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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

A l'Accionista Únic d'Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 

Hem auditat els comptes anuals d'Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., que comprenen el 
balanc; a 31 de desembre de 2011, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, 
l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. EIs 
Administradors són responsables de la formulació deIs comptes anuals de la Societat, d'acord amb el 
marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1 de la 
memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada 
en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a 
Espanya, que requereix l'examen, mi1janc;ant la realització de proves selectives, de l'evidencia 
justificativa deIs comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i 
les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2011 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera d'Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A. a 31 de desembre de 2011, així com deIs resultats de les seves operacions i deIs seus 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables en ell continguts. 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2011 conté les explicacions que els Administradors consideren 
oportunes sobre la situació d'Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., l'evolució deIs seus negocis 
i sobre altres assumptes i no forma part integrant deIs comptes anuals. Hem verificat que la informació 
comptable que conté l'esmentat informe de gestió concorda amb la deIs comptes anuals de l'exercici 
2011. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast 
esmentat en aquest mateix pan\graf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir 
deIs registres comptables de la Societat. 

Pri ewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Xavi . B ossa i Galofré 
Soci A ditor de Comptes 

Barcelor a, 26 de marc; de 2012 
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ICO INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 
SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2011 

1) Balanc;os al 31 de desembre de 2011 i 2010 

2) Comptes de Perdues i Guanys corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 
2010 

3) Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 
2010 

4) Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exerclcls 
anuals acabats el 31 de desembre de 2011 i 2010 

5) Memoria anual de I'exercici 2011 

Memoria 2011 
Man;: 2012 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIO 1 COMUNICACIO DE BARCELONA, S.A 

BALAN~OS AL 31 DE DESEMBRE DE 2011 1 2010 (en euros) 

Notes 2011 

ACTlU NO CORRENT 1.799.162,07 

Immobilitzat intangible 
Patents, Ilicencies, marques i similars -
Aplicacions informatiques 6 118.187,06 

Immobilitzat material 
Instal·lacions tecniques i altre immobilitzat 7 1.265.068,63 
material 

Actius per impost diferit 12.3 415.906,38 

ACTlU CORRENT 2.792.973,50 

Existencies 
Avanc;aments a prove'idors 400,00 

Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 
Clients per vendes i prestacions de serveis 8 178.121,30 
Clients, empreses del grup i associades 8/14.2 1.830.274,80 
Actius per impost corrent 12.1 112,61 
Altres credits amb Administracions Públiques 12.1 451.871,58 

Periodificacions a curt termini 38.990,55 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 293.202,66 

TOTAL ACTIU 4.592.135,57 

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memoria formen part integrant del Balan!; al 31 de desembre de 2011 

Memoria 2011 
Marc; 2012 

- 2 -

2010 

1.836.36421 

-
155.338,93 

1.258.207,55 

422.817,73 

3.767.20668 

400,00 

308.874,70 
2.193.872,29 

679,07 
775.827,90 

86.971,00 

400.581,72 

5.603.570 89 



INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

BALANCOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2011 1 2010 (en euros) 

Notes 2011 

PATRIMONI NET 2.913.929 60 

Fons Propis 9 1.943.48041 

Capital 
Capital escripturat 1.457.449,25 

Reserves 
Reserva legal 29.853,93 
Altres reserves 941.742,75 

Resultats negatius d'exercicis anteriors (-) 499.493,34 

Resultat de I'exercici 3 13.927,82 

Subvencions, donacions i IIegats rebuts 11 970.449 19 

PASSIU NO CORRENT 415.906,_37 

Provisions a IIarg termini 12.4 -

Passius per impost diferit 12.3 415.906,37 

PASSIU CORRENT 1.262.299,60 

Deutes a curt termini 
Altres passius financers 10 50.678,89 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 
Prove"idors 10 1.058.591,60 
Prove"idors empreses del grup i associades 10/14.2 2.583,72 
Remuneracions pendents de pagament 10 29.156,61 
Altres deutes amb Administracions Públiques 12.1 121.288,78 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.592.135,57 

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memoria formen part integrant del Balanc; al 31 de desembre de 20 . 

Memoria 2011 
Mar9 2012 
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2010 

2.916.128,27 

1.929.552,59 

1.457.449,25 

25.059,51 
898.592,99 

(-) 499.493,34 

47.944,18 

986.57568 

563.868,46 

141.050,73 

422.817,73 

2.123.574 16 

101.499,68 

1.863.132,69 
4.565,07 

28.593,04 
125.783,68 

5.603.570 89 



INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ OE BARCELONA, S.A 

COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20111 2010 

(en euros 

Notes 2011 2010 

OPERACIONS CONTINUAOES 

Import net de la xifra de negocis 
Prestacions de serveis 13.3 944.985,32 1.417.913,60 

Altres ingressos d'explotació 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.500,00 3.886,99 
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de I'exercici 11.3 15.298.815,04 16.592.668,14 

Oespeses de personal 
Sous, salaris i assimilats 13.1 (-) 1.015.424,89 (-) 994.077,54 
Carregues socials 13.1 (-) 216.466,24 (-) 219.045,97 

Altres despeses d'explotació 
Serveis exteriors 13.2 (-) 15.106.589,45 (-) 16.629.304,69 
Tributs 13.2 (-) 14.159,14 (-) 10.326,85 
Perdues per deteriorament i variació de provisions per operacions 
comercials 8.2/13.2 (-) 6.432,22 (-) 6.123,74 

Amortització de I'immobilitzat 6i7 (-) 629.891,47 (-) 699.116,83 

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 11 622.638,53 691.732,27 

Excessos de provisions 12.4 141.050,73 64.418,77 

RESULTAT O'EXPLOTACIÓ 20.026,21 212.624,15 

Ingressos financers 
De valors negociables I altres Instruments financers de tercers 812,96 646,20 

Oespeses financeres 
Per deutes amb tercers - (-) 11.269,39 

RESULTAT FINANCER 81296 (-) 10.623,19 

20.839,17 202.000,96 
RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 

Impost sobre beneficis 12.2 (-) 6.911,35 (-) 154.056,78 

RESULTAT OE L'EXERCICI PROCEOENT O'OPERACIONS 13.927,82 47.944,18 
CONTINUAOES 

Resultat de I'exercici procedent d'activitats interrompudes net 
d'impostos - -
RESULTAT OE L'EXERCICI 13.92782 47.94418 

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memoria formen part integrant del Compte de perdues i guanys de I'exercici acabat el 31 
de desembre de 2011. 

Memoria 2011 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2011 1 2010 

(EN EUROS) 

a) ESTATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2011 1 2010 

Notes 2011 2010 

Resultat del compte de perdues i guanys 13.927,82 47.944,18 

Ingressos i despeses imputades directament en el 11 patrimoni net 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 599.600,68 178.209,66 
Efecte impositiu (-) 179.88020 (-) 53.462 90 

419.72048 124.74676 

Transferencies al compte de perdues i guanys 11 Subvencions, donacions i lIegats rebuts (-) 622.638,53 (-) 691. 732,27 
Efecte impositiu 186.791 56 207.51968 

(-) 435.846 97 (-) 484.212 59 

TOTAL INGREssOs I DES PESES RECONEGUTs (-) 2.198,67 (-) 311.521,65 

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memoria formen part integrant de I'estat de canvis en el patrimoni net corresponent a 
I'exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 

Memoria 2011 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S,A, 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2011 1 2010 

(en euros) 
b} ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 

ALS EXERCICIS ANUA.LS ACA.BATSEL 31 DE DESEMBRE DE 20111 2010 (en euros) 

Resultats 
negatius Subvencions, 

Capital d'exerclcls Resultat de donacions i 
escripturat Reserves anteriors I'exercici lIegats rebuts TOTAL 

SALDO INICI DE 
L'EXERCICI 2010 1.457.449,25 923.652.50 (-) 368.976,77 (-) 130.516,57 1.346.041,51 3.227.649,92 

Total ingressos i despeses - - - 47.944,18 (-) 359.465,83 (-) 311.521,65 
reconeguts 2010 
Altres variacions del -
patrimoni net - - (-) 130.516,57 130.516,57 -

SALDO, FINAL DEL 1.457.449,25 923.652,50 (-) 499.493,34 47.944,18 986.575,68 2.916.128,27 EXERCICI 2010 

SALDO INICI DE 1.457.449,25 923.652,50 (-) 499.493,34 47.944,18 986.575,68 2.916.128,27 L'EXERCICI 2011 

Total ingressos i despeses - - - 13.927,82 (-) 16.126,49 (-) 2.198,67 
reconeguts 2011 
Altres variacions del - 47.944,18 - (-) 47.944,18 - -
patrimonl net 

SALDO, FINAL DEL 
EXERCICI 2011 1.457.449,25 971.596,68 (-) 499.493,34 13.927,82 970.449,19 2.913.929,60 

Les Notes 1 a 17 descrites en la Memoria formen part integrant de I'estat de canvis en el patrimoni net corresponent a 
I'exercici acabat el 31 de desembre de 2011 

Memoria 2011 
Mary 2012 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTSALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20111 
2010 

(en euros) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 
Resultat de I'exercici abans de impostos 
Ajustaments del resultat 
Amortització de I'immobilitzat (+) 
Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 
Variacions de provisions (+/-) 
Imputació de subvencions (-) 
Ingressos financers 
Despeses financeres 
Altres ingressos i despeses (+/-) 
Canvis en el capital corrent 
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 
Altres actius corrents (+/-) 
Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 
Altres passius corrents (+/-) 
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
Pagament d'interessos 
Cobrament d'interessos 
Cobraments per impost sobre beneficis 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 

FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTIVITATS DE INVERSIÓ 
Pagaments per inversions (-) 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Fluxos d'efectiu de les activitats de inversió 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTlVITATS DE FINAN~AMENT 
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts (+) 

Fluxos d'efectiu de les activitats de finan~ament 

INCREMENT /DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O 
EQUIVALENTS 
Efectiu o equivalents al inici de I'exercici 
Efectiu o equivalents al final de I'exercici 

