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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR
INDEPENDENT
A l’Accionista únic de
Barcelona Activa S.A.U. SPM
Opinió
Hem auditat els comptes anuals de Barcelona Activa S.A.U. SPM., que comprenen el balanç a
31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net,
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius,
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Barcelona Activa S.A.U. SPM., (la
Societat) a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents
a l’exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera
que resulta d’aplicació (que s’identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis
i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb
l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe.
Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons
allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit,
no hem prestat serveis diferents als de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin
afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.
Aspectes més rellevants de l’auditoria
Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional,
han estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria
dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra
auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests,
i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.
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Aspecte rellevant

Procediments aplicats

Ingressos per subvencions i transferències a l’explotació i periodificacions a curt termini (nota 10.2
i 11.2 de la memòria)
Per tal de dur a terme la seva activitat, la
Societat rep finançament de diverses entitats
públiques, majoritàriament de la Generalitat
de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona
(veure nota 16 de la memòria) en forma de
subvencions i transferències.
Les despeses associades a les subvencions
rebudes poden meritar-se a un ritme diferent
al de la concessió i reconeixement dels
ingressos. Per tal d’establir una correcta
correlació entre els ingressos i les despeses, la
Societat
comptabilitza
a
l’epígraf
“Periodificacions a curt termini” del passiu del
balanç l’import de les subvencions
concedides que encara no ha incorregut les
corresponents despeses.
La significativitat dels ingressos per
subvencions i transferències, així com dels
imports periodificats en el conjunt dels
comptes anuals motiven que hagin estat
considerats com un aspecte rellevant en
l’auditoria.

Els nostres procediments d’auditoria han
inclòs, entre d’altres, l’avaluació del control
intern de la Societat, la realització de
procediments substantius amb un abast
significatiu, entre els quals s’inclou la revisió
de una mostra de concessions de
subvencions, la sol·licitud de confirmacions
externes d’una mostra representativa dels
saldos de deutors, així com la realització de
proves destinades a verificar la correcta
imputació temporal dels ingressos a partir del
control de les despeses segons informació
facilitada per la comptabilitat analítica.
Respecte de les operacions amb l’Ajuntament
de Barcelona, hem obtingut per part d’aquest
el detall del volum d’operacions de l’exercici
així com del saldo pendent a 31 de desembre
de 2019 i hem conciliat aquesta informació
amb els registres comptables de la Societat.

Altra informació: Informe de gestió
L'altra informació comprèn exclusivament l'informe de gestió de l'exercici 2019, la formulació dels
quals és responsabilitat dels administradors de la Societat i no forma part integrant dels comptes
anuals.
La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La nostra
responsabilitat sobre la informació continguda en l'informe de gestió es troba definida en la
normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, que estableix dos nivells diferenciats
sobre la mateixa:
a) Un nivell específic que resulta d'aplicació a la informació no financera , que consisteix en
comprovar únicament que l'esmentada informació s'ha facilitat en l'informe de gestió, o,
si s'escau, que s'ha incorporat a aquest la referència corresponent a l'informe separat sobre
la informació no financera en la forma prevista en la normativa, i en cas contrari, a informar
sobre això.
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b) Un nivell general aplicable a la resta de la informació inclosa a l'informe de gestió, que
consisteix a avaluar i informar sobre la concordança de l'esmentada informació amb els
comptes anuals, a partir del coneixement de l’entitat obtingut en la realització de
l'auditoria dels comptes esmentats i sense incloure informació diferent de l'obtinguda com
a evidència durant la mateixa, així como avaluar i informar de si el contingut i presentació
d’aquesta part de l'informe de gestió són conformes a la normativa que resulta d'aplicació.
Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen incorreccions
materials, estem obligats a informar-ne.
Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit anteriorment, hem comprovat que la
informació esmentada en l'apartat a) anterior es facilita en l'informe de gestió i que la resta de la
informació que conté l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2019
i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d'aplicació.
Responsabilitat dels administradors en relació amb els comptes anuals
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la
capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el principi
comptable d’empresa en funcionament excepte si el administradors tenen la intenció de liquidar
la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que
conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria vigent
a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir
lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot
preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen
basant-se en els comptes anuals.
Com a part d’una auditoria, de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
•

Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau
o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i
obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el
cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.
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•

Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi
comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions
que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per continuar com a
empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada
en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió
modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la
data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la
causa que la Societat deixi de ser una empresa en funcionament.

•

Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els administradors de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast
i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així
com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de
l’auditoria.
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als administradors de l’entitat,
determinem les que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del
període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.
Barcelona, 8 d’abril de 2020
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.
Nº ROAC S0206

signed by
ARASA ALEGRE Digitally
ARASA ALEGRE MARIA
MARIA JOSE - JOSE - 40921719G
Date: 2020.04.08
40921719G
18:28:45 +02'00'

“Aquest informe es correspon amb el segell
distintiu núm. 20/20/02136 emès pel Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya.”

Mª Josep Arasa Alegre
Nº ROAC 15397
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Balanços a 31 de desembre de 2019 i 2018

(Expressats en euros)

A CTIU

Notes

2019

2018

A CTIU NO CORRE NT
Im m ob ilitz at intang ib le

6

1.149.078,32

1.052.712,35

158.635,93
16.957,67

165.113,33
20.317,10

973.484,72

867.281,92

Concessions
Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques
Im m ob ilitz at m aterial

7

13.303.432,59 14.076.368,73

Terrenys i construccions

9.368.547,97

9.679.430,49

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material

3.749.457,87
185.426,75

4.218.519,47
178.418,77

8

137.406,35
137.406,35

128.522,59
128.522,59

14

311.861,88

343.818,99

Immobilitzat en curs i bestretes
Invers ions financ eres a llarg term ini
Altres actius financers
A ctius p er im p os t d iferit
T OT A L A CT IU NO CORRE NT

14.901.779,14 15.601.422,66

A CTIU CORRE NT
Deutors c om erc ials i altres c om p tes a c ob rar
Clients per vendes i prestacions de serveis
Clients empreses del grup i associades

25.984.828,33 25.233.382,37
8
8/16

114.351,50
9.198.436,28

115.667,09
10.584.596,64

16.419.989,46
44,76

14.279.985,10
3.121,69

Deutors varis

8

Personal

8

Actius per impost corrent

14

Altres crèdits amb les Administracions Públiques

14

0,00
252.006,33

0,00
250.011,85

8

59.743,19

62.558,27

Invers ions financ eres a c urt term ini
Altres actius financers

59.743,19

62.558,27

51.288,34

23.138,17

4.777.925,95

7.508.098,49

4.777.925,95

7.508.098,49

P eriod ificac ions a c urt term ini
E fectiu i altres ac tius líq uid s eq uivalents
Tresoreria
T OT A L A CT IU CORRE NT

30.873.785,81 32.827.177,30

T OT A L A CT IU

45.775.564,95 48.428.599,96

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memòria formen part integrant del Balanç al 31 de desembre de 2019.
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Balanços a 31 de desembre de 2019 i 2018

(Expressats en euros)

P AT RIM ONI NET I P ASSIU

Notes

2019

2018

P AT RIM ONI NE T
Fons p rop is

9

2 . 97 7 . 2 60 , 7 3

2. 8 8 1 . 4 7 4 , 41

1 . 95 3 . 2 82 , 5 0
1.953.282,50

1. 9 5 3 . 2 8 2 , 50
1.953.282,50

92 8 . 1 91 , 9 1
179.626,25
748.565,66

8 8 9 . 4 5 3 , 05
175.752,36
713.700,69

9 5 . 7 86 , 3 2
7 . 84 0 . 3 15 , 0 2

3 8 . 7 3 8 , 86
8. 2 6 8 . 8 9 5 , 15

1 0 . 81 7 . 5 75 , 7 5

1 1. 1 5 0 . 3 6 9 , 56

13

39 5 . 3 06 , 1 9

2 4 4 . 2 8 7 , 20

395.306,19

244.287,20

11

10 3 . 1 99 , 8 1

7 8 . 6 7 0 , 74

Cap ital
Capital escripturat
Res erves
Legal i estatutàries
Altres reserves
Res ultat d e l'exercic i
Sub venc ions , d onac ions i llegats reb uts

3
10

T OT A L PA T RIM ONI NE T
P ASSIU NO CORRE NT
P rovis ions a llarg term ini
Altres provisions
Deutes a llarg term ini
Altres passius financers

103.199,81

78.670,74

P as s ius p er im p os t d iferit

14

2 . 61 3 . 4 38 , 3 2

2. 7 5 6 . 2 9 8 , 36

P eriod ific ac ions a llarg term ini

11

7 . 85 8 . 6 23 , 1 3

7. 9 7 5 . 6 2 5 , 97

1 0 . 97 0 . 5 67 , 4 5

1 1. 0 5 4 . 8 8 2 , 27

13

0,00

0 , 00

0,00

0,00

11

67 3 . 0 05 , 9 2

5 5 6 . 1 9 3 , 23

673.005,92

556.193,23

4 . 52 8 . 8 77 , 3 2

3. 1 0 6 . 4 0 7 , 85

2.855.157,27
13.275,30

1.561.533,19
88.464,01

1.025,84
476.565,31

8.335,17
436.761,32

0,00
1.182.853,60

0,00
1.011.314,16

1 8 . 78 5 . 5 38 , 5 1

2 2. 5 6 0 . 7 4 7 , 05

T OT A L PA SSIU CORRE NT

2 3 . 98 7 . 4 21 , 7 5

2 6. 2 2 3 . 3 4 8 , 13

T OT A L PA T RIM ONI NE T I P A SSSIU

4 5 . 77 5 . 5 64 , 9 5

4 8. 4 2 8 . 5 9 9 , 96

T OT A L PA SSIU NO CORRENT
P ASSIU CORRE NT
P rovis ions a curt term ini
Altres provisions
Deutes a c urt term ini
Altres passius financers
Cred itors c om erc ials i altres com p tes a p agar
Proveïdors
Proveïdors, empreses del grup i associades

11
11/16

Creditors varis

11

Personal, remuneracions pendents de pagament

11

Passius per impost corrent

14

Altres deutes amb les Administracions Públiques

14

P eriod ific ac ions a c urt term ini

10.2/11

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memòria formen part integrant del Balanç al 31 de desembre de 2019.
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis acabats
el 31 de desembre de 2019 i 2018
(Expressats en euros)

COM P T E DE P ÈRDUE S I G UA NYS

Notes

2019

2018

1.125.896,52

1.285.271,69

1.125.896,52

1.285.271,69

0,00

0,00

48.721.179,64

OP E RACIONS CONT INUA DES
Im p ort net d e la xifra d e neg ocis
Prestacions de serveis

15.a

Ap rovis ionam ents
Consum de matèries primes i altres matèries consumibles
Treballs realizats per altres empreses
Altres ing res s os d ' exp lotac ió

15.a

50.164.620,60

Ingressos accesoris i altres de gestió corrent

15.b

179.048,14

177.992,13

Subvencions d' explotació incorporades al resultat de l'exercici

11.2

49.985.572,46

48.543.187,51

Des p es es d e p ers onal

15.c

-31.980.589,98

- 30.557.625,32

-23.724.975,47

-22.982.448,57

-8.104.595,52

-7.428.194,61

Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Provisions

13/15

Altres d es p es es d ' exp lotac ió
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials

8.2/13

Altres despeses de gestió corrent
Am ortitz ac ió d e l' im m ob ilitz at
Im p utac ió d e s ub venc ions d ' im m ob ilitz at no financ er i altres

6/7
10

Deterioram ent i res ultat p er alienacions d e l' im m ob ilitz at
Resultats per alienacions de l'immobilitzat

6/7

Altres resultats
RE SULT A T D' E XPLOT ACIÓ
Ing res s os financers
De valors negociables i altres instruments financers

-151.018,99

-146.982,14

-19.007.966,07

- 19.111.786,64

-6.817.365,02

-6.739.115,16

-39.214,52

-49.214,20

-4.666,70

-783,38

-12.146.719,83

-12.322.673,90

- 1.813.522,50

- 1.845.195,43

1.715.026,79

1.737.376,46

- 18.788,90

- 57.648,50

-14.045,17

-2.178,79

-4.743,73

-55.469,71

184.676,46

171.571,90

10,58

4,91

10,58

4,91

- 56.943,61

-119.760,96

Per deutes amb tercers

-56.943,61

-119.760,96

Diferènc ies d e canvi

0,00

2,44

- 56.933,03

-119.753,61

Des p es es financeres

RE SULT A T FINA NCE R
RE SULT A T ABA NS D' IM P OST OS
Im p os tos s ob re b enefic is

14

RE SULT A T DE L'E XE RCICI P ROCE DE NT D'OP E RA CIONS CONT INUA DE S
RE SULT A T DE L'E XE RCICI

3

127.743,43

51.818,29

-31.957,11

-13.079,43

95.786,32

38.738,86

95.786,32

38.738,86

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memòria formen part integrant del Compte de pèrdues i guanys al 31 de desembre de 2019.
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Estats d’ingressos i despeses reconeguts dels exercicis
acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018

(Expressats en euros)

A)

ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Notes
Res ultat d el c om p te d e Pèrd ues i G uanys

2019

2018

95.786,32

38.738,86

1.143.586,62

1.413.466,51

(285.896,66)

(353.366,63)

857.689,96

1.060.099,88

(1.715.026,79)

(1.737.376,46)

INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET
Sub venc ions , d onacions i lleg ats reb uts
Efec te im p os itiu

10
14.d

Total ingres s os i d es p es es im p utad es d irec tam ent en el p atrim oni net
TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Sub venc ions , d onacions i lleg ats reb uts
Efec te im p os itiu
Total trans ferències al c om p te d e p èrd ues i g uanys
TOTA L D'ING RES SOS I DE SP ES ES REC ONEG UDES

10
14.d

428.756,69

434.344,12

(1.286.270,10)

(1.303.032,34)

(332.793,82)

(204.193,60)

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memòria formen part integrant de l’estat d’ingressos i despeses reconegudes al 31 de desembre de 2019.
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Estats totals de canvis en el patrimoni net dels exercicis acabats
el 31 de desembre de 2019 i 2018
(Expressats en euros)

B) ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Cap ital
E s c rip turat
SA LDO A JUST A T INICI DE L’E XE RCICI 2018

1.953.282,50

Total ingressos i despeses reconeguts

-

Altres variacions del patrimoni net 2018

-

SA LDO FINA L DE L’E XE RCICI 2018 I SA LDO INICIA L 2019

1.953.282,50

Total ingressos i despeses reconeguts

-

Altres variacions del patrimoni net 2019

-

SA LDO FINA L DE L’E XE RCICI 2019

1.953.282,50

Res erves

853.056,80
-

Res ultat d e
l’exercic i
36.396,25

Sub vencions ,
d onac ions i
lleg ats reb uts
8.511.827,61

11.354.563,16

38.738,86

-242.932,46

-204.193,60

36.396,25

-36.396,25

889.453,05

38.738,86

8.268.895,15

11.150.369,56

95.786,32

-428.580,14

-332.793,82

38.738,86

-38.738,86

928.191,91

95.786,32

-

TOT A L

7.840.315,01

-

10.817.575,74

Les Notes 1 a 19 descrites a la Memòria formen part integrant de l’estat total de canvis en el patrimoni net al 31 de desembre de 2019.
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Estat de fluxes d’ efectiu corresponents als exercicis acabats
el 31 de desembre de 2019 i 2018
(Expressats en euros)

FLUXE S D' E FE CTIU DE LE S A CTIVIT AT S D' EXPL OTA CIÓ

Notes

Res ultat d e l' exercici ab ans d ' im p os tos
A jus tos d el res ultat

2019

2018

127.743,43

51.818,29

- 173.344,65

155.059,24

Amortització de l'inmmobilitzat (+)

6/7

1.813.522,50

1.845.195,43

Correccions valoratives per deteriorament (+)

8.2

4.666,70

783,38

Variació de provisions (+)

13

151.018,99

146.982,14

Imputació de subvencions (-)

10

-1.715.026,79

-1.737.376,46

Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)

6/7

15.795,17

2.178,79

Ingressos financers (-)
Despeses financeres (+)
Diferències de canvi (+/-)
Altres ingressos i despeses (-/+)

-10,58

-4,91

56.943,61

119.760,96

0,00

-2,44

-500.254,25

-222.457,65

- 3.073.948,90

2.766.416,42

-751.445,96

-656.129,03

Canvis en el cap ital corrent
Deutors i altres comptes per a cobrar (+/-)
Altres actius corrents (+/-)
Creditors i altres comptes per a pagar (+/-)
Altres passius corrents (+/-)
Altres actius i passius no corrents (+/-)
A ltres fluxes d 'efec tiu d e les activitats d ' exp lotació
Pagaments per interessos (-)
Cobraments d'interessos (+)
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)

-25.335,09

-8.133,11

1.422.469,47

-1.559.683,62

-3.658.395,85

4.955.990,49

-61.241,47
- 1.103,65

34.371,69
- 2.517,78

-1.114,23

-2.522,69

10,58

4,91

- 3.120.653,77

2.970.776,17

- 1.152.747,50

-1.426.845,29

14

Fluxes d ' efectiu d e les activitats d ' exp lotac ió
FLUXE S D' E FE CTIU DE LE S A CTIVIT AT S D' INVE RSIÓ
P ag am ents p er invers ions (-)
Immobilitzat intangible

6

0,00

-5.777,76

Inmmobilitzat material

7

-1.152.747,50

-1.421.067,53

- 1.152.747,50

-1.426.845,29

1.543.228,73

1.360.185,99

Fluxes d ' efectiu d e les activitats d ' invers ió
FLUXE S D' E FE CTIU DE LE S A CTIVIT AT S DE FINA NÇAM ENT
Cob ram ents i p agam ents p er ins trum ents d e p atrim oni
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

1.543.228,73

1.360.185,99

1.543.228,73

1.360.185,99

- 2.730.172,54

2.904.116,87

Efectiu o equivalents al principi de l'exercici

7.508.098,49

4.603.981,62

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

4.777.925,95

7.508.098,49

Fluxes d ' efectiu d e les activitats d e finançam ent
A UG M E NT/DISM INUCIÓ NET A DE L' E FE CT IU O E QUIVA LE NT S

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memòria formen part integrant de l’estat de fluxes d’efectiu al 31 de desembre de 2019.
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Memòria dels comptes anuals 2019

1. ACTIVITAT DE L’EMPRESA
Barcelona Activa, S.A.U Societat Privada Municipal, es va constituir el 19 de desembre de 1986 sota
la forma de societat anònima, per temps indefinit, i d’acord amb els articles 22.2 i 86.2 de la Llei de
Bases de Règim Local de 1985, segons consta en escriptura de constitució atorgada davant notari.
Durant l’any 2018 l’entitat va formalitzar el seu estatus de societat unipersonal i va passar a
denominar-se Barcelona Activa S.A.U Societat Privada Municipal.
El seu domicili social està situat a Barcelona, al carrer Llacuna, 162-164.
El seu objecte social és el foment, promoció i impuls de tota classe d’actuacions generadores
d’ocupació i activitat econòmica.
Les eleccions municipals de maig de 2019 a la ciutat de Barcelona van comportar un canvi en l’equip
de govern. Dins la nova estructura municipal, Barcelona Activa està circumscrita a la 1a Tinència
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona (Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda), en
dependència directa de la Gerència d’àrea d’economia, recursos i promoció econòmica.

a.Visió
Fer de Barcelona una ciutat de referència internacional per treballar, emprendre i viure amb valors
socials i ambientals.
b.Missió
Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones, promovent la competitivitat econòmica
de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l’ocupació de qualitat, l’impuls a
l’emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d’una perspectiva
econòmica, social, i ambiental.

c.Valors
- Igualtat d’oportunitats i progrés social.
- Cooperació dins de la organització i amb altres.
- Economia al servei de les persones: social i sostenible.
- Esperit de servei públic, i ética professional i personal.
d.Línies estratègiques
1. Convertir la ciutat en un teixit productiu social i ambientalment compromès, acompanyant les
iniciatives de canvi del model productiu.
2. Impulsar els ecosistemes emprenedors i innovadors, potenciant els mecanismes de
col·laboració públic-privat per establir la coordinació adequada entre tots els recursos de la
ciutat i els seus agents.
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BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Memòria dels comptes anuals 2019

3. Excel·lir en la formació i la capacitació de les generacions de professionals i ciutadans, oferint
serveis de qualitat i innovadors, i fomentant el talent.
4. Contribuir a modernitzar l’economia tradicional i re-impulsar la indústria local en sectors
d’ocupació de qualitat.
5. Transversalitzar projectes i actuacions que encara són majoritàriament percebudes des de
visions unidimensionals. Facilitar que les empreses evolucionin cap a models d’alt retorn social
i ambiental.
6. Orientar l’empresa a un model d’organització i de gestió dels recursos i dels actius més eficient
i sostenible.
7. Definir noves mètriques de referencia que permetin una presa de decisions més analítica.
8. Potenciar l’avaluació i coordinació de les iniciatives públiques i privades, encaminades al
foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores de talent i ocupació de
qualitat.
9. Visibilitzar el know-how de BASA, i revisar els mecanismes de retenció i captació de talent i els
models de transferència del coneixement.
10. Incorporar els pilars de la marca Barcelona i els vectors de la creativitat i la innovació, el gènere
i la diversitat, en tots els models de desenvolupament.

e.Estructura organitzativa
Barcelona Activa té un Consell d’Administració format per representants de tots els grups
municipals, i una Direcció General representada des del passat 9 de setembre de 2019 per Félix
Ortega Sanz, en substitució de Sara Berbel Sánchez.
Durant l’any 2019 Barcelona Activa ha organitzat la seva activitat en 3 Direccions Executives de
negoci, amb 8 Direccions Operatives de prestació de servei, i 5 Direccions de Suport:
Direcció Executiva d’Estratègies de Foment de l’Ocupació
La Direcció Executiva d’Estratègies de Foment de l’Ocupació és l’àmbit de l’organització municipal
on es dissenyen, apliquen i avaluen les polítiques i programes de foment de l’ocupació a la ciutat
en coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament així com institucions i actors de l’àmbit de
l’ocupació (SOC, agents socials, etc.) per tal d’assolir més i millor ocupació a la ciutat de Barcelona,
contribuint a reforçar el posicionament de l’Ajuntament i de Barcelona Activa com a referent local,
nacional i internacional en matèria de polítiques d’ocupació.
Direcció Operativa d’Orientació i Formació
La seva missió és definir i implementar el model d’orientació i formació de Barcelona Activa,
centrant-se en les necessitats de les persones i les empreses, per tal de contribuir a la millora de
l’ocupabilitat i l’ocupació a la ciutat mitjançant la prospecció, orientació, intermediació i formació.
Direcció Operativa de Projectes Integrals d’Ocupació
La seva missió és identificar i executar potencials projectes ocupacionals que incrementin i/o
millorin l’ocupació a la ciutat, per sectors d’activitat, tipus d’actuacions o territoris, garantint la
coordinació amb els districtes i barris de Barcelona.
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Direcció Operativa de Programes Transversals
La seva missió és identificar potencials projectes que generin ocupació per a col·lectius en risc
d’exclusió, coordinant els programes existents i generant de nous, així com garantint la
transversalitat amb altres àrees de l’Ajuntament.

Direcció Executiva d’Emprenedoria, Empresa i Innovació
La Direcció Executiva d’Emprenedoria, Empresa i Innovació és l’àmbit de la organització municipal
des d’on s’impulsa l’emprenedoria i l’ecosistema emprenedor de la ciutat, es dona suport en la
millora de la competitivitat de les empreses, i es desenvolupen instruments per a la captació
d’inversió, aterratge empresarial i atracció de talent internacional, tot amb l’objectiu d’augmentar
les oportunitats de les persones i les empreses i contribuir a la creació de llocs de treball de
qualitat. Així mateix, aquesta direcció executiva té per objectiu millorar els coneixements i
competències de la ciutadania i les empreses per una ciutat amb major ocupabilitat i de més
qualitat, amb igualtat d’oportunitats i cohesionada socialment, contribuint a la reducció de la
fractura digital, i impulsant la innovació com a element de competitivitat del teixit empresarial i
l’ecosistema emprenedor.
Direcció Operativa d’Emprenedoria
La seva missió és impulsar l’emprenedoria i l’ecosistema emprenedor a la ciutat de Barcelona per
tal d’augmentar les oportunitats de les persones, contribuir a la creació de llocs de treball de
qualitat i posicionar Barcelona com a referent internacional en emprenedoria.
Direcció Operativa de Serveis a les Empreses
La seva missió és donar suport en la millora de la competitivitat de les empreses amb l’objectiu de
fomentar la creació de riquesa i ocupació de qualitat a la ciutat de Barcelona. A més d’oferir una
cartera de serveis i programes d’acompanyament empresarial especialitzat combinant l’accés
universal i la personalització per col·lectius, sectors i territoris més necessitats, té per objectius
gestionar i reforçar l’ecosistema empresarial dels sectors considerats estratègics per la ciutat de
Barcelona i posicionar l’equipament del Parc Tecnològic com a referent per a la “indústria
avançada” i com a epicentre en programes de foment de les vocacions científiques i tecnològiques.
Direcció Operativa de Formació i Innovació
La seva missió és millorar els coneixements i competències de la ciutadania i les empreses per una
ciutat amb major ocupabilitat i de més qualitat, amb igualtat d’oportunitats i cohesionada
socialment, contribuint a la reducció de la fractura digital, i impulsant la innovació com element de
competitivitat del teixit empresarial i l’ecosistema emprenedor.
Direcció Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat
És l’àmbit de l’organització municipal on es dissenyen, implementen i avaluen les polítiques i
programes de desenvolupament socieconòmic de proximitat així com el foment de la innovació
socioeconómica i l’economia social i solidària (ESS). Aquesta tasca es realitza en coordinació amb
altres àrees de l’Ajuntament i amb la implicació dels actors socioeconòmics dels territoris i del
sector de l’ESS. Els objectius són contribuir al desenvolupament econòmic territorial, per ajudar a
reduir les desigualtats socioeconòmiques, apropant-se a les necessitats de segments de població
prioritaris a barris i districtes i enfortir la contribució del sector de l’ESS a un desenvolupament
socioeconòmic just i sostenible a la ciutat.
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Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica
La seva missió és desenvolupar serveis, recursos i eines des de Barcelona Activa per enfortir la
innovació socioeconómica i la economía social i solidària i la seva contribució
a un
desenvolupament econòmic just i sostenible a la ciutat. S’ofereixen serveis d’assessorament per a
projectes d’emprenedoria i per a empreses d’economia social, recursos de formació, impuls de
projectes singulars en àmbits específics, un centre per a la innovació socioeconómica i una
comunitat d’incubació.

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat
La seva missió és promoure estratègies de desenvolupament econòmic de proximitat que generin
models de dinamització innovadors, impulsant i facilitant l’estratègia de territorialització en clau
de proximitat de Barcelona Activa. El seu objectiu és doble: d’una banda, la promoció d’economia
arrelada al territori, que contribueixi a satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes i que estigui
liderada pels seus actors econòmics i/o socials, i, de l’altra, l’impuls de dinàmiques de reequilibri
territorial que permetin minimitzar les diferències de desenvolupament econòmic entre barris de la
ciutat.

