisió és la definició
d’un nou marc econòmic de
referència, adaptat al nou context
econòmic de la companyia, de la
ciutat i del país.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

INVERSIONS
(BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EN MILERS D’EUROS)
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Els ingressos de les activitats han estat de 76,4 milions d’euros, un 41 %

Actiu

inferiors als de 2019. Amb els dividends de les empreses participades i les
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subvencions a l’explotació, els ingressos d’explotació de l’exercici 2020 s’han
situat en 83,6 milions d’euros.

2019

2020

5.970

6.137

Immobilitzat material

156.357

157.356

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini

188.528

198.528

98.087

61.683

Immobilitzat intangible

Inversions financeres a llarg termini

Per tal de minimitzar les despeses, s’han aplicat mesures de contenció,
com els ERTO. També s’han assumit despeses extraordinàries per a la
prevenció i la cura de la salut, així com per a les indemnitzacions per con-

Actius per impost diferit

378

487

Total d’actiu no corrent

449.320

424.191

9.606

9.362

16

15.833

833

57

Deutors comercials i altres comptes per cobrar

tractes suspesos.

Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini

Enguany, el resultat de l’exercici 2020 presenta una pèrdua de
25.591.708,87 d’euros.

Efectiu i altres actius líquids equivalents

21.556

2.118

Total d’actiu corrent

32.011

27.370

481.331

451.561

2019

2020

Fons propis

413.914

394.322

Capital

36.000

36.000

Total d’actiu

Sostenibilitat ambiental

Patrimoni net i passiu

VALOR ECONÒMIC GENERAT I DISTRIBUÏT (€)
Sostenibilitat econòmica
Tranparència en els resultats econòmics

Component

Alineació de la cadena de subministrament
sostenibles

Valor Econòmic Directe Creat (VEC)

Prima d’emissió

a) Ingressos

Reserves

Informació de la memòria

Valor Econòmic Distribuït (VED)

Verificació externa i assegurament

2019

2020

131.327.380,44

83.563.909,85

b) Despeses operatives

−42.192.083,43

–36.549.515,02

c) Salaris i beneficis socials per al personal

–64.608.841,12

–60.561.081,82

-

-

–1.771.330,60

–903.893,72

-

-

–13.176.083,40

–11.141.123,16

d) Pagaments a proveïdors de capital

Índex de continguts GRI i taula

e) Pagaments a governs

del Pacte Mundial

f) Inversions a la comunitat
Valor Econòmic Retingut (VER)
(calculat com a valor econòmic
generat menys valor econòmic)

Resultat de l’exercici

9.579

–25.592

–6.000

-

Ajust per canvis de valor

23.957

23.957

Subvencions, donacions i llegats rebuts
Total de patrimoni net
Deutes amb entitats de crèdit (crèdit)
Passius per impost diferit
Periodificacions a llarg termini
Total de passiu no corrent
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
Creditors comercials i altres comptes per pagar
Periodificacions a curt termini

memòria de sostenibilitat 2020

148.151
235.763

Dividend a compte

Deutes a curt termini
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148.151
226.184

237

229

438.107

418.508

-

-

3.124

3.057

832

811

3.956

3.868

18.320

7.660

1.628

2.831

17.852

17.263

1.467

1.430

Total de passiu corrent

39.267

29.185

Total de patrimoni net i passiu

481.331

451.561

PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS DIVERSES

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
(BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EN MILERS D’EUROS)
Compte de pèrdues i guanys

102-5, 102-2, 102-45

2019

2020

Aparcaments

27.523

20.413

AREA i Grua Municipal

51.625

39.067

4.581

3.777

61

59

2.311

952

-

-

8.589

2.920

Anella Olímpica

10.067

1.956

Park Güell

21.265

4.278

3.197

577

Parc de Montjuïc

219

202

Sostenibilitat ambiental

Altres serveis

281

746

Sostenibilitat econòmica

Import net de la xifra de negocis
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–12.259

–8234

Despeses de personal

–64.609

–60.561

Altres despeses d’explotació

–30.726

–30.388

Amortització de l’immobilitzat i subvenció de capital

–10.265

–11.486

–5.299

906

–1

–15

Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat
Resultat d’explotació
Ingressos financers

Índex de continguts GRI i taula

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers

del Pacte Mundial

Resultat financer
Resultat abans d’impostos
Impost sobre beneficis
Resultat de l’exercici
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memòria de sostenibilitat 2020

2.824
79.228

Aprovisionaments

Altres resultats

Verificació externa i assegurament

1.607
131.326

8.167
2

–26.219
5

La societat gestiona una sèrie d’activitats i de serveis municipals de forma
directa (vegeu les seccions «Activitats per a una Barcelona saludable i capdavantera» i «Serveis corporatius per a una gestió eficient») i de manera
indirecta, mitjançant la participació en altres societats.
Com a conseqüència, és accionista d’un grup d’empreses, format per 4
societats, i del seu grup, en què la participació és majoritària (superior al
50 %). També té una participació minoritària, d’entre el 12,0 % i el 40,0 %,
en 5 empreses més.
B:SM, SA, és una societat anònima 100 % participada per l’Ajuntament de
Barcelona. Així mateix, el grup B:SM està integrat per les societats participades següents:

Entitat participada

Participació

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA

100,00 %

Cementiris de Barcelona, SA

100,00 %

Tractament i Selecció de Residus, SA, i el seu grup

58,64 %

Mercabarna, SA

50,69 %

Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA

40,00 %

Catalana d’Iniciatives, SA (en liquidació)

24,25 %

680

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de l’Hospitalet, SA

17,55 %

2.515

685

Serveis Funeraris de Barcelona, SA, i el seu grup

15,00 %

10.682

–25.534

GL Events CCIB, SL

12,00 %

2.513

–1.103
9.579

–58
–25.592