Notes 

6i7 
8.2 

12.4 
11 

6 
7 

2011 2010 

20.839,17 202.000,96 
(-) 128.178,53 (-) 31.869,56 

629.891,47 699.116,83 
6.432,22 6.123,74 

(-) 141.050,73 (-) 55.321,98 
(-) 622.638,53 (-) 691.732,27 

(-) 812,96 (-) 646,20 
- 11.269,39 

(-) 679,07 
53.593,06 (-) 110.325,19 
811.762,38 (-) 309.869,50 

47.980,45 (-) 22.632,28 
(-) 810.453,77 222.176,59 

4.304,00 
1.492,03 (-) 3.208,47 

(-) 11.269,39 

812,96 646,20 
679,07 7.414,72 

(-) 52.254,27 56.597,74 

(-) 654.725,47 (-) 194.321,17 
(-) 49.014,08 (-) 40.919,92 

(-) 605.711,39 (-) 153.401,25 
(-) 654.725,47 (-) 194.321,17 

599.600,68 178.209,66 
599.600,68 178.209,66 

599.600,68 178.209,66 

(-) 107.379,06 40.486,23 

400.581,72 360.095,49 
293.202,66 400.581,72 

Les notes 1 a 17 descrites a la Memoria formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'Efectiu de I'exercici acabat el 31 de 
desembre de 2011 

Memoria 2010 
Febrer 2011 
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INFORMACrÓ r COMUNICACrÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2011 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 - INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SOCIETAT 
PRIVADA MUNICIPAL (en endavant també, la Societat) fou constituIda a 
Barcelona 1'1 de desembre de 1983 sota la denominació inicial 
d'lnformació CartogrMica i de Base, S.A. Amb la finalitat d'adequar el 
nom i I'objecte social als nous serveis acordats pel Consell Plenari de 
l'Ajuntament en sessió de 6 d'octubre de 1995, es va procedir al canvi de 
denominació social. 

L'any 2008 hi va haver una nova modificació deis estatuts de la 
companyia que es van adaptar al que disposa al Reglament 
d'organització i funcionament de Barcelona Televisió. El citat Reglament 
i la modificació d'estatuts, van ser aprovats en la sessió del plenari del 
consell municipal de 30 de maig de 2008. 

La Societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 
5.486, llibre 4.788, foli 17, full 62.254, inscripció la. del 23/12/83. 
(NIF: A-08.862.997). 

1.2 - Constitueix I'objecte social de la Societat la prestació o gestió deis 
serveis de comunicació audiovisual de radio o de televisió que 
l'Ajuntament de Barcelona li encarregui, així com la posada a disposició 
del públic de continguts audiovisuals o de transmissió de dades, siguin 
quines siguin la forma de distribució, emissió o comunicació pública i la 
tecnologia emprades. 

S'entendra que forma part de I'objecte social qualsevol activitat de 
producció, distribució, comunicació pública que sigui convenient o 
necessaria per la prestació deis serveis de comunicació audiovisual que 
l'Ajuntament de Barcelona Ii encarregui, així com qualsevol altre que 
determinin les normatives especials que regulen els serveis de 
comunicació audiovisual. 

1.3 - La Societat segons el previst a I'article 42 del Codi de Comerc;, pertany 
al grup consolidat encapc;alat per l'Ajuntament de Barcelona, amb 
domicili a la Plac;a Sant Jaume, 1. La durada de la Societat, d'acord amb 
els seus estatuts es per temps indefinit. 

Memoria 2011 
Marc 2012 
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le 
INFORMACrÓ r COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

1.4 - Excepte indicació contraria, la moneda funcional utilitzada en els 
presents comptes anuals és I'euro, amb decimals. 

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres 
comptables de la Societat i es presenten d'acord amb la legislació 
mercantil vigent i amb les normes i principis establerts en el Pla General 
de Comptabilitat aprovat pel R.D. 1.514/2007, i d'acord amb les 
successives modificacions en el seu cas, amb I'objecte de mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les 
seves operacions, del canvis en el patrimoni net així com de la veracitat 
deis fluxos incorporats en I'estat de fluxos d'efectiu. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a I'aprovació de la Junta General 
d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació. 

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

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

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

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

Memoria 2011 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

Vides útils deis actius intangibles i deis elements de I'immobilitzat 
material (Notes 4.1 i 4.2) . 

Valors raonables deis instruments financers (Notes 4.4 i 4.5). 

Estimació de la provisió per impostos (Nota 4.6 y 12.4). 

Impostos diferits (Nota 4.6 i 12.3). 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2011 i 2010 s'han formulat d'acord 
amb I'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent 
seguint en la seva elaboració I'aplicació de criteris uniformes de 
valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la 
informació presentada és homogenia i comparable. 

Nota 3 - DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

3.1 - La proposta d'aplicació del resultat de I'exercici 2011 formulada pel 
Consell Administració de la Societat i que haura de ratificar la Junta 
General d'Accionistes es la següent: 

Base de repartiment: 
Resultat de I'exercici 

Aplicació: 
Reserva legal 
Reserva voluntaria 

13.927,82 

1.392,78 
12.535,04 
13.927,82 

3.2 - No existeixen limitacions estatutaries a la distribució de dividends. 

Memoria 2011 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

Nota 4 - NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en 
I'elaboració deis seus Comptes Anuals per a I'exercici 2011, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es troba valorat a preu d'adquisició, dedu'ida 
I'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. 

a) Patents, lIicencies, marques i similars 

Dins d'aquest epígraf s'inclouen, com a Propietat industrial, els costos 
incorreguts en el disseny de la imatge grMica i corporativa de Barcelona 
TV. 

Són objecte d'amortització lineal en un període de tres anys. 

b) Aplicacions informatiques 

Correspon al valor de les aplicacions adquirides a tercers. S'amortitzen 
linealment en un període de quatre anys. Les despeses de manteniment 
de les aplicacions informatiques es consideren despeses en el moment 
en que es produeixen. 

4.2 - Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat a preu d'adquisició, dedu'ida 
I'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. 

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

Memoria 2011 
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Les despeses financeres directament atribu"ibles a I'adquisició o 
construcció d'elements de I'immobilitzat que necessiten un període de 
temps superior a un any per estar en condicions d'ús s'incorporen al seu 
cost fins que es troben en condicions de funcionament. 

Les amortitzacions es doten per aplicació, sobre el cost d'adquisició, deis 
següents coeficients lineals des del moment en que els elements 
s'incorporen a I'actiu: 

Insta 1·lacions 

Equips de televisió 

Mobiliari general d'oficina 

Equips informatics 

10% 

25% 

10% 

25% 

Per a la realització de la seva activitat la Societat utilitza actius no 
generadors de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre 
EHA/733/2010 de 25 de man;, per la qual s'aproven aspectes 
comptables d'empreses públiques que operen en determinades 
circumstancies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són aquells 
que s'utilitzen no amb I'objecte d'obtenir un benefici o rendiment 
economic, sinó per I'obtenció de fluxos economics socials que benefici"in 
a la col·lectivitat per mitja del potencial servei o utilitat pública, a canvi 
d'un preu fixat directa o indirectament per l'Administració Pública com a 
conseqüencia del caracter estrategic o d'utilitat pública de I'activitat que 
desenvolu pa. 

Al tancament de I'exercici, la Societat avalua el deteriorament de valor 
deis diferents actius no generadors de fluxos d'efectiu, estimant el valor 
recuperable d'aquests actius, que es el major entre el seu valor raonable 
i el seu valor en ús, entenent com a valor en ús el cost de reposició 
depreciat. Si el valor recuperable es inferior al valor net comptable es 
dotara la corresponent provisió per deteriorament de valor amb carrec al 
compte de perdues i guanys. 

En I'avaluació del deteriorament del valor deis actius de la Societat s'ha 
considerat I'existencia d'una única Unitat Generadora d'Efectiu (UGE) 
vinculada a I'activitat de gestió directa del servei públic de televisió 
Barcelona tv. 

Memoria 2011 
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4.3 - Arrendaments 

Els Iloguers es classifiquen com a lIoguers financers sempre que de les 
condicions deis mateixos es dedueixi que es transfereixen a I'arrendatari 
substancialment els riscos i despeses inherents a la propietat de I'actiu 
objecte del contracte. Els demés arrendaments es classifiquen com 
arrendaments operatius, els quals són objecte de comptabilització amb 
carrec al compte de perdues i guanys en I'exercici en que es meriten. 

Al 31 de desembre de 2011 (i 2010) la Societat únicament té 
arrendament operatius. 

4.4 - Actius financers 

La Societat fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del 
seu reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de tancament, 
en base a les decisions adoptad es per la Direcció. Aquesta classificació 
depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat 
adquirides. 

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

Els actius financers es donen de baixa en el balanc; de situació de la 
Societat quan s'han extingit o s'han cedit la totalitat deis drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de I'actiu financer, essent 
necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de I'actiu. 

Els actius financers de la Societat es classifiquen en la categoria de 
Préstecs i partides a cobrar. 

Els préstecs i partides a cobrar es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon 
al preu de transacció. En posteriors valoracions es valoren a cost 
amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del ti pus d'interes efectiu, amb 
excepció deis préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a 
un any que es continuen valorant pel seu valor raonable, quan I'efecte 
de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Memoria 2011 
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Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties i 
venciments deis saldos deis comptes que estan classificats en la 
categoria de préstecs i comptes a cobrar, la Societat realitza la 
corresponent correcció del valor per deteriorament amb carrec al 
compte de perdues i guanys de I'exercici en que el deteriorament s'ha 
posat de manifest. Les reversions de les perdues per deteriorament 
previament registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el 
compte de perdues i guanys de I'exercici en que el deteriorament s'ha 
eliminat o redu'it. 

Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són 
objecte de correcció valorativa després d'analitzar cada cas de manera 
individualitzada. 

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

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

4.5 - Passius financers 

La Societat fixa la categoria deis 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 depen de la finalitat per la qual aquests passius han estat 
formalitzats. 

