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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 
balan~ a 31 de desembre de 2013, 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. Els 
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, mitjan~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 2013 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 2013, 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 2013 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 
2013. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast 
esmentat en aquest mateix panlgraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir 
deIs registres comptables de la Societat. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell Jordi Vila López 
Soci - Auditor de Comptes Soci - Auditor de Comptes 

Barcelona, 14 de mar~ de 2014 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

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

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2013 

1) Balanc;os al 31 de desembre de 2013 i 2012 

2) Comptes de Perdues i Guanys corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2013 i 
2012 

3) Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2013 i 
2012 

4) Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exerclcls 
anuals acabats el 31 de desembre de 2013 i 2012 

5) Memoria anual de I'exercici 2013 

Memoria 2013 
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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 2013 1 2012 (en euros) 

Notes 2013 

ACTIU NO CORRENT 1.007.40624 

Immobilitzat intangible 
Patents, llicencies, marques i similars -
Aplicacions informatiques 6 77.129,64 

Immobilitzat material 
InstaHacions tecniques i altre immobilitzat 

7 
694.460,07 

material 

Actius per impost diferit 12.3 235.816,53 

ACTlU CORRENT 3.686.401 59 

Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 
Clients per vendes i prestacions de serveis 8 199.106,94 
Clients, empreses del grup i associades 8/15.2 3.300.605,00 
Actius per impost corrent 12.1 25.15 
Altres credits amb Administracions Públiques 3.376.584,48 
Deteriorament credits Administracions 12.5 (-) 3.376.584,48 
Públiques 

Periodificacions a curt termini 32.779,69 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 153.884,81 

TOTAL ACTlU 4.693.807 83 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant del Balanc; al 31 de desembre de 2013. 
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2012 

1.310.541 42 

-
77.193,69 

928.514,67 

304.833,06 

3.368.510 22 

144.749,54 
1.759.068,12 

162,34 
1.133.848,17 

-

30.982,55 

299.699,50 

4.679.051 64 



ICO INFORMA CIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

BALAN~OS AL 31 DE DESEMBRE DE 2013 1 2012 (en euros) 

Notes 2013 

PATRIMONI NET 863.77531 

Fons Propis 9 313.53580 

Capital 
Capital escripturat 1.457.449,25 

Reserves 
Reserva legal 31.714,42 
Altres reserves 958.487,15 

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

Resultat de I'exercici 3 (-) 1.634.621,68 

5ubvencions, donacions i lIegats rebuts 11 550.23951 

PASSIU NO CORRENT 2.314.589 47 

Provisions a lIarg termini 13 2.078.772,95 

Passius per impost diferit 12.3 235.816,52 

PASSIU CORRENT 1.515.443 05 

Deutes a curt termini 
Altres passius financers 10 66.232,14 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 
Prove"ldors 10 1.281.137,99 
Prove"ldors empreses del grup i associades 10/15.2 17.739,37 
Remuneracions pendents de pagament 10 27.925,22 
Altres deutes amb Administracions Públiques 12.1 122.408,33 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 4.693.807.83 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant del Balan!; al 31 de desembre de 2013. 
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2012 

2.659.435,56 

1.948.157,48 

1.457.449,25 

31.246,71 
954.277,79 

(-) 499.493,34 

4.677,07 

711.27808 

370.06654 

65.233,49 

304.833,05 

1.649.549 54 

77.265,47 

1.412.966,73 
18.544,26 
29.251,90 

111.521,18 

4.679.051 64 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

COMPTES DE PERDUES I GUANYS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 I 2012 

(en eurosl 

Notes 2013 2012 

OPERACIONS CONTINUADES 

Import net de la xifra de negocis 
Prestacions de servels 14.3 552 .136,08 638 .653,79 

Altres ingressos d'explotació 
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de I'exercici 11.3 17.118.994,00 14.962.628,70 

Despeses de personal 
Sous, salaris i assimilats 14.1 (- ) 974.491,14 (-) 917.339 ,15 
Carregues socials 14.1 (- ) 204.442,92 (-) 281. 742,40 

Altres despeses d'explotació 
Serveis exteriors 14.2 (-) 12.687.531,94 (-) 14.912.577,56 
Tributs 14.2 ( - ) 1.879.835,18 (-) 14.313,99 
Perdues per deteriorament i varia ció de provisions per operacions 
comercials 8.4/14.2 (-) 3.361.908,37 (-) 6.452,78 