Direccions Operatives de servei i suport
Direcció Corporativa de Persones, Desenvolupament Organitzatiu i RSC
La seva missió és dissenyar, proposar i implementar metodologies, instruments i processos per
ajudar a l’organització a acomplir els seus objectius. Té l’encàrrec de conduir els processos
transversals de millora organitzativa, ser el hub d’intel·ligència organitzativa i de gestió del
coneixement, assessorar i donar suport a l’equip directiu, implantar la política d’RSC de l’agència,
avançar en una nova organització dels temps de treball, desenvolupar les polítiques d’igualtat de
gènere i diversitat, i implantar la política de desenvolupament de les persones, amb l’objectiu
d’aconseguir unes bones condicions laborals i la satisfacció de les persones que formen part de la
nostra Organització.
Direcció Operativa de Sistemes d’Informació
La seva missió és proveir, mantenir i gestionar de forma eficient els recursos, les infraestructures i
els serveis informàtics de Barcelona Activa, mitjançant el desenvolupament i el manteniment de
sistemes d’informació que donin suport als processos de negoci executats pels usuaris interns.
Direcció Operativa de Màrqueting i Comunicació
La seva missió és dirigir i coordinar les accions de Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa
per tal de promoure el coneixement dels programes i serveis oferts des de la mateixa.
Direcció Operativa de Recursos Econòmics i
La seva missió és optimitzar la gestió de les àrees que estan sota la seva responsabilitat i dels seus
recursos: Economia i Finances, Compres i Serveis Generals,
Manteniment, i Projectes
Internacionals i Fons Europeus. Definició d’objectius i seguiment dels projectes impulsats des
d’aquestes àrees.
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Direcció Operativa de Serveis Jurídics
La seva missió és assessorar jurídicament i dirigir els procediments i les actuacions, d’acord amb
la normativa vigent, amb la finalitat d’assegurar la legalitat de totes les actuacions que es fan des
de Barcelona Activa.
e.Xarxa d’Equipaments
Barcelona Activa compta amb la següent xarxa d’equipaments avançats per impulsar el seu conjunt
d’actuacions de promoció econòmica:
Seu central, on es troba la direcció de l’empresa, els serveis centrals i de suport.
Glòries Emprenedoria, que acull el Centre per a la Iniciativa Emprenedora, equipament de
referència a la ciutat per a la creació d’empreses; la incubadora d’empreses multisectiorial, amb
espais i serveis d’incubació per a noves empreses ; i l’UXLab, laboratori destinat a testar els
productes i serveis, tant físics com digitals, de start-ups i pimes abans que surtin al mercat.
Porta 22, que és el centre per al desenvolupament professional i espai de referència en l’orientació
i capacitació professional i en programes per a l’ocupació.
InnoBA, equipament amb serveis especialitzats, recerca, formació i espais d’experimentació i
incubació (la InnoBadora) per a projectes d’innovació socioeconòmica i d’economia social i solidària
que vulguin crèixer en un nou entorn col.laboratiu.
Almogàvers, incubadora per al creixement de noves empreses innovadores de la ciutat, gestionat
en col·laboració públic-privada.
Mèdia TIC, on ocupem el Hall i les dues primeres plantes i on s’acull l’Oficina d’Atenció a les
Empreses (OAE), la incubadora d’empreses d’alt impacte tecnològic Mediatic, i el Centre de
Formació Tecnològica per a professionals i pimes, Cibernàrium.
Parc Tecnològic, entorn d’incubació d’empreses innovadores de base tecnològica en fase de
creixement i espai referent per a la promoció de la industria avançada.
Convent de Sant Agustí, espai referent en programes d’emprenedoria per a col·lectius específics i
per a sectors tradicionals.
Ca n’Andalet, equipament especialitzat en activitats de formació.
Nou Barris Activa, amb una oferta de serveis i programes d’ocupació, assessorament en drets
laborals i serveis per a l’enfortiment del teixit comercial, empresarial i l’emprenedoria en aquest
barri.
Aquests equipaments es complementen amb una xarxa de proximitat de més de 50 espais en
diferents punts de la ciutat a on Barcelona Activa presta servei.
Són propietat de Barcelona Activa la Seu Central, Glòries Emprenedoria i Porta22. La resta
d’edificis, excepte l’espai d’incubació de l’edifici Mediatic, que és de lloguer, són propietat
municipal i s’han cedit en ús a favor de Barcelona Activa sense cost, no figurant per tant en aquests
casos en l’actiu del balanç de situació.
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f.Mitjà propi
L’article 32.2.b) LCSP estableix que un dels requisits que han de complir les persones jurídiques, de
drets públic o de dret privat, per ser considerades mitjà propi respecte d’una entitat concreta del
sector públic, és que més del 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de l’encàrrec es portin
a terme en l’exercici de les comeses que li han confiat el poder adjudicador que fa l’encàrrec i que
el controla o altres persones jurídiques controlades de la mateixa manera per l’entitat que fa
l’encàrrec, i que aquest requisit ha de quedar reflectit en la memòria integrant dels comptes anuals
de l’ens destinatari de l’encàrrec.
De conformitat amb el mateix precepte i amb la circular conjunta de 22 de març de 2019, de
l’Advocacia General de l’Estat i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, sobre criteris
pel càlcul del còmput del requisit d’activitat exigit per la LCSP en aquelles entitats que siguin
considerades mitjans propis, per calcular el 80 per cent de les activitats de l’ens destinatari de
l’encàrrec s’han de prendre en consideració la mitjana del volum global de negoci, les despeses
suportades pels serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la totalitat de les despeses
en què hagi incorregut el mitjà propi per raó de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat,
o un altre indicador alternatiu d’activitat que sigui fiable, i tot això referit als tres exercicis anteriors
al de formalització de l’encàrrec. D’acord amb els esmentats precepte i circular, s’ha tingut en
consideració el volum total d’ingressos com a indicador més significatiu i la totalitat de l’activitat
de l’ens concret, és a dir, tant les activitats relacionades amb els encàrrecs que li han estat confiats
com aquelles activitats habituals que conformen el seu objecte social o les funcions establertes en
els seus estatuts.
Barcelona Activa SAU SPM emmarca tota la seva activitat en els encàrrecs rebuts de l’Ajuntament
de Barcelona i dins les funcions previstes en els seus estatuts com a entitat instrumental
funcionalment descentralitzada del propi Ajuntament. El volum d’ingressos generats per aquestes
activitats i el percentatge que aquests suposen sobre el total d’ingressos han estat els següents:
Tipus d’ingrés
Ingressos per activitats habituals derivades de
l’objecte social com a entitat instrumental
funcionalment descentralitzada
Altres ingressos per activitats motivades per
encàrrecs a mitjans propis
Altres ingressos (Impost Estades Establiments
Turístics)
Total Ingres sos

Import
2017

%
2017

Import
2018

%
2018

Import
2019

%
2019

48.890.427,19

89,49%

48.185.571,58

93,12%

49.718.571,82

93,80%

5.676.484,57

10,39%

3.540.193,03

6,84%

3.287.781,30

6,20%

64.551,62

0,12%

19.089,75

0,04%

0,00

0,00%

54 .631.4 63,38

100%

51.74 4 .854 ,36

100%

53.006.353, 12

100%

Com s’observa en el quadre anterior, en els tres exercicis, el percentatge dels ingressos obtinguts
en l’exercici de les activitats relacionades amb els encàrrecs que li han estat confiats, i d’aquelles
activitats habituals que conformen el seu objecte social o les funcions establertes en els seus
estatuts, supera en tots ells el 80% previst en l’article 32 de la LCSP.
En relació al càlcul anterior, cal indicar que l’anteriorment esmentada circular conjunta de la IGAE
i l’Advocacia de l’Estat estableix que únicament es computaran els ingressos derivats de l’exercici
de la potestat administrativa o funció pública encomanada a l’entitat, si aquestes activitats

13

BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Memòria dels comptes anuals 2019

revesteixen caràcter d’obligatorietat i són compensades en base a una estructura de tarifes. A la
data de formulació dels presents comptes anuals, els ingressos obtinguts pel desenvolupament de
l’objecte social no són compensats mitjançant un sistema de tarifes, de manera que no podrien ser
computats en el càlcul indicat. Aquesta Societat és un ens instrumental de l’Ajuntament i la seva
activitat respon a mandats confiats pel mateix Consell Municipal. Existeix la voluntat per part de
l’Ajuntament d’establir un sistema de tarifes que compensi l’exercici de les activitats que siguin
susceptibles de formular-se com a encàrrecs a mitjà propi. Al no donar-se aquest requisit a 31 de
desembre de 2019, el càlcul hauria de ser realitzat en base a les següents variables:
Tipologia ingressos
Ingressos per ac tivitats habituals derivades
de l' objec te soc ial com entitat instrumental
funcionalment desc entralitzada c ompensats
via tarifa
Altres ingressos per activitats motivades per
encàrrecs a mitjans propis

Altres ingressos
Total Ingressos

Import

%

Import

%

Import

%

2017

2017

2018

2018

2019

2019

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

5.676.484,57 10,39%

3.540.193,03

6,84%

3.287.781,30

6,20%

48.204.661,33 93,16%

49.718.571,82

93,80%

100% 51.744.854,36 100% 53.006.353,12

100%

48.954.978,81 89,61%
54.631.463,38

Així doncs la mitjana del percentatge dels ingressos obtinguts en els tres darrers anys en l’exercici
de les activitats relacionades amb els encàrrecs que li han estat confiats, no supera la mitjana del
80% previst en l’article 32 de la LCSP. Aquesta circumstància comportaria la pèrdua de la condició
de mitjà propi, si bé tal i com anteriorment s’ha comentat, aquesta Societat és un ens instrumental
de l’Ajuntament i la seva activitat respon a mandats confiats pel mateix Consell Municipal i és
voluntat de l’Ajuntament de Barcelona establir un sistema de compensació en base a tarifes de les
activitats que siguin susceptibles de formular-se com a encàrrecs a mitjà propi, de manera que en
aquest cas podrien incorporar-se la totalitat d’aquests ingressos en el càlcul del percentatge,
superant aleshores la mitjana del 80%.

2. BASES DE PRESENTACIÓ

a)

Imatge fidel
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es
presenten d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla
General de Comptabilitat aprovat mitjançant Real Decret 1514/2007 de data 16 de novembre,
i d’acord amb les successives modificacions introduïdes en el seu cas, amb objecte de
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat,
així com la veracitat dels fluxos d’efectiu incorporats en l’estat de fluxos d’ efectiu.
Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals
(balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos
d’efectiu i les notes de la memòria dels comptes anuals) estan expressades en euros, que és
la moneda de presentació i funcional de la Societat.
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Aquests comptes anuals, formulats pels Administradors de la Societat, es sotmetran a
l’aprovació de l’Accionista Únic, i s’estima que seran aprovats sense cap modificació.
No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que, tenint un efecte significatiu als
comptes anuals, s’hagi deixat d’aplicar.
b)

Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
La preparació dels comptes anuals requereix la realització per part de la direcció de la
Societat de determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements
de judici. Aquests s’avaluen contínuament i es fonamenten en l’experiència històrica i altres
factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s’han considerat raonables
d’acord amb les circumstàncies.
Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informació disponible a la
data de formulació dels presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur
d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma prospectiva des d’aquell moment, reconeixent
l’efecte del canvi en l’estimació realitzada en el compte de pèrdues i guanys dels comptes
anuals en qüestió.
Les principals estimacions i judicis considerats en l’elaboració dels comptes anuals són les
següents:

c)

•

Vides útils dels elements d’ immobilitzat intangible i material (veure Notes 4.1 i 4.2).

•

Valor raonable dels instruments financers (Veure Notes 4.5 i 4.7).

•

Impostos diferits (Veure Nota 4.8).

•

Provisions (Veure Nota 4.11).

Comparabilitat de la informació
D’acord amb la legislació mercantil, els administradors presenten, a efectes comparatius,
amb cadascuna de les partides del balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la informació quantitativa requerida en la
memòria, a més de les xifres de l’exercici 2019 les corresponents a l’exercici anterior.
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3.PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

La proposta de distribució de resultats de l’exercici 2019 formulada pels Administradors
de la Societat i que presentaran a l’Accionista Únic de la Societat per a la seva aprovació és la
següent:
Import 2019
Base de repartiment
Pèrdues i guanys

95.786,32
95.786,32

Aplicació
Reserva legal
Reserves voluntàries

95.786,32
9.578,63
86.207,69

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels presents
comptes anuals, han estat les següents:

4.1

Immobilitzat intangible
a) Aplicacions informàtiques
Es refereix principalment als imports satisfets per l’accés a la propietat o pel dret a l’ús de
programes informàtics, únicament en els casos on es preveu que la seva utilització durarà
varis exercicis.
Les aplicacions informàtiques figuren valorades al seu cost d’adquisició menys l’amortització
acumulada. S’amortitzen en funció de la seva vida útil, que és de 3 anys. Les despeses de
manteniment d’aquestes aplicacions informàtiques es carreguen al compte de pèrdues i
guanys de l’exercici en que es produeixen.
b) Concessions
Les concessions administratives figuren en l’ actiu pel seu cost menys l’amortització
acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.
Les concessions s’amortitzen linealment durant el període concessional.
c) Patents i marques
Les patents i marques tenen una vida útil definida i es registren pel seu cost menys
l’amortització acumulada i correccions per deteriorament del valor reconegudes.
L’amortització es calcula pel mètode lineal durant la seva vida útil estimada en 5 anys.
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4.2

Immobilitzat material
L’immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d’adquisició menys l’amortització i
l’import acumulat de qualsevol eventual pèrdua de valor.
Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns de l’immobilitzat material
s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de
la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible
conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de baixa de
l’inventari per haver estat substituïts.
Els costos de reparacions importants s’ activen i s’ amortitzen durant la vida útil estimada
dels mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen al compte
de pèrdues i guanys durant l’exercici en que s’incorre en elles.
L’amortització de l’immobilitzat material es calcula sistemàticament pel mètode lineal en
funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu
funcionament i ús. Els coeficients anuals aplicats són els següents:

Coeficients anuals
Construccions
Instal·lacions tècniques i maquinària
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat material

2%
10%
10%-33%
20%-25%
10%
10%

Quan el valor comptable d’un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el seu valor
es redueix de forma immediata fins al seu import recuperable.
Les pèrdues i guanys per la venda d’immobilitzat material es calculen comparant els
ingressos obtinguts per la venda amb el valor comptable, i es registren en el compte de
pèrdues i guanys.
Per a la realització de la seva activitat la Societat ha utilitzat actius no generadors de fluxos
d’efectiu. Tal i com es descriu a l’Ordre EHA/733/2010 de 25 de març, per la qual s’aproven
aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies, els
actius no generadors de fluxos d’efectiu són aquells que s’utilitzen, no amb l’objecte
d’obtenir un benefici o rendiment econòmic, sinó per l’obtenció de fluxos econòmics socials
que beneficiïn a la col·lectivitat per mitjà del potencial servei, o utilitat pública, a canvi d’un
preu fixat directa o indirectament per l’Administració Pública com a conseqüència del
caràcter estratègic o d’utilitat pública de l’activitat que desenvolupa.
Al tancament de l’exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor dels diferents actius
no generadors de fluxos d’efectiu, estimant el valor recuperable d’aquests actius, que és el
major entre el seu valor raonable i el seu valor en ús, entenent com a valor en ús el cost de
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reposició depreciat. Si el valor recuperable és inferior al valor net comptable es dotarà la
corresponent provisió per deteriorament de valor amb càrrec al compte de pèrdues i guanys.
La Societat ha agrupat tots els seus actius no generadors de fluxos d’efectiu en una única
unitat d’explotació.

4.3

Immobilitzat per compte de l’Ajuntament de Barcelona i entitats del Grup

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

4.4

a)

Arrendaments

Quan la Societat es l’arrendatari – Arrendament operatiu
Els arrendaments en els que l’arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis
derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en
concepte d’arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de l’arrendador) es
carreguen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en que es meriten sobre una base lineal
durant el període d’arrendament.

b)

Quan la Societat és l’arrendador – Arrendament operatiu
Quan els actius són arrendats sota arrendament operatiu, l’actiu s’inclou al balanç d’acord
amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de l’arrendament es reconeixen de forma lineal
durant el termini de l’arrendament.
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4.5

Actius financers

La Societat fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la
Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat amb la qual aquestes inversions han estat
adquirides.
De forma general, al balanç adjunt es classifiquen com corrents els actius financers amb
venciment igual o inferior a l’any, i com no corrents si el seu venciment supera aquest període.
La Societat registra la baixa d’un actiu financer quan s’han extingit o s’han cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, essent necessari que s’hagin
transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en el
cas concret de comptes a cobrar s’entén que aquest fet es produeix en general si s’han
transmès els riscos d’insolvència i de mora.
Els actius financers de la Societat es classifiquen íntegrament a la categoria de préstecs i
partides a cobrar, els quals són actius financers no derivats amb cobraments fixes o
determinables que no cotitzen en un mercat actiu i es valoren pel valor nominal del seu deute,
que és similar al seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és minorat, en el seu
cas, per la corresponent provisió d’insolvències (pèrdua per deteriorament de l’actiu), quan
existeix evidència objectiva que no es cobrarà la totalitat de l’import endeutat, amb efecte al
compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries per
deteriorament de valor si existeix evidència objectiva de que no es cobraran tots els imports
que es deuen.
Els actius financers que la Societat té són els següents:
- Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos de clients
(bàsicament els corresponents als vivers d’empreses), de deutors i d’empreses del grup i
associades per prestacions de serveis i per les subvencions rebudes.
- Comptes a cobrar per operacions no comercials, corresponents bàsicament a personal.
- Dipòsits i fiances entregats tant a curt com a llarg termini. Aquests figuren registrats a
l’epígraf “Altres actius financers”.

4.6

Fons Propis

El capital social està representat per accions ordinàries.
Les despeses d’emissió de noves accions o opcions es presenten directament contra el
patrimoni net, com a menors reserves.
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4.7

Passius financers
La Societat fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu reconeixement
inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la
Direcció. Aquesta classificació depèn de la finalitat amb la qual aquests passius han estat
formalitzats.
De forma general, al balanç adjunt es classifiquen com a corrents els passius financers amb
venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el venciment supera aquest període.
La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligació que genera s’hagi extingit.
La Societat classifica la totalitat dels seus passius financers a la categoria de deutes a pagar,
i inclou deutes per operacions comercials i deutes per operacions no comercials.
El deute financer es reconeix inicialment per l’import del valor raonable del mateix,
registrant-se també els costos en que s’hagin incorregut per a la seva obtenció. En períodes
posteriors, la diferència entre els fons obtinguts (nets dels costos necessaris per a la seva
obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que l’hagués i fos significativa, es reconeix
al compte de pèrdues i guanys durant la vida del deute d’acord amb el tipus d’interès efectiu.
Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un
tipus d’interès contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu
valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.
S’inclouen sota aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa:
- Deutes amb entitats de crèdit mantingudes fins al venciment.
- Bestretes rebudes, les quals procedeixen de la constitució que va fer la Societat del
dret de superfície de Torre Llacuna a favor d’un tercer per un període de 50 anys inicialment,
finalitzant l’any 2051. A l’any 2005 es va formalitzar escriptura d’ampliació del dret de
superfície per un període de 25 anys més, finalitzant aquest el dia 24 de maig de 2076.
Aquestes bestretes es registren pel seu valor actualitzat i s’incorporen al compte de pèrdues
i guanys durant el període de vigència del lloguer o adjudicació, registrant per separat l’ingrés
meritat amb abonament a l’epígraf “Altres ingressos d’explotació”, i la despesa financera
meritada amb càrrec a l’epígraf de “Despeses financeres”. Indicar, que la propietat de
l’immoble revertirà a la Societat a la finalització del període concessional, és a dir, en l’any
2076. Degut a que s’estima que el valor d’aquest actiu en la finalització de l’esmentat període
serà nul, no s’ ha registrat cap import relacionat amb el mateix.
- Deutes per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per prestació
de serveis.
- Partides a pagar per operacions no comercials. S’inclouen, entre altres, proveïdors
d’immobilitzat, personal, etc.
- Fiances rebudes tant a curt com a llarg termini. Aquestes figuren registrades a
l’epígraf “Altres passius financers”.
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4.8

Impost sobre beneficis

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis és l’import que, per aquest concepte, es
merita en l’exercici i que comprèn tant la despesa (ingrés) per impost corrent com per impost
diferit.
Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al compte de pèrdues i
guanys. No obstant, es reconeix en el patrimoni net l’efecte impositiu relacionat amb partides
que es registren directament en el patrimoni net.
Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s’espera pagar o
recuperar de les autoritats fiscals, d’acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de
publicació a data de tancament de l’exercici.
Als exercicis 2013 i 2014 es va aplicar la limitació de les amortitzacions fiscalment deduïbles
en l’Impost sobre Societats previstes a l’article 7 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per
la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances
públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica. L’esmentada limitació de la deduïbilitat
correspon al 70% de l’amortització comptable de l’immobilitzat material, intangible i de les
inversiones immobiliàries.
A l’any 2015 es va iniciar l’aplicació lineal durant 10 anys de l’amortització que no va ser
deduïble durant aquests exercicis.
Els impostos diferits es calculen, d’acord amb el mètode del passiu, sobre les diferències
temporàries que sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus valors en
llibres. No obstant, si els impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d’un actiu o
un passiu en una transacció diferent d’una combinació de negocis que en el moment de la
transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de l’impost no es
reconeixen. L’ impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats
o a punt de ser aprovats en la data del balanç, i que s’espera aplicar quan el corresponent
actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi.
Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en què resulti probable que es
vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les diferències
temporàries.

4.9

Subvencions, donacions i llegats de capital rebuts

Les subvenciones, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com
a passius, en el epígraf de periodificacions a curt temini, fins complir les condicions per a
considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions, donacions i llegats no
reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es
reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada
amb les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat.
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A aquests efectes, una subvenció, donació o llegat es considera no reintegrable quan existeix
un acord individualitzat de concessió de la subvenció, de la donació o del llegat, s’han
complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes
raonables de que es cobrarà.
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de
l’import concedit i les subvencions, donacions i llegats no monetaris pel valor raonable del bé
rebut, referits ambdós valors al moment del seu reconeixement.
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició d’immobilitzat material
s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a l’amortització dels corresponents
actius o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa por
deteriorament o baixa en balanç. Per la seva part, les subvencions no reintegrables
relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en
el mateix exercici en que es meriten les corresponents despeses i les concedides per a
compensar dèficit d’explotació en l’exercici en que es concedeixen, excepte quan es destinen
a compensar el dèficit d’explotació d’exercicis futurs, en aquest cas es periodifiquen i
s’imputen posteriorment en aquests exercicis.
La Societat rep bàsicament les següents subvencions:
a) Transferències corrents i de capital rebudes de l’Ajuntament de Barcelona
Les activitats desenvolupades per la Societat corresponen, fonamentalment, a la prestació
de serveis públics en l’àmbit competencial de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant gestió
directa per delegació de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb el que preveu la legislació
vigent (Llei reguladora de les bases de règim local i Reglament d’obres, activitats i serveis
dels entitats locals). Per a la prestació dels serveis públics, en l’àmbit de les competències
de l’Ajuntament de Barcelona, la Societat rep d’aquest el finançament pressupostari.
Aquesta transferència corrent pressupostària està fixada d’acord amb les suposicions
d’equilibri pressupostari previstes a la Llei reguladora de les hisendes locals.
Addicionalment, la Societat rep també transferències de l’Ajuntament de Barcelona
destinades al finançament d’actuacions inversores.

b) Transferències rebudes d’altres institucions
La Societat rep també altres ingressos concedits per institucions diferents de l’Ajuntament
de Barcelona, que bàsicament són de dos tipus:
-

Transferències per a finançar actuacions específiques i/o activitat en general
(majoritàriament del Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC, i Fons de Desenvolupament
Regional – FEDER).

-

Transferències per a finançar immobilitzat, que acostumen a venir del Fons de
Desenvolupament Regional (FEDER).
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4.10

Ingressos i despeses

Amb caràcter general, els ingressos i les despeses es registren atenent al principi de
meritament i al de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment en que
són cobrats o pagats.
Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els
imports a cobrar pels béns entregats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats
de la Societat, menys devolucions, rebaixes, descomptes i l’impost sobre el valor afegit.
La Societat reconeix els ingressos quan l’import dels mateixos es pot valorar amb fiabilitat,
és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a la Societat i es compleixen les
condicions específiques per a cadascuna de les activitats.
La tipologia dels ingressos per prestacions de serveis de la Societat, així com els criteris per
al seu reconeixement, són els següents:
•
•
•
•
•
•
•

ingressos per lloguer d’espais i refacturació de subministraments derivats de l’us
d’aquests espais.
ingressos per prestació de serveis de recepció vinculats amb els vivers d’empreses.
ingressos per transferències de coneixement a altres agències o entitats.
ingressos per impartició de determinats cursos.
ingressos per refacturació d’anuncis en els casos de licitacions.
ingressos per patrocinis.
ingressos per facturacions d’altres serveis.

Durant l’exercici 2019 el 98% dels ingressos provenen de lloguer d’espais, i la resta de
impartició de cursos i petites refacturacions. A 2018 es mantenien els mateixos
percentatges.
En tots els casos descrits anteriorment la comptabilització de l’ingrés es produeix en el
moment del seu meritament.
Els ingressos per interessos es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.

4.11

Provisions i contingències

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui legal o
implícita, com a resultat de fets passats, és provable que sigui necessària una sortida de
recursos per a liquidar l’obligació i l’import es pot estimar de forma fiable.
Les provisions es valoren pel valor actual dels desemborsaments que s’espera que seran
necessaris per a liquidar l’obligació utilitzant un tipus abans d’impostos que reflexi les
avaluacions del mercat actual del valor temporal del diner i els riscos específics de
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l’obligació. Els ajustos en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com
una despesa financera conforme es van meritant.
Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no significatiu
no es descompten.
Quan s’espera que part del desemborsament necessari per a liquidar la provisió sigui
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, sempre
que sigui pràcticament segura la seva recepció.
Per a la seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides
com a conseqüència de fets passats, la materialització de les quals està condicionada a que
succeeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat.
Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable presentant-se detall dels
mateixos en la memòria (Nota 12 i 13).

4.12

Medi ambient

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, en funció de la seva naturalesa, els
desemborsaments efectuats per a complir amb les exigències legals en matèria de medi
ambient. Els imports registrats com a inversió s’amortitzen en funció de la seva vida útil.
No s’ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental ja que no
existeixen contingències relacionades amb la protecció del medi ambient.

4.13

Prestacions als treballadors

Atenent als acords laborals corresponents, la Societat té un compromís amb els treballadors,
consistent en un pla de pensions, el qual es troba externalitzat amb una entitat financera des
de l’any 2007, tractant-se aquest d’un sistema d’aportació definida.
Un pla d’aportacions definides és aquell sota el qual la Societat realitza contribucions fixes a
una entitat separada i no té cap obligació legal, contractual o implícita de realitzar
contribucions addicionals si la entitat separada no disposés d’actius suficients per a atendre
els compromisos assumits.
Per als plans d’aportacions definides, la Societat paga aportacions a plans d’assegurances
de pensions gestionades de forma pública o privada sobre una base obligatòria, contractual
o voluntària. Una vegada s’han pagat les aportacions, la Societat no té obligació de
pagaments addicionals. Les contribucions es reconeixen com a prestacions als treballadors
quan es meriten. Les contribucions pagades per anticipat es reconeixen com un actiu en la
mesura en que una devolució d’ efectiu o una reducció dels pagaments futurs es trobin
disponibles.
La Societat reconeix un passiu per les contribucions a realitzar quan, al tancament de
l’exercici, figuren contribucions meritades no satisfetes.
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4.14

Transaccions entre parts vinculades

Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup es comptabilitzen en el
moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el preu acordat difereix del seu valor
raonable, la diferència es registra atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració
posterior es realitza conforme amb el previst en les corresponents normes.

5. GESTIÓ DEL RISC FINANCER

5.1

Factors de risc financer
Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscos financers: risc de crèdit, risc
del tipus d’interès i risc de liquiditat.
La gestió del risc financer està controlada per la Direcció financera de la Societat.

a)

Risc de crèdit
El risc de crèdit sorgeix d’efectiu i equivalents a l’efectiu, així com de deutors comercials o
altres deutes, incloent comptes a cobrar pendents i transaccions compromeses.
Donada la particularitat de l’activitat dels vivers d’empreses gestionats per la Societat, el
seguiment del saldo de clients que se’n deriva es duu de forma personalitzada. Com a pas
previ a la formalització d’un contracte de lloguer, la Societat demana s’aporti documentació
que acrediti la seva validesa com a client. És per tot això que la Societat no estima que
existeixi risc de crèdit.
Pel que fa als deutors, donat que els deutes corresponen bàsicament a saldos amb empreses
del grup i amb entitats públiques (veure Nota 8), no s’estima que existeixi risc de crèdit.

b)

Risc de tipus d’interès
El risc de tipus d’interès sorgeix dels recursos aliens no corrents.
A data de tancament de l’exercici la Societat no té contractat cap crèdit.

c)

Risc de liquiditat
La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la disponibilitat de
finançament per un import suficient mitjançant facilitats de crèdit, tant del propi Grup al qual
pertany, com, en el seu cas, d’entitats financeres externes.
Es realitza un seguiment de les previsions de reserva de liquiditat de la Societat en base als
fluxos d’efectiu esperats.
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5.2

Estimació del valor raonable
El valor raonable dels instruments financers que no cotitzen en un mercat actiu es determina
utilitzant tècniques de valoració.

6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

El detall i moviment de les partides incloses en “Immobilitzat intangible” dels exercicis 2019 i
2018 és el següent:

Patents, llicències i
marques

Concessions

Aplicacions
informàtiques

Desenvolupament

Total

A 1 de gener de 2019
Cost
Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

256.168,40

176.769,37

9.274.073,31

508.562,85

10.215.573,93

(91.055,07)

(156.452,27)

(8.406.791,39)

(508.562,85)

(9.162.861,58)

165.113,33

20.317,10

867.281,92

0,00

1.052.712,35

165.113,33

20.317,10

867.281,92

0,00

1.052.712,35

0,00

-

0,00

(814.798,43)

-

(826.091,33)

2019
Valor net comptable d'obertura
Altes

-

Baixes

-

Traspassos
Dotació a l'amortització
Amortització acumulada baixes

Valor net comptable al tancament

(11.292,90)

-

1.310,23

593.344,55

-

594.654,78

(6.477,40)

(4.596,88)

(487.141,75)

-

(498.216,03)

-

11.220,12

814.798,43

-

826.018,55

158.635,93

16.957,67

973.484,72

0,00

1.149.078,32

A 31 de desembre de 2019
Cost
Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

256.168,40

166.786,70

9.052.619,43

508.562,85

9.984.137,38

(97.532,47)

(149.829,03)

(8.079.134,71)

(508.562,85)

(8.835.059,06)

158.635,93

16.957,67

973.484,72

0,00

1.149.078,32
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Patents, llicències i
marques

Concessions

Aplicacions
informàtiques

Desenvolupament

Total

A 1 de gener de 2018
Cost
Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

256.168,40

168.346,98

9.647.086,89

508.562,85

10.580.165,12

(84.577,66)

(158.837,00)

(8.761.059,92)

(508.562,85)

(9.513.037,43)

171.590,74

9.509,98

886.026,97

0,00

1.067.127,69

171.590,74

9.509,98

886.026,97

0,00

1.067.127,69

5.777,76

-

5.777,76

(806.402,34)

-

(811.718,44)

2018
Valor net comptable d'obertura
Altes

-

Baixes

-

Traspassos
Dotació a l'amortització
Amortització acumulada baixes

Valor net comptable al tancament

(5.316,10)

-

13.738,49

427.611,00

-

441.349,49

(6.477,41)

(2.931,37)

(452.133,81)

-

(461.542,59)

-

5.316,10

806.402,34

-

811.718,44

165.113,33

20.317,10

867.281,92

0,00

1.052.712,35

256.168,40

176.769,37

9.274.073,31

508.562,85

10.215.573,93

(91.055,07)

(156.452,27)

(8.406.791,39)

(508.562,85)

(9.162.861,58)

165.113,33

20.317,10

867.281,92

0,00

1.052.712,35

A 31 de desembre de 2018
Cost
Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

a)

Moviments significatius de l’exercici

Altes
Durant l’any 2019 s’han produït les següents inversions:

•

•
•

Desenvolupament de millores i noves funcionalitats de diverses aplicacions de gestió
corporatives, entre les que destaquen la Gestió Activitat (GAT), els aplicatius corporatius de
gestió interna desenvolupats en Lotus Notes (com les bases de dades de serveis jurídics o
la aplicació de gestió de comandes, entre altres), l’eina de Business Intel·ligent (BIBA)
l’aplicatiu d’ajuts Bona Feina Barcelona (BFB).
Evolutius i re-enginyeria de la web corporativa, la web cibernàrium, i el mapa de recursos
interactiu, entre altres.
Noves eines i evolutius de simplificació administrativa.
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Durant l’any 2018, es van dur a terme bàsicament les altes que tot seguit detallem:

•

Desenvolupament de millores i noves funcionalitats de diverses aplicacions de gestió, entre
les que destaquen les aplicacions de Persones i Ubicacions (PIU), Plans d’Ocupació (PPOO),
Bona Feina Barcelona (BFB), Gestió Activitat (GAT), o l’eina de Business Intel·ligent (BIBA)
per valorar el grau de satisfacció de les acciones formatives, entre altres. A destacar, la
posada en marxa de la nova aplicació de gestió de compres i serveis generals (BSG), així
com de noves eines de simplificació administrativa, i la conceptualització i disseny del nou
web corporatiu.