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

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

La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la 
categoria de debits i partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu 
valor raonable, que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, 
correspon al preu de transacció. En posteriors valoracions es valoraran a 
cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del ti pus d'interes efec t , a b 
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excepció deis debits i partides a pagar amb venciment no superior a un 
any que es continuen valorant pel seu valor raonable, quan I'efecte de 
no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

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

• Prove'idors d'immobilitzats: figuren registrats a I'epígraf de deutes 
a curt termini, altres passius financers. 

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

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

4.6 - Impost sobre beneficis 

La despesa (ingrés) per I'impost sobre beneficis és I'import que, per 
aquest concepte, es merita en I'exercici i que compren 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 perdues i guanys tenint en compte I'aplicació deis beneficis 
fiscals indicats anteriorment. No obstant, es reconeix en el patrimoni net 
I'efecte impositiu relacionat amb partides que es registren directament 
en el patrimoni neto 

Els actius i passius per impost corrent es valoren 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 la data de 
tancament de I'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, 
sobre les diferencies temporimies que sorgeixen entre les bases fiscals 
deis actius i passius i els seus valors en /libres. No obstant aixo, 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 I'impost no es reconeixen. L'impost diferit es determina 
aplicant la normativa i els ti pus impositius aprovats o a punt d'aprovar-
se a la data del balanc; i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu 
per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 
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Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que 
resulti probable que es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els 
que poder compensar les diferencies temporals, o bé existeixin passius 
per impostos diferits, amb el límit d'aquests últims, comptabilitzats amb 
el mateix termini de reversió. 

4.7 - Subvencions, donacions i lIegats de capital rebuts 

Les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a 
passius fins que compleixin les condicions per a considerar-se no 
reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren 
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen 
com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses correlacionades amb les despeses 
derivades de la subvenció. 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan 
existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció i s'han 
complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no 
existeixen dubtes raonables de que es cobrara. 

Les activitats desenvolupades per la Societat corresponen, 
fonamentalment, a la prestació de serveis públics en I'ambit 
competencial de l'Ajuntament de Barcelona (accionista únic de la 
Societat), mitjan~ant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de 
Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento de Obras, 
Actividades y Servicios de los Entes Locales). Per la prestació deis 
serveis públics, en I'ambit de les competencies de l'Ajuntament de 
Barcelona, la Societat rep d'aquest, el finan~ament pressupostari, el 
qual es reflecteix a I'epígraf d'ingressos "Subvencions d'explotació 
incorporades al resultat de I'exercici" del compte de perdues i guanys. 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de 
I'import concedit referit al moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició de 
I'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de I'exercici en 
proporció a I'amortització deis corresponents actius o, en el seu cas, 
quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o 
baixa en balan~. 
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D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb 
despeses especifiques es reconeixen en el compte de perdues i guanys 
en el mateix exercici en que es meriten les corresponents despeses. 

4.8 - Provisions i contingencies 

La Societat reconeix comptablement una provisió per passiu contingent 
quan té una obligació present sorgida com a conseqüencia de successos 
passats, es probable que puguin produir-se perjudicis patrimonials per a 
la Societat i I'import es pot estimar de manera fiable. 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor 
actual de la millor estimació possible de I'import necessari per cancel·lar 
o transferir a un tercer I'obligació, registrant els ajustaments per 
actualització de la provisió com una despesa financera atenent al 
meritament. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles 
obligacions sorgides com a conseqüencia de successos passats, quina 
materialització esta condicionada a que ocorri o no un o més 
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat. 
Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable, 
presentant-se detall deis mateixos en la memoria, quan sigui necessari. 

4.9 - Ingressos i despeses 

Amb criteri general els ingressos i despeses s'enregistren atenent el 
principi de meritament i el de correlació d'ingressos des peses, 
independentment del moment en que són cobrats o pagats. 

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

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen 
els següents requisits: 
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• L'import deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

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

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

• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per 
incórrer fins a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

Els ingressos per prestacions de serveis de la Societat són els següents: 

• Vendes de publicitat. 
• Ingressos per prestacions de serveis de producció audiovisual. 
• Venda de drets d'emissió de programes audiovisuals. 

El reconeixement d'aquets ingressos es realitza a través de les 
acceptacions deis pressupostos corresponents, ordres de publicitat, 
convenis i contractes signats i factures emeses. 

4.10 - Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per 
objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si 
escau, com a despeses de I'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, 
si suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per minimitzar 
I'impacte o la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen 
com a major valor de I'immobilitzat. 

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caracter 
mediambiental ates que no existeixen contingencies relacionades amb la 
protecció del medi ambiento 

4.11 - Operacions amb entitats vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb entitats vinculades es 
comptabilitzen en el seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el 
preu fixat difereix del seu valor raonable, la diferencia es r gistra 
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atenent a la realitat económica de I'operació. La valoració posterior es 
realitza d'acord amb el previst a la normativa corresponent. 

Nota 5 - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

Les activitats de la Societat es troben exposades a diversos riscos 
financers: risc de credit, risc de tipus d'interes i risc de liquiditat. 

La gestió del risc financer va a carrec de la Direcció de la Societat. 

a) Risc de credit 

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

En relació amb els deutors comercials, la Societat avalua la qualitat 
creditícia deis clients, considerant la seva posició financera, 
I'experiencia passada i altres factors. Els límits individuals de credit 
s'estableixen en funció de criteris interns. 

b) Risc de ti pus d'interes 

No existeix. 

c) Risc de liquiditat 
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La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que 
implica la disponibilitat de financ;ament per un import suficient per 
atendre a les seves obligacions. 

La Direcció realitza un seguiment de les prevlslons de reserva de 
liquiditat de la Societat en base als fluxos d'efectiu esperats. 
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Nota 6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat intangible es detallen a continuació: 

EXERCICI 2011: 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2011 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTlTZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET A 31.12.2011 

EXERCICI 2010: 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2010 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET A 31.12.2010 

Patents, 
llicimcies, 
marques i 
similars 

250.466,46 

(-) 6.446,65 
244.019,81 

(-) 250.466,46 

6.446,65 
(-) 244.019,81 

Patents, 
llici!lncies, 
marques i 
similars 

250.466,46 

250.466,46 

(-) 250.466,46 

( -) 250.466,46 
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Aplicacions 
informatiques 

601.268,76 
49.014,08 

( -) 16.643,85 
633.638,99 

(-) 445.929,83 
(-) 86.165,95 

16.643,85 
(-) 515.451,93 

118.187,06 

Aplicacions 
informatiques 

576.478,36 
40.919,92 

(-) 16.129,52 
601.268,76 

(-) 375.043,44 
(-) 87.015,91 

16.129,52 
(-) 445.929,83 

155.338,93 

Total 

851.735,22 
49.014,08 

( -) 23.090,50 
877.658,80 

(-) 696.396,29 
(-) 86.165,95 

23.090,50 
(-) 759.471,74 

118.187,06 

Total 

826.944,82 
40.919,92 

(-) 16.129,52 
851.735,22 

(-) 625.509,90 
(-) 87.015,91 

16.129,52 
(-) 696.396,29 

155.338,93 
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6.2 - Segons resolució adoptada per I'alcaldia en data 4 d'octubre de 2006, 
l'Ajuntament de Barcelona ha cedit I'ús de la planta baixa i primera de la 
finca del carrer Almog¿wers núm. 177 i de les seves instal·lacions per a 
destinar-les a estudis i dependencies de Barcelona Televisió, per un 
termini de 20 anys a comptar a partir de 1'1 de gener de 2006. 

6.3 - Les addicions deis d'exercicis 2011 i 2010 inclouen principalment 
I'adquisició de llicencies per als sistemes de producció. 

6.4 - Les baixes deis exerclcls 2011 i 2010 corresponen basicament a 
elements adquirits en els exercicis 2001 i 2000 respectivament (caretes 
de la cadena i programes informatics) que es trobaven fora d'ús. 

6.5 - L'import deis elements de I'immobilitzat intangible totalment amortitzats 
i en ús és detalla a continuació: 

2011 2010 

• Patents, lIidmcies, marques i similars 

• Aplicacions informatiques 
244.019,81 
333.043,76 

577.063,57 

250.466,46 
245.357,77 

495.824,23 

6.6 - Les subvencions rebudes relacionades amb I'immobilitzat intangible així 
com els actius relacionats es mostren a continuació: 

EXERCICI 2011: 

Concessions, patents, marques i 
similars 
Aplicacions informatiques 

Subvencions 
rebudes 

174.690,00 
557 .641,13 

(a): bruts de l'efocte impositiu. 
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Baixes 
de material 

subvencionat 

(Nota 11) 
Subvencion 
s pendents 
traspas (a) 

Cost deis 
actius 

relacionats 

174.690,00 

Valor net 
comptable 
deis actius 

113.289,66 557.641,13 113.289,66 
113.289,66 732.331 ,13 113.289,66 
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EXERCICI2010: 

(Nota 11) 
Baixes Subvencions Cost deis 

Subvencions de material pendents actius 
rebudes subvencionat traspas (a) relacionats 

Concessions, patents, marques 
similars 174.690,00 174.690,00 
Aplicacions Informatiques 508.627,05 147.992,93 508.627 ,05 

683.317 ,05 147.992,93 683.317,05 

(a) : bruts de l'efecte impositiu. 

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

Nota 7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

7.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren I'epígraf de 
I'immobilitzat material es detallen a continuació: 
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EXERCICI 2011: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2011 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2011 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2011 
- 22 -

Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

10.359.109,81 
550.586,60 

( -) 166.657,55 
10.743.038,86 

(-) 9.100.902,26 
(-) 543.725,52 

166.657,55 
(-) 9.477.970,23 

Valor net 
comptable 
deis actlus 

147.992,93 
147.992,93 
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EXERCICI 2010: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2010 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2010 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2010 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2010 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2010 

Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

10.376.200,32 
137.289,74 

(-) 154.380,25 
10.359.109,81 

(-) 8.643.181,59 
(-) 612.100,92 

154.380,25 
(-) 9.100.902,26 

1.258.207,55 

7.2 - Les addicions de I'exercici 2011 i 2010 corresponen principalment a 
I'adquisició de material audiovisual i equipament informatic. 