Amortització de I'immobilitzat 6i7 (-) 385.063,95 (-) 526.745,59 

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 11 380 .055,10 519.434,96 

Deteriorament i resultat per allneacions de I' immobilitzat 
Resultat per allneacions I altres - 4.999,99 

Altres resultats 1.770,00 2.543,79 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (-) 1.440.318,32 (-) 530.910 24 

Ingressos financers 
De valors negociables i altres Instruments financers de tercers 3.788,60 646 .660,63 

Despeses financeres 14.4 

Per actualització de provislons (-) 129.075,43 -

RESULTAT FINANCER (-) 125.28683 646.66063 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (-) 1.565.605 15 115.750,39 

Impost sobre beneficis 12.2 (-) 69 .016,53 (-) 111.073,32 

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 
CONTINUADES (-) 1.634.621 68 4.677,07 

Resultat de I'exercici procedent d'activitats interrompudes net 
d'lmpostos - -
RESULTAT DE L'EXERCICI (-) 1.634.621 68 4.677 07 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant del Compte de perdues i guanys de I'exercici acabat el 31 
de desembre de 2013. 
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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 201312012 

(EN EUROS) 

a) ESTATS D'INGRESSOS 1 DES PESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2013 1 2012 

Notes 2013 2012 

Resultat del compte de perdues i guanys (-) 1.634.621,68 4.677,07 

Ingressos i despeses imputades directament en el 11 patrimoni net 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 150.000,00 149.190,53 
Efecte impositiu (-) 45 .000 00 (-) 44.757 16 

105.00000 104.43337 

Transferencies al compte de perdues i guanys 
11 Subvencions, donacions i lIegats rebuts (-) 380.055,10 (-) 519.434,96 

Efecte impositiu 114.01653 155.83048 

(-) 266.038 57 (-) 363.60448 

TOTAL INGRESSOS I DES PESES RECONEGUTS (-) 1.795.660,25 (-) 254.494,04 

Les Notes 1 a 18 descrltes en la Memoria formen part integrant de I'estat de canvls en el patrimoni net corresponent a 
I'exercici acabat el 31 de desembre de 2013. 
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ICO 
INFORMACIÓ 1 COMUNICA CIÓ 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 201312012 

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

ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20131 2012 (en euros) 

Resultats 
negatius Subvencions, 

Capital d'exercicis Resultat de donacions I 
escripturat Reserves anteriors I'exercici Ilegats rebuts TOTAL 

SALDO INICI DE 1.457.449,25 971.596,68 (-) 499.493,34 13.927,82 970.449,19 2.913 .929,60 L'EXERCICI2012 

Total ingressos i despeses 
reconeguts 2012 
Altres variacions del - - - 4.677,07 (-) 259.171,11 C -) 254.494,04 
patrimoni net 

- 13.927,82 - (-) 13.927,82 - -
SALDO, FINAL DEL 
EXERCICI2012 

1.457.449,25 985.524,50 (-) 499.493,34 4.677,07 711.278,08 2.659.435,56 

SALDO INICI DE 1.457.449,25 985.524,50 (-) 499.493,34 4.677,07 711 .278,08 2.659.435,56 L'EXERCICI2013 

Total ingressos i despeses c-) 1.634.621,68 (-) 161.038,57 C -) 1.795.660,25 
reconeguts 2013 - -
Altres variacions del - 4.677,07 - (-) 4.677,07 - -
patrimoni net 

SALDO, FINAL DEL 
EXERCICI 2013 1.457.449,25 990.201,57 c-) 499.493,34 c-) 1.634.621,68 550.239,51 863 .775,31 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant de I'estat de canvls en el patrimoni net corresponent a 
I'exercici acabat el 31 de desembre de 2013 
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Ice 
lNFORMACIÓ 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 2013 
12012 

(en euros) 