Els traspassos per import de 594.654,78 euros que s’han produït durant l'exercici 2019 corresponen
bàsicament a aplicacions informàtiques que previament estaven registrades com a immobilitzat en
curs dins de l’immobilitzat material. Els traspassos l’any 2018 van ser d’import 441.349,49 euros i
pel mateix concepte.

Baixes
Les baixes de l’exercici 2019 i 2018 corresponen bàsicament a aplicacions informàtiques en desús
així com a propietat industrial.
De les baixes de l’immobilitzat intangible de l’exercici 2019 s’ha derivat una pèrdua de 72,78 euros.
A l’any 2018 no es va materialitzar cap pèrdua.

b)

Immobilitzat intangible adquirit a empreses del Grup
No hi ha actius intangibles adquirits a empreses del Grup durant els exercicis 2019 i 2018.

c)

Immobilitzat intangible totalment amortitzat
A 31 de desembre de 2019 existeix immobilitzat intangible, encara en ús, i totalment
amortitzat amb un cost comptable de 9.020.164,98 euros (9.273.514,70 euros a 31 de
desembre de 2018). El detall és el següent:

2019
Desenvolupament
Patents, Llicències i Marques
Aplicacions Informàtiques
Totalment Amortitzat

508.562,85
148.109,77
8.363.492,36
9.020.164,98

2018
508.562,85
151.516,73
8.613.435,12
9.273.514,70
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d)

Assegurances
La Societat té contractades vàries pòlisses d’assegurança per a cobrir els riscos als que estan
subjectes els béns de l’immobilitzat intangible. La cobertura d’aquestes pòlisses es
considera suficient.

e)

Actius o unitats d’explotació o serveis no generadors de fluxos d’efectiu
A 31 de desembre de 2019 tots els actius intangibles es consideren actius no generadors de
fluxos d’efectiu de la mateixa manera que al 2018. Al tancament de l’any 2019 i 2018 no s’han
dut a terme correccions valoratives, donat que no s’ha produit cap fet que hagi ocasionat
pèrdues significatives de valor.

f)

Subvencions
Pràcticament la totalitat dels actius del 2019 i la totalitat del 2018 s’enmarquen dins del
pressupost d’inversions municipal i per tant estan finançades en un 100% per l’Ajuntament
de Barcelona.

7. IMMOBILITZAT MATERIAL

El detall i moviment de les partides incloses en immobilitzat material dels exercicis 2019 i 2018 és
el següent:

Terrenys i
construccions

A 1 de gener de 2019
Cost

Instal·lacions tècniques i
altres immobilitzat
material

Immobilitzat en curs i
bestretes

Total

14.273.239,82

23.443.540,83

178.418,77

37.895.199,42

(4.593.809,33)

(19.225.021,36)

-

(23.818.830,69)

9.679.430,49

4.218.519,47

178.418,77

14.076.368,73

2019
Valor net comptable d'obertura
Altes
Baixes
Traspassos
Dotació a l'amortització
Amortització acumulada baixes

9.679.430,49
(3.392,29)
(309.553,16)
2.062,93

4.218.519,47
(211.046,54)
551.084,74
(1.005.753,31)
196.653,51

178.418,77
1.152.747,50
(1.145.739,52)
-

14.076.368,73
1.152.747,50
(214.438,83)
(594.654,78)
(1.315.306,47)
198.716,44

Valor net comptable

9.368.547,97

3.749.457,87

185.426,75

13.303.432,59

Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

A 31 de desembre de 2019
Cost
Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

14.269.847,53

23.783.579,03

185.426,75

38.238.853,31

(4.901.299,56)

(20.034.121,16)

-

(24.935.420,72)

9.368.547,97

3.749.457,87

185.426,75

13.303.432,59
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Terrenys i
construccions

A 1 de gener de 2018
Cost

Instal·lacions tècniques i
altres immobilitzat
material

Immobilitzat en curs i
bestretes

Total

14.273.239,82

22.603.989,88

144.346,70

37.021.576,40

(4.275.657,66)

(18.263.436,42)

-

(22.539.094,08)

9.997.582,16

4.340.553,46

144.346,70

14.482.482,32

2018
Valor net comptable d'obertura
Altes
Baixes
Traspassos
Dotació a l'amortització
Amortització acumulada baixes

9.997.582,16
(318.151,67)
-

4.340.553,46
7.601,02
(106.095,02)
938.044,95
(1.065.501,17)
103.916,23

144.346,70
1.413.466,51
(1.379.394,44)
-

14.482.482,32
1.421.067,53
(106.095,02)
(441.349,49)
(1.383.652,84)
103.916,23

Valor net comptable

9.679.430,49

4.218.519,47

178.418,77

14.076.368,73

14.273.239,82

23.443.540,83

178.418,77

37.895.199,42

(4.593.809,33)

(19.225.021,36)

-

(23.818.830,69)

9.679.430,49

4.218.519,47

178.418,77

14.076.368,73

Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

A 31 de desembre de 2018
Cost
Amortització acumulada i pèrdua de
valor (deteriorament)
Valor net comptable

a) Movimients significatius de l’exercici

Les altes de l’exercici 2019 corresponen principalment a:
•
•
•
•
•

•
•

Obres d’adequació i actualització dels Blocs A i B del Parc Tecnològic, destinats a centre
d’empreses.
Instal·lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum en el Parc Tecnològic.
Actualització de l’equipament d’audio dels auditoris de la Seu Central, Glòries, Parc
Tecnològic, i Cibernàrium.
Actualització i millora del circuit hidràulic de climatització de la Seu Central.
Petites obres de millora dels diferents equipaments on Barcelona Activa presta els seus
serveis. Destaca en aquest exercici la substitució de màquines de clima de Ca n’Andalet, la
reposició d’algun maquinari del restaurant del Parc Tecnològic, adequacions menors de
l’espai del Cibernernàrium, la insonorització d’alguns despatxos, o les compres de reposició
d’algun mobiliari menor en els diferents equipaments.
Fase inicial del projecte de digitalització dels sistemes de seguretat i control d’accessos de
Glòries Emprenedoria, que s’implementarà durant el proper exercici .
Renovació d’ equipament informàtic. Destaca l’adquisició d’equipament per realitzar
videoconferències.

Les altes de l’exercici 2018 van ser, principalment, les que detallem tot seguit:
•

Adequació i compra de mobiliari per a la InnoBadora, el nou espai d’incubació ubicat a la
planta baixa de l’equipament InnoBA.
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•

•
•

Petites obres de millora dels diferents equipaments on Barcelona Activa presta els seus
serveis. Destaca en aquest exercici l’actualització de l’instal.lació d’intrusió i control
d’accessos a l’equipament d’Almogàvers, el nou menjador pel personal a Ca n’Andalet així
com l’actualització de la central de detecció d’incendis del Centre d’Empreses Glòries.
Instal.lacions per a la connexió al nou sistema de telefonia Vodafone, al qual ens adherim
en línia amb tot el grup municipal.
Renovació equipament informàtic.

Les baixes de l’exercici 2019 i 2018 corresponen bàsicament a la destrucció de petit mobiliari,
senyalització i equipament informàtic no reparable.
El resultat obtingut durant l’exercici 2019 en les baixes d’ immobilitzat material ascendeix a una
pèrdua de 13.972,39 euros. En l’exercici 2018 el resultat va ser negatiu en 2.178,79 euros.

b) Terrenys i construccions
L’ epígraf de terrenys i construccions inclou a 31 de desembre de 2019 i a 31 de desembre de
2018 l’import de 901.518,16 euros que correspon al valor dels terrenys sobre els que es troben
edificades les construccions. Un d’aquests terrenys és del que s’ha cedit el dret de superfície
indicat en la Nota 4.7.
El detall del valor net comptable dels terrenys i construccions a l’exercici 2019 i 2018 és el
següent:

Terrenys
Construccions
Valor net comptable

2019
901.518,16
8.467.029,81
9.368.547,97

2018
901.518,16
8.777.912,33
9.679.430,49

c) Pèrdues per deteriorament
Durant els exercicis 2019 i 2018 no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per
deteriorament significatives per a cap immobilitzat material individual, donat que no s’ha
produit cap fet que hagi ocasionat pèrdues significatives de valor.
d) Béns adquirits a empreses del Grup i associades
Durant l’exercici 2019 i 2018 no s’han adquirit béns a empreses del grup.
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e) Béns totalment amortizats
A 31 de desembre de 2019 el cost dels elements de l’immobilitzat material totalment
amortitzats en ús ascendeix a un import de 16.118.784,45 euros exceptuant les
construccions, que romanen amortitzades totalment per l’import de 348.102,96 euros.
A 31 de desembre de 2018 existien construccions amb un cost original de 344.710,67 euros
que estaven totalment amortizades i que encara estaven en ús. El cost de la resta d’ elements
de l’immobilitzat material totalment amortitzats en ús ascendia a un import de 15.412.918,29
euros.

El detall es resumeix en el següent quadre:
2019
Construccions
Instal·lacions Tècniques
Maquinària
Utillatge
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips Informàtics
Elements de transport
Altre Immobilitzat
Totalment Amortitzat

f)

348.102,96
4.288.087,12
839.166,48
1.887.833,83
2.099.640,30
2.079.708,22
3.027.374,88
118.817,36
1.778.156,26
16.466.887,41

2018
344.710,67
4.273.407,99
832.341,37
1.871.546,29
2.032.817,99
1.983.949,38
2.929.582,15
118.817,36
1.370.455,76
15.757.628,96

Subvencions
La totalitat de les inversions del 2019 i 2018 s’enmarquen dins del pressupost d’inversions
municipal i per tant estan finançades en un 100% per l’Ajuntament de Barcelona.

g) Béns sota arrendament operatiu
Al compte de pèrdues i guanys s’han inclòs durant l’exercici 2019 despeses per arrendament
operatiu corresponents al lloguer d’equipaments informàtics, acústics i altres lloguers per
import de 391.322,03 euros (419.919,96 euros durant l’exercici 2018).
h) Assegurances
La Societat té contractades vàries pòlisses d’assegurança pels riscos als que estan sotmesos
els béns de l’immobilitzat material. La cobertura d’aquestes pòlisses es considera suficient.

i)

Actius o unitats d’explotació o serveis no generadors de fluxos d’efectiu
A 31 de desembre de 2019 i 2018 tots els actius tangibles es consideren actius no generadors
de fluxos d’efectiu.
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8. ACTIUS FINANCERS

8.1. Categories d’actius financers

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

Partides a cobrar
2019

Partides a cobrar
2018

Actius financers a llarg termini:
- Inversions financeres a llarg termini
Total

137.406,35

128.522,59

137.406,35

128.522,59

114.351,50

115.667,09

Actius financers a curt termini:
- Clients per vendes i prestacions de serveis
- Clients empreses del grup i associades
- Deutors varis

9.198.436,28

10.584.596,64

16.419.989,46

14.279.985,10

59.787,95

65.679,96

25.792.565,19

25.045.928,79

- Altres actius financers i Personal

Total

Essent els seus venciments els següents:
A 31.12.19

Anys
2020

Clients per vendes i prestacions de
serveis
Clients empreses de grup i
associades
Deutors varis
Altres actius financers i Personal
Total

2021

2022

posteriors

Total

114.351,50

-

-

-

114.351,50

9.198.436,28

-

-

-

9.198.436,28

16.419.989,46

-

-

-

16.419.989,46

59.787,95

48.338,50

46.210,40

42.857,45

197.194,30

25.792.565,19

48.338,50

46.210,40

42.857,45 25.929.971,54
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A 31.12.18

Anys
2019

Clients per vendes i prestacions de
serveis
Clients empreses de grup i
associades
Deutors varis

2020

2021

posteriors

115.667,09

-

-

-

115.667,09

10.584.596,64

-

-

-

10.584.596,64

-

14.279.985,10

14.279.985,10

Altres actius financers i Personal
Total

-

-

Total

65.679,96

36.266,52

39.753,82

52.502,25

194.202,55

25.045.928,79

36.266,52

39.753,82

52.502,25 25.174.451,38

Els actius financers que tenen venciment superior a un any es corresponen amb les fiances
constituïdes a l’Incasol. Les fiances rebudes es troben a l’epígraf del passiu, “Altres passius
financers” (veure Nota 11).
El quadre de partides a cobrar inclou l’import dels dipsits constituïts per contractes de
subministrament, 42.857,45 euros en 2019 i 52.502,25 euros en 2018.

8.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

Els epígrafs de “Clients per vendes i prestacions de serveis”, “Clients empreses del grup i
associades” i de “Deutors varis” presenten al 31 de desembre el següent detall:

2019
Generalitat
de
Catalunya-Servei
Catalunya
Ajuntament de Barcelona (Nota 16)

Ocupació

Ajuntament de Barcelona (ajuts en tràmit Nota
16)
Fundació PIMEC
European Commission DG Employment, Social
Affairs and Inclusions
Agència Europea de l'Espai

2018

14.211.234,77

11.816.905,03

5.460.131,95

9.625.706,53

3.738.304,33
-

958.890,11
12.348,10

-

20.602,83
44.063,00

104.063,00

1.707.409,67

1.707.409,67

Altres entitats públiques

457.282,02

618.656,47

Altres

114.351,50

115.667,09

25.732.777,24

24.980.248,83

Ministerio Política Territorial

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

2018
Saldo inicial

2018

100.056,15

138.553,29

4.666,70

783,38

Comptes a cobrar donades de baixa per
incobrables

-9.137,45

-39.280,52

Saldo final

95.585,40

100.056,15

Provisió per deteriorament
comptes a cobrar

de valor

de

El reconeixement i la reversió de les correccions valoratives per deteriorament dels comptes a
cobrar a clients s’han inclòs dins de l’epígraf “Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions comercials” al compte de pèrdues i guanys. Normalment es donen de baixa els imports
carregats al compte de deteriorament de valor quan no existeixen expectatives de recuperar més
efectiu. L’exposició màxima al risc de crèdit a la data de presentació de la informació és el valor
raonable de cadascuna de les categories de comptes a cobrar indicades anteriorment. La Societat
no manté cap garantia com a assegurança, si bé cal indicar que del total saldo deutor de clients i
deutors varis de 25.732.777,24 euros, un total de 25.606.425,74 euros són amb entitats públiques.
A l’exercici 2018 el total del saldo de Clients i deutors va ser de 24.980.248,83 euros, i un total de
24.864.581,74 euros eren d’entitats públiques.

8.3. Altres actius financers

Els dipòsits i fiances constituïts a curt i a llarg termini corresponen, bàsicament, a la part de les
fiances rebudes de clients que a la vegada, han estat dipositades a l’organisme públic
corresponent. Les fiances rebudes es troben registrades dins l’epígraf “Altres passius financers”
(veure Nota 11).

9.

FONS PROPIS

a)

Capital social
Durant els exercicis 2019 i 2018, no s’han produït moviments en el capital social de la
Societat.
El capital escripturat es compon de 3.250 accions nominatives de 601,01 euros de valor
nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades.
No existeixen restriccions per a la lliure transmissibilitat de les mateixes.

35

BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Memòria dels comptes anuals 2019

Al 31 de desembre de 2019 i 2018 els que participen en el capital social en un percentatge
igual o superior al 10% són els següents:

Societat

Número
d’Accions

Ajuntament de Barcelona

Percentatge de
Participació

3.250

100%

En la Nota 16 s'expliquen totes les relacions econòmiques que aquesta ha tingut amb
l’accionista únic.

b)

Reserves

El desglossament per conceptes és el següent:
2019
Legal i estatutàries:
Reserva legal
Altres reserves:
Reserves voluntàries
Reserves per ajustos del capital social a euros

2018

179.626,25

175.752,36

748.558,82
6,84
928.191,91

713.693,85
6,84
889.453,05

Reserva legal
L’article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capitals estableix que les societats
destinaran el 10% del benefici a la reserva legal fins que arribi, almenys, al 20% del capital
social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només es podrà destinar a la
compensació de pèrdues en cas que no existeixin altres reserves disponibles suficients per a
aquesta fi.

Altres reserves
Les reserves voluntàries són de lliure disposició.

36

BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Memòria dels comptes anuals 2019

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

10.1. Subvencions de capital
El moviment de les subvencions no reintegrables ha estat el següent:

2019

Saldo inicial
Augments
Imputació al resultat
Efecte Impositiu (Nota 14)
Saldo final

2018

8.268.895,15
1.143.586,62
-1.715.026,79
142.860,03
7.840.315,01

8.511.827,61
1.413.466,51
-1.737.376,46
80.977,49
8.268.895,15

Essent el detall a 31 de desembre de 2019 de les subvencions de capital no reintegrables que
apareixen en el balanç sota l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats rebuts” el següent:

Entitat concessionària
Ajuntament de Barcelona
Altres

Euros
7.744.921,45
95.393,57

Finalitat

Data de concessió

Adequació Edificis i altres

1997-2019

Equipament audiovisual i
altres

1999-2019

7.840.315,01

El detall a 31 de desembre de 2018 era el següent:

Entitat concessionària
Ajuntament de Barcelona
Altres

Euros
8.165.647,68
103.247,47

Finalitat

Data de concessió

Adequació Edificis i altres

1997-2018

Equipament audiovisual i
altres

1999-2018

8.268.895,15
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10.2. Transferències i subvencions d’explotació a incorporar al resultat (periodificacions)

Corresponen bàsicament al finançament d’activitats de foment, promoció i impuls de tota classe
d’actuacions generadores de treball i activitat econòmica desenvolupada per la Societat, per la part
pendent d’executar.
El seu detall, en funció de les entitats atorgants, és el següent:

2019

2018

Ajuntament de Barcelona

2.236.941,66

4.499.871,48

FEDER

3.244.638,99

2.582.306,81

Fons Social Europeu

1.835.951,90

2.356.611,62

11.366.115,55

13.022.378,60

Generalitat de Catalunya
Altres

19.801,42

23.304,89

18.703.449,52

22.484.473,40

Aquestes transferències i subvencions d’explotació, no meritades a 31 de desembre de 2019 es
troben a l’epígraf del passiu “periodificacions a curt termini” juntament amb el compte
d’ingressos anticipats per facturació, que presenten un import de 82.088,99 euros (76.273,65
euros euros al 31 de desembre de 2018).
L’import traspassat durant l’exercici al compte de pèrdues i guanys es detalla en la Nota 11.2.

10.3. Informació sobre el compliment, o no, de les condicions associades a les subvencions,
donacions i llegats

Les subvencions registrades dins del patrimoni net tenen la consideració de no reintegrables, donat
que la Societat disposa d’un document d’atorgament individualitzat i s’han complert totes les
condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes sobre la seva cobrabilitat.
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11.PASSIUS FINANCERS
11.1. Categories de passius financers
L’anàlisi per categories dels passius financers al 31 de desembre de 2019 i 2018, és el següent:

Passius financers a llarg termini:
- Periodificacions
- Altres passius financers

Deute i partides a
pagar 2019

Deute i partides a
pagar 2018

7.858.623,13
103.199,81

7.975.625,97
78.670,74

2.856.183,11

1.569.868,36

13.275,30
476.565,31
673.005,92
18.785.538,51

88.464,01
436.761,32
556.193,23
22.560.747,05

30.766.391,09

33.266.330,68

Passius financers a curt termini:
- Creditors comercials
- Proveïdors empreses del grup i vinculades
(veure Nota 16)
- Personal
- Altres passius financers
- Periodificacions (veure Nota 10.2)
Total

L’epígraf “Altres passius financers” inclou les fiances rebudes (Veure Nota 8.3) i els proveïdors
d’immobilitzat.
Els passius financers a curt termini es reflexen pel valor nominal, no existint diferències
significatives respecte el valor raonable dels mateixos.

11.1.a Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera.
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors segons la Disposició addicional tercera
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol i segons la metodologia de càlcul definida en
el Real Decret 635/2014 de 25 de juliol i del Real Decret 1040/2017 a partir del mes d’abril de 2018,
d’acord amb la disposició addicional cinquena de dit Real Decret.
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2019
Dies

De 01.04.2018 fins
31.12.2018

Fins a 31.03.2018

Dies

Dies

Període mig de pagament a proveïdors

10,73

8,72

-8,77

Rati d'operacions pagades

10,63

8,85

-7,46

Rati de les operacions pendents de pagament

10,66

6,99

-11,12

Import

Import

Import

Total pagaments realitzats

19.123.384,34

16.121.842,35

4.513.486,28

Total pagaments pendents

977.827,68

1.566.087,25

896.882,72

11.2. Periodificacions
Les periodificacions a llarg termini corresponen a l’import cobrat per anticipat per la cessió del dret
de superficie indicat en la Nota 4.7. El moviment de l’exercici és el següent:

Saldo inicial
Actualització

2019
7.975.625,97

2018
8.030.018,50

55.829,38

117.238,27

-172.832,22

-171.630,80

7.858.623,13

7.975.625,97

Imputació al resultat (veure Nota 15.b)
Saldo final

El tipus de descompte utilitzat en el càlcul dels valors actuals de les magnituts econòmiques que
s’hagin d’efectuar d’acord amb les previsions del Pla General de comptabilitat es fixa en el 0,70%
a l’exercici 2019 (1,46% a l’exercici 2018).
En quant a les periodificacions a curt termini, aquestes corresponen bàsicament als imports rebuts
mitjançant transferències i subvencions que es meritaran en l’exercici següent ja que les despeses
amb les que estàn correlacionades es duràn a terme durant l’exercici següent. El moviment de
l’exercici és el següent:

Saldo inicial
Altes
Imputació al resultat

2019
22.560.747,05

2018
17.776.931,86

50.964.124,31

57.269.152,05

-49.985.572,46

-48.543.187,51

Minoracions d’atorgaments i altres

-4.753.760,39

-3.942.149,35

Saldo final

18.785.538,51

22.560.747,05
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El detall de l’imputació al resultat és el següent:

Subvencions Ajuntament
Subvencions Generalitat
Subvencions Fons Social Europeu
Subvencions FEDER
Subvencions altres entitats
Import total

2019
36.772.418,82
10.685.135,35
454.010,33
2.058.504,49
15.503,47
49.985.572,46

2018
36.766.757,89
9.768.711,71
87.311,70
1.909.007,94
11.398,27
48.543.187,51

11.3 Deutes amb entitats de crèdit
La societat no té contractada cap pólissa de crèdit, ni cap altre endeutament bancari.

12. CONTINGÈNCIES I COMPROMISOS

a)

Passius contingents
A 31 de desembre de 2019 i 2018, la Societat té avals amb tercers per import de 20.124,89
euros en concepte de garantia d’obres dutes a terme per la Societat.

b)

Actius contingents
A data de tancament dels exercicis 2019 i 2018 no existeixen actius contingents.

c)

Compromisos de compravenda
A data del balanç, la Societat no té contractes firmats en concepte de compravenda
d’immobilitzat.

d)

Compromisos per arrendament operatiu (quan la societat es arrendatària)
La Societat lloga equips informàtics, fotocopiadores i altres lloguers sota contractes no
cancel·lables d’arrendament operatiu.
A data de tancament de l’any aquests contractes tenen una duració prevista de menys d’
un any.
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13. PROVISIONS A CURT I LLARG TERMINI
Els compromisos per prestacions a llarg termini al personal que té la Societat, són els descrits a la
Nota 4.13.
El detall de les provisions és el següent:

Provisions a llarg termini
Provisions Pensions i altres
Altres provisions

2019

2018

395.306,19
394.198,23

244.287,20
243.179,24

1.107,96

1.107,96

Provisions a llarg termini
L’article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competivitat, va suprimir l’abonament al personal de la paga
extraordinària de desembre de 2012 i de les pagues addicionals de complement específic o pagues
addicionals equivalents.
L’epígraf “provisions pensions i altres”, incloïa a tancament de l’any 2018 les quanties equivalents
a les aportacions inicials al pla de pensions, d’aquell col·lectiu, que a l’any 2012 en endavant ,
malgrat complir els requisits, no va poder percebre-les davant la suspensió imposada pel Real
decret Llei 20/2012; així mateix estaven incloses les quantitats equivalents a les aportacions
ordinàries de tots els partíceps del pla de pensions pels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017.
Durant el present exercici 2019 ha quedat regularitzada aquesta situació i s’han fet efectives les
aportacions al pla de pensions inicials i ordinàries pendents de les anualitats compreses entre el
2014 i el 2017 per un import total de 201.581,37 euros.
A data de tancament de l’exercici ha quedat provisionada l’aportació al pla de pensions
corresponent a les aportacions inicials de 2018, així com les inicials i ordinàries de 2019, pendent
de la xifra de massa salarial que determina la seva quantificació. Aquesta provisió, per principi de
prudència, ha quedat incrementada, per recollir l’impacte de aplicació del 0,3% addicional que
permet la llei quan hi ha saldo positiu entre masses salarials anuals, i que a data de tancament de
l’exercici, davant diferències de criteri en la interpretació de la Llei, resta pendent de quantificació.
La xifra final total provisionada a 31 de desembre de 2019 és de 160.785,24€.
D’altra banda, i davant un risc probable derivat de vàries demandes presentades per persones
treballadores, s’ha dotat a l’exercici 2019 una provisió per un import de 233.412,99 euros que ha
quedat recollida en el epígraf de provisions a llarg termini.
Provisions a curt termini
No s’han estimat provisions a curt termini ni en l’exercici 2019 ni en el 2018.
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14. IMPOST SOBRE BENEFICIS I SITUACIÓ FISCAL

a)

Informació de caràcter fiscal

La Societat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals els quatre últims exercicis dels
principals impostos que li són aplicables.
Com a conseqüència de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal vigent, podrien
sorgir passius addicionals com a conseqüència d’una inspecció. En tot cas, els administradors
consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no afectaran significativament als comptes
anuals.
La Societat és subjecte passiu de l’Impost sobre el Valor Afegit, impost que repercuteix i dedueix
per les activitats no exemptes (bàsicament, aquelles derivades de l’activitat de Vivers i Centres d’
Empreses). Les altres activitats realitzades es troben exemptes d’Impost sobre el Valor Afegit
(cursos d’orientació i formació). En conseqüència, resulta d’aplicació la regla de prorrata, a efectes
de determinar la part deduïble de l’Impost sobre el Valor Afegit suportat. Durant els exercicis 2019
i 2018, la prorrata provisional i definitiva ha estat del 3%, respectivament.

b)

Saldos amb Administracions Públiques

A 31 de Desembre els saldos que composen els epígrafs deutors i creditors d’ Administracions
Públiques, són els següents:
2019
Deutors
Hisenda Pública per IVA

Creditors

184.289,08

Hisenda Pública per IRPF
Organismes de la Seguretat Social

2018
Deutors

Creditors

176.748,04
457.116,03

422.946,48

67.717,25

725.737,57

73.263,81

588.367,68

252.006,33

1.182.853,60

250.011,85

1.011.314,16

Hisenda Pública per I.S. 2015
Hisenda Pública per I.S. 2016
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c)

Despesa per Impost sobre Societats

La conciliació entre l’ import net d’ ingressos i despeses de l’ exercici i la base imposable de l’ Impost
sobre Societats és la següent:

Compte de pèrdues i guanys
2019
Saldo ingressos i despeses de l’exercici

Augments

Disminucions

Ingressos i despeses imputades directament
al patrimoni net
Augments

Disminucions

85,00

127.743,43

Total
127.828,43

Impost sobre societats
Diferències temporàries:
Amb origen en l’exercici

0,00

Amb origen en exercicis anteriors
Compensació de bases imposables negatives

-128.445,96

-128.445,96
0,00

Base imposable (resultat fiscal)

-617,53

Quota resultant (25%)
Deduccions
Amb origen en l’exercici

0,00

Amb origen en exercicis anteriors
Quota Líquida

0,00

Resultat

0,00

Pagaments a compte i retencions
Quantitat a recuperar

0,00
0,00

Compte de pèrdues i guanys
2018
Saldo ingressos i despeses de l’exercici

Augments
51.818,29

Disminucions

Ingressos i despeses imputades directament
al patrimoni net
Augments

Disminucions

499,44

52.317,73

Impost sobre societats
Diferències temporàries:
Amb origen en l’exercici
Amb origen en exercicis anteriors
Compensació de bases imposables negatives
Base imposable (resultat fiscal)
Quota resultant (25%)
Deduccions
Amb origen en l’exercici

Total

0,00
-128.445,96

-128.445,96
0,00
-76.128,23
0,00

Amb origen en exercicis anteriors
Quota Líquida

0,00

Resultat

0,00

Pagaments a compte i retencions
Quantitat a recuperar

0,00
0,00
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La despesa per l’Impost sobre Societats es composa de:

Impost corrent
Impost diferit

2019

2018

31.957,11
31.957,11

13.079,43
13.079,43

A l’exercici 2019 i al 2018 no s’han aplicat deduccions a la quota, i les retencions i ingressos a
compte han ascendit en l’exercici 2019 a 0 euros (0 euros en l’exercici 2018). L’ import a recuperar
de l’ Administració tributària a l’exercici 2019 ascendeix a 0 (en l’exercici 2018 era de 0 euros).

d)

Impostos diferits

El moviment net (actius i passius) dels impostos diferits ha estat el següent:

Saldo inicial
Càrrec al compte de pèrdues i guanys
Contrapartida a Patrimoni Net (diferències temporàries procedents de
passius)(Nota 10)
Saldo final

2019
-2.412.479,37
-31.957,11

2018
-2.480.377,43
-13.079,43

142.860,04

80.977,49

-2.301.576,44

-2.412.479,37

Els passius per impost diferit, corresponent a l’efecte impositiu acumulat de les subvencions no
reintegrables registrades en el patrimoni net, presenten un import de 2.613.438,32 euros a l’exercici
2019 (2.756.298,36 euros a 31 de desembre del 2018).
Els actius per impostos diferits per bases imposables negatives pendents de compensació es
reconeixen en la mesura en que és probable que la Societat obtingui guanys fiscals futurs que
permetin la seva aplicació. Durant l’any 2019 i l’any 2018 s’han generat bases imposables
negatives en aplicar la reversió de les despeses d’amortització, que no van ser fiscalment
deduïbles segons la Llei 16/2012 art. 7 els exercicis 2013 i 2014, de forma lineal en deu anys.
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Any

Base

2015
2016
2017
2018
2019

Aplicat

Pendent aplicar

99.531,75
96.112,05
79.405,90
76.128,23
617,53

99.531,75
96.112,05
79.405,90
76.128,23
617,53

Durant l’exercici 2014 i 2013 es van generar diferències temporàries responent a la limitació del
70% de la deducció de les amortitzacions segons la normativa vigent (Nota 4.8). A 31.12.2014 les
reduccions de la base imponible pendents d’aplicar eren les següents:

Any
2013
2014

Base
680.053,71
604.405,92
1.284.459,63

Reducció
204.016,12
181.321,78
385.337,90

Primer any
2015
2015

La reducció de la base imponible corresponent a la dotació a la amortització del 30% es va començar
a aplicar a partir de l’exercici 2015 de forma lineal durant 10 anys. Com a conseqüència del diferents
tipus impositius de l’impost sobre societats vigents en cada anualitat respecte a la anualitat en que
es van originar les diferències temporàries, s’ha generat el dret a la deducció d’un 2% en el any 2015
i d’un 5% a partir del 2016, segons la normativa vigent. Així, dons, restaran pendents d’aplicar les
reduccions i deduccions següents:

Any

Base
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Reducció B.I.