7.3 - Les baixes deis exerclcls 2011 i 2010 corresponen, basicament, a 
material audiovisual adquirit durant els exercicis 2001 i 2000 
respectivament totalment obsolet i amortitzat. 

7.4 - L'import deis elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats, i 
en ús és detallen a continuació: 

Memoria 2011 
Mary 2012 

• Instal-lacions i Equips televisió 
• Mobiliari 
• Equips informatics 
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2011 

7.736.461,73 

293.978,31 
8.030.440,04 

2010 

7.130.557,11 
280,38 

330.143,21 
7.460.980,70 
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7.5 - Les subvencions rebudes relacionades amb I'immobilitzat material, així 
com els actius relacionats es mostren a continuació: 

EXERCICI 2011: 

(Nota 11) 
Baixes Subvencions 

Subvencions de material 
rebudes subvenclonat 

Instal-lacions tecniques 
equips de televisió 9.032.280,13 
Mobiliari 612.422,40 (-) 280,38 
Equips Informatics 461.741,89 (-) 34.274,00 

10.106.444,42 (-) 34.554,38 

(a): bruts de l 'efecte impositiu. 

• 

• 
• 

EXERCICI 2010: 

Instal·lacions tecniques 
equips de televisió 
Mobiliari 
Equips Informatics 

Subvencions 
rebudes 

8 .579.154,71 
612.422,40 
364.280,71 

9.555.857,82 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

Baixes 
de material 

subvencionat 

pendents Cost deis actius 
traspas (a) 

903.393,26 
236 .788,42 
132.884,22 

1.273.065,90 

(Nota 11) 
Subvencions 

pendents 
traspas (a) 

885.447,02 
298.354,87 

77 .598,59 
1.261.400,48 

relacionats 

9.032.280,13 
612.142,02 
427.467,89 

10.071,890,04 

Cost deis 
actius 

relacionats 

8.579.154,71 
612.422,40 
364.280J 1 

9.555.857,82 

7.6 - Es política de la Societat contractar totes les polisses d'assegurances 
que s'estimen necessaries per donar cobertura als possibles riscos que 
poguessin afectar als elements d'immobilitzat. 
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Memoria 2011 
Marv 2012 

Valor net 
comptable deis 

actius 

903.393,2€ 
236.788,4:< 
132.884,2:< 

1.273.065,9C 

Valor net 
comptable 
deis actius 

871.046,37 
298.354,87 

77.598,59 
1.246.999,83 
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7.7 - Al 31 de desembre de 2011 i 2010, no s'ha produ"it cap deteriorament 
de valor deis diferents actius de la Societat. 

Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

8.1 - Categories d'actius financers 

El valor en lIibres de cadascuna de les categories d'actius financers es 
detallen en els quadres següent: 

Actius financers a 31.12.2011: 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

Actius financers a 31.12.2010: 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

8.2 - Actius financers a curt termini 

Memoria 2011 
Mar~ 2012 
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Credits, 
derivats 
i altres 

2.008.396,10 

2.008.396 10 

Credits, 
derivats 
i altres 

2.502.746,99 

2.502.746 99 
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La situació al 31 de desembre deis actius financers a curt termini és la 
següent: 

• Clients per vendes i prestacions 
de serveis 

• Clients empreses del grup 
associades (nota 14.2) 

2011 

178.121,30 

1.830.274,80 
2.008.396,10 

2010 

308.874,70 

2.193.872,29 
2.502.746,99 

L'epígraf de "Clients per vendes prestacions de serveis" presenta el 
següent detall: 

2011 2010 

• Xarxa Audiovisual Local, E.P.E. 46.884,82 91.835,82 
• Publionda S.L. 14.821,57 
• Zeta Gestión de Medios 8.694,06 9.508,46 
• Media Planing Group 11.300,51 16.718,18 
• Group M. Publicidad Worlwide, S.A. 26.067,85 29.241,66 
• Grupo Vichy Catalan, S.A. 20.768,00 
• Sant Antoni Centre Comercial 4.086,94 4.086,94 
• Carat España S.A. 3.138,22 
• Arena Media Como España 9.219,43 
• Estudios de Prensa Industrial 7.257,00 
• Por Supuesto SPG S.L. 5.734,80 
• Associació de Comerciants Gran Via 2 5.947,20 5.947,20 
• Altres 57.180,13 108.557,21 

178.121,30 308.874,70 

Els moviments de I'exercici 2011 deis comptes correctors, els quals es 
presenten nets dins els comptes a cobrar, representatius de les perdues 
per deteriorament deis clients per vendes i prestacions de serveis es 
detallen a continuació: 

• Perdues per deteriorament a 1'1.01.2011 
• Correcció valorativa per deteriorament exercici 

2011 (Nota 13.2) 
• Perdues per deteriorament a 31.12.2011 

57.072,04 

6.432,22 
63.504, 26 

Els moviments de I'exercici 2010 d'aquests comptes correctors, es 
detallen a continuació: 

Memoria 2011 
Mar~2012 
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• Perdues per deteriorament a 1'1.01.2010 
• Correcció valorativa per deteriorament exercici 

2010 (Nota 13.2) 
• Perdues per deteriorament a 31.12.2010 

Nota 9 - FONS PRO PIS 

50.948,30 

6.123,74 
57.072,04 

9.1 - El capital social d'lNFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, 
S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL esta representat per 2.425 
accions de 601,01 euros, nominatives, totalment desemborsades i 
intransferibles a persona diferent de I'únic titular (Excm. Ajuntament de 
Barcelona). 

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

• Reserva legal 
• Reserves voluntaries 

2011 

29.853,93 
941.742,75 

971.596,68 

2010 

25.059,51 
898.592,99 

923.652,50 

9.3 - L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital estableix 
que les Societats destinaran el 10% del benefici de I'exercici a la reserva 
legal fins que aquesta arribi, almenys, al 20% del capital social. Aquesta 
reserva, mentre no superi el límit indicat, només es podra destinar a la 
compensació de perdues en el cas que no existeixin altres reserves 
disponibles suficients per a aquest fi, o a augmentar el capital social. 

9.4 - La Societat no manté contractes amb I'accionista único 

Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 

10.1 - Categories de passius financers 

Memoria 2011 
Marv 2012 
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El valor en Ilibres de cadascuna de les categories de passius financers es 
detallen en el quadre següent: 

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2011: 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

Debits i partides a pagar -
1.141.01082 1.141.010 82 - 1.141.010,82 1.141.010,82 

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2010 : 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

Debits i partides a pagar - 1.997.790,48 1.997.790,48 

- 1.997.79048 1.997.790,48 

10.2 - Passius financers a curt termini 

10.2.1 - La composició deis debits i partides a pagar a 31 de desembre de 2011 
és el següent: 

Memoria 2011 
Mary 2012 
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Categories 

Debits i partides a pagar 

- Fiances rebudes 
- Prove'ldors d'immobilitzat 
- Prove'ldors 
- Prove'ldors, empreses del grup i associades 
(Nota 14.2) 
- Remuneracions pendents de pagament 

Altres 
passius 

financers 

4.304,00 
46.374,89 

1.058.591,60 

2.583,72 
29.156,61 

1.141.010,82 

Total 

4.304,00 
46.374,89 

1.058.591,60 

2.583,72 
29.156.61 

1.141.010,82 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2010 era la 
següent: 

Categories 

Debits i partides a pagar 

- Prove'ldors d'immobilitzat 
- Prove'ldors 
- Prove'ldors, empreses del grup i associades 

(Nota 14.2) 
- Remuneracions pendents de pagament 

Altres 
passius 

financers 

101.499,68 
1.863.132,69 

4.565,07 
28.593,04 

1.997.790,48 

Total 

101.499,68 
1.863.132,69 

4.565,07 
28.593,04 

1.997.790,48 

10.2.2 - Informació sobre els ajornaments de pagament efectuat a prove'idors, 
disposició addicional tercera. "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol. 

Memoria 2011 
Marc; 2012 
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Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de 
tancament 

Pa aments dins del termini maxim le al 

Diferencia 

Total a aments a I'exercici 

Termini Mitja Ponderat Excedit (dies de 
pa amen!) 

Ajornaments que a data de tancament 
sobrepassen el termini maxim le al 

Exercici Actual 2011 Exercici Anterior 2010 

1m ort 

18.495.655,22 

1.133.386,50 

19.629.041,72 

17,28 

8.525,00 8.937,71 

10.2,3 - La Societat durant els exercicis 2011 2010 no ha formalitzat cap 
polissa de credit. 

Nota 11 - SUBVENCIONS, DONACIONS 1 LLEGATS REBUTS 

11.1 - Els moviments registrats I'exercici 2011 en I'epígraf de subvencions, 
donacions i IIegats rebuts es resumeixen tot seguit: 

Memória 2011 
Mare; 2012 

Saldo a 1.1.2011 
Addicions de I'exercici (netes de I'efecte 
impositiu) (Nota 14.1) 
Imputació a resultats de I'exercici 
Efecte impositiu de la imputació (Nota 12,3) 
Saldo a 31.12.2011 

986,575,68 

419,720,48 
(- )622.638,53 

186.791,56 
970.449,19 

Els moviments registrats de I'exercici 2010 van ser els següents: 

Saldo a 1.1.2010 
Addicions de I'exercici (netes de I'efecte 
impositiu) (Nota 14,1) 
Imputació a resultats de I'exercici 
Efecte impositiu de la imputació (Nota 12.3) 
Saldo a 31.12,2010 

- 30 -

1.346.041,51 

124.746,76 
(-) 691. 732,27 

207,519,68 
986.575,68 
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11.2 - El saldo d'aquest epígraf té el seu origen en les subvencions, no 
reintegrables, que es detallen a continuació: 