Notes 2013 2012 

FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTlVITATS D'EXPLOTACIÓ 

Resultat de I'exercici abans de impostos (-) 115.750,39 1.565.605,15 
Ajustaments del resultat 2.015.472,13 (-) 572.426,06 
Amortització de I'immobilitzat (+) 6i7 385.063,95 526.745,59 
Correccions valoratives per deteriorament (+/-) - 6.452,78 
Variacions de provisions (+/-) 1.884.464,03 65.233,49 
Imputació de subvencions (-) 11 (-) 380.055,10 (-) 519.434,96 
Resultats per baixa i alienació de I'immobilitzat 712,42 (-) 4.999,99 
Ingressos financers (-) 3.788,60 (-) 646.660,63 
Despeses financeres 129.075,43 -
Altres ingressos i despeses (+/-) 237,66 

Canvis en el capital corrent (-) (-) 261.554,46 585.719,11 
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) (-) 461.908,92 (-) 583.850,93 
Altres actius corrents (+/-) (-) 1.797,14 8.008,00 
Creditors i altres comptes per pagar (+/-) (-) 123.073,16 360.663,36 
Altres passius corrents (+/-) 1.060,11 (-) 46.374,89 
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 3.788,60 646.773,24 
Cobrament d'interessos 3.788,60 646.660,63 
Cobraments per impost sobre beneficis - 112,61 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (-) (-) 71.456,89 132.063,53 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE INVERSIÓ 

Pagaments per inversions (-) (-) (-) 76.236,79 163.751,16 
Immobilitzat intangible 6 (-) 40.060,10 (-) 25.771,06 
Immobilitzat material 7 (-) 123.691,06 (-) 50.465,73 
Cobraments per desinversions (+) - 4.999,99 
Immobilitzat material - 4.999,99 

Fluxos d'efectiu de les activitats de inversió (-) (-) 71.236,80 163.751,16 

FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTlVITATS DE FINAN~AMENT 
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 150.000,00 149.190,53 
Subvencions, donacions i Ilegats rebuts (+) 11 150.000,00 149.190,53 
Fluxos d'efectiu de les activitats de financ;ament 150.000,00 149.190,53 

INCREMENT /DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (-) 6.496,84 145.814,69 
Efectiu o equivalents al inici de I'exercici 299.699,50 293.202,66 
Efectlu o equlva lents al final de I'exercici 153.88481 299.69950 

Les notes 1 a 18 descrites a la Memoria formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'Efectiu de I'exercici aca t el 31 de 
desembre de 2013 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2013 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 - INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SOCIETAT 
PRIVADA MUNICIPAL (en endavant també, la Societat) fou constitu'ida a 
Barcelona 1'1 de desembre de 1983 sota la denominació inicial 
d'lnformació Cartografica 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, lIibre 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 
tecnolog ia 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 li encarregui, així com qualsevol altre que 
determinin les normatives especials que regulen els serveis de 
comunicació audiovisual. 

Memoria 2013 
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1.3 -

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

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. 

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. 

Malgrat que no és obligatori, la Societat formula els seus comptes 
anuals en format normal. 

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 requereix 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 circumstancies. 

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

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

• 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 i 13). 

• Impostos diferits (Nota 4.6 i 12.3). 

Com a consequencia de la perdua registrada en I'exercici 2013, el 
patrimoni net de la Societat es situa per sota de les dues terceres parts 
de la xifra de capital. D'acord amb I'article 327 del Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de societats de capital, la reducció de capital té caracter obligatori quan 
es compleixi la circumstimcia descrita anteriorment i hagi transcorregut 
un exercici social sense haver-se recuperat el patrimoni neto 

En aquest sentit cal indicar que la Societat compta amb el recolzament 
financer de I'accionista únic per tal de reequilibrar, dins el termini 
legalment previst, el seu patrimoni neto Si és necessari, l'Ajuntament 
efectuara una aportació addicional I'exercici 2014 per restablir I'equilibri 
entre el patrimoni net i el capital social. 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2013 i 2012 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 - APLICACIÓ DE RESUL TATS 

3.1 - La proposta d'aplicació del resultat de I'exercici 2013 formulada pel 
Consell Administració de la Societat i que haura de ratificar la Junta 
General d'Accionistes es la següent: 

Memoria 2013 
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ICO 
INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

Base: 
Resultat de I'exercici 

Aplicació: 
Resultats negatius 

anteriors 

(-) 1.634.621,68 

d'exercicis 
(-) 1.634.621,68 

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

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 2013, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es traba 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 
1V. 

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 
) 

Memoria 2013 
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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 despeses 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. 