Deducció

Aplicat

128.445,96
128.445,96
128.445,96
128.445,96
128.445,96
128.445,96
128.445,96
128.445,96
128.445,96
128.445,96

35.964,87
32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49

2.568,92
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30

8.095,98
8.083,48
12.260,02
13.079,43
31.957,11

1.284.459,60

324.968,28

60.369,62

73.476,02

Pd. reduïr

32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49
32.111,49
160.557,45

Pd.
Deduïr
2.568,92
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
6.422,30
60.369,62
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La composició dels actius diferits a 31 de desembre de 2019 i 2018 és la següent:

Actius per diferències temporàries
Drets per deduccions pendents d'aplicar
Crèdit per pèrdues a compensar

TOTAL

2019
160.557,45
60.369,60
90.934,83
311.861,88

2018
192.668,94
60.369,60
90.780,45
343.818,99

15. INGRESSOS I DESPESES

a)

Import net de la xifra de negocis i altres ingressos d’explotació

L’import net de la xifra de negocis i altres ingressos d’explotació es poden classificar per
categories de la següent manera:

2019

2018

Categories

Import

%

Import

Prestacions de serveis

1.125.896,52

2,20%

1.285.271,69

36.772.418,82

71,69%

36.766.757,89

10.685.135,35

20,83%

9.768.711,71

454.010,33

0,89%

87.311,70

2.074.007,96

4,04%

1.920.406,21

179.048,14

0,35%

177.992,13

51.290.517,12

100,00%

50.006.451,33

Transferències
corrents
l’Ajuntament de Barcelona

Transferències corrents
Generalitat de Catalunya

rebudes

rebudes

de

de

la

Transferències corrents rebudes de la Unió
Europea

Transferències corrents d’altres entitats
Altres Ingressos

b)

Ingressos, accessoris i altres de gestió corrent

S’inclouen a 31 de desembre de 2019 sota aquest epígraf bàsicament els ingressos que es
traspassen a resultats del dret de superfície per un import de 172.832,22 euros (171.630,80 euros
a 31 de desembre de 2018) (veure Nota 11.2) i altres que es facturen per algunes activitats
organitzades o màquines de vending.
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c)

Despeses de personal

El detall de les despeses de personal per conceptes és el següent:

Sous, salaris i assimilats
Cotitzacions a la Seguretat Social
Aportacions i dotacions per a pensions (Nota 13)
Provisions (Nota 13)
Altres despeses socials
Despeses de personal

2019
23.724.975,47
7.630.978,70
201.581,37
151.018,99
272.035,45
31.980.589,98

2018
22.982.448,57
7.102.177,96
23.882,04
146.982,14
302.134,61
30.557.625,32

El número mitjà de treballadors d’estructura en el curs de l’exercici distribuït per categories és el
següent:

2019

2018

3
244
1
31
279

3
207
1
28
239

Fixes:
- Alts directius
- Titulats, tècnics i administratius
- Auxiliars
Temporals

El número mitjà de treballadors d’estructura amb un grau de discapacitat del 33% o més és de 9
persones (més del 3% del total de la plantilla), superant el percentatge legal mínim, tant en
l’exercici 2019 com en el 2018, segons el següent detall:
2019

2018

8

8

1
9

1
9

Fixes:
- Alts directius
- Titulats, tècnics i administratius
- Auxiliars
Temporals

Així mateix, la distribució per sexes al tancament de l’exercici del personal d’estructura de la
Societat és la següent:
2019

2018

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

45

246
1
44

44

9

201
1
35

8

188
1
23

232
1
31

54

237

291

52

212

264

Fixes:

-

Titulats, tècnics i administratius
Auxiliars
Temporals
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En relació a les dades facilitades pel que fa al personal d'estructura amb contracte laboral indefinit
(246), cal tenir en compte que durant l'any 2019 hi han 2 persones amb dret de reserva de lloc treball
que no figuren a 31 de desembre, però que s'incorporaren durant l'any 2020.
Les places indefinides teòriques a tancament de l'exercici 2019 són 251 (211 indefinides i 40
derivades del pacte d’estabilitat), de les quals 248 estan ocupades (246 ocupades efectivament i 2
de reserva de lloc de treball) i per tant, disponibles per a l'any 2020 complint els criteris de la taxa
de reposició, hi ha un total de 3 places. La cobertura durant l'any 2020 d'aquestes places no
suposarà un increment de la plantilla no previst.
En relació a les dades facilitades pel que fa al personal d'estructura amb contracte laboral indefinit,
cal tenir en compte que durant l'any 2018 hi havia 4 persones amb dret de reserva de lloc treball
que no figuraven a 31 de desembre, però que s’han incorporat durant l'any 2019.
Les places indefinides a tancament de l'exercici 2018 eren 243 (211 i 32 estructuració programes),
de les quals 237 estaven ocupades (233 ocupades efectivament i 4 de reserva de lloc de treball) i
per tant, disponibles per a l'any 2019 complint els criteris de la taxa de resposició, havia un total de
6 places. La cobertura durant l'any 2019 d'aquestes places no suposa un increment de la plantilla
no previst.
Referent al personal vinculat a subvencions, el número mitjà de treballadors distribuït per
categories en l’exercici 2019 i 2018 ha estat el següent:

Fixes:
Gestors
- Titulats, tècnics i administratius
Temporals:
Gestors
Usuaris
Total

2019

2018

7

7

149
539
695

153
578
738

En relació al personal vinculat a subvencions, el número mitjà de treballadors amb discapacitat
amb un grau del 33% o més és de 20 persones a l’exercici 2019 i de 17 persones al 2018, segons el
següent detall:

Fixes:
Gestors
- Titulats, tècnics i administratius
Temporals:
Gestors
Usuaris
Total

2019

2018

1
19
20

1
16
17
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Tanmateix, la distribució per sexes al tancament del personal vinculat a subvencions, ha estat el
següent :

2019

2018

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

4

5

9

3

4

7

20
192
216

87
188
280

107
380
496

25
122
150

93
150
247

118
272
397

Fixes:
Gestors
-Titulats, tècnics i
administratius
Temporals:
Gestors
Usuaris

16.OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

a)

Empresa dominant
El detall dels saldos pendents amb la Societat dominant, és el següent:

31 desembre 2019
Actius financers
Crèdits
Llarg
termini

Curt termini

Passius financers

Altres actius financers

Deutes

Llarg
termini

Curt
termini

Llarg
termini

Curt
termini

Ajuntament de
Barcelona

-

5.460.131,95

-

-

-

-

Ajuntament de
Barcelona
(Ajuts en tràmit)

-

3.738.304,33

-

-

-

-

Total

-

9.198.436,28

-

-

-

-
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31 desembre 2018
Actius financers
Crèdits
Llarg
termini

Passius financers

Altres actius financers

Curt termini

Deutes

Llarg
termini

Curt
termini

Llarg
termini

Curt
termini

Ajuntament de
Barcelona

-

9.625.706,53

-

-

-

2.000,96

Ajuntament de
Barcelona
(Ajuts en tràmit)

-

958.890,11

-

-

-

-

Total

-

10.584.596.64

-

-

-

2.000,96

Les operacions mantingudes per la Societat amb la societat dominant es corresponen
principalment amb les aportacions rebudes per a finançar despeses corrents de la societat, per
finançar projectes específics i inversions pròpies segons detall:

Ingressos

2019

Transferències rebudes
corrents i de capital

Facturació
d’Inversions per
compte de
l’Ajuntament i
altres ingressos

Altres ingressos
accessoris

Ajuntament de Barcelona

41.181.443,97

156.569,68

-

Total

41.181.443,97

156.569,68

-

2018

Transferències rebudes
corrents i de capital

Facturació
d’Inversions per
compte de
l’Ajuntament i
altres ingressos

Altres ingressos
accessoris

Ajuntament de Barcelona

42.647.428,34

203.968,00

-

Total

42.647.428,34

203.968,00

-
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A l’apartat de transferències rebudes estan incloses operacions traspassades a ingressos (veure
Nota 15.a) i d’altres que han estat periodificades o traspassades a ingressos en altres epígrafs.
Despeses

Serveis
rebuts

2019

Interessos
pagats

Dividends
pagats

Ajuntament de Barcelona

13.596,75

-

-

Total

13.596,75

-

-

Serveis
rebuts

2018

Interessos
pagats

Dividends
pagats

Ajuntament de Barcelona

24.427,06

-

-

Total

24.427,06

-

-

b)

Empreses vinculades
S’entén com empreses vinculades les societats dependents de l’accionista de la Societat, és
a dir, de l’Ajuntament de Barcelona.
El detall dels saldos pendents amb empreses vinculades és el següent:

31 desembre 2019
Actius financers

Passius financers

Altres actius
financers

Crèdits

Deutes

Llarg
termini

Curt termini

Llarg
termini

Curt
termini

Llarg
termini

Mercabarna

-

-

-

-

-

13.275,30

Total

-

-

-

-

-

13.275,30

Curt termini
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31 desembre 2018
Actius financers
Altres actius
financers

Crèdits

Institut de Cultura
Tractament i
selecció de residus,
S.A.
Total

Passius financers
Deutes

Llarg
termini

Curt termini

Llarg
termini

Curt
termini

Llarg
termini

-

-

-

-

-

1.500,00

-

-

-

-

-

84.963,05

-

-

-

-

-

86.463,05

Curt termini

Les transaccions mantingudes per la Societat amb societats vinculades són les següents:
Ingressos
Durant l’exercici 2018 no es van realitzar operacions generadores d’ingressos amb les societats
vinculades.

2019

Serveis prestats i altres
ingressos

Informació i comunicació de
Barcelona

301,30

Total

301,30

Interessos rebuts

Altres ingressos
accessoris

-

-

-

-

Serveis rebuts

Interessos
pagats

Despeses

2019

Compres d’ immobilitzat
material / Certificacions d’
obra

Tractament i Selecció de
Residus, S.A.

-

Institut de Cultura
Total

470.431,74

-

-

2.045,46

-

-

472.477,20

-
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2018

Compres d’ immobilitzat
material / Certificacions d’
obra

Institut de Cultura
Tractament i Selecció de
Residus, S.A.
Total

-

Serveis rebuts

3.035,38

Interessos
pagats
-

-

154.295,60

-

-

157.330,98

-

17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

Es considera activitat mediambiental qualsevol operació l’objectiu principal del qual sigui la
minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i millora del mediambient.
No existien a 31 de desembre de 2019 ni a 31 de desembre de 2018 contingències relacionades amb
la protecció i millora del medi ambient.
Els eventuals riscos que es puguin derivar estan adequadament coberts amb les pòlisses de
l’assegurança de responsabilitat civil que la Societat té subscrites.
Per altra banda, la Societat durant els exercicis 2019 i 2018 no ha rebut cap subvenció ni ingrés com
a conseqüència d’ activitats relacionades amb el medi ambient, malgrat que durant aquests anys
s’han dut a terme, per una banda petites inversions destinades a fomentar l’estalvi energètic i per
altra banda destaca la continuïtat de la connexió a la xarxa de climatització de Districlima dels
equipaments de la societat, iniciada en el 2014, així com l’instal.lació de la placa fotovoltaica al
Parc Tecnològic de Barcelona Nord. L’import total destinat a inversions de caràcter mediambiental
ha estat de 135.874,36 euros en el 2019 (135.717,95 euros en 2018).

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

No s’han produït fets posteriors al tancament de l’ exercici 2019 que suposin una modificació
substancial respecte a les dades expressades en la present memòria.
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19. ALTRA INFORMACIÓ

a)

Honoraris d’auditors de comptes

Les despeses d’auditoria, derivades dels honoraris meritats durant els exercicis 2019 i 2018 per la
companyia Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. són repercutits per l’ Ajuntament de Barcelona a
cadascun dels organismes autònoms i societats que composen el grup municipal.
Durant l’exercici 2019, Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. ha facturat 12.003,20 euros a la
societat per serveis de verificació diferents a l’auditoria (8.530,50 euros a l’exercici 2018) .
La Societat no té relació amb altres empreses que utilitzin aquestes marques.
b)

Administradors i Alta Direcció

Els membres del Consell d’Administració no han meritat durant els exercicis 2019 i 2018 sous,
dietes o remuneracions de qualsevol classe, incloent aportacions a sistemes de pensions. No s’han
concedit als membres del Consell d’Administració bestretes ni crèdits de cap tipus durant els
exercicis 2019 i 2018.
La remuneració total corresponent a l’exercici 2019 del personal d’Alta Direcció ha ascendit a
145.673,34 euros per a tots els conceptes salarials (159.831,34 euros a l’exercici 2018). En concepte
d’assegurances de vida, s’ha satisfet l’import de 1.792,11 euros (1.651,91 euros a l’exercici 2018).
S’ha efectuat una aportació en concepte de pla de pensions de 211,55 euros en l’exercici 2019
(94,77 euros en l’exercici 2018). No s’han concedit durant els exercicis 2019 i 2018 als membres de
l’Alta Direcció bestretes ni crèdits de cap tipus.
En concepte d’assegurança de responsabilitat civil d’administradors i directius s’ha satisfet un
import de 1.887,77 euros en l’exercici 2019 ( 1.987,13 euros en l’exercici 2018).
c)

Situacions de conflicte d’interès Consell Administració

En el deure d’evitar situacions de conflicte amb l’interès de la Societat, durant l’exercici els
administradors que han ocupat càrrecs en el Consell d’Administració han complert amb les
obligacions previstes a l’article 228 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, s’han abstingut d’incórrer en els supòsits
de conflictes d’interès previstos en l’article 229 de l’esmentada llei.
Tal i com es defineix en l’article 229 i 231 de la citada llei, tant els actuals Administradors como els
anteriors no mantenen participacions en societats amb el mateix gènere d’activitat que constitueixi
l’objecte social de la Societat.
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Durant 2019, Barcelona Activa ha atès 52.283 persones (56,5% dones) i 6.511 empreses a través de
la seva cartera de serveis i programes. Tota la seva activitat s’ha vertebrat al voltant d’una visió
d’empresa socialment responsable i mediambientalment sostenible, que busca impactar
positivament a la ciutat de Barcelona per tal d’assolir un model de creixement i desenvolupament
econòmic just, atractiu i que fomenti la competitivitat de l’economia de Barcelona.
A continuació es resumeixen els trets principals de l’activitat realitzada per Barcelona Activa al 2019,
que es pot trobar ampliada i detallada al llarg de la memòria anual 2019.
Ocupació


S’han atès 26.902 persones (56,9% dones) a través dels diferents serveis i programes per al
foment de l’ocupació.



Ha augmentat un 24% el nombre de persones ateses en serveis d’assessorament personalitzat
degut en bona part a l’increment de 4 a 7 dels Punts d’Informació per a l’orientació i la recerca de
feina, amb nous espais a Ciutat Vella, Eixample i Gràcia.



Als més de 400 projectes integrals amb contractació (PIC’s) actius a 2019, en coordinació amb 34
col·laboradors municipals, han participat 1.140 persones (52,4 % dones).



En el conjunt d’actuacions del projecte Treball als Barris s’han atès a 2.170 persones (50,4 %
dones), 1.964 de les quals mitjançant dispositius d’inserció laboral, 117 joves en Cases d’Oficis i
144 en Plans d’Ocupació



De setembre a desembre de 2019 s’ha iniciat un estudi d'avaluació de l'impacte social del
projecte Treball als Barris, els resultats del qual veuran la llum durant el 2020.



S’ha estrenat la nova oferta d’activitats online al programa Barcelona Treball amb càpsules per
a la capacitació en la recerca de feina i el desenvolupament de competències, amb una
participació de 926 persones (81,10% dones).



S’ha realitzat la 1ª Convenció de la Xarxa de Mentores i Mentors per a la Reactivació Laboral
(configurada per 100 persones) sorgida del projecte Mentoring+40 d’acompanyament a persones
en recerca de feina.



S’ha donat un impuls al Servei d’assessorament en clàusules socials de contractació Pública
Responsable en relació a la inclusió de la clàusula de contractació de persones en situació
d’exclusió. En aqueset sentit, s’han gestionat 72 ofertes de feina i s’han assolit 59
contractacions.



S’ha iniciat un nou programa integral d’inserció sociolaboral adreçat a col·lectius en situació de
més vulnerabilitat, Programa Passarel·les cap a l’ocupació i la inclusió, cofinançat pel FSE en el
marc del POEFE. Han iniciat itinerari en el programa 214 persones.



Llançament del nou Programa Transocupació, adreçat a l’acompanyament laboral de persones
trans que volen millorar professionalment i incorporar-se al món laboral, en clau d’atenció
personalitzada i complementarietat de recursos. Han iniciat el programa 21 persones trans, 19
d’elles dones i 2 homes.



Inici del dispositiu d’inserció sociolaboral adreçat a persones en situació administrativa irregular
regularitzable Programa Pròxim. El programa ha impulsat un model i circuït d’atenció articulat a
nivell dels serveis municipals. Durant el 2019 s’han donat d’alta al programa 48 persones (42%
són dones).
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Empreses


Entre els principals resultats de l’acció de suport a les empreses l’any 2019 destaquen les 6.511
empreses ateses i el suport a 17 plataformes sectorials (associacions, clústers, institucions,
fires i iniciatives)



A través del Servei de Finançament Empresarial s’han aixecat 56,3M d’euros per a 129 empreses
i projectes empresarials.



El Servei de constitució d’empreses ha contribuït a la constitució de 630 noves empreses a la
ciutat, 260 com a SL i 370 altes d’empresaris o empresàries individuals i SCP (209 dones)



El Programa Empreses Responsables de Barcelona ha desenvolupat 3 edicions al 2019, amb la
participació de 42 d’empreses. S’han realitzat un total de 42 hores d’assessorament a les
empreses participants per desenvolupar un pla d’acció en alguns dels eixos o Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).



Per tal de poder fer extensible la formació a totes les persones que treballen en el sector comerç,
durant el 2019 s’han dissenyat formacions en línia a través de MOOCS. En el 2019 s’han posat
en marxa 4 formacions en què han participat 117 persones.

Emprenedoria


L’any 2019 s’ha treballant intensament en el nou model d’atenció a les persones emprenedores,
especialment en la digitalització del servei. S’està treballant en la nova web d’Emprenedoria i en
noves aplicacions que estaran en funcionament al 2020.



El UX LAB (Laboratori d’usabilitat), ubicat a la incubadora Glòries, s’ha confirmat com a servei
únic i innovador a la ciutat. Durant el 2019 han estat impactades a través del UXLab un total de
68 empreses, amb un total de 155 persones participants, de les quals un 37,4% han estat dones



LIDERA s’ha consolidat com l’espai de referència per a dones professionals, directives i
emprenedores. En les diferents actuacions de la iniciativa Lidera han participat 624 dones, el que
representa 820 participacions. Cal destacar de forma específica la participació de 325 dones en
programes de llarga durada que inclouen accions de formació, assessorament personalitzat i
networking.



Amb l’oferta de programes sectorials, col·lectius i per startups, s’han acompanyat 2.116
projectes, assolint un dels objectius del servei d’emprenedoria que es la personalització dels
servei i el foment de les activitats de relació entre les persones emprenedores.

Formació i Innovació


La formació tecnològica bàsica té com a motivació contribuir a combatre l’escletxa digital a la
ciutat de Barcelona, especialment en aquells col·lectius i territoris que la pateixen d’una forma
més acusada. Això es concreta a través de les Antenes Cibernàrium, ubicades a les Biblioteques
Municipals de la ciutat, on es programen periòdicament les formacions utilitzant mètodes
innovadors per atreure i mantenir l’interès de les persones usuàries. També es desenvolupa una
estratègia de socialització que contribueix a fer arribar a tota la ciutadania la consciència de la
necessitat de la tecnologia per la seva inclusió digital i social. Al 2019 s’han atès 2.109 persones.
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Pel que fa a la formació tecnològica especialitzada s’ha renovat el 100% el catàleg d’activitats
presencial, s’ha consolidat el programa MasterClass com una oferta estable, amb 27 sessions a
Mediatic i 12 al territori. Addicionalment s’ha ampliat l’oferta formativa online arribant fins a 125
formacions disponibles.



La IT Academy ha ampliat l’oferta amb un nou itinerari de programació en .NET, un dels
llenguatges més demandats per les empreses del sector, i en la formació mentoritzada s’ha
arribat a un 75% d’inserció (prop de 150 persones)



Amb motiu del 20è aniversari del Cibernàrium s’ha fet una campanya de comunicació, un acte
institucional i activitats extraordinàries durant el darrer trimestre per generar notorietat i atreure
nous públics. El lema ha estat “Formació tecnològica per a tothom”.



El 2019 s’ha organitzat també, juntament amb el departament de Polítiques digitals i
administració pública i la UOC, el I Congres de Competències digitals en el que s’ha presentat el
mapa de competències digitals que servirà per articular tota l’oferta formativa tecnològica del
Cibernàrium i facilitar itineraris formatius

Innovació socioeconòmica


La innoBAdora - comunitat d’innovació ubicada a l’edifici INNOBA – ha allotjat 17 projectes,
facilitant i promovent d’aquesta manera la generació de sinergies entre les persones, col·lectius
i empreses mitjançant la coproducció d’activitats i formacions



Es consolida el Servei d’assessorament en clàusules socials i reserva social. Està promogut per
La Direcció operativa d’Innovació Socioeconòmica i la Direcció de Programes Transversals
d’Ocupació i es dirigeix a les unitats licitadores i empreses adjudicatàries per la inclusió de les
clàusules socials de contractació de persones en situació de risc d’exclusió i de subcontractació
amb empreses d’economia social en el contractes públics, així com en la implementació de la
Reserva Social. S’han realitzat 74 assessoraments.



#transformESS, programa de foment de l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme entre
els i les joves: Durant l’any 2019 s’ha consolidat el programa d’activitats adreçat a donar a
conèixer els valors i principis de l'Economia Social i Solidària (ESS) entre els i les joves, tant en
les diferents etapes educatives de l'educació formal (educació primària, educació secundària,
cicles formatius o batxillerats) com en altres espais formatius no formals. Hi ha participat 244
joves.



S’ha posat en marxa la formació online en igualtat i en ESS, que desplega un seguit de formacions
en línia en eines per prevenir i erradicar l’assetjament, plans d’igualtat o comunicació no sexista.
També ha iniciat la formació online en economia col·laborativa i cooperativisme de plataforma,
finançament i gestió econòmica, marc jurídic i fiscal i Coopciutat, el joc del cooperativisme i
l’ESS.



En la línia de programes d’acompanyament de col·lectius en situació de vulnerabilitat social i la
promoció d’iniciatives socioeconòmiques impulsades per aquests col·lectius, s’ha consolidat el
model integral d’intervenció socioeconòmica DaliESS. A través d’aquest programa s’ha
acompanyat de manera intensiva els projectes pilots de la cooperativa Alencop i la cooperativa
Diomcop. Des de la Direcció d’Innovació socioeconòmica també s’ha participat al programa pilot
B-Mincome contribuint al foment de l’emprenedoria social i col·lectiva en l’àmbit de l’Economia
Social i Solidària mitjançant el qual s’han atès a 76 participants.
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Desenvolupament de Proximitat


L’any 2019 ha estat l’any de la posada en marxa de l’espai de co-treball amb retorn al territori a
Horta-Guinardó la Clota Cotreball. Un nou equipament municipal impulsat per Barcelona Activa i
el districte d’Horta Guinardó, que acull projectes d’emprenedoria convencional i d’ESS que
impacten de manera positiva al teixit socioeconòmic del territori. En actiu des del maig del 2019,
al mes de desembre ja tenia 31 iniciatives allotjades.



Aquest darrer any s’ha reeditat per tercer any consecutiu la línia d’ajuts Impulsem el que fas, que
ha tancat l’edició amb 97 projectes finançats. L’edició de 2019 ha comportat una injecció de
1.6M€ a 70 projectes de la ciutat que es desenvoluparan entre 2019 i 2020.



De forma paral·lela, l’any 2019 ha estat l’any de consolidació de Nou Barris Activa. En ell, s’han
desplegat accions de suport a l’ocupació de qualitat i la recerca de feina, l’acompanyament i
formació a persones amb una idea de negoci, així com l’assessorament a comerços, a empreses
que ofereixen serveis i altres petites empreses, individuals i col·lectives, del territori. Al 2019,
2.948 persones han fet ús d’aquest equipament.



2019 ha estat el primer exercici complet el que es troben en funcionament els tres Punts de
Defensa dels Drets Laborals, als districtes de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Nou Barris. S’ha
donat servei a 1.664 persones, que de forma individual o grupal, han assistit als seus
assessoraments o formacions.



Al 2019 ha estat també l’any de disseny o consolidació de programes amb un elevat impacte al
territori com són el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (PAE) als districtes de Ciutat Vella o
Nou Barris; els programes de dinamització de locals buits de titularitat pública a Ciutat Vella i de
dinamització de buits privats als barris d’especial atenció; els espais d’intercooperació i
economia circular al territori, com la Nau Vila Besòs a Sant Andreu o el Banc de Recursos de Ciutat
Vella. També ha estat l’any de disseny i ideació de les primeres accions en matèria d’RSC
promogudes des de la proximitat i de dues campanyes de dinamització comercial també a barris
d’especial atenció, entre d’altres.
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Indicadors propis del nivell d’activitat
Ocupació
Persones ateses
Persones contractades amb programes de Plans
d’Ocupació – A partir de 2017, projectes integrals amb
contractació
Joves orientats de centres educatius i universitats
Empresa
Empreses ateses
Empreses i projectes instal·lats a incubadores i Parc
Tecnològic
Finançament aixecat pel Servei Finançament Empresarial
(milers d’euros)
Empreses constituïdes a través del Servei de Constitució
d’Empreses
Emprenedoria
Persones emprenedores ateses
Projectes empresarials acompanyats
Emprenedor/es en programes a mida de creació
d’empreses
Formació
Persones en formació tecnològica
Desenvolupament de Proximitat
Projectes finançats mitjançant la convocatòria de
subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori

2014

2015

2016

2017

2018

2019

22.905
791

26.982
1.065

28.247
1.821

24.779
1.273

24.961
1.145

26.902
1.140

16.788

18.436

15.216

14.848

13.002

13.252

5.120
227

5.966
286

6.291
289

6.052
276

7.125
265

6.511
315

29.600

46.300

35.600

54.890

54.987

56.300

542

602

455

607

630

15.384
2.711
819

14.850
2.813
860

14.307
2.556
817

14.395
2.126
642

13.780
2.371
769

12.545
2.116
684

10.457

11.994

10.610

12.083

12.379

12.460

-

-

-

98

97

70

435

Activitats en matèria d’investigació i desenvolupament
La societat no ha realitzat durant l’exercici activitats en matèria d’investigació i desenvolupament.
Fet posteriors al tancament de l’exercici
Des del 31 de desembre de 2019 fins a la data de formulació dels comptes anuals no s’ha produït
cap fet significatiu digne de menció.
Accions pròpies
Durant l’exercici 2019 no s’han efectuat operacions d’aquesta naturalesa.
Instruments financers
La societat no ha dut a terme cap operació amb instruments financers.
A continuació s’adjunta l’Estat d’Informació no Financera com a part integrant de l’informe de
gestió de l’exercici 2019 d’acord amb l’establert a l’article 49 del Codi de Comerç.
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102-50 PERÍODE OBJECTE DE L’INFORME
102-52 CICLE DE L’ELABORACIÓ DE L’INFORME
102-54 DECLARACIÓ DE L’ELABORACIÓ DE L’INFORME DE CONFORMITAT AMB ELS ESTÀNDARDS GRI
L’informe d’estat de la informació no financera de Barcelona Activa corresponent a l’any 2019 s’ha
elaborat en base a indicadors que segueixen l’estàndard GRI (Global Reporting Initiative) i que
compleixin amb els criteris de comparabilitat, materialitat, rellevància i fiabilitat. El present
document inclou els continguts requerits per la Llei 11/2018 de 28 de desembre de 2018 d’informació
no financera i diversitat.

Descripció de l’organització
102-1 NOM DE L’ORGANITZACIÓ
102-5 PROPIETAT I FORMA JURÍDICA
Barcelona Activa SAU SPM és una empresa pública de capital íntegrament municipal i òrgan de gestió
directa de l’Ajuntament de Barcelona. L’entitat va ser creada per acord del Plenari del Consell
Municipal, el 5 de desembre de 1986, en virtut de les previsions de la Llei 7/85 i es va constituir el 19
de desembre del mateix any.
Missió
Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica
de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l’ocupació de qualitat, l’impuls a
l’emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d’una perspectiva
econòmica, social i ambiental.