Data Import 
Concepte Ens Públlc concessió concedit 

Equipament audiovisual, informatic 
moblliari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2002 1.350.000,00 
Equipament audiovisual, informatic 
mobillarl i altre Immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2003 1.650.000,00 
Equipament audiovisual, informatic 
moblliarl I altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2004 110.700,00 
Equipament audiovisual, informatic 
moblllarl I altre Immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2005 4.627.874,00 
Equipament audiovisual, informatic 
mobillarl i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2006 915.264,26 
Equipament audiovisual, Informatlc 
mobiliari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2007 420.286,48 
Equipament audiovisual, Informatlc 
mobiliari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2008 1.279.379,06 
Equipament audiovisual, Informatlc 
moblllari I altre immobllltzat Ajuntament de Barcelona 2009 252.076,84 
Equlpament audiovisual, Informatic 
moblliarl i altre immobllitzat Ajuntament de Barcelona 2010 178.209,66 
Equipament audiovisual, informatlc 
mobillari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2011 599.600,68 

11.383.390,98 

11.3 - Subvencions d'explotació incorporades al resultat de I'exercici presenta el 
següent detall: 

Transferencies corrents 
l'Ajuntament de Barcelona 
Nota 14.1) 
Altres subvencions corrents 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

de 
(Veure 

2011 

15.286.215,04 
12.600,00 

15.298.815,04 

2010 

16.592.668,14 

16.592.668,14 

12.1 - La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de 
desembre de 2011 és la següent: 

Memoria 2011 
Mary 2012 
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Saldos Saldos 
Deutors Creditors 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 451.871,58 
• Quota a tornar novembre i desembre 2011 

b) Impost sobre beneficis diferit 415.906,38 415.906,37 
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retencions liquidació quart trimestre de 2011 99.801,46 

d) Organismes de la Seguretat Social: 
• Assegurances socials desembre 2011 21.487,32 

e) Retencions i pagaments a compte de l'Impost sobre 
beneficis 112,61 

867.890,57 537.195,15 

La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de 
desembre de 2010 és la següent: 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 
• Quota a tornar juny, novembre i desembre 2010 

b) Impost sobre beneficis diferit 
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retencions liquidació quart trimestre de 2010 

d) Organismes de la Seguretat Social: 
• Assegurances socials desembre 2010 

e) Retencions i pagaments a compte de l'Impost sobre 
beneficis 

Saldos 
Deutors 

775.827,90 

422.817,73 

679,07 

Saldos 
Creditors 

422.817,73 

104.243,58 

21.540,10 

1.199.324,70 548.601,41 

12.2 - La conciliació de I'import net d'ingressos i despeses de I'exercici amb la 
base imposable de l'Impost sobre beneficis és la següent: 

Memoria 2011 
Marc 2012 

EXERCICI 2011: 

Saldo d'ingressos i despeses de I'exercici 
Diferencies permanents: 

• Impost sobre beneficis 
• Despeses no dedu'ibles 

Compensació de bases imposables negatives 
d'exercicis anteriors 
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Compte de 
perdues i guanys 

13.927,82 

6.911,35 
135.507,72 

156.346,89 
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12.3 - Impostos diferits 

Els actius per impostos diferits corresponen a les bases imposables 
negatives pendents de compensar, amb el límit deis passius per 
impostos diferits amb el mateix termini de reversió. El moviment 
presentat durant I'exercici ha estat els següents: 

Saldo a 1 de gener 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31 de desembre 

2011 

422.817,73 

6.911,35 
415.906,38 

2010 

576.874,51 

(-) 154.056,78 
422.817,73 

Els passius per impostos diferits, així com el seu moviment durant 
I'exercici, han estat els següents: 

Saldo a 1 de gener 
Addicions (Nota 11.1) 
Baixes (Nota 11.1) 
Saldo a 31 de desembre 

2011 

422.817,73 
179.880,20 

(-) 186.791,56 
415.906,37 

2010 

576.874,51 
53.462,90 

(-) 207.519,68 
422.817,73 

El saldo al tancament de I'exercici reflecteix I'efecte impositiu 
corresponent a les subvencions de capital que es mantenen registrades 
al 31 de desembre de 2011, considerant un tipus impositiu del 30%. 

12.4 - En data 26 de febrer de 2009 l'Administració Tributaria va incoar acta 
d'I.V.A. corresponent a I'exercici 2008, que va ser signada en 
conformitat, i en la que es posa va de manifest que, de les subvencions 
rebudes per la Societat s'identificaven algunes que, d'acord amb 
l'Administració Tributaria, no tenien la naturalesa jurídica de 
subvencions ates que, es tractaven de contraprestacions rebudes per la 
Societat per la prestació de serveis de manteniment i actualització de 
continguts de pagines web a l'Ajuntament de Barcelona, en 
conseqüencia, estaven subjectes a LV.A. 

En base a aquest fet, la societat va provisionar les eventuals 
contingencies que pel mateix concepte, es va estimar que es podien 
posar de manifest per els exercicis 2002 a 2006. 

Al 2011 han prescrit les contingencies comptabilitzades. 

Memoria 2011 
Mare;: 2012 

- 33 -



INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

El moviment experimentat per la provisió constituIda per la Societat es 
detalla a continuació: 

EXERCICI2011: 

• Provisions a 1.1.2011 
• Retrocessió provisió 

• Saldo a 31.12.2011 

141.050,73 
(-) 141.050,73 

En I'exercici 2011, la Societat ha retrocedit la provisió en haver prescrit 
la contingencia coberta. 

EXERCICI2010: 

• Provisions a 1.1.2010 
• Retrocessió provisió quota exercicis 2003 i 

2005 
• Retrocessió provlslo sanció 

exercicis 2003 i 2005 
• Actualització interessos 

Saldo a 31.12.2010 

interessos 

196.372,71 

(-) 51.423,65 

(-) 12.920,22 
9.021,89 

141.050,73 

12.5 - Les bases imposables negatives pendents de compensació al 31 de 
desembre de 2011 són les següents: 

Milers 
Exercici d'euros Any límit 

1998 12 2013 
1999 85 2014 
2003 1.496 2018 
2008 146 2023 

1.738 

Segons preveu el R.D.L. 9/2011, de 19 d'agost, amb efectes per als 
períodes impositius que s'inici'in a partir de 1'1 de gener de 2012,1 les 
bases imposables negatives que hagin estat objecte de liquidació podran 
ser compensades amb rendes positives deis períodes impositius que 
finalitzin en els 18 anys immediats i successius. Aquest termini 
d'aplicació a les bases imposables negatives que estiguessin pe 

Memoria 2011 
Mary 2012 
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de compensar a I'inici del primer període impositiu que hagués comen<;at 
a partir de 1'1 de gener de 2012. 

12.6 - Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i de 
cotitzacions a la Seguretat Social no es poden considerar definitives fins 
que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o 
ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. 

La Societat té pendents d'inspecció tots els exercicis no prescrits, i per a 
tots els tributs i cotitzacions socials a que es troba sotmesa. En opinió 
deis Administradors no existeixen contingencies d'imports significatius 
que es poguessin derivar de la revisió fiscal i laboral deis esmentats 
exercicis. 

Nota 13 - INGRESSOS I DESPESES 

13.1 - Despeses de personal 

L'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de perdues 
guanys presenta la composició següent: 

2011 2010 

• Sous i Salaris 1.015.424,89 994.077,54 
• Seguretat Social a carrec de 

I'empresa 207.385,39 213.476,51 
• Altres des peses socials 9.080,85 5.569,46 

1.231.891,13 1.213.123,51 

La plantilla mitjana d'lNFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL, formada per 
personal íntegrament no funcionari, presenta el següent detall: 

Memória 2011 
Mary 2012 
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2011 2010 

• Directors 6 6 
• Personal comercial / Marqueting 4 4 
• Personal administratiu 10 10 
• Personal tecnic 1 1 

21 21 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2011 classificat per 
categories professionals i sexe, és la següent: 

Homes Dones Total 

• Directors 5 1 6 
• Personal comercial / Marqueting 4 4 
• Personal administratiu / informatic 4 6 10 
• Personal tecnic 1 1 

10 11 21 

• Membres del Consell d'Administració 4 1 5 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2010, era la següent: 

Homes Dones Total 

• Directors 5 1 6 
• Personal comercial / Marqueting 4 4 
• Personal adminístratíu / ínformatic 4 6 10 
• Personal tecníc 1 1 

10 11 21 

• Membres del Consell d'Administracíó 4 1 5 

13.2 - Altres despeses d'explotació 

Presenta el següent detall: 

Memoria 2011 
Mary 2012 
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2011 2010 

• Arrendaments (lIoguer de la senyal 
de televisió) 148.800,09 162.808,54 

• Reparacions i conservació 299.741,08 238.794,90 
• Serveis professionals independents 72.728,85 72.097,66 
• Assegurances 21.374,93 22.492,11 
• Serveis bancaris 629.59 1.073,96 
• Publicitat 62.538,18 264.644,48 
• Subministraments 156.197,79 140.468,10 
• Altres serveis 14.344.578,94 15.726.924,94 
• Tributs 14.159,14 10.326,85 
• Deteriorament de saldos a cobrar 6.432,22 6.123,74 

15.127.180,81 16.645.755, 28 

Els contractes de lIoguer registrats per la Societat corresponen 
basicament al transport de la senyal d'emissió i tenen els següents 
terminis: 

EXERCICI 2011: 

DESCRIPCIO LLOGUER PROVEIDOR FINALITZACIO Import 2012 Import 
CONTRACTE 2013 -2014 

Emissió i gestió del canal múltiple XARXA 18/07/2014 38.965 60.071 
AUDIOVISUAL 
LOCAL 

Servei Integral de telecomunicacions, RETEVISION 31/08/2013 62.727 41.818 
consistent en el transport de senyal entre els 
estudis BTV i la Torre de ColIserola 
Emissió i gestió del canal múltiple XARXA 18/07/2014 37.443 57.727 
(CONSORCI SANT ADRIA) AUDIOVISUAL 

LOCAL 

EXERCICI 2010: 

DESCRIPCIO LLOGUER PROVEIDOR FINALITZACIO Import 2011 Import 
CONTRACTE 2012 -2014 

Emissió i gestió del canal múltiple XARXA 18/07/2014 35.972 96.507 
AUDIOVISUAL 
LOCAL 

Servel Integral de telecomunicacions, RETEVISION 31/08/2013 61.800 103.000 
consistent en el transport de senyal entre els 
estudis BTV i la Torre de ColIserola 
Emissló I gestló del canal múltiple XARXA 18/07/2014 35.972 96.507 
(CONSORCI SANT ADRIA) AUDIOVISUAL 