Les despeses financeres directament atribu'ibles a l'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: 

Instal·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 marc;, 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 directament o indirectament per l'Administració Pública 
com a conseqüencia del caracter estrategic o d'utilitat pública de 
I'activitat que desenvolupa. 

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 

- 12 -
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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. 

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 2013 (i 2012) 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 adoptades 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 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. 

Memoria 2013 
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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 la transacció. En posteriors valoracions es valoren a cost 
amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del tipus 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. 

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. 

Memoria 2013 
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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 la transacció. En posteriors valoracions es 
valoraran a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el 
compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes 
efectiu, amb 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 des pesa 
(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 existents. 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. 

Memoria 2013 
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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 Ilibres. 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 tipus impositius aprovats o a punt d'aprovar-
se a la data del balan~ 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 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 des peses 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. 

Memoria 2013 
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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~. 

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 necessario 

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 despeses, 
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 se va activitat, deduint els 
descomptes, I'impost sobre el valor afegit i altres impostos relacionats 
amb les vendes. 

Memoria 2013 
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Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen qua n compleixen 
els següents requisits: 

• 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 des peses 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 a 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 
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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 registra 
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 ti pus 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 pOSICIO financera, 
I'experiencia passada i altres factors. Els límits individuals de credit 
s'estableixen en funció de criteris interns. 

b) Risc de tipus d'interes 

No existeix. 

c) Risc de liquiditat 

Memoria 2013 
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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 - IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

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

EXERCICI 2013: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2013 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2013 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2013 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2013 

VALOR NET A 31.12.2013 

EXERCICI 2012: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2012 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2012 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 

VALOR NET A 31.12.2012 

Patents, 
llicencies, 
marques i 
similars 

244.019,81 

244.019,81 

Aplicacions 
informatiques 

659.410,05 
39.782,08 
(-) 450,42 

698.741,71 

Total 

903.429,86 
39.782,08 
(-) 450,42 

942.761,52 

(-) 244.019,81 (-) 582.216,36 (-) 826.236,17 
(-) 39.395,71 (-) 39.395,71 

(-) 244.019,81 (-) 621.612,07 (-) 865.631,88 

77.129,64 77.129,64 

Patents, 
llicencies, 
marques i Aplicacions 
similars informatiques Total 

244.019,81 633.638,99 877.658,80 
25.771,06 25.771,06 

244.019l 81 659.410 l 05 903.429 l 86 

(-) 244.019,81 (-) 515.451,93 (-) 759.471,74 
(-) 66.764,43 (-) 66.764,43 

(-) 244.019l 81 (-) 582.216 l 36 (-) 826.236 l 17 

77.193[69 77.193[69 

6.2 - Segons resolució adoptada per I'alcaldia en data 4 d'octubre de 2006, 
l'Ajuntament de Barcelona ~a 2~ed~t I'ús de la planta baixa i priamera de la 
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finca del carrer Almogavers 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 2013 i 2012 inclouen principalment 
I'adquisició de llicencies per als sistemes de producció. 

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

• 
• 

Patents, \licencies, marques i similars 
Aplicacions informatiques 

2013 

244.019,81 

546.124,60 

790.144,41 

2012 

244.019,81 

513.683.80 

757.703,61 

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

EXERCICI 2013 : 

Subvencions 
rebudes 

Concessions, patents, marques i 174.690,00 
similars 
Aplicacions informatiques 622.743,85 

797.433,85 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

EXERCICI 2012: 

Concessions, patents, marques i 
similars 
Aplicacions informatiques 

Memoria 2013 
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Subvencions 
rebudes 

174.690,00 
583.412,19 
758.102,19 

- 21 -

Baixes 
de material 

subvencionat 

(-} 450,42 
(-) 450,42 

Baixes 
de material 

subvencionat 

(Nota 11) 
Subvencions Cost deis Valor net 

pendents actius comptable 
trasl2as (a2 relacionats deis actius 

174.690,00 

77 .129,64 622.293,43 77.129,64 
77.129,64 796.983,43 77 .129,64 

(Nota 11) 
Subvencions Cost deis Valor net 

pendents actius comptable 
trasl2as (a2 relacionats deis actius 

174.690,00 
74.744,89 583.412,19 74.744,89 
74.744,89 758.102,19 74.744,89 

) 
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(a): bruts de l 'efecte impositiu. 

6.6 - 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 intangible. 