Visió
Fer de Barcelona una ciutat de referència internacional per treballar, emprendre i viure amb valors
socials i ambientals.
Les eleccions municipals de maig de 2019 a la ciutat de Barcelona van comportar un canvi en l’equip
de govern de la ciutat i posteriorment canvis en l’equip directiu de Barcelona Activa. D’aquesta
manera, Fèlix Ortega Sanz va ser nomenat al mes de setembre com a nou Director General de
Barcelona Activa.
Dins la nova estructura municipal, Barcelona Activa està circumscrita a la 1a Tinència d’Alcaldia de
l’Ajuntament de Barcelona (Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda), en dependència directa de
la Gerència d’àrea de recursos d’economia, recursos i promoció econòmica.
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Estructura organitzativa
Durant l’any 2019 Barcelona Activa ha organitzat la seva activitat en 1 Direcció General, 3 Direccions
Executives, 1 Direcció Corporativa i 13 Direccions Operatives.
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Valors i línies estratègiques
102-16 VALORS, PRINCIPIS, ESTÀNDARDS I NORMES DE CONDUCTA
102-14 DECLARACIÓ D’ALTA DIRECCIÓ RESPONSABLE DE LA PRESA DE DECISIONS

Durant el darrer quadrimestre de l’any, Barcelona Activa ha treballat en les que són les noves línies
estratègiques de l’empresa, establint les prioritats i línies mestres del nou mandat per al període
2019-2023, alineat sempre amb el Pla d’Actuació Municipal. Les línies estratègiques es van
presentar i aprovar al Consell d’Administració del dia 10 d’octubre de 2019. D’aquesta manera,
s’han establert les següents línies estratègiques d’actuació:

1. Convertir la ciutat en un teixit productiu social i ambientalment compromès, acompanyant
les iniciatives de canvi del model productiu.

2. Impulsar els ecosistemes emprenedors i innovadors, potenciant els mecanismes de

3.
4.
5.
6.
7.

col·laboració públic-privat per establir la coordinació adequada entre tots els recursos de la
ciutat i els seus agents.
Excel·lir en la formació i la capacitació de les generacions de professionals i ciutadania,
oferint serveis de qualitat i innovadors, i fomentant el talent.
Contribuir a modernitzar l’economia tradicional i re-impulsar la indústria local en sectors
d’ocupació de qualitat.
Impulsar la visió transversal en els projectes i actuacions que encara són majoritàriament
percebudes des de visions unidimensionals.
Orientar l’empresa a un model d’organització i de gestió dels recursos i dels actius més
eficient i sostenible.
Definir noves mètriques de referència que permetin una presa de decisions més analítica.
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8. Potenciar l’avaluació i coordinació de les iniciatives públiques i privades, encaminades al
foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores de talent i ocupació de
qualitat.
9. Donar visibilitat al “know-how” de Barcelona Activa i revisar els mecanismes de retenció i
captació de talent i els models de transferència del coneixement.
10. Incorporar els pilars de la marca Barcelona i els vectors de la creativitat i la innovació en tots
els models de desenvolupament.
PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ
102-2 Activitats, marques, productes i/o serveis
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Identificació i gestió dels riscos
102-11 PRINCIPI O ENFOCAMENT DE PRECAUCIÓ
102-15 PRINCIPALS IMPACTES, RISCOS I OPORTUNITATS
102-29 IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ D’IMPACTES ECONÒMICS, AMBIENTALS I SOCIALS
102-30 EFICÀCIA DELS PROCESSOS DE GESTIÓ DEL RISC
102-31 AVALUACIÓ DE TEMES ECONÒMICS, AMBIENTALS I SOCIALS
102-33 COMUNICACIÓ DE PREOCUPACIONS CRÍTIQUES
102-34 TIPUS I NÚMERO DE PREOCUPACIONS CRÍTIQUES

Barcelona Activa ha identificat els riscos que poden afectar a l’organització a través de diferents
sistemes que responen a diverses tipologies de riscos: Riscos inherents a la prestació dels serveis,
riscos vinculats als sistemes d’informació, riscos detectats en el marc de la política de
Responsabilitat Social, riscos vinculats a la gestió dels recursos humans i riscos vinculats a l’àmbit
legal.
1. ANÀLISI DE RISCOS I OPORTUNITATS EN LA PRESTACIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS
Barcelona Activa està certificada per la ISO 9001:2015 en alguns dels serveis que s’ofereixen a la
ciutadania, concretament als serveis de formació, la incubació d’empreses i els programes
experiencials d’ocupació. Com a mínim dos cops a l’any, des de cadascun d’aquests serveis
s’analitzen i identifiquen els punts forts (factors significatius del sistema de qualitat que s’han de
mantenir i reforçar) i els punts febles (classificats en riscos) sobre els que, en funció de la seva
rellevància, s’estableixen els plans d'acció. Tota aquest anàlisi queda registrat a les matrius
d’Identificació de riscos i oportunitats (QG-017) de cada àrea i són auditats dos cops l’any
mitjançant auditoria interna i externa. Aquest sistema permet alimentar la millora contínua d’una
serveis que són prioritaris per a l’organització.
Durant el 2019 s’ha realitzat una acció formativa amb totes les persones responsables dels
processos certificats per a millorar la detecció i anàlisi de riscos.
Tots els riscos identificats en els serveis es classifiquen com a Alt, Mitjà o Baix i són objecte
d’establiments de plans d’acció i seguiment. Tot seguit es presenten alguns exemples dels riscos
considerats com a Alts durant el 2019 i sobre els quals s’ha fet especial incidència.
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ÀREA
CERTIFICADA

DESCRIPCIÓ DEL RISC

PART INTERESSADA
AFECTADA

PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS

TERMINI

Formació en el
marc
de
convocatòries

Web poc clara per a
l'usuariat.
No
s'identifiquen bé les
accions de formació que
s'hi ofereixen

Persones usuàries

31/12/2021

En curs

Dificultat de trobar
alumnes per als cursos
en un espai curt de
temps

Persones usuàries

31/12/2020

En curs

Manca
d'aules
a
Barcelona Activa per
impartir la formació

Persones usuàrie

31/12/2021

No
iniciat

Escassa
homologació
d'equipaments per a
certificats
de
professionalitat
a
Barcelona Activa i poc
control sobre les aules
homologades
de
Barcelona Activa

Persones usuàries

31/12/2020

En curs

Dificultat per a trobar
experts docents que
compleixin els requisits
per a impartir els
certificats
de
professionalitat

Persones
treballadores

31/12/2020

En curs

Incubadores
d'empresa

Evitar accés de persones
no autoritzades a espais
de les incubadores

Empreses
incubades

Proposar que en el disseny de la
nova web de Barcelona Activa /
Barcelona Treball es disposi d'un
espai específic de Formació amb
una organització més intuïtiva per
a la consulta i recerca de les
activitats formatives al web.
Implantació d'un procediment on
es tingui en compte l'establiment
de vies de comunicació efectives
amb
els
equips
tècnics
d'orientació de Barcelona Activa:
Porta 22, BCN Treball, Treball als
Barris. OAC's, etc.
Valorar la possibilitat d'adequar
més espais amb aules de formació
teòrica-pràctiques
i
informàtiques.
Prioritzar i optimitzar l'ús de les
aules
homologades
en
els
equipaments de Barcelona Activa.
Homologar
aules
en
nous
equipaments
o
en
altres
instal·lacions municipals. Valorar
la possibilitat d'adequar més
espais amb aules de formació
teòrica-pràctiques
i
informàtiques.
Elaboració
a
partir
dels
currículums que arriben per
diferents mitjants d'una base de
dades per a la seva posterior
validació a través d'entrevistes on
es comprovi l'acreditació per a
impartir determinats Certificats
de professionalitat, a més de
valorar coneixements.
Implantació d'un nou sistema de
control d'accessos

31/12/2022

En curs

Formació
estable de BA

Necessitat de millorar la
gestió de les llistes
d’assistència
per
garantir
major
privacitat
de
les
persones usuàries
Dificultats
en
el
seguiment
del
desplegament de les
accions formatives quan
no
es
fan
en
equipaments
propis,
fora del centre de
treball de l'equip gestor
del programa

Persones usuàries

Es planteja l'anàlisi de l'eliminació
dels fulls de de signatura físics
d'alumnes en els casos en que sigui
possible

31/12/2020

En curs

Persones
treballadores

Creació
d'un
protocol
de
desplegament
d'accions
formatives, orientat tant a
empreses adjudicatàries com als
equips de gestió del programa.

30/6/2020

En curs

Experiencials
Plans
d'Ocupació

-

ESTAT
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ÀREA CERTIFICADA

Experiencials
Plans
d'Ocupació

-

DESCRIPCIÓ DEL RISC

Atenció no integral a les
persones
usuàries.
Dificultat d'accés a
l'informe
tècnic
d'atenció a cada persona
usuària
dels
Plans
integrals
de
contractació per manca
d'un expedient únic, de
caire
tècnic,
a
Barcelona Activa
No disposar de les
candidatures adequades
als perfils sol·licitats a
les ofertes genèriques
gestionades pel SOC,
tant pel que fa al
número de persones
derivades
com
pel
incompliment
dels
requeriments
sol·licitats, incidint en
la no cobertura de la
totalitat
de
places
ofertades

PART INTERESSADA
AFECTADA

PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS

TERMINI

ESTAT

Ajuntament/
Administracions

Activar l'opció d'expedient únic
d'usuaris amb informació tècnica
qualitativa
i
historial
de
participació.

Pendent de
concreció
de projecte

En curs

Ajuntament/
Administracions

Compromís del SOC per millorar
les eines de derivació i de
Barcelona Activa per a definir
millors els perfils sol·licitats per a
la cobertura dels plans d'ocupació

30/6/2020

En curs

2. ANÀLISI DE RISCOS I OPORTUNITATS EN SISTEMES D’INFORMACIÓ
L’anàlisi de riscos i oportunitats també es du a terme sistemàticament per la Direcció de Sistemes
d’Informació. La gestió des d’aquesta Direcció s’audita en el context de la norma ISO 9001:2015 i la
metodologia d’identificació dels riscos és la mateixa que es segueix en la prestació de serveis.
ÀREA
CERTIFICADA

DESCRIPCIÓ DEL RISC

PART
INTERESSADA
AFECTADA

PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS

TERMINI

Sistemes
d'Informació

Amenaces de seguretat
als sistemes corporatius
Desconeixement
dels
procediments establerts
per part de la plantilla,
( noves incorporacions)

Persones
treballadores
Persones
treballadores

Creació d'una oficina de seguretat

31/12/2020

Revisió i publicació dels procediments
actuals
i
presentació
en sessions públiques per a la plantilla

31/12/2020

Fer una gestió més àgil
dels projectes a totes les
direccions de Barcelona
Activa

Persones
treballadores

Implementar metodologies àgils per a
la gestió de projectes (SCRUM),
establint els Project Owners i
reorganitzant els fluxes establerts
fins ara

31/12/2020

ESTAT

En
curs
En
curs

En
curs
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3. OPORTUNITATS DE MILLORA DETECTADES EN EL MARC DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA
Segueixen vigents a Barcelona Activa les oportunitats de millora detectades durant l’elaboració del
Pla RSC 2018-2020. Com a resultat d’aquest procés es van identificar les fortaleses de Barcelona
Activa en matèria d’RSC, així com les oportunitats de millora per avançar en la gestió ètica,
responsable i sostenible de l’entitat. Aquestes oportunitats de millora o riscos, van ser la base per
a l’elaboració del Pla . En total es van identificar 45 oportunitats de millora/riscos sobre les quals
s’hi està treballant, dins les àrees de Bon Govern, Persones, Comunitat, Cadena de valor i Medi
ambient.
Per determinar la priorització dels temes rellevants per la Memòria, es van tenir en compte tant la
valoració de la pròpia organització com la dels principals grups d’interès, a partir dels següents
processos participatius:
•
•
•
•
•
•
•

Sessió de treball amb l’equip directiu
Participació dels principals grups d’interès, a través d’un formulari online:
Ajuntament, administracions públiques i responsables polítics
Persones treballadores
Empreses proveïdores
Agents socioeconòmics
Persones i empreses beneficiàries i persones emprenedores

102-42 IDENTIFICACIÓ I SELECCIÓ DE GRUPS D’INTERÈS
La identificació del mapa de grups d’interès de Barcelona Activa es va realitzar en aquesta diagnosi,
a partir d’una dinàmica interna amb la participació de Gerència i Direccions de suport i executives.
A partir d’aquí, es van identificar els grups d’interès principals.
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A partir d’aquest procés participatiu, es va elaborar finalment la matriu de materialitat, que
identifica els aspectes més rellevants per a l’organització i per als seus grups d’interès.
A continuació es presenta la matriu de Materialitat resultant de l’Anàlisi de Materialitat, que
reflecteix el grau d’importància dels temes considerats durant l’estudi, en funció de:
•
•

La seva importància respecte als efectes econòmics, socials i ambientals per a
l’organització
La seva importància en les valoracions i decisions dels grups d’interès.
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4. RISCOS I/OPORTUNITATS DE MILLORA EN L’ÀMBIT DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
L’anàlisi de riscos i oportunitats també es du a terme sistemàticament per la Direcció Corporativa
de Persones, Desenvolupament Organitzatiu i RSC . La gestió des d’aquesta Direcció s’audita en el
context de la norma ISO 9001:2015 i la metodologia d’identificació dels riscos és la mateixa que es
segueix en la prestació de serveis.
ÀREA CERTIFICADA

Direcció
Corporativa
de Persones,
desenvolupament
organitzatiu i RSC

DESCRIPCIÓ DEL RISC

PART INTERESSADA
AFECTADA

L'excés de burocràcia dins
del
Departament
de
Recursos Humans pot
suposar una pèrdua de la
qualitat en el servei de les
persones treballadores

Persones
treballadores

PLANIFICACIÓ DE LES
ACCIONS

Anàlisi, durant el 2020, del
mapa de processos/fluxos
de treball actuals de l'àrea
de recursos humans per tal
de preveure la seva
digitalització. També es
preveu posar en marxa
formació
(contemplada
dins del nou pla de
formació 2020-21) en la
competència d'orientació a
les persones usuàries.
Per tal de millorar la
comunicació interna es
duran a terme accions
orientades a promoure el
canvi o la millora de la
dinàmica de funcionament
de
les
reunions
i
l'assistència i participació
de tothom

Possible ineficiència en
l’execució de projectes
per falta de comunicació
intradepartamental

TERMINI

ESTAT

31/12/2020

En curs

30/6/2020

En curs

Barcelona Activa també ha dut a terme al 2019 entre la seva plantilla el segon Estudi de compromís
i satisfacció. L’any anterior es va dur a terme el primer anàlisi i s’ha observat una evolució positiva
en totes les dimensions analitzades. La nova enquesta – realitzada al maig de 2019- ha permès
conèixer i mesurar la percepció de les persones treballadores en relació a aspectes com l’alineació
dels valors de Barcelona Activa, identificar fortaleses i oportunitats, i definir quins són els punts
febles que cal treballar per millorar el nivell de satisfacció, compromís i benestar psicosocial.
Punts forts
• Orgull de pertinença i satisfacció
• Lideratge
• Esperit de servei públic i ètica
• Equilibri vida i treball
• Igualtat i diversitat

Punts febles
• Creativitat, adaptabilitat i innovació
• Reconeixement, retribucions
• Transparència comunicació
• Estímul de fortaleses

Estudi de compromís i satisfacció
2018

2019

Participació

65%

62%

Puntuació mitja

6,84

7
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SISTEMA DE GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Barcelona Activa disposa d’un Servei de Prevenció Propi que proporciona assessorament i suport
en referència a:
−
−
−
−
−
−
−

El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva.
L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i salut laboral de les persones
treballadores.
El disseny de la planificació de l’activitat preventiva.
La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i la
vigilància de la seva eficàcia.
La informació i formació de les persones treballadores.
Elaboració i implantació dels Plans d’emergència.
La investigació dels DI.

El Servei de Prevenció Propi realitza l’avaluació inicial de les característiques dels equipaments,
les instal·lacions, els equips de treball, agents químics, físics i biològics presents o emprats i
l’organització i ordenació del treball en la mesura que influeixi a la magnitud dels riscos. Tanmateix,
es té en consideració la possibilitat que la persona treballadora que ocupi un lloc de treball sigui
especialment sensible, per les seves característiques personals o estat biològic, a alguna de les
condicions presents al lloc de treball. Durant aquest any 2019 s’han actualitzat les avaluacions de
risc de les instal·lacions i llocs de treball.
5. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS ASSOCIATS A LES OPERACIONS DE MANTENIMENT
Pel que fa als potencials riscos associats a les operacions de manteniment en equipaments i
instal·lacions de Barcelona Activa, destacar que es realitzen quatre tipus de manteniments amb la
finalitat de garantir la disponibilitat, confort, optimització i seguretat dels espais per al correcte
desenvolupament dels seus usos diaris. Aquest manteniment integral s’ha mantingut durant el
2019 tot garantint el bon funcionament dels edificis.
-

-

-

-

Manteniment normatiu: consistent en realitzar les operacions de manteniment d’acord amb
les recomanacions dels fabricants i especificacions dels Reglaments Oficials vigents, així com
donar compliment a les revisions d’instal·lacions obligatòries a les que estan subjectes.
Manteniment preventiu: realització periòdica de diferents tasques de inspeccions,
verificacions, controls i accions mantenidores de les instal·lacions, segons normatives i
reglaments vigents.
Manteniment conductiu: consistent en realitzar les tasques necessàries per garantir la
funcionalitat de les instal·lacions i condicions òptimes de funcionament, seguretat,
mediambientals i energètiques, en consonància als seus usos.
Manteniment correctiu: consistent en aquells treballs no planificats de les diferents
especialitats necessàries per reparar les avaries causades per l’envelliment, ús o derivades de
les incidències dels altres tipus de manteniment.
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6. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT I ANÀLISIS DE NECESSITAT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE
En el procés d’implementació de les noves disposicions reguladores de la protecció de dades
personals, el Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2019 de protecció de dades personals i garantia de drets
digitals BARCELONA ACTIVA està elaborant el Registre d’Activitats de Tractament efectuades sota
la seva responsabilitat tal i com determinen els articles 30 RGPD i 31 de la LOPDGD.
El Registre d’Activitats de Tractament contindrà totes les activitats que realitzem, per compte
pròpia o de tercers (principalment l’Ajuntament de Barcelona) i que impliquen el tractament de
dades personals. Una vegada finalitzat, permet identificar i analitzar els riscos de les activitats de
tractament i el seu resultat fixarà si és necessari realitzar Avaluacions d’Impacte en els casos que
el tractament determini un alt risc per els drets i llibertats de les persones físiques.
Un cop identificats i analitzats els riscos es prendran les mesures necessàries per minimitzar la
probabilitat i impacte dels mateixos.
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1.

Informació sobre qüestions mediambientals

1.1 Contaminació
MESURES PER PREVENIR I REDUIR LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA I ACÚSTICA

A nivell lumínic, s’han realitzat proves amb sensors crepusculars per regular la lluminositat en les
sales de reunions de la Seu Central de Barcelona Activa en funció del nivell lux. Per altra banda, tot
i què no es disposen de dades relacionades amb la contaminació acústica, considerant el tipus
d’activitat de l’organització, s’estima que aquests efectes serien no significatius.

1.2 Economia circular, prevenció i gestió de residus
La gestió de residus ve marcada pel compliment de la normativa legal, per les instruccions de
l’Ajuntament de Barcelona i pel Pla d’RSC de Barcelona Activa. En aquesta línia, es treballa per la
reducció de l’impacte ambiental causat pel consum de determinats materials, a través de
pràctiques com:
− La reutilització de peces de mobiliari funcional per sobre de la compra de noves.
− El reaprofitament de material d’oficina que pot tenir més d’un sol ús.
− La utilització exclusiva de gots compostables i gerres de vidre en les reunions de treball i
esdeveniments que organitza Barcelona Activa.

GRI 103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ
306-2 RESIDUS PER TIPUS I MÈTODE D’ELIMINACIÓ
Els residus que es generen i que no se’ls hi pot donar un segon ús són tractats de forma correcta
seguint els requeriments establerts per la normativa legal vigent. Aquesta gestió es du a terme a
través de la disposició de contenidors per al reciclatge del paper, dels tòners, les piles i els
fluorescents a les zones comunes i de manteniment de Barcelona Activa.
Posteriorment, aquests materials i residus es lliuren a les plantes de reciclatge, seguint el
procediment establert per la normativa. Barcelona Activa fa el seguiment d’aquesta pràctica través
dels certificats que aquestes empreses proveïdores emeten i que fan arribar de forma regular.
En relació a la resta de residus que es puguin generar, es procedeix realitzant l’agrupació dels
mateixos i la retirada a través d’un gestor homologat de residus que, amb posterioritat a la recollida,
expedeix certificat conforme han estat tractats d’acord a normativa legal. Aquesta empresa
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proveïdora pertany a l’economia social, fet que proporciona a la pràctica del reciclatge una vessant
de retorn social.
Dins del Pla d’RSC s’ha dut a terme un estudi dels residus que es generen i dels contenidors
existents en cada un dels equipaments gestionats íntegrament per Barcelona Activa, creant un
inventari on es determina tant el nombre com el tipus de contenidors.
Aquest estudi ha permès corregir les mancances detectades ja sigui reforçant els contenidors ja
existents, que estaven infra dimensionats, o bé proporcionant de nous, adequats als residus que
s’hi generen en cada espai. D'aquesta manera s’ha garantit que totes les deixalles generades en
cada un dels equipaments tenen el seu corresponent contenidor.
A més, i per garantir la correcta segregació, aquesta acció s’ha reforçat amb la creació i col·locació
de cartells explicatius on consten els diferents contenidors i exemples de residus que es recullen a
cadascun. Aquesta actuació ha rebut el reconeixement com a bona pràctica per part del Pacto
Mundial de les Nacions Unides.
GRI 301 MATERIALS
301-1 MATERIALS PER PES O VOLUM
301-2 MATERIALS RECICLATS
RESIDUS PER TIPUS I TRACTAMENT

2019
Residu no perillós

Tractament

Pes (en tones)

Paper

Reciclatge

16,92

Materials diversos

Abocador i reciclatge

7,93

Residu no perillós

Tractament

Pes (en tones)

Paper

Reciclatge

11,08

Materials diversos

Abocador i reciclatge

8,86

2018

A part d’aquests residus no perillosos, també es generen vidre, plàstic, orgànic i rebuig.
Aquestes fraccions es gestionen mitjançant la gestió de residus municipal.
2019
Residu perillós

Tractament

Pes (en tones)

Florescents

Reciclatge

0,0935

Piles

Reciclatge

0,0265

Tòners

Reciclatge

0,3165

2018
Residu perillós

Tractament

Pes (en tones)

Florescents

Reciclatge

0,093

Piles

Reciclatge

0,079

Tòners

Reciclatge

0,277
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1.3 Ús sostenible dels recursos
303-5 CONSUM D’AIGUA
L’organització aplica una política de millora contínua d’acord amb els estàndards municipals de
racionalització de l’ús de l’aigua amb l’objectiu d’optimitzar el consum en els seus equipaments, a
través de:
• Presa de mesures de consums mensuals per detectar desviacions excessives en el consum.
• Instal·lació de difusors d’aigua i cisternes amb doble descàrrega.
Barcelona Activa utilitza l’aigua del subsol per rec i descàrrega de les cisternes dels seus sanitaris
a l’equipament de la Seu Central. La resta de l’aigua consumida per l’organització prové de la xarxa
d’abastament municipal.
Consum d’aigua en megalitres
2018

2019

4,69

3,53

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

S’han desenvolupat accions de potenciació del control de consum i l’ús de maquinària menys
contaminant. Les més destacades durant aquest any 2019 han estat:
−
−
−
−
−

Control de consum dels subministraments (baixa tensió, gas natural, aigua i sistema
centralitat de climatització), disposant d’un registre per realitzar aquest control.
Renovació de la maquinària per una de més eficient i menys contaminant.
Realització d’accions de millora, resultants d’auditories energètiques periòdiques. A més,
els edificis de Barcelona Activa disposen de la classificació energètica corresponent.
Pla de reciclatge, el qual s’està treballant per millorar-ho i ampliar-lo en el marc
d’implementació del Pla d’RSC.
Barcelona Activa està fermament compromesa amb el compliment de la normativa
ambiental. En aquest sentit, no s’ha identificat cap incompliment de la legislació en
aquesta matèria, ni s’ha rebut cap notificació ni sanció.

Barcelona Activa aplica una política de millora contínua d’acord amb els estàndards municipals de
racionalització de l’ús de l’energia amb l’objectiu d’optimitzar el consum dels subministraments
energètics. Les principals mesures dutes a terme per tal d’aconseguir una major eficiència
energètica han estat:
−
−
−

Reposició d’equips per unitats amb major rendiment, menor consum i menys contaminants.
Actualització d’equips amb tecnologies més eficients. Destacar la substitució de
lluminàries convencionals per unes amb tecnologia LED.
Automatització mitjançant sistemes de control de les instal·lacions.
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Aquest any 2019 s’ha posat en funcionament la primera planta fotovoltaica d’autoconsum de
Barcelona Activa, a l’equipament del Parc Tecnològic.
L’organització ha encarregat periòdicament diferents auditories energètiques en els seus
equipaments, que són la base de les mesures de millora a implantar en les instal·lacions i que
s’alineen amb el compromís d’optimitzar i reduir els consums energètics.
CONSUM ENERGÈTIC

GRI 302 ENERGIA
302-1 CONSUM ENERGÈTIC INTERN
302-2 CONSUM ENERGÈTIC EXTERN
El consum de combustibles s’associa al consum de gas natural del Parc Tecnològic, ja que a la resta
d’instal·lacions que gestiona Barcelona Activa no es consumeix cap altre tipus de combustible
fòssil.
No s’ha considerat el consum de gasoil, ja que aquest s’associa a grups electrògens que s’utilitzen
de manera molt puntual, i únicament en el cas d’alguna incidència a les instal·lacions
Consum gas natural en kWh
2018

2019

498.771

542.552

Consums d’electricitat, calefacció i refrigeració en kWh
2018

2019

Consum d’electricitat

1.651.561

1.561.020

Consum de calefacció

451.700

471.000

1.182.520

1.080.700

Consum de refrigeració
ACTUACIONS RELLEVANTS

•
•
•
•

Instal·lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum en el Parc Tecnològic.
Millores equilibrat circuit hidràulic circuit d’aire condicionat de la Seu Central.
Reposició de les màquines de clima de les aules 2 i 9 de Can Andalet.
Reposició progressiu d’enllumenat de fluorescència per tecnologia LED, en el Parc Tecnològic
(zones comunes), Seu Central (oficines), Incubadora Almogàvers (zones comuns) i Can
Jaumandreu (planta segona)

Des de l’ 1 d’agost de 2018 el 100% de l’energia subministrada per la comercialitzador és energia
d’origen renovable.
CONSUM TOTAL D’ENERGIA

Consum total d’energia en kWh
2018

2019

3.784.552

3.655.272
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1.4 Canvi climàtic
MESURES ADOPTADES PER ADAPTAR-SE A LES CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI CLIMÀTIC

L’Ajuntament de la ciutat va fer pública la Declaració d’emergència climàtica de Barcelona el dia 15
de gener de 2020, per tal d’accelerar tot un seguit de canvis que comprometin a tots els agents de
la ciutat en revertir els efectes del canvi climàtic. Les evidències científiques irrefutables i els
efectes de la crisi climàtica global ens porten a actuar de manera urgent i contundent. Barcelona
Activa, que com a empresa pública forma part del grup municipal, valorarà durant el 2020 – en el
marc de la seva política de RSC – actuacions específiques que hi puguin contribuir.
GRI 305 EMISSIONS
305-1 Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) (abast 1)
305-2 Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en generar energia (abast 2)
305-3 Altres emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle (GEH) (abast 3)
305-5 Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH)
Emissions directes de GEH (Abast 1): Relacionades amb el consum de gas natural de les
instal·lacions del Parc Tecnològic.
Emissions indirectes de GEH (Abast 2): Relacionades amb el consum d’electricitat, calefacció i
refrigeració de les instal·lacions.
Altres emissions indirectes de GEH (Abast 3): Durant l’any 2020 es valorarà l’establiment de les
bases per realitzar l’estimació de les emissions de GEH indirectes derivades de l’activitat de
Barcelona Activa.
Des de l’ 1 d’agost de 2018 el 100% de l’energia subministrada per la comercialitzador és energia
d’origen renovable.
Emissions de gasos amb efecte hivernacle en tones de CO2 equivalents
Emissions directes d’abast 1
Emissions indirectes d’abast 2

2018
91,24
615,26

2019
99,25
0

REDUCCIÓ D’EMISSIONS

Una de les línies d’actuació de Barcelona Activa contemplades en el Pla d’RSC és la d’apostar i
promoure la mobilitat sostenible, reduint les emissions de gasos amb efecte hivernacle. En concret,
instal·lar punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques i disposar de més punts d’aparcament per
a bicicletes.
A més, es contempla l’elaboració d’un estudi de viabilitat econòmica i una enquesta de necessitats
per valorar la possibilitat d’instal·lar més punts de recàrrega elèctrica per a motos i cotxes.
Una de les altres accions destacades de prevenció i reducció de les emissions de CO2 ha estat
l’agrupament dels serveis de missatgeria per tal d’incrementar l’eficiència, promoure menys
desplaçaments i conseqüentment, reduir les emissions de CO2.
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1.5 Protecció de la biodiversitat
GRI 304 BIODIVERSITAT
Les instal·lacions de Barcelona Activa es troben en zones urbanes, i no estan ubicades ni properes
a àrees protegides o zones de gran valor per a la biodiversitat.
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2. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal

2.1 Ocupació
102-7 DIMENSIONS DE LA ORGANITZACIÓ
102-8 INFORMACIÓ SOBRE PERSONES TREBALLADORES I ALTRES
GRI 405 DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
405-1 DIVERSITAT EN ÒRGANS DE GOVERN I PERSONES TREBALLADORES
Les dades presents en aquest document relatives al personal són a data 31 de desembre 2019. Aquests
indicadors contemplen les dades corresponents al personal d’estructura i persones gestores de programes,
no incloent les persones usuàries de programes.
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER SEXE, EDAT, GRUP PROFESSIONAL I NIVELL SALARIAL
Edat
Grup professional
Nivell salarial*

21-29 anys
Dones

Homes

30-39 anys
Dones

40-49 anys

Homes

Dones

Homes

50-60 anys
Dones

Homes

+ de 60 anys
Dones

Homes

Total

Total

dones

homes

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

2

Grup 1 N.S. 1

0

0

1

1

4

3

4

2

0

0

9

6

Grup 1 N.S. 2

0

0

1

2

11

1

4

2

3

0

19

5

Grup 1 N.S. 3

0

0

1

0

2

1

4

0

0

0

7

1

Grup 1 N.S. 4

5

0

20

17

28

6

21

9

0

0

74

32

Grup 2 N.S. 5

14

3

39

3

61

6

24

3

1

0

139

15

Grup 3 N.S. 6

0

0

1

2

2

2

2

2

0

0

5

6

Grup 4 N.S. 7

0

0

0

0

2

0

2

0

1

0

5

0

Grup 4 N.S. 8

1

1

4

2

32

2

19

1

6

1

62

7

Grup 4 N.S. 9

3

4

2

0

1

0

1

0

0

0

7

4

Grup 5 N.S. 10

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

23

8

69

27

143

22

82

20

12

1

329

78

Alta direcció

TOTAL

(*) Nota sobre els grups professionals i nivells salarials considerats en les taules:
Alta direcció
Grup 1 N.S.1 Directors/es
Grup 1 N.S.2 Responsable A
Grup 1 N.S.3 Responsable B
Grup 1 N.S.4 Tècnics/iques superiors
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Grup 2 N.S.5 Tècnics/iques mig
Grup 3 N.S.6 Experts docents
Grup 4 N.S.7 Secretaris/àries de Direcció
Grup 4 N.S.8 Administratius/ives
Grup 4 N.S.9 Administratius/ives júnior
Grup 5 N.S.10 Aux. Administratius/ives

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER TIPUS DE CONTRACTACIÓ, SEXE, GRUP PROFESSIONAL I NIVELL
SALARIAL

Tipologia
contractació
Grup
professional
Nivell
salarial

Indefinit
parcial

Indefinit
complet

Temporal
parcial

Temporal
complert

Pràctiques
parcial

Pràctiques complet

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Total
dones

Alta direcció

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

Grup 1 N.S. 1

0

0

9

6

0

0

0

0

0

0

0

0

9

6

Grup 1 N.S. 2

0

0

18

5

1

0

0

0

0

0

0

0

19

5

Grup 1 N.S. 3

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

Grup 1 N.S. 4

2

1

51

20

3

0

18

11

0

0

0

0

74

32

Grup 2 N.S. 5

0

0

66

7

5

0

57

5

0

0

11

3

139

15

Grup 3 N.S. 6

3

3

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

5

6

Grup 4 N.S. 7

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

Grup 4 N.S. 8

0

0

45

5

2

1

15

1

0

0

0

0

62

7

Grup 4 N.S. 9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

3

7

4

Grup 5 N.S. 10

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

TOTAL

5

4

45

11

1

93

21

0

1

18

6

329

78

202

Total
homes

(*) S’entén Indefinit parcial els contractes de persones fixes i discontinues.
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DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER TIPUS DE CONTRACTE, SEXE I EDAT
Edat

21-29 anys
Dones

Contractació

Homes

30-39 anys
Dones

40-49 anys

50-60 anys

+ de 60 anys
Total

Total

dones

homes

-

5

4

8

-

202

45

-

3

1

11

1

9

3

1

-

93

21

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

2

1

3

3

-

17

67

14

-

2

37

4

Homes

Indefinit parcial

-

-

-

-

Indefinit complet

1

-

27

14

Temporal parcial

-

-

2

-

Temporal complet

10

1

36

13

Pràctiques parcial

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Pràctiques complet

12

6

4

-

1

-

1

-

-

-

18

6

TOTAL

23

8

69

27

22

82

20

12

1

329

78

99
4

143

NOMBRE D'ACOMIADAMENTS PER SEXE, EDAT I CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

Al 2019 no hi hagut cap acomiadament, el 100% de les finalitzacions de les diferents relacions
laborals han estat per fi de contracte o baixes voluntàries.