LOCAL 
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13.3 - El total d'ingressos per prestacions de serveis presenta el següent 
detall: 

• Vendes d'imatges i programes 
• Publicitat televisiva 
• Altres produccions 

2011 

205.031,03 
703.483,04 

36.471,25 
944.985,32 

Nota 14 - OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 

2010 

232.518,16 
1.078.410,73 

106.984,71 
1.417.913,60 

14.1 - Les operacions amb entitats vinculades realitzades a I'exercici 2011 són 
les següents: 

Ingressos 

Prestacions de serveis 
TransferEmcies corrents 
Subvencions de capital 
Premis 

Despeses 
Serveis rebuts 

Ajuntament 
de Barcelona 

5.043,51 
15.286.215,04 

599.600,68 
1.50000 

15.892.359 23 

33.750 78 
33.75078 

Empreses 
del grup 

108.521,57 
-
-
-

108.521 57 

20.141 79 
20.141,79 

Seguidament es detallen les operacions realitzades a I'exercici 2010: 

Ingressos 

Prestacions de serveis 
TransferEmcies corrents 
Subvencions de capital 

Despeses 
Serveis rebuts 
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Ajuntament 
de Barcelona 

16.592.668,14 
178.20966 

16.770.877 80 

33.339 33 
33.339 33 

Empreses 
del ru 

187.887,48 

187.88748 
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Respecte les transferemcies corrents i de capital procedents de 
l'Ajuntament de Barcelona, són ingressos que la Societat ha destinat a 
financ;ar la seva activitat tant pel que fa a funcionament com a les 
inversions realitzades durant I'exercici. 

Pel que fa a empreses del grup, la Societat ha obtingut ingressos per 
diferents campanyes publicitaries i/o patrocinis i per produccions 
audiovisuals amb Serveis Funeraris de Barcelona, Institut Municipal 
d'Educació de Barcelona (IMEB), Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
i Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. 

En la prestació de serveis els preus s'han negociat amb l'Ajuntament i 
amb les diferents empreses municipals tenint en compte que havien de 
cobrir amb escreix les despeses generades pel servei. 

Pel que fa a les campanyes publicitaries s'ha aplicat la mateixa política 
de preus que a la resta de clients no vinculats. 

14.2 - Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 
2011 són els següents: 

Ajuntament de Empreses 
Barcelona del grup 

ACTIU CORRENT 

Total 

Clients, empreses del grup i associades 1.801.94500 28.329,80 1.830.274 80 

PASSIU CORRENT 
Prove'ldors empreses del grup i associades 

Memoria 2011 
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1.801.945 00 

2.583 72 
2.583,72 

28.329,80 1.830.274 80 

- 2.583,72 
- 2.583,72 
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Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre 2010 
eren els següents: 

Ajuntament de Empreses 
Barcelona del grup Total 

ACTIU CORRENT 
Clients, empreses del grup i associades 2.169.43649 24.43580 2.193.872 29 

2.169.43649 24.43580 2.193.872 29 

PASSIU CORRENT 
Prove"idors empreses del grup i associades 4.26546 29961 4.56507 

4.26546 299.61 4.56507 

La Societat no té cap saldo de dubtós cobrament amb empreses 
vinculades. 

14.3 - Els membres del Consell d'Administració han meritat durant I'exercici 
2011 un import conjunt de 100.048,00 euros en concepte de dietes 
d'assistencia (106.808,00 euros en I'exercici 2010) i 22.166,50 euros 
en concepte d'honoraris professionals (22.682,00 euros en I'exercici 
2010), no havent rebut cap import en concepte de sous i salaris. 

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

La remuneració total corresponent a I'exercici 2011 del personal d'alta 
direcció, entenent com alta direcció el Director de la companyia, ha 
estat de 99.144,08 euros (103.865,25 euros en I'exercici 2010). 

No existeixen bestretes, credits, o obligacions en materia de pensions ni 
cap altre tipus de garanties assumides per la Societat, per compte del 
personal d'alta direcció. 

14.4 - Participacions i carrecs deis membres del Consell d'Administració en 
altres societats analogues 

D'acord amb el que estableix I'article 229.1 del Text Refós de la Llei de 
Societats de Capital, aprovada mitjan~ant el Reial Decret Legislatiu 1/2010 
de 2 de juliol, on s'imposa als administradors el deure de comunicar al 
Consell d'Administració i, si no, als altres administradors o, en cas 
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d'administrador únic, a la Junta General, qualsevol situació de conflicte, 
directe o indirecte, que poguessin tenir amb I'interes de la Societat. 

Cal informar que no s'han produ'it cap de les situacions esmentades en 
el paragraf anterior. 

Igualment, segons I'article 229.2 de I'esmentat Text Refós, els 
Administradors, han de comunicar la participació directa o indirecta que, 
tant ells com les persones vinculades a aquests, tinguin en el capital 
d'una societat amb el mateix, analeg o complementari genere d'activitat 
al que constitueixi I'objecte social, i comunicar igualment els carrecs o 
les funcions que hi exerceixin. 

La informació facilitada a la Societat pels consellers que durant I'exercici 
ocupaven carrecs en el Consell d'Administració de la Societat es 
resumeix a continuació: 

a) Que els membres del Consell d'Administració senyors Vicenc; 
Villatoro i Lamolla, J. Albert de Gregorio Prieto i Jordi Garcia-
Soler, no ostentaven cap participació directa o indirecta en el 
capital de societats amb la mateixa, analoga o complementaria 
activitat a la que constitueix I'objecte social d'Informació i 
Comunicació de Barcelona S.A., ni mantenien carrecs o funcions 
en societats d'aquestes característiques. 

b) Que els següents membres del Consell d'Administració ostentaven 
participacions directes en el capital, o exerceixen carrecs o 
funcions en Societats que són considerades o susceptibles de ser 
considerades del mateix, analeg o complementari tipus d'activitat 
que constitueix I'objecte d'ICB, S.A.: 

PERSONA EMPRESA CARREC ACTlVITAT COMPANVÍA PERCENTATGE DE 

MARIA LLUI SA MASSA D'OR PRODUCCIONS 
PASSOLA VIDAL CINEMATOGRÁFIQUES I 

AUDIOVISUALS, S.L. 

RICARD FERNÁNDEZ ESTRATEGIA DE RELACIONES 
DEU INFORMATIVAS, S.L. 
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c) Que el següent membre del Consell d'Administració comunica les 
persones vinculades a la se va persona als efectes de I'article 231 
de la Llei de Societats de Capital, en relació a que els seus fills 
ostentaven una participació en el capital de la societat "Estrategia 
Audiovisual, S.L." - dedicada a la producció de cinema-, 
susceptible de ser considerada eventualment com de la mateixa, 
analoga o complementaria activitat a la que constitueix I'objecte 
social d'Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 

PERSONA PERSONA EMPRESA CARREC % APORTACIO 
VINCULADA 

RICARDO FERNANDEZ-DEU Fill ESTRATEGIA Administrador Unic 85% 
AUDIOVISUAL S.L. 

PATRICIA FERNANDEZ- DEU Filia ESTRATEGIA 15% 
AUDIOVISUAL S.L. -

Nota 15 - INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

No es preveuen contingencies, indemnitzacions ni altres riscos de 
caracter mediambiental en les quals pogués incórrer la Societat que 
siguin susceptibles de provisió. 

D'altra banda, la Societat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a 
conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi ambiento 

Durant I'exercici la Societat no ha incorregut en despeses per a la 
protecció i millora del medi ambiento La Societat no manté en el seu 
immobilitzat material béns destinats a aquesta finalitat. 

Nota 16 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

L'any 2008 la Societat va presentar diverses reclamacions d'interessos 
de demora sobre els acords estimatoris de rectificació d'autoliquidacions 
d'IVA corresponents als exercicis 1998 a 2001 i 2002 i 2003 
respectivament que va dictar aquell mateix any I'oficina gestora 
d'hisenda. 

Memória 2011 
Marr;; 2012 

- 42 -



INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM, 

En data 31 de gener de 2012 es va rebre la notificació de Resolució de 
data 19 de gener de 2012 del Tribunal Economico-Administratiu 
Regional de Catalunya, en primera instancia, que estima en part les 
reclamacions presentades per la Societat corresponents als exercicis 
1998, 1999, 2000 i 2001, ordenant anul·lar els actes administratius en 
aquelles impugnats per tal que siguin substitu'its pels nous que resulten 
de la resolució esmentada i desestimant les reclamacions corresponents 
als exercicis 2002 i 2003. 

Respecte a la part estimada pel Tribunal, no resulta possible coneixer 
I'import exacte, ates que aquest dependra del criteri emprat per 
l'Administració Tributaria en el moment de dictar I'acta d'execució, el 
qual es produira en els propers mesos. 

Nota 17 - ALTRA INFORMACIÓ 

Les des peses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant 
I'exercici 2011 i 2010 per les Societats PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoría, S.A. son 
repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes 
autonoms, entitats públiques empresarials locals i Societats que 
composen el grup municipal. 

Addicionalment s'han meritat honoraris per 5.412,00 Euros per altres 
serveis prestats per altres Societats vinculades a les esmentades. 
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Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d'Administratió a Barcelona 
en data 26 de mar~ de 2012. 

Relació deis membres del Cansell d'Adminlstració: 

Sr. Ricard Fernández Deu 
President 
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Sr. Vicen~ Vlllatoro 1 Lamolla 
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lNFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 
iSOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 

INFORME DE GESTrÓ DE L'EXER.CICI 2011 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2011 

DADES D'EMISSIÓ 

RESULTATS AUDIENCIA 

INFORMATIUS 

PROGRAMES 

BTV 2.0 

• ACCESSIBILITAT 

• 
• 

RESUL TATS ECONOMICS 

INVERSIONS 
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DADES D'EMISSIÓ 

La graella ha comptat amb 46 programes diferents, 6 més que I'any 2010, 
distribu"its entre informatius, culturals, actualitat, esports, entreteniment, infantils i 
ficció. Sense redifusions, la graella setmanal de BTV en comput mig anual i sense 
redifusions, s'ha distribu"it entre els diferents ti pus de programa, de la següent 
forma: 

Hores 
emissió % 

Informatius 3685 3856% 
Ficció 3269 3421% 
Divulgació 1140 1193% 
Entreteni ment 907 950% 
Esports 2 51 263% 
Infantil 227 238% 
Actualitat 075 079% 

Aproximadament una quarta part de la programació (23,02%) s'ha fet en directe 
representant un total de 38,77 hores setmanals. 