Nota 7 - IMMOBILlTZAT 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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EXERCICI2013: 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2013 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2013 

AMORTlTlTZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2013 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2013 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2013 

- 22 -

InstaHacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

10.792.872,27 
111.875,64 

( -) 96.358,59 
10.808.389,32 

(-) 9.864.357,60 
(-) 345.668,24 

96.096,59 
10.113.929,25 

694.460,07 
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EXERCICI2012: 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2012 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 

AMORTlTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2012 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2012 

Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

10.743.038,86 
123.427,20 

(-) 73.593,79 
10.792.872,27 

(-) 9.477.970,23 
(-) 459.981,16 

73.593,79 
(-) 9.864.357,60 

928.514,67 

7.2 - Les addicions de I'exercici 2013 i 2012 corresponen principalment a 
I'adquisició de material audiovisual i equipament informatic. 

7.3 - Les baixes deis exercicis 2013 i 2012 corresponen, basicament, a 
material audiovisual adquirit durant els exercicis 2002 i 2008, totalment 
obsolet i amortitzat. 

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

• Instal·lacions i Equips televisió 
• Mobiliari 
• Equips informatics 

2013 

8.449.994,99 
46.067,93 

423.577,82 
8 .919.640,74 

2012 

8.223.805,54 
18.420,74 

400.142,82 
8.642.369,10 

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

Memoria 2013 
Mary 2014 
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EXERCICI 2013: 

Baixes Valor net 
Subvencions 

rebudes 
de material 

subvencionat 

(Nota 11) 
Subvencions 

pendents 
traspas (a) 

Cost deis actius comptable deis 
relacionats actius 

Instal·lacions tecniques 
equips de televisió 9.210.945,85 
Mobiliari 612.142,02 
Equips Informatics 444.002,94 

10.267.090,81 

(a): bruts de l 'efecte impositiu. 

EXERCICI 2012: 

(-) 90.068,59 531.093,47 
115.592.67 

(-) 6.290,00 62.240,25 
(-) 96.358,59 708.926,39 

Baixes 

9.120.877,26 
612.142,02 
437.712,94 

10.170.732,22 

531.093,47 
115.592,67 

62.240,25 
708.926,39 

Valor net 
Subvencions 

rebudes 
de material 

subvencionat 

(Nota 11) 
Subvencions 

pendents 
traspas (a) 

Cost deis actius comptable deis 
relacionats actius 

Instal·lacions tecniques 
equips de televisió 9.149.268,77 (-) 40.102,07 683.288,13 9.109.166,70 
Mobiliari 612.142,02 175.295,61 612.142,02 
Equips Informatics 433.906,45 82.782,50 433.906,45 

10.195.317,24 (-) 40.102,07 941.366,24 10.155.215,17 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

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. 

7.7 - Al 31 de desembre de 2013 i 2012 no s'ha produ'it cap deteriorament de 
valor deis diferents actius de la Societat. 

683 .288,13 
175.295,61 

82.782,50 
941.366,24 

Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

8.1 - Categories d'actius financers 

Memoria 2013 
Man¡: 2014 
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El valor en lIibres de cadascuna de les categories d'actius financers es 
detallen en els quadres següent: 

Actius financers a 31.12.2013: 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

Actius financers a 31.12.2012: 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

Credits, 
derivats 
i altres 

3.499.711,94 

3.499.711.L94 

Credits, 
derivats 
i altres 

1.903.817,66 

8.2 - Actius financers a curt termini 

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 i 
associades (nota 15.2) 

2013 

199.106,94 

3.300.605,00 
3.499.711,94 

2012 

144.749,54 

1.759.068,12 
1.903.817,66 

8.3 - L'epígraf de "Clients per vendes i prestacions de serveis" presenta el 
següent detall 

Memoria 2013 
Mar¡¡; 2014 
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• Xarxa Audiovisual Local, E.P.E. 
• Publionda S.L. 
• Media Planing Group 
• Group M. Publicidad Worlwide, S.A. 
• Sant Antoni Centre Comercial 
• Carat España S.A. 
• Arena Media Como España 
• Associació de Comerciants Gran Via 2 
• Vivaki Comunications, S.L.U 
• Cookiteca S.L. 
• Monday Meeting 
• Como Ideas S.L. 
• Carrota S.L.U. 
• Radiocat XXI S.L. 
• Ediciones Primera Plana S.A. 
• Serveis Funeraris de Barcelona 
• Altres 