102-35 POLÍTIQUES DE REMUNERACIÓ
REMUNERACIÓ MITJANA PER GRUP PROFESSIONAL, NIVELL SALARIAL, SEXE I EDAT EN EUROS

Edat
Contractació

21-29 anys
Homes

30-39 anys

Dones

Homes

Grup 1 Nivell 1

-

-

-

Grup 1 Nivell 2

-

-

49.922

Grup 1 Nivell 3

-

-

-

Grup 1 Nivell 4

-

35.823

38.177

Grup 2 Nivell 5

26.985

29.929

Grup 3 Nivell 6

-

Grup 4 Nivell 7
Grup 4 Nivell 8
Grup 4 Nivell 9
Grup 5 Nivell 10

40-49 anys

Dones

-

Homes

Dones

50-60 anys
Homes

Dones

+ de 60 anys
Homes

Dones

81.957

71.280

82.932

70.308

-

-

52.363

55.097

52.252

-

-

51.785

-

48.207

-

36.171

40.098

37.990

41.743

43.374

-

-

28.619

31.778

35.981

32.375

34.967

33.957

-

-

-

25.166

-

27.867

26.182

28.828

30.611

-

-

-

-

-

-

39.528

-

44.287

-

-

-

28.619

27.769

28.307

26.520

-

29.679

-

17.975

14987

-

17379

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.699

47.479
-

25.229

Les remuneracions inclouen els conceptes salarials com salari base, complement lloc de treball, antiguitat,
complements activitat/direcció/ responsabilitat i complements de millora de contingències (incapacitat
temporal, maternitat).
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REMUNERACIÓ MITJANA PER GRUP PROFESSIONAL, NIVELL SALARIAL I SEXE EN EUROS

Grup professional
Nivell salarial

Homes

Dones

Grup I Nivell 1
Grup I Nivell 2
Grup I Nivell 3

78.185,88 €
52.206,43 €
47.301,51 €

Grup I Nivell 4

39.503,31 €

38.690,58

Grup II Nivell 5
Grup III Nivell 6

32.796,05 €
27.051,73 €

32.302,37
28.028,57

Grup IV Nivell 7
Grup IV Nivell 8
Grup IV Nivell 9
Grup V Nivell 10

27.511,20 €
18.419,15 €
-

69.455,45
51.508,35
47.415,71

44.440,85
27.388,83
16.113,14
22.379,14

CÀLCUL DE LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE
La bretxa salarial entre dones i homes mesura la diferència entre les retribucions mitjanes de dones
i homes com a percentatge de les retribucions dels homes. Es calcula a partir de les diferències en
las retribucions anuals brutes de dones i homes, expressades en percentatge, be sigui a nivell
global (considerant el conjunt de la plantilla) be sigui en relació a cadascun del grups professionals
i nivells salarials.
S'ha calculat la bretxa salarial amb la fórmula següent, utilitzant els ingressos anuals de dones i
homes:
Bretxa salarial= Retribució mitjana anual d’homes – Retribució mitjana anual de dones x 100
Retribució mitjana anual d’homes

El resultat, expressat com a percentatge, s’interpreta de la següent manera:
>0%. Les dones cobren X% menys que els homes.
=0%. Dones i homes cobren igual.
<0%. Les dones cobren X% més que els homes.
Els criteris que s’han tingut en compte per el càlcul de la bretxa salarial de gènere, han estat:
•

•
•

A les situacions de permisos de naixement, les IT (incapacitat temporal), així com als contractes
de jubilació parcial, s’ha considerat com a salari totes les percepcions rebudes per la persona
treballadora, independentment que hagin sigut salaris o prestacions de seguretat social, amb
la distribució salarial habitual en cadascuna de les persones.
Els complements d’antiguitat no s’han incorporat a l’anàlisi atès que no són generadors de
bretxa salarial de gènere.
Pagues extraordinàries: l’anàlisi només té en compte la remuneració de 12 pagues. No s'han
tingut en compte les pagues extraordinàries perquè incorporen el complement d’antiguitat que
pot desvirtuar l’anàlisi global (l’antiguitat no és generadora de bretxa)
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•
•

No s’han tingut en compte en aquest l’anàlisi les persones becàries i les persones usuàries de
programes (plans d’ocupació)
Per últim, el càlcul s’ha fet a partir dels dies totals contractats.

Les següents taules mostren la bretxa salarial de gènere considerant dos tipus de remuneracions:
•
•

Una taula amb les retribucions bàsiques de conveni, que són el salari base i el complement de
lloc de treball, pels diferents grups professionals i nivell salarials.
Altra taula amb les retribucions totals comparables, que són: el salari base i el complement de
lloc de treball, les millores voluntàries i altres complements d’activitat i/o responsabilitat.

BRETXA SALARIAL DE GÈNERE DEL SALARI BASE I COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALL PER GRUP
PROFESSIONAL I NIVELL SALARIAL

Bretxa (%)

Grup professional
Nivell salarial

Grup 1 Nivell 1

0,00

Grup 1 Nivell 2

2,26

Grup 1 Nivell 3

-0,02

Grup 1 Nivell 4

1,60

Grup 2 Nivell 5

3,34

Grup 3 Nivell 6

0,26

Grup 4 Nivell 7

-

Grup 4 Nivell 8

2,32

Grup 4 Nivell 9

-2,12

Grup 5 Nivell 10

-

BRETXA SALARIAL DE GÈNERE DE LA REMUNERACIÓ TOTAL

405-2 RÀTIO DEL SALARI BASE I DE LA REMUNERACIÓ DE LES DONES RESPECTE ALS HOMES
Salari base, complement de lloc de treball, millores voluntàries i altres complements d’activitat
i/o responsabilitat, per grup professional i nivell salarial.

Grup professional
Nivell salarial

Bretxa (%)

Grup 1 Nivell 1

12,02

Grup 1 Nivell 2

-3,11

Grup 1 Nivell 3

-0,02

Grup 1 Nivell 4

0,47

Grup 2 Nivell 5

3,05

Grup 3 Nivell 6

0,26

Grup 4 Nivell 7

-

Grup 4 Nivell 8

2,18

Grup 4 Nivell 9

-2,12

Grup 5 Nivell 10

-
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Les diferències mostrades en relació a la bretxa salarial de gènere venen donades pels següents
motius:
• La bretxa en el grup 1 i nivell 1, és a dir, personal de direcció, és degut als conceptes de plusos
i millora voluntària que és més alta en els homes que a les dones, i responen a situacions
retributives consolidades anterior que no formen part de la política retributiva actual.
• La bretxa en el grup 2 nivell 5, corresponent al personal tècnic mig, és del 3,05% en la
remuneració total i del 3,34% en la retribució de salari + complement de lloc de treball. El
resultat de bretxa és degut a les reduccions de jornada per motius de conciliació, i els
contractes a temps parcial, tots exclusius de les dones.
Tal i com es pot deduir de l’anàlisi, la política retributiva actual de Barcelona Activa no és
generadora de bretxa salarial de gènere, i són les situacions relacionades amb la conciliació de la
vida laboral, personal i familiar i les jornades parcials les que poden generar situacions de
desigualtat entre homes i dones.
D’acord al Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, les empreses amb almenys
cinquanta persones treballadores tenen l’obligació de justificar una bretxa salarial igual o superior
al 25%.
BRETXA SALARIAL DE GÈNERE SALARI D’ACORD CONVENI (global):

Salari base i complement de lloc de treball
7,54%
Les reduccions de jornada i les jornades parcials, majoritàries de les dones, afecten a la bretxa
global.
No s’han realitzat comparatives amb l’any anterior amb motiu de l’establiment de nous criteris que
permeten una avaluació més ajustada a la realitat.
BRETXA SALARIAL DE GÈNERE REMUNERACIÓ (global):

Salari base, complement de lloc de treball i resta de complements
9,27%
Les millores voluntàries i plusos dels càrrecs de direcció homes incideixen en la bretxa global, així
com les reduccions de jornada i jornades parcials en els nivells 5 i 8 majoritaris en les dones.
No s’han realitzat comparatives amb l’any anterior amb motiu de l’establiment de nous criteris que
permeten una avaluació més ajustada a la realitat.

REMUNERACIÓ MITJANA DE L’EQUIP DIRECTIU

La política de remuneració de l’Alta Direcció es basa en els següents conceptes:
•
•

El sou ve estipulat en el contracte com una quantitat fixa a percebre cada mes, en 14
mensualitats, no tenint previst cap tipus de retribució variable.
Pel que fa a les bonificacions de contractació o els pagaments d’incentius de contractació,
només es preveu la contractació d’una assegurança de vida i d’accidents en favor de la
directiva.
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•
•
•
•

Les indemnitzacions per acomiadament són les previstes a la normativa d’aplicació (RD
132/85).
No es preveu els reemborsaments.
Els beneficis per jubilació no són aplicables en el cas dels contractes de l’Alta Direcció.
No s’estableix cap sistema retributiu basat en l’acompliment dels objectius econòmics,
ambientals o socials
Remuneració mitjana de l’Alta Direcció
2018

2019

Homes

65.522,73€

73.290,98

Dones

80.064,96€

82.139,92

PAGAMENT ALS SISTEMES DE PREVISIÓ D'ESTALVI A LLARG TERMINI I QUALSEVOL ALTRA PERCEPCIÓ
DESAGREGADA PER SEXE

A data 26 de juliol del 2006 la Direcció de l’empresa va acordar amb la representació de les
persones treballadores la constitució d’una pla de de pensions per l’ocupació que es nodreix
d’aportacions realitzades per l’empresa, en quant a promotora, i d’aportacions realitzades per les
persones treballadores que tenen la condició de partícips en el referit pla.
De conformitat amb el reglament d’especificacions del Pla de Pensions del sistema d’ocupació
per a Barcelona Activa, per adquirir la condició de partícip al pla es requereix la condició de
persona ocupada del promotor amb dos anys d’antiguitat reconeguda. Tanmateix, el dret a rebre
aportacions per part de la promotora es produeix quan la referida persona empleada incorporada
al pla acredita tres anys d’antiguitat a l’empresa.
A data 16 de desembre del 2019 la Comissió de Control del Pla de Pensions per l’Ocupació de
Barcelona Activa va acordar per unanimitat del seus i les seves membres, realitzar les aportacions
ordinàries corresponents als exercicis 2014, 2016, i 2017 i inicials d’aquells partícips que
haguessin generat el dret en el referit interval de temps i que no s’havien pogut realitzar en
aplicació de les successives Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. Al 2015 la massa salarial
comparable va ser superior a la de 2014 i per tant no es van poder fer aportacions al pla de
pensions.
Tanmateix, a data 25-01-2019 es va realitzar una aportació extraordinària per import de 450,15 €
a favor de cinc persones treballadores en concepte de regularització aportació ordinària del
promotor corresponent a l’exercici 2018.
Atenent a les referides aportacions, les quantitats totals aportades per l’empresa, desagregades
per sexe, han estat les següents:
Total Partícips Aport. Inic. Aport. Ord.
20.749,19 €

Aport. Tot.

Homes

65 20.802,42 €

41.551,61 €

Dones

238 77.671,76 €

Total

303 98.474,18 € 102.657,04 € 201.131,22 €

82.358,00 € 160.029,76 €
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IMPLANTACIÓ DE POLÍTIQUES DE DESCONNEXIÓ LABORAL
Barcelona Activa promou la desconnexió laboral de les persones treballadores per tal de fomentar
el seu benestar i salut mitjançant dues línies d’acció que es troben recollides en el document “15
mesures per a una nova organització del temps de treball”:
•

•

Garantir el dret a la desconnexió digital, mitjançant la prohibició d’enviar correus
electrònics, ni missatges amb temàtica laboral, entre les 20:00 h i les 7:00 h del matí, ni en
caps de setmana ni festius, excepte en cas de necessitat i/o d’urgència.
Evitar el treball en cap de setmana a través del no enviament d’estudis, ni informes els
divendres per a la seva revisió durant el cap de setmana. Aquests s’hauran de fer arribar a
les persones interessades entre dilluns i dimecres prioritàriament, per a garantir el descans
de les persones treballadores els caps de setmana.

INTEGRACIÓ I ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
405-1 Diversitat en òrgans de govern i persones treballadores
Des de Barcelona Activa hi ha un compromís ferm amb la gestió i integració de la diversitat existent
a la societat, per això s’incorporen persones amb diferents perfils de diversitat funcional.
Treballadors/es Barcelona Activa
Grup professional
Responsable A
Tècnics/iques superiors
Tècnics/iques mig
Administratius/ves
Total general

Homes

Dones
1
1
2

1
1
4
2
8

2.2 Organització del treball
Barcelona Activa va incorporar l’any 2018 un conjunt de mesures que facilitaven la conciliació de la
vida personal i laboral com la concentració horària de 8 a 15 hores des de l’1 de maig fins el 30 de
setembre. L’any 2019 s’ha fet un pas endavant amb la revisió i actualització – en el si de la Comissió
d’Igualtat i Diversitat - de l’antic acord de mesures de conciliació de Barcelona Activa, que datava
de l‘any 2008. Aquesta millora s’emmarca en les actuacions previstes en el II Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes 2017-2020. Aquest nou text, Mesures de conciliació i
coresponsabilitat de la vida personal, laboral i familiar a Barcelona Activa de 17 d’octubre de 2019,
recull mesures que tenen com a objectiu facilitar la compatibilització de la vida personal, familiar i
laboral de les persones treballadores i incrementar el seu benestar, amb la voluntat d’adaptar-se a
les noves realitats i poder donar resposta al màxim possible a les necessitats de la plantilla. Aquest
document introdueix, també, millores substancials respecte a l’acord anterior, més enllà de la
normativa legal obligatòria.
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15 MESURES PER AVANÇAR EN UNA MILLOR ORGANITZACIÓ DEL TEMPS

En el marc del compromís de Barcelona Activa amb una organització del temps més saludable,
igualitària i eficient, l’entitat està adherida al Pacte del Temps, promogut per l’Ajuntament de
Barcelona.
A més a Barcelona Activa segueixen vigents les “15 mesures per a una nova organització del temps
de treball” que s’aniran implementant progressivament a l’organització per avançar en aquest
àmbit. Aquestes mesures es poden resumir en 5 eixos:
•
•
•
•
•

Flexibilitat horària
Avançar les hores d’àpats i reorganitzar els horaris dins de l’empresa
Fer més productives i eficients les reunions de feina establint criteris de
racionalització del temps
Realitzar accions formatives adreçades a la millor gestió del temps, el treball en
equip i l’ús d’eines tecnològiques
Desconnexió digital fora de l’horari laboral i de caps de setmana

Hores d’absentisme per sexe

Hores d’absentisme
Hores teòriques
Absentisme (%)

ABSENTISME 2019
Homes
Dones
3461,01
30840,03
129633,52
530512,21
2,67%
5,81%

Total
34301,04
660145,73
5,2%

(*)Absentisme: nombre d’hores no treballades per situacions d’incapacitat temporal, tant per causes comunes
com per accident de treball

FOMENT DE LA CONCILIACIÓ
Persones que gaudeixen de mesures de conciliació

Mesura de conciliació

Homes

Dones

Reducció de jornada de primer any per cura de
fills/es 100% retribució

6

12

Reducció de jornada per cura de fills/es < 12 anys

6

67

Reducció de jornada per familiar a càrrec

0

2

Permís sense retribució per atendre familiars

0

2

Permís sense retribució 6 mesos

0

5

Excedències per cura de fills

0

5

Jubilació parcial

1

3

13

96

TOTAL DE PERSONES
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L’any 2019, i tenint en compte la nova normativa legal (Reial Decret 6/2019 d'1 de març, de mesures
urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i
l'ocupació ), Barcelona Activa ha facilitat a les persones que així ho han demanat (4 dones)
l’adaptació de la seva jornada laboral per motius de conciliació de la seva vida laboral, personal i
familiar, amb mesures com passar d’una jornada reduïda a una jornada complerta amb l’obligació
de treballar només una tarda o incorporant la prestació a distància. Aquestes mesures s’han
adoptat en aquelles situacions d’extrema dificultat per conciliar la vida laboral i personal de les
persones treballadores.
Permís de maternitat i paternitat, taxa de retorn i de retenció per sexe
GRI 401 OCUPACIÓ
401-3 Permís parental
Homes

Mesura de conciliació

Dones

Persones treballadores amb dret a permís
6
maternitat/paternitat
Persones empleades acollides a permís maternitat/paternitat 6

12

Persones empleades que han tornat a la feina després d'un
permís maternitat/paternitat

6

10

Persones empleades que han tornat a la feina després d'un
permís maternitat/paternitat i que segueixen sent
empleades 12 mesos després

6

12

Taxa retorn a la feina

100%

83,33%

Taxa de retenció

100%

100%

e

12

2.3 Salut i seguretat
GRI 103 enfocament de gestió
403-1 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL
403-8 Persones treballadores cobertes pel sistema de gestio de seguretat i salut
Barcelona Activa disposa d’un Servei de Prevenció Propi que proporciona assessorament i suport
en referència a:
•
•
•
•

El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva
L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i salut laboral de les
persones treballadores
El disseny de la planificació de l’activitat preventiva
La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adequades i
la vigilància de la seva eficàcia
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•
•
•
•

La informació i formació de les persones treballadores
Elaboració i implantació dels Plans d’emergència
La investigació dels accidents
El Sistema de Seguretat i Salut contempla tant les persones d’estructura, com les
persones gestores de programes i les persones usuàries de programes

403-9 lESIONS PER ACCIDENT LABORAL
Durant l’any 2019 han tingut lloc 8 accidents amb baixa, dels quals 4 accidents són de personal
d’estructura (3 accidents produïts en el desplaçament en trajecte i 1 accident per caiguda al mateix
nivell) i 4 de personal de gestió de projectes (2 accidents en trajecte, 1 per caiguda al mateix nivell,
1 accident al lloc de feina).

Accidents
Taxa de lesions per accident laboral

Homes
1
7,7

Dones
7
13,2

403-10 MALALTIES LABORALS
Els principals elements identificats que poden suposar un risc de malaltia laboral serien els
aspectes relacionats amb el risc de patir malalties musculoesquelètiques. En aquest sentit,
l’organització implementa mesures preventives, porta a terme accions formatives i informatives i
fomenta un entorn de treball on s’integrin aspectes relacionats amb qüestions ergonòmiques.
Durant l’any 2019 no s’ha notificat cap malaltia laboral, ni del personal propi ni de les persones
treballadores d’empreses proveïdores que porten a terme la seva activitat a les instal·lacions de
Barcelona Activa.

2.4 Relacions socials
Totes les persones que treballen a Barcelona Activa es troben incloses al conveni d’empresa
Barcelona Activa SAU SPM, a excepció de l’Alta direcció. El conveni col·lectiu és públic i es pot
consultar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona Activa compta amb un Comitè d’Empresa, format per 23 persones. Es porten a terme
reunions periòdiques de manera trimestral, per tractar temes d’interès general. No obstant, a
petició de qualsevol de les dues parts, es poden portar a terme reunions de forma extraordinària
per tractar de manera puntual qualsevol tema d’interès i de rellevància en les relacions laborals de
l’empresa.
Actualment hi ha constituïdes 3 seccions sindicals: Intersindical-CSC, UGT i CC.OO
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El respecte per l’acompliment de qüestions socials, ambientals i també de l’àmbit laboral s’estén
també a la cadena de subministrament. Durant l’any 2019 no s’ha detectat cap incompliment, ni
risc significatiu d’incompliment d’aquests drets fonamentals.
BALANÇ DELS CONVENIS COL·LECTIUS

102-41 Acords de negociació col·lectiva
Les persones representants de la Direcció de Barcelona Activa es reuneixen amb el ple del Comitè
d’Empresa de manera trimestral per informar d’aspectes relacionats amb la plantilla, els nivells
salarials i grups professionals, les altes i baixes durant el trimestre, l’absentisme, les dades
econòmiques (subvencions sol·licitades, aprovades i imports atorgats) així com d’altres indicadors
que afecten a les relacions laborals de Barcelona Activa.
Tanmateix, de forma periòdica es realitzen reunions de les comissions de treball constituïdes.
Actualment, Barcelona Activa disposa de les següents comissions:
−

−
−
−
−

Comitè de Seguretat i Salut Laboral, que es reuneix periòdicament cada tres mesos i es fa una
avaluació de les actuacions realitzades pel Servei de Prevenció de Barcelona Activa, s’informa
de la sinistralitat i actuacions pendents i/o propostes de millora.
Comissió d’Igualtat i Diversitat
Comissió de Control del Pla de Pensions
Comissió de Formació
Comissió de seguiment de processos de selecció i condicions laborals

GRI 103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ
GRI 402 RELACIÓ PERSONA TREBALLADORA-EMPRESA
402-1 TERMINIS D’AVÍS MÍNIMS SOBRE CANVIS OPERACIONALS
En relació a la informació sobre els canvis operacionals significatius que poden afectar a les
persones treballadores, no hi ha establert de manera formal un període mínim d’avís previ, tot i què
des de l’organització es notifiquen aquests possibles canvis amb la màxima antelació possible.

2.5 Formació
GRI 103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ
Una de les línies estratègiques del nou model de Barcelona Activa és clarament l’aposta per la
professionalització de les persones treballadores i col·laboradores. En aquest sentit, el Pla de
formació interna 2017-2019 ha volgut contribuir a dotar Barcelona Activa de més eines i recursos
per a la millora del desenvolupament professional dels equips. Durant el darrer trimestre de l’any
s’ha treballat en el nou Pla de formació 2020-2021 que s’ha presentat a la plantilla al mes de febrer
de 2020.
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El pla de formació a Barcelona Activa s’ha estructurat en dos blocs que permeten definir els
diferents àmbits de formació i de desenvolupament d’habilitats i competències professionals, tant
tècniques com personals.
FORMACIÓ TRANSVERSAL

Accions que donen suport al desenvolupament de les habilitats necessàries per a la millora de
resultats en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Normalment són accions
col·lectives. Dins d’aquest bloc, alguns dels àmbits a desenvolupar són:
•
•
•
•
•

Formació en igualtat de gènere i diversitat, en el marc del Pla de formació intern d’igualtat
de gènere i diversitat 2017-2019.
Formació i desenvolupament d’habilitats de productivitat, amb la inclusió d’eines i
coneixements TIC.
Competències i transformació digital.
Formació relacionada amb el coneixement i ús de llengües que millorin el nivell
competencial idiomàtic, sobretot de l’anglès, del personal de Barcelona Activa.
Formació en Responsabilitat Social i objectius de desenvolupament sostenible, en el marc
de Pla RSC 2018-2020.

FORMACIÓ ESPECÍFICA

Accions formatives que es defineixen com a resposta a les necessitats que es detecten, per millorar
o adquirir un coneixement professional específic necessari en els diferents llocs de treball de
Barcelona Activa.
Durant l’any 2019, s’han organitzat i realitzat un total de 59 accions formatives úniques, un 5,4%
més que el 2018. D’aquestes jornades formatives del 2019, 27 han estat de transversals i 32
específiques. Si contemplem també el número d’edicions realitzades de les diferents accions
formatives úniques, el valor ascendeix fins a 114 edicions formatives.
DADES DESTACADES DE FORMACIÓ

Accions formatives

59

Persones participants

2.053

Hores totals d’assistència a formacions

12.236*

Nota mitjana de satisfacció

7,93

(*) Únicament es comptabilitzen les hores totals d’assistència igual o superior al 75%.

Per tal de facilitar el creixement professional de les persones treballadores, sense que sigui
necessari vincular- ho directament al lloc de treball ocupat, es pot subvencionar formació fins
al 70% de l’import total i per un màxim anual de 400 euros.
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HORES DE FORMACIÓ PER GRUP PROFESSIONAL I NIVELL SALARIAL

Gri 404 Capacitació i educació
404-1 Mitjana d’hores de capacitació anuals per persones treballadores
A continuació, la mitjana d’hores de formació que han realitzat les persones contractades per Barcelona Activa
(estructura i gestió de programes) durant el 2019. S’ha realitzat una mitjana de les persones contractades per
grup professional i nivell salarial.

Grup professional
Nivell salarial
Alta direcció

Mitjana d'hores
Hores de formació
Home Dona Total Home
Dona
Total
13,9 17,3 15,6
18,5
24,5
43,0

Grup 1 N.S 1 Directors/es

32,7

26,2

28,8

196,1

236,1

432,2

Grup 1 N.S 2 Responsables A

49,3

29,4

33,7

279,5

613,4

892,9

Grup 1 N.S 3 Responsables B

64,5

33,8

37,3

64,5

259,0

323,5

Grup 1 N.S 4 Tècnics/iques Superiors

25,9

33,7

31,4

911,8

2734,4

3646,2

0,0

24,2

23,4

323,6

3574,3

3897,9

Grup 3 N.S 6 Experts/es Docents

35,9

41,6

38,3

242,0

204,5

446,5

Grup 4 N.S 7 Secretaria Direcció

0,0

6,3

6,3

0,0

31,5

31,5

Grup 4 N.S 8 Administratiu/ves

8,5

23,4

22,0

58,5

1581,1

1639,6

Grup 4 N.S 9 Administratius/ves júnior

10,1

15,2

13,2

26,0

62,0

88,0

Grup 5 N.S 10 Aux.Administratius/ves
Total

0,0
25,0

52,0
26,8

52,0
26,4

0,0
2120,5

52,0
9372,8

52,0
11493,3

Grup 2 N.S 5 Tècnics/iques Mig

2.6 Igualtat
COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE I LA DIVERSITAT
GRI 103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ
La igualtat d’oportunitats és un dels pilars fonamentals de la gestió de persones a Barcelona
Activa. En aquest sentit, la igualtat d’oportunitats i el progrés social són un dels 4 valors de
Barcelona Activa, i l’organització ha integrat aquests elements de manera transversal,
contemplant-los en la línia estratègica 9 “Incorporació de la perspectiva de gènere i de diversitat a
totes les actuacions internes i externes”.
Així mateix, el Pla d’RSC 2018-2020 contempla també, entre els seus objectius, garantir la igualtat
de gènere i diversitat a l’organització i gestió interna de Barcelona Activa.
En aquest marc, el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes 2017-2020 es configura com
el document clau on es recullen els objectius a seguir per tal d’elaborar un referent comú en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i avançar en la transversalitat de gènere a
l’organització.
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El Pla d’Igualtat de Barcelona Activa s’ha estructurat en base a cinc àmbits de treball, on s’han
identificat diferents objectius per seguir promovent la igualtat d’oportunitats a l’entitat:
•
•
•
•
•

Comunicació corporativa i formació interna
Transversalitat de gènere
Representativitat
Condicions laborals
Prevenció de riscos laborals i assetjament laboral

En línia amb aquest compromís, existeix la Comissió d’Igualtat i Diversitat de Barcelona Activa, que
està formada per la Direcció Corporativa de Persones, Desenvolupament Organitzatiu i RSC, l’Agent
d’Igualtat i la representació legal de les persones treballadores (dues persones d’UGT, dues de
CCOO i dues de la CSC).
El Pla d’Igualtat de Barcelona Activa es troba disponible a la pàgina web corporativa.
Principals accions realitzades per promoure i garantir la igualtat de gènere a l’organització i gestió
interna de Barcelona Activa de l’any 2019, han estat:
•
•

•

•

Donar continuïtat al Pla de formació en igualtat de gènere.
Donar continuïtat a les accions de sensibilització. Es van commemorar amb diferents
activitats i actes el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, el dia 22 de juny, Dia
Internacional per l’Educació no Sexista, i el dia 25 de novembre, Dia Internacional per
l’eliminació de la violència vers les dones.
Revisió del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament a la feina, amb
l’objectiu de separar l’assetjament psicològic i/o moral de l’assetjament sexual, per raó
de sexe i per raó de diversitat sexual, que tenen normativa i condicionants diferenciats.
Donar continuïtat a la realització d’indicadors de pressupostos amb perspectiva de
gènere.