El 70% deis nostres programes en epoca no estival són de producció propia, (26% 
propia i 44% en regim d'associada), el 30% restant són de producció aliena. En 
comput anual, la producció propia representa un 58% i la aliena un 42% (dades 
sense redifusions). 

El nombre d'hores setmanals d'estrena en comput anual mig s'ha situat en 108 
hores que representen el 64,29% del temps de programació i les redifusions han 
estat de 60 hores i un 35,71% 

El nombre d'hores/any produ"ides de primera emissió ha estat de 5.640 front les 
5.361 de I'any 2010. 

RESULTATS AUDIENCIA 

L'any 2011 s'ha mantingut la quota d'audiencia (share) de BTV al mateix nivell del 
2010. 

A més, a més, les perdues d'audiencia han estat menors que I'any anterior, tot i 
que hem continuat patint la davallada d'audiencia com a conseqüencia de 
I'increment del ventall de canals disponibles que ha suposat la implantació de la 
TDT. 

- Audiencia Mitjana (AM): 4.022 (-7,3% respecte 2010) 

- Audiencia Mitja Acumulada (MAA): 370.000 ( -12,5% respecte 2010) 

- Audiencia Acumulada (AA): 3.115.507 (-11,0 % respecte 2010) 

- Quota: 1,1% ( igual que al 2010) 

En canvi, el consum televisiu del 2011 s'ha incrementat en 
minuts per persona i dia al 2010, als 238 del 2011. 
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Del darrer OMNIBUS municipal (desembre 2011) es destaca que el 40,9% deis 
enquestats han vist BlV en la darrera setmana (en el 2010 era 38,6%). Els 
enquestats valoren BlV entre 7 i 8 sobre 10. 

Un 13,4% la veuen habitualment i el 18,6% utilitza algun dispositiu mobil per 
visionar-la, d'entre els quals en predomina l'Iphone. 

A Catalunya es consoliden els canals tematics amb TDT (especialitzats en 
continguts tematics determinats o dirigits a un sector concret de la població, p.e. 
3XL; 3/24, Neox, FDF, La Sexta3, Clan; 24h o tdp) que obtenen el 22,4% de quota, 
és a dir un increment del 17,9% respecte el 2010 que obtingué la quota del 19%; 
mentre que el consum de tematics de pagament perd 0,7 decimes. 

Aquest 2011, lV3 ha estat líder amb una quota del 14,1% (tot i que ha disminu"it 
respecte el 2010 que era 14,8%), seguit de T5 (12,1%) i LA 1 (10,9%). Tots els 
canals perden quota excepte el Super 3 (+0,3), A3 (+0,1) i cal fer menció especial 
del canal ESPORT3 que va iniciar la medició d'audiencia al febrer i tanca I'any amb 
0,9%. 

A Barcelona igualment els canals tematics amb TDT obtenen el 18% de quota i 
su posa un increment del 23,3% respecte I'any anterior(al 2010 era 14,6%); per 
altra banda, també a Barcelona, els canals tematics de pagament perden 1,6 
decimes, perden un 20,5% (de 7,8% al 6,2% al 2011). 

lV3 també lidera el resultat anual de quota amb 16,1% (18,9% al 2010), seguit de 
T5 (11,9%), LA 1 ( 11,3%) i A3 (9,2). BlV manté la quota 1,1 com al 2010 mentre 
que la resta de canals en perden; també es destaca els seguiment deis espectadors 
barcelonins del canal ESPORT3 que obté un 1,3% de promig anual. 

El consum televisiu a Catalunya s'ha incrementat en 3 minuts, de 242 a 245 per 
espectador i dia al 2011. A Barcelona s'incrementa també en 3 minuts, de 225 a 
238 minuts per espectador i dia al 2011. 

Els canals tematics amb més quota durant el 2011 són, basicament, de I'ambit 
d'entreteniment i cinema: Neox, FDF-T5, Clan, La Sexta3, Nitro, Nova, Super3, 
Disney Channel i La Siete, excepte I'esmentat triomf de l'Esport3 i com a informatiu 
es destaca el 3/24. 

De, I'analisi d'aquestes dades, podem concloure que el manteniment de la quota 
d'audiencia de BlV és un indicador molt positiu per aquesta cadena i més tenint en 
compte la davallada de pressupost (- 9,8 d'ingressos) que s'ha produ"it aquest any. 
Aquesta davallada ha afectat a la nostra programació que s'ha vist completada amb 
programes produ"its I'any 2010, amb més cinema i series de producció aliena i amb 
un avanc;ament de I'inici de la programació d'estiu. 

Per motius pressupostaris i donada la poca fiabilitat, reconeguda per la propia 
empresa de medició, de les dades ofertes per causa del baix nombre d'audímetres a 
la nostra demarcació d'emissió, I'any 2012 no s'ha renovat el contracte amb 
KANTAR MEDIA de prestació de serveis de medició d'audiencies. 

INFORMATIUS 

L'any 2011 els informatius de BlV fan un gran canvi. L'onze d'abril ens traslladem 
al plató 2 de BlV i estrenem nou decorat, més gran, més modern i més polivalent. 
És un canvi de dalt a baix. Abandonem la nomenclatura "Info" per adoptar el nom 
BlVNOTÍCIES, la capc;alera que ja ens identifica a internet des de 200. a bé 
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renovem la imatge grMica deis informatius, amb noves cap<;aleres i retols. Amb 
aquests canvis es completa la transformació deis informatius de BTV iniciada al 
Gener de 2009. La imatge grMica de LES NOTÍCIES DE LES 10 també es 
redissenya. La polivalencia del nou decorat ens permet realitzar-hi tots els 
informatius (cadascun amb les seves característiques propies) i també programes 
informatius especials. 

Al Setembre de 2011 la nova imatge deis informatius de televisió arriba també al 
portal de notícies BTVNOTíCIES.CAT. A més, hem potenciat el seguiment en directe 
de notícies i actes destacats de la ciutat, entre els quals els plens de I'ajuntament. 
El portal ha incorporat una secció fixa de notícies d'última hora anomenada 
"Flaixos". També aquest any hem posat en practica el periodisme de dades. Amb 
motiu de les eleccions municipals, per exemple, elaborem un mapa de vot per 
col·legis electorals de Barcelona a partir de les dades facilitades per I'ajuntament. 

Un altre element destacable d'aquest 2011 és el refor<; de I'informatiu matinal de 
BTV, el BTVNOTÍCIES MATÍ, amb la incorporació d'un tercer ENG en el torn i la 
simplificació deis protocols per fer directes amb motxilla 3G. 

També hem reorganitzat els informatius del cap de setmana que des del setembre 
s'emeten en els mateixos horaris que els informatius troncals deis dies laborables; 
és a dir a les 14.00 hores i a les 20.00 hores. El canvi dóna més coherencia a la 
graella informativa de BTV. 

En el marc deis informatius també és ressenyable la incorporació d'un presentador 
d'esports a I'edició del migdia. Les notícies de les deu incorpora com a col·laborador 
I'analista economic Alfons Duran Pich, que hi fa intervencions cada quinze dies. 

La cobertura de les eleccions municipals culmina el dia 22 de maig amb un 
programa especial de seguiment deis resultats realitzat des del mateix plató deis 
informatius. Al mes de Novembre també fem seguiment i informatius especials de 
les eleccions generals del 20-N. Les entrevistes als candidats de tots dos comicis 
també les fem al plató d'informatius. 

El programa EL DEBAT DE BTV de Jordi Llompart assumeix el debat electoral de les 
eleccions generals amb la participació deis números dos de les candidatures deis 
partits i coalicions amb representació parlamentaria. 

El 2 de juliol fem la transmissió del pie de constitució del nou ajuntament en el qual 
el nou alcalde Xavier Trias pren possessió del carrec. Per la Merce, ampliem el 
programa especial del pregó i el toc d'inici de les festes amb la transmissió de les 
projeccions a la fa<;ana de I'ajuntament. 

Al Setembre endrecem I'edició migdia del Connexió Barcelona. L'espai estrena 
careta propia, presentacions originals i inclou només els continguts intemporals de 
I'edició del dia anterior. 

Durant el 2011 BTV i les televisions de districte han seguit col·laborant basicament 
a rarea d'informatius i més concretament amb la producció de I'informatiu 
Infobarris. 

El programa Infosidiomes va estrenar nou format al setembre. Com han fet altres 
programes de BTV, els Infos abandonen el plató i les presentacions s'enregistren a 
I'exterior, perseverant en la pauta de fer servir els carrers i espais de la ciutat com 
a plató natural de BTV. 
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PROGRAMES 

Pel que fa als programes de producció propia en destaquem els següents projectes: 

leones (3 capítols) 

Les flors del mal (15 capítols) 

Banda sonora (10 capítols) 

5 Banda sonora deis candidats (amb moti u de les eleccions autonomiques) 

6 Banda sonora deis candidats (amb motiu de les eleccions municipals) 

Nit de blues: Durant deu programes hem vist les interpretacions de deu 
diferents grups de blues que oferiran un concert. 

Escola de ritmes: El nombre d'escoles de música que hi ha a Barcelona és 
notable. Des deis centres educatius de grau superior a les escoles de cada 
districte, trobem tota una comunitat d'alumnes i de professors que viuen 
diariament amb i per la música. 

En aquest espai volem mostrar dos deis centres més representatius d'educació 
de Jazz i Música Moderna de grau superior: L'Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) i el Taller de Músics. Veurem els alumnes que en el futur 
constituiran part de la realitat musical del nostre país. Volem ser testimonis deis 
fruits de I'aprenentatge musical i vocacional de les noves generacions. 
Durant catorze programes veurem les propostes de catorze joves compositors i 
interprets. 