2013 

11.290,07 

14.830,54 
13.604,70 

14.692,95 

8.475,79 

3.872,00 
4.586,51 
4.356,00 

34.170,40 
34.950,43 

7.260,06 
47.017,49 

199.106,94 

2012 

25.592,60 
8.494,20 

18.827,33 
18.217,06 

2.420,00 
580,80 

3.607,26 
6.098,40 

10.049,89 
2.178,00 
6.485,60 

42.198,40 
144.749,54 

8.4 - Els moviments de I'exercici 2013 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 1'1.1.2013 
• Correcció valorativa per deteriorament exercici 

2013 (Nota 14.2) 
• Reversió del deteriorament de credits comercials 

(Nota 14.2) 
• Perdues per deteriorament a 31.12.2013 

69.957,04 

2.714,83 

(-)1.770,00 
70.901,87 

Els moviments de I'exercici 2012 d'aquests comptes correctors, es 
detallen a continuació: 

• Perdues per deteriorament a 1'1.1.2012 
• Correcció valorativa per deteriorament exercici 

2012 (Nota 14.2) 
• Reversió del deteriorament de credits comercials 

(Nota 14.2) 
• Perdues per deteriorament a 31.12.2012 

Nota 9 - FONS PRO PIS 

Memoria 2013 
Man; 2014 
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63.504,26 

9.409,00 

(-) 2.956,22 
69.957,04 
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9.1 - El capital social d'INFORMACIÓ 1 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 

2013 

31.714,42 
958.487,15 

2012 

31.246,71 
954.277,79 

990.201,57 985.524,50 

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 

El valor en lIibres de cadascuna de les categories de passius financers es 
detallen en el quadre següent: 

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2013 : 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres 

Debits i partid es a pagar - 1.393.034,72 

- 1.393.034,72 

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2012 : 
- 27 -
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Total 

1.393.034,72 

1.393.034,72 
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PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

Debits i partides a pagar - 1.538.028,36 1.538.028,36 

- 1.538.028/36 1.538.028/36 

10.2 - Passius financers a curt termini 

10.2.1 - La composició deIs debits i partides a pagar a 31 de desembre de 2013 
és el següent: 

Categories 

Debits i partides a pagar 

- Prove"ldors d'immobilitzat 
- Prove"ldors 
- Prove"ldors, empreses del grup i associades 
(Nota 15.2) 
- Remuneracions pendents de pagament 

Altres 
passius 

financers 

66.232,14 
1.281.137,99 

17.739,37 
27.925,22 

1.393.034/72 

Total 

66.232,14 
1.281.137,99 

17.739,37 
27.925,22 

1.393.034,72 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2012 era la 
següent: 

Memoria 2013 
Mar9 20 14 

Categories 

Debits i partides a pagar 

- Fiances rebudes 
- Prove"ldors d'immobilitzat 
- Prove"ldors 
- Prove"ldors, empreses del grup i associades 
(Nota 15.2) 
- Remuneracions pendents de pagament 
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Altres 
passius 

financers 

4.304,00 
72.961,47 

1.412.966,73 

18.544,26 
29.251,90 

Total 

4.304,00 
72.961,47 

1.412.966,73 

18.544,26 
29.251,90 

1.538.028,36 1.538.028/36 
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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. 

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de 
tancament 

Exercici Actual (2013) Exercici Anterior (2012) 

Impar! % Impar! % 

Pagaments dins del termini máxim legal 15.252.757,01 97% 16.814.289,78 97% 

Diferéncia 505.397,92 3% 452.699,94 3% 

Total pagaments a I'exercici 15.758.154,93 100% 17.266.989,72 100% 

Termini Mitjá Ponderal Excedit (dies de [X Dagament) 20.29 18,50 

Ajornaments que a data de tancamenl 
sobrepassen el termlni máxim legal 152.004 13.607,70 

10.2.3 - La Societat durant els exercicis 2013 2012 no ha formalitzat cap 
p61issa de credit. 