En línia amb els compromisos de l’organització en relació a la igualtat d’oportunitats, el nombre de
dones amb contractes Alta Direcció ha estat d’un 66% de representació.
PROTOCOLS CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
GRI 406 No discriminació
406-1 Casos de discriminació i accions correctives d’empreses
El Protocol per la prevenció i l’abordatge de l’assetjament en els casos que afectin a la dignitat i la
discriminació en el treball és el marc d’actuació davant dels susceptibles casos d’assetjament a la
feina. Es va aprovar l’any 2016 i és vigent en l’actualitat. Aquest protocol inclou qualsevol
circumstància que sigui susceptible d’assetjament a l’entorn laboral.
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Al llarg de l’any 2019, s’ha treballat per distingir les diferents causes origen de l’assetjament a la
feina i s’ha decidit crear dos Protocols diferenciats que veuran la llum al 2020:
•
•

Protocol per evitar i abordar l’assetjament psicològic (també conegut com laboral).
Protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual, per raó de sexe o per motiu de diversitat
sexual i de gènere, que té el seu arrel en qüestions de gènere.

En el marc del Pla de formació interna 2017-2019 en igualtat de gènere i diversitat, s’ha tornat a
impartir l’acció formativa de l’assetjament a la feina, presentant el funcionament dels protocols de
Barcelona Activa de prevenció i abordatge de l’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe i
diversitat sexual i de gènere a la feina amb una valoració mitjana de 8,32.
COMPROMÍS AMB LA DIVERSITAT I LA NO DISCRIMINACIÓ
Tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, l’organització ha integrat aquests elements de manera
transversal, contemplant-los en la línia estratègica 9 “Incorporació de la perspectiva de gènere i de
diversitat a totes les actuacions internes i externes”.
En relació a la gestió activa de la diversitat, Barcelona Activa planteja la seva concepció en base a
la següent equació, respecte a la diferència, el problema no radica en la diferència, si no en el fet
que la gestió de la diferència impliqui desigualtat, i l’objectiu d’aconseguir la igualtat dels éssers
humans en la seva diversitat.
L’entitat ha definit els comportaments no tolerables a l’organització, relacionats amb
l’assetjament, la xenofòbia i el racisme, l’ús de llenguatge sexista, no inclusiu i ofensiu i la mala
educació i falta de respecte, i els comparteix amb les persones treballadores a través de diferents
canals, entre ells el Manual d’Acollida. En aquest sentit, el 21 de juny, amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional per l’Educació no Sexista, es va enviar un comunicat intern a
tota la plantilla compartint, d’una banda, la Guia d’un ús no sexista del llenguatge, i d’altra banda,
la Guia de Comunicació Inclusiva.
En el marc dels compromisos de l’entitat amb la diversitat, Barcelona Activa també es va sumar als
actes de la commemoració del 29 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, amb un comunicat
intern compartint el compromís de l’entitat amb la diversitat sexual i de gènere. Altres aspectes
destacats que posen de relleu la feina impulsada des d’altres àmbits vers el col·lectiu LGTBI, han
estat:

•
•
•

La presentació de la Guia de bones pràctiques de la diversitat LGTBI en l’empresa i el compromís
empresarial per la diversitat LGTBI, el 18 de desembre de 2019.
La reedició del programa Transocupació, amb l’objectiu d’inserir al mercat laboral persones
transgènere
El grup de treball creat en el marc de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya

Durant el 2019 no s’ha detectat cap cas de discriminació a l’organització.
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3. Informació sobre el respecte dels drets humans
ADHESIÓ ALS 10 PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL I ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Barcelona Activa en el marc del seu I Pla de Responsabilitat Social Corporativa 2018-2020 es va
adherir el mes de juliol de 2018 al Pacte Mundial de les Nacions Unides per promoure, garantir i
implementar uns principis fonamentals de responsabilitat social corporativa. Es tracta d’una
iniciativa internacional que promou implementar 10 Principis universalment acceptats per
promoure el desenvolupament sostenible a les àrees de Drets Humans i Empresa, Normes Laborals,
Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció. Amb més 12.500 entitats adherides en més de 160 països,
és la major iniciativa de responsabilitat social empresarial en el món.
FORMACIÓ EN RESPONSABILITAT SOCIAL I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

412-2 FORMACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES EN POLÍTIQUES O PROCEDIMENTS SOBRE
DRETS HUMANS
Al mes de maig de 2019 es va dur a terme la Primera conferència en el marc de la Responsabilitat
Social de Barcelona Activa, impartida per equip tècnic del Pacte Mundial de les Nacions Unides:
“Avançant cap a la Responsabilitat Social. Els 10 Principis del Pacte Mundial i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible”. Aquesta conferència aprofundia en els quatre principis del Pacte
Mundial: Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Anticorrupció.
COMPLIMENT DELS DRETS HUMANS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

GRI 103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ
GRI 408 TREBALL INFANTIL
408-1 OPERACIONS I EMPRESES PROVEÏDORES AMB RISC SIGNIFICATIU DE CASOS DE TREBALL
INFANTIL
GRI 409 TREBALL FORÇOS O OBLIGATORI
409-1 OPERACIONS I EMPRESES PROVEIDORES AMB RISC SIGNIFICATIU DE CASOS DE TREBALL
FORÇÓS O OBLIGATORI
412-1 OPERACIONS SOTMESES A REVISIONS O AVALUACIONS D’IMPACTE SOBRE ELS DRETS
HUMANS
412-3 ACORDS I CONTRACTES D’INVERSIÓ SIGNIFICATIUS AMB CLÀUSULES SOBRE DRETS
HUMANS O SOTMESOS A AVALUACIÓ DE DRETS HUMANS
Barcelona Activa s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, que com s’ha comentat
anteriorment contempla entre els seus principis el respecte als drets humans i l’erradicació del
infantil i treball forçós. El Pla d’RSC 2018-2020 estableix diversos objectius directament vinculats
amb els drets humans, tant en l’àmbit de les persones, com de la cadena de valor i la comunitat.
Per altra banda, d’acord amb allò previst a la Llei de contractes del sector públic, en determinats
tipus de procediments de licitació de subministraments s’ha estudiat la possibilitat d’exigir com a
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criteri de solvència o condició d’execució la indicació dels sistemes de gestió de la cadena de
subministrament, inclosos els que garanteixin el compliment de les convencions fonamentals de
l’Organització Internacional del Treball, i de seguiment que l’empresariat pot aplicar en executar el
contracte. Finalment, pels tipus de subministraments s’ha considerat que no és necessari atès que
no s’ha identificat cap risc significatiu.
En els subministraments informàtics l’Ajuntament de Barcelona, en data de 10 de febrer de 2016,
es va adherir al Projecte Electronics Watchals efectes de garantir el compliment dels drets laborals
i les normes de seguretat de les persones treballadores de les fàbriques on es produeixen els béns,
productes específics o components adquirits de tipus electrònic. Amb aquest objectiu, quan
l’objecte del contracte és un servei que inclou un subministrament accessori de béns electrònics
com ordinadors, telèfons, fotocopiadores, impressores i d’altres i és subjecte a regulació
harmonitzada, Barcelona Activa sol·licita a l’empresa contractista que dugui a terme la diligència
deguda perquè, en les fàbriques esmentades, es compleixi el Codi de Normes Laborals recollit per
Electronics Watch, que figura en el Perfil de Contractant de Barcelona Activa.
Tot i no existir una avaluació específica de l’impacte de les operacions de Barcelona Activa sobre
els drets humans, el treball infantil i el treball forçós a la cadena de subministrament, es considera
que el risc és poc significatiu, considerant l’àmbit d’actuació de l’organització i de les empreses
proveïdores amb les que opera.
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4. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn
102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta
GRI 103 Enfocament de gestió
GRI 205 Anticorrupció
205-1 Operacions avaluades per a riscos relacionats amb la corrupció
205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció
205-3 casos confirmats de corrupció i mesures adoptades

GESTIÓ ÈTICA

Barcelona Activa vetlla per a que el seu funcionament garanteixi la màxima transparència i ètica
pública i que els serveis prestats siguin de qualitat, eficients i útils per a les persones.
El Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona és el codi de referència per a Barcelona Activa. El codi
recull els principis ètics i els valors de bona governança que han d’informar tota actuació municipal i
regula les normes de conducta que necessàriament han d’observar les persones per a les quals és
d’aplicació, especialment les relatives als conflictes d’interessos. El codi determina els mecanismes
i procediments per garantir-ne l’efectivitat, avaluació i impuls. El repte que es planteja per a
Barcelona Activa és seguir treballant en l’establiment d’aquests mecanismes formals per assegurar
el seu compliment. En el cas de Barcelona Activa, el Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona afecta a
al Director General i les Direccions Executives de Barcelona Activa segons el que es determina en
aquest mateix Codi.
Pel que fa als aspectes relacionats amb els sistemes anticorrupció i la implantació d’un programa de
Compliance, Barcelona Activa treballa des del marc que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. En aquest
sentit, es preveu començar a definir les bases per a la implantació d’un Sistema de Compliance a
Barcelona Activa durant el 2020, en el marc de les directrius definides per l’Ajuntament. En aquest
context es portarà a terme una avaluació dels riscos relacionats amb la corrupció relacionats amb
l’activitat de l’entitat.
Les possibles denúncies en aquest àmbit es rebrien a la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament
de Barcelona, i des d’allà es traslladarien a Barcelona Activa, que les gestionaria i donaria resposta.
Durant l’any 2020 no es va rebre cap comunicació relacionada amb l’activitat de Barcelona Activa.
TRANSPARÈNCIA

La normativa en matèria de transparència aplicable a l’entitat és la Llei estatal 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, la Llei catalana 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com la resta de
normativa sectorial que preveu obligacions en matèria de transparència, com per exemple la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La transparència activa consisteix en la publicació proactiva de determinada informació per part de
l’organització.
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La informació que s’ha de publicar actualment està repartida entre el web de Barcelona Activa i el
web de l’Ajuntament de Barcelona. Alhora, al 2019 es va publicar per primer cop la Memòria de
Responsabilitat Social Corporativa 2018 i – en acompliment de la Llei 11/2018 d’informació no
financera i diversitat– es va lliurar l’estat d’informació no financera i diversitat 2018 de Barcelona
Activa.
La rendició de comptes que mostren les diferents memòries es complementa amb la informació que
es comunica al Portal de Transparència.
Durant 2019 s’ha fet una publicació d’informació institucional al Portal de Transparència. Durant el
proper any està prevista la posada en funcionament de la nova web corporativa de Barcelona Activa.
En relació amb el dret d’accés, que és el dret de la ciutadania a accedir a la informació pública, quan
Barcelona Activa rep una sol·licitud la tramet a l’Ajuntament per tal que la registri i informi a la
persona sol·licitant del termini de resolució i els possibles recursos que es poden interposar.
Durant l’any 2019 hi ha hagut 4 peticions de dret d’accés a la informació pública de l’entitat.
ASSEGURAMENT DEL COMPLIMENT DEL MARC NORMATIU

GRI 103 Enfocament de gestió
307-1 Incompliment de la legislació i la normativa ambiental
419-1 incompliment de les lleis i normatives en els àmbits social i econòmic
El compliment normatiu es considera fonamental per assegurar les bases del bon govern de
Barcelona Activa.
Segons l’article 1 dels Estatuts de Barcelona Activa, la Societat és regida pels preceptes dels propis
Estatuts i supletòriament per les lleis de societats de capital, de règim local, de règim especial del
Municipi de Barcelona i altres disposicions concordants.
La Direcció de Serveis Jurídics és l’àrea referent a l’organització que vetlla pel compliment del marc
normatiu d’aplicació.
Així mateix, i en el marc d’aplicació del Sistema de gestió de la qualitat, s’han identificat els requisits
legals i reglamentaris d’aplicació a l’entitat. El repte que es planteja és sistematitzar el seguiment i
compliment de la legislació i normativa aplicable per a Barcelona Activa, actualitzant els
requeriments periòdicament.
Durant l’any 2019 no hi ha hagut procediments sancionadors ni coneixement d’incompliments
relacionats amb les lleis i normatives en els àmbits econòmic, social ni ambiental.

102

BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Informe de gestió dels comptes anuals 2019

5. Informació sobre la societat
5.1 Compromisos amb el desenvolupament sostenible
Tota l’activitat que desenvolupa Barcelona Activa envers la ciutadania (serveis i programes) es
vertebren al voltant d’una visió d’empresa socialment responsable i mediambientalment
sostenible, que busca impactar positivament a la ciutat de Barcelona per tal d’assolir un model de
creixement i desenvolupament econòmic just, atractiu i que fomenti la competitivitat de l’economia
de Barcelona.
102-7 DIMENSIONS DE LA ORGANITZACIÓ
203-2 impactes econòmics indirectes significatius
gri 413 comunitats locals
413-1 operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions d’impacte i programes de
desenvolupament
Està previst durant el 2020 revisar els quadres de comandament per tal d’establir indicadors que
ajudin a millorar l’anàlisi de l’impacte de les actuacions que promou Barcelona Activa.

Indicadors propis del nivell d’activitat
Ocupació
Persones ateses
Persones contractades amb programes de
Plans d’Ocupació –
A partir de 2017, projectes integrals amb
contractació
Joves orientats de centres educatius i
universitats
Empresa
Empreses ateses
Empreses i projectes instal·lats a incubadores
i Parc Tecnològic
Finançament aixecat pel Servei Finançament
Empresarial (milers d’euros)

2015 %dones
26.982
1.065

18.436

2016 %dones

2017 %dones

2018 %dones

52,3 28.247

52,7 24.779

53,9

24.961

44,0

47,9

1.273

48,2

1.145

49,0 14.848

50,0

13.002

1.821

53,3 15.216

2019 %dones

56,8 26.902

56,9

46,8

1.140

51,7

51,0 13.252

51,7

5.966

-

6.291

-

6.052

-

7.125

-

6.511

-

286

-

289

-

276

-

265

-

315

-

- 35.600

- 54.890

-

54.987

- 56.300

-

-

-

-

607

-

630

-

56,3 12.545
- 2.116

58,0
-

77,5

684

78,9

67,3 12.603

66,8

46.300

Empreses constituïdes a través del Servei de
542
Constitució d’Empreses
Emprenedoria
Persones emprenedores ateses
14.850
Projectes empresarials acompanyats
2.813
Emprenedors/es en programes a mida de
860
creació d’empreses
Formació
Persones en formació tecnològica
11.994
Desenvolupament de Proximitat
Projectes finançats mitjançant la convocatòria
de subvencions per a l’impuls socioeconòmic
del territorio

602

455

51,4 14.307
- 2.556

52,4 14.395
- 2.126

53,1
-

13.780
2.371

79,8

78,7

642

75,9

769

66,0 12.083

67,3

12.379

817

65,1 10.610

- -

-

98

-

97

-

70

-
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102-40 LLISTA DE GRUPS D’INTERÈS
102-43 ENFOCAMENT PER A LA PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
GRUP D’INTERÈS: PERSONES TREBALLADORES
Canal de comunicació

Freqüència de la comunicació

Bústia de Comunicació Interna

Segons necessitat

Enquesta de compromís i satisfacció

Anual (2018 i 2019)

Enquestes de formació

Fi de cada formació

Convencions

Semestral

Flaix informatiu

Setmanal

Manual acollida

Revisió anual

Documents corporatius: Missió i Valors

Revisió periòdica en funció de canvis organitzatius

Enquestes de satisfacció

En funció de servei/programa

Sessions informatives sobre BA i els seus serveis

Setmanal

GRUP D’INTERÈS: PERSONES I EMPRESES BENEFICIÀRIES
Canal de comunicació

Freqüència de la comunicació

Butlletins temàtics

Setmanal

Sessions de networking empreses incubades

Periòdica

Trucades telefòniques per estudis inserció

Semestral (o segons programa)

Web corporativa i webs de serveis

Contínua

Correu electrònic

Contínua

Telèfon

Contínua

Web corporativa

Contínua

Xarxes socials

Contínua
GRUP D’INTERÈS: EMPRESES PROVEÏDORES

Canal de comunicació

Freqüència de la comunicació

Plataformes i aplicacions de contractació, compres i
facturació electrónica

Contínua

Correu electrònic amb comunicacions puntuals

Periòdica

Enviament digital de Memòria RSC

Anualment

Sessions informatives sobre licitacions

Segons calendari licitacions

Reunions i visites

Periòdica
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GRUP D’INTERÈS: AJUNTAMENT / ÀMBIT MUNICIPAL
Canal de comunicació

Freqüència de la comunicació

Consell d'Administració de Barcelona Activa.
Grups de treball municipal

Quadrimestral
Segons objectius del grup
Reunions trimestrals i
comunicacions telefòniques
A demanda
Mensual
Trimestral
Reunions setmanals
c/e, telèfon, reunions setmanals

Secretaria general
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Comissió d’Economia i hisenda
Taula de Coordinació Transversal de Dades
Intervenció i Administració
Gerència de Recursos
Estratègia Ocupació Barcelona (EOB). Comissió
Permanent/Comissió Rectora

Semestral/ anual

Pla per al Foment de l'Ocupació Juvenil de Qualitat

En funció del grup de treball, taula o
comissió

Escola Municipal de segones oportunitats. Comissió de seguiment
Programa Làbora

Periòdica
Mensual

Pla Laboral ABITS. Comissió estratègica/ Taula direcció tècnica

Mensual / bimensual

Decret contractació sostenible. Comissió de seguiment
intramunicipal de la contractació social i taula de contractació
públic amb agents
Xarxa de Joves de Barcelona. Taula

Anual
Mensual

Taula de salut mental de districtes (Sant Martí; Sant Andreu, Ciutat
Vella; Nou Barris)
Trimestral
Estratègia d’Inclusió i de Reducció de les Desigualtats Socials de
Barcelona (2016-2027). Comissió de seguiment
Periòdica
Pla de Salut Mental (2016-2022). Comissió de seguiment
Anual
Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere. Comissió de
seguiment
Anual
Estratègia Local amb el Poble Gitano de Barcelona. Comissió de
seguiment/consell de participació
Periòdica, no específica
Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020). Comissió de seguiment
Anual
Estratègia Contra la Feminització de la Pobresa i de la Precarietat
Anual
a Barcelona (2016-2020) Comissió de seguiment
Estratègia de democratització de l’economia de les cures
Periòdica, no específica
Pla d’Acció per a la inclusió social, l’ocupació i la promoció
econòmica de les persones amb Diversitat Funcional 2018-2019.
Comissió de seguiment
Periòdica, no específica
Pla de barris. Comitè de Pilotatge Pla de Barris
B-MINCOME. Comitè de Direcció
Pla Delta
Pla Litoral
Taula interadministrativa de venda ambulant no autoritzada
Grups motors als 10 districtes de la ciutat

Periòdica, no específica
Mensual
Reunions periòdiques
Reunions periòdiques
Periòdiques

Mensual per als 6 districtes de renda
més baixa. Bimestral en els altres 4
Grups de seguiment dels Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE) Semestral/bimestral
Taules sociolaborals amb Serveis Socials de l'Ajuntament

bimestral
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GRUP D’INTERÈS: AGENTS SOCIOECONÒMICS
Canal de comunicació

Freqüència de la comunicació

BCL Centre Logístic

Comissió tecnologia i innovació

Trimestral

Barcelona Super Computing
Fundacio Barcelona Open
Data

Seguiment conveni

Semestral

Seguiment conveni col·laboració

semestral

Xarxa Punt TIC (Generalitat)
GAP Consorci Formació
continua
Taula Steam- Consorci
Educació de Barcelona
Xarxa ateneus de fabricació
digital
Redel (red de entidades para
desarrollo local)
SCALE (Xarxa de ciutats
europees per fomentar el
creixement de les startups)
ANCES (Asociación Nacional
de CEEI españoles)
EBN (European Bussines
School)
Consorci El Besós_Tres
Xemeneies
Xarxa Parcs Científics de
Catalunya (XPCAT)
APTE (Asociación Parques
científicos y tecnológicos de
España
IASP (International
Association of Science Parks
and Areas of Innovation)

Comissió de treball

Trimestral
Periòdiques en funció de
projectes

Fira de Barcelona
Àmbit participat d'Economia
Social i Solidària

Reunions i trobades periòdiques

Xarxa Ateneus Cooperatius
Organitzacions i entitats de
l'àmbit de l'Economia Social i
Solidària

Comissió de treball de talent
Taula
Comissions de treball/ Taula de seguiment
Reunions i trobades periòdiques

Reunions i trobades periòdiques

Mensual
Mensual i periòdica en funció
de projectes
2 cops any

Reunions i trobades periòdiques

3 cops any
Periòdiques en funció
projectes

Reunions i trobades periòdiques

1 conferencia anual

Reunions i trobades periòdiques

Sense especificar

Reunions i trobades periòdiques

Sense especificar

Reunions i trobades periòdiques

Sense especificar

Reunions i trobades periòdiques

Reunions i trobades periòdiques

Sense especificar
Periòdica en funció
d’esdeveniments
Periòdica en funció
d’esdeveniments
Periòdica en funció
d’esdeveniments

Reunions i trobades periòdiques

Periòdica en funció
d’esdeveniments

Reunions i trobades periòdiques

106

BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Informe de gestió dels comptes anuals 2019

GRUP D’INTERÈS: AGENTS SOCIOECONÒMICS
Entitats del tercer sector
Agents de representació
laboral (sindicats)
Entitats de districte i barris
específics (Sants Montjuïc, La

Canal de comunicació

Grups i taules als 10 districtes de la ciutat
Grup de seguiment dels punt de defensa de
drets laborals
Taules; grups de treball; consells de barri.
En el cas del Districte d'Horta Guinardó,
Marina, Poble Sec, Nou Barris, Sant Xarxa de Foment de l'Ocupació

Freqüència de la comunicació

Bimestral

Bimensual
Mensual; bimestral; trimestral;
semestral

Martí, Besòs-Maresme, HortaGuinardó; Ciutat Vella)

Barcelona Digital Talent
Ctecno
Cluster TIC (Consell Assessor
Cibernarium)

Comissió de treball/taula seguiment
Comissió de treball
Consell Assessor
Comissions periòdiques segons temàtica
(RSC, Innovació...)
Consell Assessor

22@Network
M4Social

Comissions periòdiques segons
temàtiques
Trimestral
Trimestral
comissions periòdiques
semestral

GRUP D’INTERÈS: ALTRES ADMINISTRACIONS
Canal de comunicació

Freqüència de la
comunicació

SOC

Comissió Bilateral

periòdica, no específica

Federació Municipis de Catalunya

Comissió d'Ocupació

pendent reactivar

Foro Ciudades por el Empleo

Xarxa de Ciutats a nivell estatal

semestral

Fundació FP Barcelona

Patronat

periòdica, no específica

Xarxa municipis Catalunya

semestral

Grup de treball Ocupació trans

periòdica, no específica

Xarxa de municipis LGTBI
Xarxa de Municipis per l'Economia
Social i Solidària

Xarxa municipis Catalunya

periòdica, no específica
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102-12 INICIATIVES EXTERNES
ADHESIÓ A INICIATIVES EXTERNES PER AL FOMENT DE L’RSC

INICIATIVES EXTERNES
Nom de la xarxa

Objectius

Red Española Pacto Mundial
Naciones Unidas

Iniciativa internacional que promou implementar els 10 Principis
universalment acceptats per promoure el desenvolupament
sostenible en les àrees de Drets Humans i Empresa, Normes Laborals,
Medi Ambient, Lluita contra la Corrupció en les activitats i la
estratègia de negoci de les empreses. Més de 12.500 entitats
adherides en més de 160 països, és la major iniciativa de
responsabilitat social empresarial en el món.

Chárter de la Diversitat

Codi de compromís que signen amb caràcter voluntari les
empreses i institucions d’un mateix país, independentment de
la seva mida, per fomentar el seu compromís a la diversitat.

Xarxa Municipis LGTBI

La Xarxa de Municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles
i ciutats de Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades a
avançar en el respecte i reconeixement de les diverses identitats i
expressions de gènere, així com de les diverses orientacions
afectives i sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia, tot
coordinant- se per assolir aquests objectius d’una manera
col·laborativa i eficient.

Barcelona + Sostenible

Iniciativa municipal que promou una xarxa de més de 1.000
organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental,
social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat
responsable amb les persones i l’entorn.
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102-13 AFILIACIÓ A ASSOCIACIONS
AFILIACIÓ A ASSOCIACIONS, XARXES I INICIATIVES

ADHESIONS A INICIATIVES
Nom de la xarxa

Objectius

Réseau Cités de Métiers

Xarxa de ciutats que té l'objectiu d'optimitzar les polítiques d'ocupació
municipals.

Foro de ciudades por el Millorar l'eficàcia de les polítiques d'ocupació i formació que desenvolupen els
empleo
municipis, a través de la cooperació, la formació i l'intercanvi de bones
pràctiques.
REDEL - Red de Entidades
para el Desarrollo Local

Xarxa espanyola d'agències de desenvolupament local. Treballa per a la
millora de les organitzacions que tenen com a objectiu potenciar el
desenvolupament local.

ANCES
Asociación
Nacional de
Centros
Europeos de Empresas e
Innovación

La Xarxa té per objectiu promoure el desenvolupament econòmic i
industrial a través dels CEEI (Centros Europeos de Empresas e
Innovación), a través sobretot del foment de les PIMES innovadores.

EBN - European BIC
(Business Innovation
Centres)

Xarxa d'entitats, parcs tecnològics i incubadores dedicades a l'impuls i el
suport d'emprenedors i PIMES.

APTE - Asociación de
Parques Tecnológicos
de España

L'objectiu principal que té és impulsar, mitjançant la potenciació i difusió
dels parcs científics i tecnològics, la renovació i diversificació de l'activitat
productiva, el progrés tecnològic i el desenvolupament econòmic.

XPCAT
Xarxa
Parcs Contribuir al progrés tecnològic i al desenvolupament econòmic i social de
Tecnològics de Catalunya
Catalunya.
International Association of Posar en contacte professionals de parcs científics a escala internacional i
Science Parks IASP
proporcionar serveis que n'impulsin el creixement i l'eficàcia.
Associació Empreses i Inst. Formada per aquelles empreses i entitats ubicades al districte 22@ de
22@
Barcelona, que consideren que la innovació i el coneixement han de ser
part activa de la seva organització.
Circulo de Economia

Associació cívica que busca contribuir a la millora de la qualitat del debat
públic mitjançant l'emissió d'opinió independent sobre els principals
reptes que condicionen el progrés econòmic, social i polític.

AEDIPE

Per col·laborar en la millora de l’exercici de la professió, presta serveis de valor
afegit als associats, facilitant la creació d’una xarxa de professionals i difonent
coneixement sobre les funcions de Recursos Humans i Direcció de Persones en
les organitzacions.

Fundació Factor Humà

Organització amb l'objectiu de millorar la gestió de les persones en les
organitzacions.

Secartys

Associació Espanyola per a la internacionalització de les Empreses
d'Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions.
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5.2 Subcontractació i empreses proveïdores
102-9 CADENA DE SUBMINISTRAMENT
GRI 103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ
GRI 204 PRÀCTIQUES D’ADQUISICIÓ
204-1 PROPORCIÓ DE DESPESA EN EMPRESES PROVEÏDORES LOCALS
Com a empresa pública, Barcelona Activa està subjecta a la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic i a la normativa i directrius municipals que estableixi l’Ajuntament de Barcelona.
Els principals proveïdors de Barcelona Activa són empreses de serveis, principalment de formació.
Barcelona Activa fomenta la integració de criteris de proximitat i de contractació local amb les
empreses proveïdores amb les que es col·labora.
En aquest marc, es treballa majoritàriament amb empreses proveïdores locals o de proximitat.
Volum de facturació i % d’empreses proveïdores en l’àmbit local
2018

2019

Volum de facturació i % d’empreses
proveïdores en l’àmbit local

82%

85%

% d’empreses proveïdores locals
respecte al número total d’empreses
proveïdores

88%

88%

INTEGRACIÓ DE CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS
GRI 103 ENFOCAMENT DE GESTIÓ
GRI 308 AVALUACIÓ AMBIENTAL D’EMPRESES PROVEÏDORES
308-1 NOVES EMPRESES PROVEÏDORES QUE HAN PASSAT FILTRES D’AVALUACIÓ I SELECCIÓ
D’ACORD AMB ELS CRITERIS AMBIENTALS
GRI 414 AVALUACIÓ SOCIAL D’EMPRESES PROVEÏDORES
414-1 NOVES EMPRESES PROVEIDORES QUE HAN PASST FILTRES DE SELECCIÓ D’ACORD AMB
ELS CRITERIS SOCIALS
414-2 IMPACTES SOCIALS NEGATIUS EN LA CADENA DE SUBMINISTRES I MESURES PRESES
Barcelona Activa, com empresa pública, està subjecta a la Llei de Contractes del Sector Públic en el
procediment d’adjudicació i formalització de contractes. A més, Barcelona Activa ha de seguir
igualment les Instruccions municipals existents i adherir-se obligatòriament als acords marcs que
realitzi l’Ajuntament de Barcelona.
Així doncs les adquisicions es basen en l’elecció de l’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu
i socialment més responsable, introduint en la mesura del possible proveïdores de caràcter social, i
contractant serveis o materials respectuosos amb el medi ambient.
En aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona impulsa la contractació pública socialment
responsable incorporant en la compra pública municipal aspectes ètics, social i laborals i de
sostenibilitat ambiental. El 24 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Decret
d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública sostenible, que és d’aplicació per
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totes les unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal, entre
les quals es troba Barcelona Activa.
En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat la Guia de contractació pública social, la Guia
de contractació pública ambiental i les Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de
sostenibilitat que són d’aplicació a Barcelona Activa com a empresa municipal.

INTEGRACIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS
Partint del marc d’actuació que estableix la normativa d’aplicació i les línies definides per
l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa ha anat introduint aspectes mediambientals en les
seves licitacions sempre que ha sigut procedent i aquests es podien vincular a l’objecte del
contracte.
Així doncs, des de Barcelona Activa s’han pres les següents mesures segons el tipus de contractes:
• En contractes d’obres es valora com a criteri d’adjudicació el sistema de gestió dels residus de
les organitzacions licitadores. També s’ha valorat la proposta de mesures de millora respecte a
les exigències del Projecte en matèria energètica, mediambiental i de sostenibilitat.
• En contractes de subministrament i col·locació d’elements de la zona de cocció de la cuina de
l’equipament Parc Tecnològic i en el de mobiliari en l’equipament de InnoBA-Can Jaumandreu,
es va exigir que els materials dels embalatges estiguessin fabricats a partir de cartró o plàstic
reciclat, que es garantís la bona gestió dels residus a través d’un abocador autoritzat i que els
productes que continguessin fusta o productes derivats de la fusta tinguessin garanties de
procedència d’explotacions forestals (certificat FSC, PEFC o equivalent) o fusta reciclada amb
certificació.
• En subministraments de material informàtic s’ha requerit un sistema Auto EcoView o funció
equivalent d’autoajust de la brillantor en funció de les condicions lumíniques ambientals, i
prèviament a l’adjudicació, s’ha comprovat per part dels serveis tècnics que el material ofert
per la proposada adjudicatària complia aquests requeriments.
Per avaluar el compliment d’aquestes condicions i criteris, a part de realitzar les actuacions
de control oportunes en el moment de la provisió dels subministrament o de l’execució de les obres,
de cara al 2020 està previst estudiar la viabilitat de realitzar auditories sobre els aspectes
mediambientals inclosos en les clàusules dels contractes.
Totes aquestes mesures ajuden a minimitzar els impactes que genera Barcelona Activa en la seva
cadena de subministrament.

308-2 IMPACTES AMBIENTALS NEGATIUS EN LA CADENA DE SUBMINISTRAMENTS I MESURES
ADOPTADES
Respecte als impactes ambientals potencials i reals relacionats amb les empreses proveïdores, es
valora que no n’hi ha cap que pugui generar o generi un impacte negatiu significatiu al medi.
Aproximadament un 10% de les noves empreses proveïdores han estat avaluades i seleccionades
d’acord a criteris ambientals. Les licitacions on s’incorporen aquests criteris són, especialment, les
relacionades amb contractes d’obres, serveis com pot ser la neteja i alguns subministraments, com
els equips informàtics.
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INTEGRACIÓ DE CRITERIS SOCIALS
102-10 Canvis significatius en l’organització i la seva cadena de subministrament
Barcelona Activa, d’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic i la Guia de contractació
pública social de l’Ajuntament de Barcelona, incorpora clàusules socials en els seus contractes,
especialment de persones i serveis.
En aquest marc, s’han inclòs les següents condicions d’execució contractual en totes les
contractacions:
− Comunicació inclusiva.
− Pagament del preu a les empreses subcontractistes.
− Manteniment durant la vigència del contracte de les condicions laborals i socials i el
percentatge mínim d’ocupació de persones amb diversitat funcional en la plantilla de
l’empresa.
Altres condicions especials d’execució que s’han inclòs en funció de si es podien vincular o no a
l’objecte del contracte són:
− Pla d’igualtat o mesures d’igualtat (formació estable, emissió de trucades i mecanització de
dades, manteniment, campanya escola de dones, projecte de vida professional, Pla
d’implantació RSC, regularització de persones immigrants, etc).
− Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe; igualtat d’oportunitats i no discriminació
de les persones LGTBI.
− Mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal.
Durant l’any 2019 en diverses ocasions en funció de l’objecte del contracte, s’han utilitzat clàusules
relacionades amb la subrogació contractual, subcontractació amb empreses d’economia social, la
contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o en risc
d’exclusió social, paritat entre homes i dones en els perfils, grups professionals, nivells salarials i
accessibilitat universal.
A part de les condicions especials d’execució, Barcelona Activa també ha previst en la major part
de les licitacions criteris d’adjudicació de caràcter social com per exemple millora salarial respecte
el salari del conveni de referència, l’estabilitat en la contractació, la igualtat entre homes i dones, i
la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
Per avaluar el compliment d’aquestes condicions d’execució i/o criteris d’adjudicació, la persona
responsable del contracte, amb el suport de la Direcció de Serveis Jurídics, revisa que realment
s’aboni el salari ofert mitjançant la revisió dels TC abans del pagament de les factures, que les
persones adscrites tinguin les condicions d’estabilitat laboral declarades mitjançant la revisió dels
informes de vida laboral, que s’adscriguin les persones que s’havia indicat que s’adscriurien en
l’oferta i/o en cas de canvi, el nou personal tingui les mateixes condicions, que s’aporti el pla
d’igualtat d’oportunitats, que s’aportin les mesures de conciliació, etc.
El 100% dels proveïdors han estat avaluats en base a criteris socials.
En relació als possibles impactes socials negatius, no s’ha identificat cap empresa proveïdora on
es pugui generar un risc significatiu, donades les clàusules anteriorment establertes, tot i que no
s’ha realitzat una avaluació específica dels impactes socials a la cadena de valor.
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5.3 Persones usuàries
Tots els equipaments de Barcelona Activa disposen de Plans d’Emergència visibles per a totes les
persones usuàries dels serveis i són actualitzats periòdicament. Al marge d’aquests plans, cada
equipament disposa de diversos elements per garantir la seguretat del personal tant intern com de
la ciutadania (personal de seguretat, càmeres de vigilància, dispositiu tecnològics d’enviament
d’alertes...) que es troben recollits per equipament i a disposició del personal al document Elements
de Seguretat, accessible per a tota l’organització.
A més, Barcelona Activa disposa del Reglament Ús d’equipaments on consten els deures però també
els drets de les persones usuàries pel que fa especialment l’ús dels espais comuns.

SISTEMES DE RECLAMACIÓ: CANAL IRIS DE QUEIXES I SUGGERIMENTS

El canal IRIS és el canal municipal d’entrada de queixes i suggeriments i del qual forma part
Barcelona Activa. En aquest sentit, també permet identificar riscos i àrees de millora en la prestació
dels serveis a la ciutadania. De manera trimestral s’elabora un informe de seguiment que s’eleva a
tot l’equip de Direcció, inclosa la Direcció General. En algunes ocasions, aquesta ha estat una via
d’entrada de temes que han suposat una oportunitat de millora per l’organització i també per
anticipar aspectes que s’havien de treballar.
TIPOLOGIA

2019

AGRAIMENT

3

CONSULTA

24

CONSULTA - SUBVENCIÓ

216

INCIDENCIA

182

QUEIXA

5

TOTAL

430

Respecte a les incidències i queixes, estan totes respostes i solucionades en el termini màxim de
30 dies que estableix la normativa IRIS, durant el 2019 no s’ha produït cap endarreriment ni
incidència en cap d’aquestes respostes.
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5.4 Informació fiscal
102-7 Dimensions de la organització
102-48 Reexpressions de la informació
GRI 201 Compliment econòmic
gri 103 Enfocament de gestió
201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït
201-4 Assistència financera rebuda del govern
gri 203 impactes econòmics indirectes
203-2 impactes econòmics indirectes significatius
Barcelona Activa és una societat que actua d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb les
normes establertes en el Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant el Reial Decret
1514/2007 de data 16 de novembre, i d’acord amb les successives modificacions introduïdes en el
seu cas, amb objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de la Societat, així com la veracitat dels fluxos d’efectiu incorporats.
Tot i ser una societat anònima, el capital és 100% propietat de l’Ajuntament de Barcelona, i l’entitat
funciona amb criteris de benefici tendent a zero. D’aquesta manera, es reverteixen els màxims
beneficis a la ciutadania i a les empreses en forma de serveis.
Barcelona Activa, per dur a terme la seva activitat, disposa de dues grans fonts de finançament:
•

Les aportacions que fa el propi Ajuntament de Barcelona.

•

Els fons que provenen d’entitats atorgants de subvencions, destinats al desenvolupament de
programes o projectes específics, alineats amb l’estratègia de l’organització i el Pla
d’Actuació Municipal. En aquest cas, les convocatòries estableixen el model de gestió dels
imports atorgats i el seu període d’execució i justificació, sent en molts casos plurianual i
podent-se diferir en el temps.

Finalment, existeix un petit percentatge d’ingressos propis provinent de la gestió dels espais de
Barcelona Activa (incubadores, auditoris, etc).

Imports i vies de finançament públiques de l’any 2019
2018

2019

Ajuntament de Barcelona

36,8M€ (74%)

36,8 M€(72%)

Generalitat de Catalunya

9,8M€ (20%)

10,7M€ (21%)

1,9M€ (4%)

2,1M€(4%)

87.312€ (0%)

454.010€(1%)

11.398€ (0%)

15.503€(0%)

Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
Altres vies de finançament
europeu
Altres organismes

114

BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Informe de gestió dels comptes anuals 2019

GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS

En relació a l’execució del finançament municipal, aquest va destinat a:
•

Cobrir les despeses de funcionament de Barcelona Activa.

•

Completar el cofinançament que calgui o el dèficit que es pugui derivar dels diferents
programes subvencionats.

•

Finançar l’activitat finalista alineada amb l’estratègia corresponent en polítiques d’ocupació,
emprenedoria i empresa, i altres accions de promoció de ciutat.

La gestió d’aquests recursos econòmics es regeix pel criteri d’estabilitat pressupostària establert
pel grup municipal de l’Ajuntament de Barcelona dins de cada exercici corrent, juntament amb una
estricta planificació i seguiment pressupostari.
Aquest pressupost s’estructura per les diferents Direccions Executives i Operatives, considerant la
despesa en estructura pròpia de Barcelona Activa i la despesa en programes. De forma mensual, es
realitza una revisió pressupostària de cada una de les Direccions per fer una reassignació de
recursos econòmics en el cas que es consideri necessari, garantint el 100% d’execució en temps i
forma.
El pressupost és el reflex econòmic del Pla d’actuacions i dels objectius estratègics definits per a
cadascuna de les Direccions Executives i Operatives, i és aprovat prèviament per Consell
d’Administració, de la mateixa manera que es fa amb l’aprovació dels comptes anuals.
Durant l’exercici del 2019 s’han comptabilitzat uns ingressos totals per valor de 53 M€, mentre que
les despeses operacionals han suposat 20,9M€ i els salaris i beneficis dels empleats i empleades
han representat 31,9M€, dels quals 17,6M€ representen els salaris del personal de programes.
En aquest import estan inclosos tant els salaris del personal d’estructura com tot aquell personal
temporal vinculat a una obra o servei. Alhora està inclosa tota la despesa de social en formació,
tiquets restaurant i pla de pensions que reben els treballadors.
En aquest 2019, l’impost corrent enregistrat sobre beneficis ha estat de 31.957,11€.

Valor econòmic directe generat i distribuït
2018
Valor econòmic directe generat:
ingressos
Valor econòmic distribuït: Costos
operacionals
Valor econòmic distribuït: Salaris i
beneficis de les persones empleades
Valor econòmic distribuït: Impost
societats corrent
Valor econòmic distribuït TOTAL
Valor econòmic retingut

2019

51.744.854€

53.006.353€

21.135.412€

20.898.020€

30.557.625€

31.980.590€

13.079€

31.957€

51.706.117€

52.910.567€

38.739€

95.786

115

BARCELONA ACTIVA, S.A.U, SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL
Informe de gestió dels comptes anuals 2019

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

203-1 INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SUPORTATS
Barcelona Activa realitza inversions en funció de les necessitats de l’entitat, i sempre prèvia
formulació i aprovació per part de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. En funció
de la tipologia de les inversions, aquestes poden ser activades dins del patrimoni de la societat, o
bé pot ser el propi Ajuntament qui se les activi com a propietari dels béns.
El pressupost d’inversions municipal (PIM) de Barcelona Activa a 2019 ha estat d’1,2M€, i diferencia
dos conceptes: inversions en equipaments, a on estan incloses les inversions necessàries pel
manteniment i correcte funcionament dels equipaments en que Barcelona Activa porta a terme la
seva activitat, i inversions en sistemes d’informació, destinades a mantenir evolutius, llicències, i
qualsevol altre programari bàsic pel funcionament de l’organització, així com els equips necessaris.
Per altra banda, algunes subvencions de tercers, com és el cas del FEDER, tenen partida
d’inversions que permet adequar espais, desenvolupar aplicacions, o altres tipus d’inversió en clau
de creixement empresarial o digitalització de serveis públics, amb el conseqüent impacte positiu
per emprenedors i emprenedores, empreses, o ciutadania en general.
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6. Índex de continguts GRI
GRI 102-55 ÍNDEX DE CONTINGUTS GRI
Els continguts d’aquest índex s’han elaborat d’acord amb l’opció essencial de conformitat amb l’Estàndard
GRI.

ASPECTES GENERALS
GRI

102-1
102-2

CONTINGUT
APARTAT
PERFIL DE LA ORGANITZACIÓ
GRI 102 CONTINGUTS GENERALS
Nom de l’organització
Descripció de la organització
Activitats, marques, productes i/o serveis
Estructura Organitzativa

102-7

Dimensions de l’organització

2.1 Ocupació

102-8

Informació sobre persones treballadores i altres

102-9

Cadena de subministrament

102-10

Canvis significatius en l’organització i la seva
cadena de subministrament

2.1 Ocupació
5.2 Subcontractació i empreses
proveïdores
5.2 Subcontractació i empreses
proveïdores

102-11 Principi o enfocament de precaució
102-12 Iniciatives externes
102-13 Afiliació a associacions

PÀG

62
65
83
103
114
83
110
112

Identificació i gestió de riscos

66

5.1 Compromisos amb el
desenvolupament sostenible
5.1 Compromisos amb el
desenvolupament sostenible

108

Identificació i gestió de riscos

66

Descripció de l’organització
4. Informació relativa a la lluita contra
la corrupció i el suborn

66
101

109

ESTRATÈGIA
102-15 Principals impactes, riscos i oportunitats
ÈTICA I INTEGRITAT
102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta
GOVERNANÇA
Declaració d’alta direcció responsable de la presa
102-14
de decisions
Identificació i gestió d’impactes econòmics,
102-29
ambientals i socials
102-30 Eficàcia dels processos de gestió del risc

Comptes anuals
Identificació i gestió de riscos
Identificació i gestió de riscos

64
66
66

Avaluació de temes econòmics, ambientals i
socials
102-33 Comunicació de preocupacions crítiques

Identificació i gestió de riscos

66

102-34 Tipus i número de preocupacions crítiques

Identificació i gestió de riscos

66

102-35 Polítiques de remuneració
2.1 Ocupació
PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
5.1 Compromisos amb el
102-40 Llista de grups d’interès
desenvolupament sostenible
102-41 Acords de negociació col·lectiva
2.4 Relacions socials
102-42 Identificació i selecció de grups d’interès
Identificació i gestió de riscos
Enfocament per a la participació dels grups
5.1 Compromisos amb el
102-43
d’interès
desenvolupament sostenible

85

102-31

Identificació i gestió de riscos

66

104
94
69
104
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GRI

CONTINGUT
APARTAT
METODOLOGIA DE L’INFORME
102-48 Re expressions de la informació
5.4 Informació fiscal
102-50 Període objecte de l’informe
Introducció
102-52 Cicle de l’elaboració de l’informe
Introducció
102-54

Declaració de l’elaboració de l’informe de
conformitat amb els estàndards GRI

102-55 Índex de contingut GRI

Introducció
6. Índex de continguts GRI

PÀG
114
62
62
62
117

ASPECTES ESPECÍFICS

203-1

ÀMBIT ECONÒMIC
GRI 201 COMPLIMENT ECONÒMIC
Enfocament de gestió
5.4 Informació
Valor econòmic directe generat i distribuït
5.4 Informació
Assistència financera rebuda del govern
5.4 Informació
GRI 203 IMPACTES ECONÒMICS INDIRECTES
Inversions en infraestructures i serveis suportats
5.4 Informació

203-2

Impactes econòmics indirectes significatius

103
201-1
201-4

103
204-1

103
205-1
205-2
205-3

103
301-1
301-2
103
302-1
302-2
103
303-5
103
304-2
304-3

fiscal
fiscal
fiscal

114
114
114

fiscal

116
103
114

5.1 Compromisos amb el
desenvolupament sostenible

GRI 204 PRÀCTIQUES D’AQUISICIÓ
5.2 Subcontractació i empreses
Enfocament de gestió
proveïdores
Proporció de despesa en empreses proveïdores
5.2 Subcontractació i empreses
locals
proveïdores
GRI 205 ANTICORRUPCIÓ
4. Informació relativa a la lluita contra
Enfocament de gestió
la corrupció i el suborn
Operacions avaluades per a riscos relacionats amb 4. Informació relativa a la lluita contra
la corrupció
la corrupció i el suborn
Comunicació i formació sobre polítiques i
4. Informació relativa a la lluita contra
procediments anticorrupció
la corrupció i el suborn
Casos confirmats de corrupció i mesures
4. Informació relativa a la lluita contra
adoptades
la corrupció i el suborn
ÀMBIT AMBIENTAL
GRI 301 MATERIALS
1.2 Economia circular, prevenció i
Enfocament de gestió
gestió de residus
1.2 Economia circular, prevenció i
Materials per pes o volum
gestió de residus
1.2 Economia circular, prevenció i
Materials reciclats
gestió de residus
GRI 302 ENERGIA
Enfocament de gestió
1.3 Ús sostenible dels recursos
Consum energètic intern
1.3 Ús sostenible dels recursos
Consum energètic extern
1.3 Ús sostenible dels recursos
GRI 303 AIGUA
Enfocament de gestió
1.3 Ús sostenible dels recursos
Consum d’aigua
1.3 Ús sostenible dels recursos
GRI 304 BIODIVERSITAT
Enfocament de gestió
1.5 Protecció de la biodiversitat
Impactes significatius de les activitats, els
1.5 Protecció de la biodiversitat
productes i els serveis en la biodiversitat
Hàbitats protegits o restaurats
1.5 Protecció de la biodiversitat

110
110

101
101
101
101

77
78
78

80
80
80
79
79
82
82
82
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GRI

CONTINGUT

APARTAT

PÀG

ÀMBIT AMBIENTAL
GRI 305 EMISSIONS
103

Enfocament de gestió
1.4 Canvi climàtic
Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle
305-1
1.4 Canvi climàtic
(GEH) (abast 1)
Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle
305-2
1.4 Canvi climàtic
(GEH) en generar energia (abast 2)
Altres emissions indirectes de gasos d’efecte
305-3
1.4 Canvi climàtic
hivernacle (GEH) (abast 3)
Reducció de les emissions de gasos d’efecte
305-5
1.4 Canvi climàtic
hivernacle (GEH)
GRI 306 GESTIÓ DE RESIDUS
1.2 Economia circular, prevenció i
103
Enfocament de gestió
gestió de residus
1.2 Economia circular, prevenció i
306-2 Residus per tipus i mètode d’eliminació
gestió de residus
GRI 307 COMPLIMENT AMBIENTAL
4. Informació relativa a la lluita contra
103
Enfocament de gestió
la corrupció i el suborn
Incompliment de la legislació i la normativa
4. Informació relativa a la lluita contra
307-1
ambiental
la corrupció i el suborn
GRI 308 AVALUACIÓ AMBIENTAL D’EMPRESES PROVEÏDORES
5.2 Subcontractació i empreses
103
Enfocament de gestió
proveïdores
Noves empreses proveïdores que han passat filtres
5.2 Subcontractació i empreses
308-1 d’avaluació i selecció d’acord amb els criteris
proveïdores
ambientals
Impactes ambientals negatius en la cadena de
5.2 Subcontractació i empreses
308-2
subministraments i mesures adoptades
proveïdores
ÀMBIT SOCIAL
GRI 401 OCUPACIÓ
103
Enfocament de gestió
2.1 Ocupació
401-3 Permís parental
2.2 Organització del treball
GRI 402 RELACIÓ PERSONA TREBALLADORA-EMPRESA
103
Enfocament de gestió
2.4 Relacions socials
402-1 Terminis d’avís mínims sobre canvis operacionals
2.4 Relacions socials
GRI 403 SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL
103
Enfocament de gestió
2.3 Salut i seguretat
Sistema de gestió de la salut i la seguretat en el
403-1
2.3 Salut i seguretat
treball
Persones treballadores cobertes pel sistema de
403-8
2.3 Salut i seguretat
gestió de seguretat i salut
403-9 Lesions per accident laboral
2.3 Salut i seguretat
403-10 Malalties laborals
2.3 Salut i seguretat
GRI 404 CAPACITACIÓ I EDUCACIÓ
103
Enfocament de gestió
2.5 Formació
Mitjana d’hores de capacitació anuals per persona
404-1
2.5 Formació
treballadora
GRI 405 DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
103
Enfocament de gestió
2.6 Igualtat
Diversitat en òrgans de govern i persones
405-1
2.1 Ocupació
treballadores
Ràtio del salari base i de la remuneració de les
405-2
2.1 Ocupació
dones respecte als homes

81
81
81
81
81

77
77

102
102

110
110

111

92
92
94
94
92
92
92
93
93
94
96

96
83
90
87
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GRI
103
406-1

103
408-1

103
409-1

412-1
412-2
412-3

413-1

103
414-1
414-2

103
419-1

CONTINGUT
APARTAT
GRI 406 NO DISCRIMINACIÓ
Enfocament de gestió
2.6 Igualtat
Casos de discriminació i accions correctives
2.6 Igualtat
d’empreses
ÀMBIT SOCIAL
GRI 408 TREBALL INFANTIL
3. Informació sobre el respecte dels
Enfocament de gestió
drets humans
Operacions i proveïdors amb risc significatiu de
3. Informació sobre el respecte dels
casos de treball infantil
drets humans
GRI 409 TREBALL FORÇÒS O OBLIGATORI
3. Informació sobre el respecte dels
Enfocament de gestió
drets humans
Operacions i proveïdors amb risc significatiu de
3. Informació sobre el respecte dels
casos de treball forçós o obligatori
drets humans
GRI 412 AVALUACIÓ DE RISCOS HUMANS
3. Informació sobre el respecte dels
Operacions sotmeses a revisions o avaluacions
drets humans
d’impacte sobre els drets humans

PÀG
96
97

99
99

99
99

99

3. Informació sobre el respecte dels
drets humans

99

3. Informació sobre el respecte dels
Acords i contractes d’inversió significatius amb
drets humans
clàusules sobre drets humans o sotmesos a
avaluació de drets humans
GRI 413 COMUNITATS LOCALS
Operacions amb participació de la comunitat
5.1 Compromisos amb el
local, avaluacions d’impacte i programes de
desenvolupament sostenible
desenvolupament
5.4 Informació fiscal
GRI 414 AVALUACIÓ SOCIAL D’EMPRESES PROVEÏDORES
5.2 Subcontractació i empreses
Enfocament de gestió
proveïdores
Noves empreses proveïdores que han passat filtres 5.2 Subcontractació i empreses
proveïdores
de selecció d’acord amb els criteris socials

99

Formació de persones treballadores en polítiques
o procediments sobre drets humans

Impactes socials negatius en la cadena de
subministres i mesures preses

5.2 Subcontractació i empreses
proveïdores

GRI 419 COMPLIMENT SOCIOECONÒMIC
4. Informació relativa a la lluita contra
Enfocament de gestió
la corrupció i el suborn
Incompliment de les lleis i normatives en els
4. Informació relativa a la lluita contra
àmbits social i econòmic
la corrupció i el suborn

103

110
110
110

102
102
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Aquests comptes anuals i informe de gestió han estat formulats pel Consell d’Administració a
Barcelona a data 12 de març de 2020.
Relació de membres del Consell d’ Administració:

Jaume Collboni i Cuadrado
President

Jordi Martí Grau
Vicepresident

Francesc Xavier Marcé Carol
Conseller

Ferran Mascarell Canalda
Conseller

Mari Luz Gilarte Sánchez
Consellera

Josep Bou i Vila
Conseller

Montserrat Ballarín Espuña
Consellera

Jordi Castellana Gamisans
Conseller

Álvaro Porro González
Conseller

Carlos Rivadulla Oliva
Conseller

Jordi Ayala Roqueta
Conseller

Albert Dalmau Miranda
Conseller

Angel Pascual Oliva
Secretari (no Conseller)
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INFORME DE VERIFICACIÓ INDEPENDENT DE L’ESTAT D’INFORMACIÓ NO
FINANCERA DE BARCELONA ACTIVA, S.A.U. DE L’EXERCICI 2019
A l’Accionista únic de
Barcelona Activa, S.A.U.
D’acord amb allò establert en l’article 49 del Codi de Comerç, hem realitzat la verificació, amb
l’abast de seguretat limitada, de l’Estat d’Informació No Financera (en endavant l’EINF) adjunt
corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2019, de Barcelona Activa, S.A.U.
(en endavant la Societat), que forma part de l’Informe de Gestió de la Societat.
Responsabilitat dels administradors
La formulació de l’EINF inclòs en l’Informe de Gestió de la Societat., així com el contingut del
mateix, és responsabilitat dels administradors de la Societat. L’EINF s’ha preparat d’acord amb els
continguts recollits en la normativa mercantil vigent i seguint els criteris dels Sustainability
Reporting Standards de Global Reporting Initiative (estàndards GRI) seleccionats, descrits d’ acord
amb l’esmentat per a cada matèria a la taula inclosa a l’apartat 6 de l’EINF.
Aquesta responsabilitat inclou així mateix, el disseny, la implantació i el manteniment del control
intern que es considera necessari per tal de permetre que l’EINF estigui lliure d’incorreccions
materials, degudes a frau o errors.
Els administradors de la Societat són també responsables de definir, implantar, adaptar i mantenir
els sistemes de gestió dels que s’obté la informació necessària per la preparació de l’EINF.
La nostra independència i control de qualitat
Hem complert amb els requeriments d’independència i demés requeriments d’ètica del codi
d’ètica per a professionals de la comptabilitat emès pel Consell de Normes Internacionals d’Ètica
per a Professionals de la Comptabilitat (IESBA, per les seves sigles en anglès) que es troba basat
en els principis fonamentals d’integritat, objectivitat, competència i diligencia professional,
confidencialitat i comportament professional.
La nostra firma aplica la Norma Internacional de Control de Qualitat 1 (NICC 1) i manté, en
conseqüència, un sistema global de control de qualitat que inclou polítiques i procediments
documentats relatius al compliment de requeriments d’ètica, normes professionals i disposicions
legals i reglamentaries aplicables.
L’equip de treball ha estat format per professionals experts en revisions de la Informació no
Financera i, específicament, en informació de desenvolupament econòmic, social i mediambiental.

La nostra responsabilitat
La nostra responsabilitat és expressar les nostres conclusions en un informe de verificació
independent de seguretat limitada basant-nos en el treball realitzat. Hem portat a terme el nostre
treball en acord amb els requisits establerts en la Norma Internacional d’encàrrecs
d’assegurament 3000 revisada en vigor, “Encàrrecs d’assegurament diferents de l’auditoria o de
la revisió d’informació financera històrica” (NIEA 3000 Revisada) emesa pel Consell de Normes
Internacionals de Comptadors (IFAC) i amb la guia d’actuació sobre encàrrecs de verificació de
l’estat d’Informació no financera emès per l’Institut de Censors Jurats de Comptes de Espanya.
En un treball de seguretat limitada els procediments portats a terme varien en la seva naturalesa
i moment de realització, i tenen una menor extensió, que els realitzats en un treball de seguretat
raonable i, per tant, la seguretat que s’obté és substancialment menor.
El nostre treball ha consistit en la formulació de preguntes a la Direcció, així como a les diverses
unitats de la Societat que han participat en l’elaboració de l’EINF, en la revisió dels processos per
a recopilar i validar la informació presentada en el EINF i en l’aplicació de certs procediments
analítics i proves de revisió per mostreig que es descriuen a continuació:
▪

Reunions amb el personal de la Societat para conèixer el model de negoci, les polítiques
i els enfocaments de gestió aplicats, els principals riscos relacionats amb aquestes
qüestions i obtenir la informació necessària per a la revisió externa.

▪

Anàlisi de l'abast, rellevància i integritat dels continguts inclosos en l'EINF de l’exercici
2019 segons l'anàlisi de materialitat realitzat per la Societat, considerant els continguts
requerits en la normativa mercantil vigent.

▪

Anàlisis dels processos per a recopilar i validar les dades presentades en l’EINF de l’exercici
2019.

▪

Revisió de la informació relativa als riscos, les polítiques i els enfocaments de gestió
aplicats en relació als aspectes materials presentats en el EINF de l’exercici 2019..

▪

Comprovació, mitjançant proves, en base a la selecció d’una mostra, de la informació
relativa als continguts inclosos en l’EINF de l’exercici 2019 i la seva adequada compilació
a partir de les dades subministrades per les fonts d’informació.

▪

Obtenció d’una carta de manifestacions dels Administradors i la Direcció.

Conclusió
En base als procediments realitzats i a les evidències que hem obtingut, no s’han posat de
manifest altres aspectes addicionals que facin creure que l’EINF de la Societat corresponent a
l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2019, no ha estat preparat, en tots els seus aspectes
significatius, d’acord amb els continguts recollits en la normativa mercantil vigent i seguint els
criteris dels GRI seleccionats, descrits d’acord amb l’esmentat per a cada matèria a la taula inclosa
a l’apartat 6 del EINF.
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Ús i distribució
Aquest informe ha estat preparat en resposta al requeriment establert en la normativa mercantil
vigent a Espanya, pel que podria no ser adequat per a altres propòsits i jurisdiccions.

Barcelona, 8 de abril de 2020
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.
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