Punt de mira: Cicle de IIargmetratges documentals estrenats en cinema i 
presentats per Nuria Dias 

Central de Neu.com: de la productora Carrota. 18 capítols de 25' amb 
I'actualitat de les pistes d'esquí i activitats vinculades als sports de neu. Emissió 
dijous a les 12:15h i reemissió dijous a les 20:30h. Període en antena: del 8 de 
Desembre del 2011 al 5 d'abril del 2012 

De la producció aliena emesa al 2011, en destaquem: 

- Aixo es Bollywood: Cicle de pel·lícules rodades a Bollywood 

Segona sessió: Pel·lícula de tarda durant els mesos d'estiu 

Cicle comedia europea 

Series: A més de les que s'oferien el 2010 (Boig Per tu, Comisario Brunetti, 
Magnum, Star Trek, Pallettes i el Cor de la Ciutat), s'han incorporat "Inspector 
Wallander", "R.I.S." i "Comisario Montalbano". Respecte a I'animació infantil 
hem emes "Rantaró el petit ninja" 

La graella s'ha complementat amb programes que podem considerar ja uns classics 
de la cadena com són "Telemonegal" amb el Ferran Monegal, "Els Temps del Picó", 
"La Cartellera", QWERTY o "Respira". També han continuat les emissions del 
programa "Jo que sé" d'en Caries Flavia, "A Escena", I'agenda cultural "El Pla B", el 
programa musical "Música Moderna" i la tertúlia d'esports de Pitu Abril "La 
Portería". 
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Com hem comentat en I'apartat referit a audiencies, la davallada de pressupost 
disponible ha afectat a la nostra programació que s'ha vist completada amb 
programes produ"its I'any 2010, amb més cinema i series de producció aliena i amb 
un avan~ament de I'inici de la programació d'estiu. 

Una bona gestió de la programació de cadena, ha fet que s'hagi pogut mantenir el 
nostre share al mateix nivell del de I'any passat, la qual cosa ens fa pensar que el 
telespectador no ha detectat les nostres mancances respecte de I'any 2010. 

BTV 2.0 

2011 ha estat I'any del lIan~ament definitiu de BTV a Internet, tant en web com en 
xarxes socials, i fins i tot s'ha adequat I'organigrama de marqueting per 
desenvolupar tota I'estrategia 2.0, que su posa un apropament decidit al concepte 
de multiplataforma, al qual la pantalla de TOT ja no és la única, i els continguts de 
BTV poden ser viralitzats i reprodu"its en molts més suports propis o aliens. 

Hem creat el nou portal de BTV amb la integració de les webs de BTV.cat, 
BTVNoticies.cat i el forum eltempsdelpico.cat en un portal únic que tanmateix 
permet la independencia de cada web. 

El nou portal facilita la integració amb Xarxes socials, la possibilitat d'embedar o 
compartir vídeos deis nostres programes i millora el rendiment del vídeo (en directe 
o a la carta). Les empreses responsables de la creació del portal han estat LAVINIA 
i FLUMOTION, a més deis equips propis de BTV. 

www.btv.cat : el nou web permet veure BTV en directe a la portada, i inclou la 
possibilitat de "vídeo a la carta" i coneixer I'actualitat de BTV. Actualment BTV 
és la segona tv digital catalana, només per darrera del portal de la CCMA. 

www.btvnoticies.cat : s'ha reformulat el disseny adaptant-Io a noves possibilitats 
tecnologiques i d'agilitat, apropant fins i tot la informació d'un barri o districte al 
ciutada a través del PC o el móbil de forma facil i immediata. 

www.btv.cat/eltempsdelpico : s'ha creat un forum que permet els usuaris 
participar de forma més activa i, alhora, controlar millor els continguts 
interactius. 

Des de I'estrena del portal a setembre 2011 s'ha passat de 50.000 usuaris únics a 
127.000, amb més de 1.200.000 pagines vistes I'últim mes (dades Nielssen i OJO). 
L'augment és similar en les tres webs. 

Pel que fa les xarxer socials, I'any 2011 podem destacar les següents actuacions: 

FACEBOOK: amb la reorganització i racionalització de les pagines de FB de BTV, 
hem passat de 500 a 12.185 seguidors, amb un total de 16 diferents pagines 
corporatives vinculades entre sí. 

- TWITTER: igual que en FB, I'esfor~ dedicat al seguiment i potenciació de Twitter 
ens ha fet assolir 18.725 seguidors repartits en 12 comptes corporatius. 

APPS: s'encarreguen 
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btvnoticies.cat i btv.cat, que permeten seguir BTV i BTVNoticies en directe des 
de qualsevol lIoc del món, així com visionar els programes a la carta. 
BTVNoticies.cat ja esta publicada, i BTV.cat s'estrena a Mar<;'12. 

Si tot el projecte BTV 2.0 ja su posa una "obertura" deis continguts de BTV al món, 
també hem volgut estar presents en d'altres suports, essent MOUTV el més 
important (el canal de TMB al metro utilitza les imatges de BTV com a font 
fonamental deis seus continguts). Pero no és I'únic i hem encetat diversos projectes 
amb plataformes de distribució de continguts audiovisuals que es materialitzaran a 
2012 (Tv connectada per Hbbtb -Abertis-, paltaformes virtuals - In/Out tv-, 
etcete ra.). 

La multiplataforma és I'objectiu fonamental per a 2012. 

ACCESSIBILlTAT 

L'exercici 2011, BTV ha mantingut la seva accessibilitat pel col·lectiu de persones 
sordes a través deis avam;os informatius que emetem signats a diari, deis 
informatius subtitulats per a sords i de les pel·lícules i series de subtitulades. 

El nombre d'hores d'emissió accessibles I'any 2011 ha estat de 463. 

A més BTV ofereix altres emissions accessibles com són el discurs del rei Mag a la 
cavalcada deis Reis, el pregó de les festes de la Merce i la retransmissió de 
I'audiencia pública deis nens i nenes que se celebra cada any a l'Ajuntament de 
Barcelona. 

Malgrat la declarada voluntat de perseverar en aquest servei i ampliar-lo, les 
circumstancies economiques pressupostaries no ho han propiciat. 

RESUL TATS ECONOMICS 

IeB tanca I'exercici 2011 amb uns resultats positius de 13.927,82€. 

La Societat no té instruments de patrimoni propio 

Les despeses s'han adaptat als ingressos disponibles de I'exercici, aplicant-se el 
traspas de subvencions de capital a resultats per compensar les amortitzacions 
d'immobilitzat de I'exercici. 

Pel que fa als ingressos, I'any 2011 s'han situat en un 9,8% per sota deis de I'any 
anterior que en termes absoluts han representat 1,77M menys. 

L'import net de la xifra de negocis ha estat de 944.985,32€ front els 1.417.913,60€ 
de I'any anterior i per sota del pressupost previst en 329.965€. 

Analitzant la davallada veiem que la publicitat televisiva és la més afectada ja que 
ha baixat en 374.927,69€ (veure nota 13.3 de la memoria). 1 més concretament, 
308.654,81€ provenen de la xifra d'ingressos comercials que en total han caigut un 
36,37% respecte a les xifres del 2010. 

Hem de dir, pero, que els resultats comercials de 2011 estan en línia amb els 
resultats generals deis suports audiovisuals a tota España. Així, segons INFOADEX, 
a I'any 2011, la inversió publicitaria en les televisions locals s'ha vist redu'ida en un 
63,6% i s'ha situat en tant sois 2 milions d'euros. 

Aixo és conseqüencia de diversos factors: 

• La crisi economica que ha fet reduir la inversió disponible deis an 
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• I'inici d'una aposta clara deis anunciants en els canals de comunicació que 
ens ofereixen les noves tecnologies (web, xarxes socials, mobils ... ), 

• la desaparició de la publicitat a RTVE que ha possibilitat una situació 
dominant del mercat televisiu nacional per part de T5 i A3. Els dos canals 
han pujat tarifes i han concentrat majors xifres d'inversió publicitaria perque 
s'han convertit en mitjans indispensables per a fer una bona cobertura a 
nivell nacional 

Pel que fa a les transferencies corrents rebudes per la societat s'han tornat a reduir 
un any més, situant-se en 1,3M per sota de les ingressades al 2010 i en 2,63M 
menys respecte el 2009 (-14,67%). 

Malgrat la davallada continuada deis ingressos tant comercials com deis procedents 
de l'Ajuntament, malgrat també que s'hagi hagut de cobrir el deficit comercial 
abans comentat i que ens haguem fet carrec de la cobertura informativa d'unes 
eleccions generals que no es trobaven previstes al pressupost inicial, finalment hem 
tancat I'exercici equilibradament. 

Un bon control de I'execució del pressupost i una bona política de contenció de la 
despesa ha permes a leB tancar I'exercici sense generar perdues. 

INVERSIONS 

L'any 2011 ICB ha disposat de 600.000€ de transferencies de capital que s'han 
destinat en la seva totalitat a noves inversions. 

De les inversions realitzades en destaquem: 

• la renovació de 8 de les cameres d'estudi. Actualment queden 4 cameres 
pendents de renovar 

• la renovació deis equips informatics. 

En tots dos casos els equips substituTts eren obsolets i es trobaven totalment 
amortitzats. 

L'any 2012 ICB no té assignada cap quantitat en concepte de transferencies de 
capital, i , en aquest moment encara no es troba confirmat que formara part del 
PIM 2012-2015 que s'esta elaborant a nivell municipal, la qual cosa perjudica 
seriosament la gestió de la societat ja que dificulta la previsió en un capítol tant 
delicat com és el de recursos tecnologics. 

Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d'Administració a Barcelona 
en data 26 de marc; de 2012. 
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Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d'Administració a Barcelona 
en data 26 de marc; de 2012. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

Sr. Ricard Fernández Deu 
President 

Sr. Josep Albert de Gregorio i Prieto 
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.... 

/ 1'1. Llu"isa Passola I Vldal 

Sr. Vicenc; Villatoro i Lamolla 

Secretari 
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