Nota 11 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

11.1 - Els moviments registrats I'exercici 2013 en I'epígraf de subvencions, 
donacions i lIegats rebuts es resumeixen tot seguit: 

Memoria 2013 
Mary 2014 

Saldo a 1.1.2013 
Addicions de I'exercici (netes de I'efecte 
impositiu) (Nota 15.1) 
Imputació a resultats de I'exercici 
Efecte impositiu de la imputació (Nota 12.3) 
Saldo a 31.12.2013 

711.278,08 

105.000,00 
(-) 380.055,10 

114.016,53 
550.239,51 

Els moviments registrats de I'exercici 2012 van ser els següents: 

Saldo a 1.1.2012 
Addicions de I'exercici (netes de I'efecte 
impositiu) (Nota 15.1) 
Imputació a resultats de I'exercici 
Efecte impositiu de la imputació (Nota 12.3) 
Saldo a 31.12.2012 
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970.449,19 

104.433,37 
(- )519.434,96 

155.830,48 
711.278,08 
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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 
Conce~te Ens Públlc concessi6 concedit 

Equipament audiovisual, informatic 
mobiliari i altre Immobll ltzat Ajuntament de Barcelona 2002 1.350.000,00 
Equipament audiovisual, informatic 
mobiliari i altre immobllitzat Ajuntament de Barcelona 2003 1.650.000,00 
Equipament audiovisual, informatic 
mobiliarl i altre immobllitzat Ajuntament de Barcelona 2004 110.700,00 
Equipament audiovisual, informatic 
moblliarl i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2005 4.627.874,00 
Equipament audiovisual, Informatic 
mobiliari i altre immobil itzat Ajuntament de Barcelona 2006 915.264,26 
Equipament audiovisual, Informatic 
mobiliari i altre immobllltzat Ajuntament de Barcelona 2007 420.286,48 
Equipament audiovisual, informatic 
mobiliari I altre immobllltzat Ajuntament de Barcelona 2008 1.279.379,06 
Equipament audiovisual, informatic 
mobiliari i altre immobllitzat Ajuntament de Barcelona 2009 252.076,84 
Equipament audiovisual, informatic 
mobiliari i altre immobilltzat Ajuntament de Barcelona 2010 178.209,66 
Equipament audiovisual, informatic 
mobiliari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2011 599.600,68 
Equipament audiovisual, Informatic 
Mobiliari i altre immobilitzar Ajuntament de Barcelona 2012 149.190,53 
Equipament audiovisual, informatic 
Mobiliari i altre immobilitzar Ajuntament de Barcelona 2013 150.000,00 

11.682.581,51 

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

Tra nsferemcies 
l'Ajuntament de 
Nota 15.1) 

corrents 
Barcelona 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

de 
(Veure 

2013 2012 

17.118.994,00 14.962.628,70 
17.118.994,00 14.962.628,70 

12.1 - La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de 
desembre de 2013 és la següent: 

Memoria 2013 
Many 2014 
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Saldos Saldos 
deutors creditors 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 
• Quota a tornar octubre 2012 Juny 2013 (Nota 12.5) 2.139.966,54 
• Quota a tornar de juliol a desembre 2013 (Nota 1.236.617,94 

12.5) 
• Deteriorament credits Administració Pública per IVA (-) 3.376.584,48 

(Nota 12.5) 
b) Impost sobre beneficis diferit 235.816,53 235.816,52 
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retencions liquidació quart trimestre de 2013 100.821,53 
d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2013 21.586,80 
e) Retencions i pagaments a compte de l'Impost sobre 25,15 

beneficis 
235.841!68 358.224!85 

La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de 
desembre de 2012 és la següent: 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 
• Quota a tornar setembre, octubre, novembre 

desembre 2012 
b) Impost sobre beneficis diferit 
c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retencions liquidació quart trimestre de 2012 
d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2012 
e) Retencions i pagaments a compte de l'Impost sobre 

beneficis 

Saldos Saldos 
deutors creditors 

1.133.848,17 

304.833,06 304.833,05 

89.169,50 

22.351,68 

162,34 
1.438.843,57 416.354,23 

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 2013 
Man¡: 2014 

EXERCICI2013: 

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

• Amortitzacions no dedu"ibles (30%) 
Diferencies permanents: 

• Impost sobre beneficis 
• Despeses no dedu"ibles 

Base imposable (resultat fiscal) 
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Compte de 
perdues i guanys 

(-) 1.634.621,68 

115.519,19 

69.016,53 
112.927,50 

(-) 1.337.158,46 
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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 

2013 

304.833,06 

(-) 69.016,53 
235.816,53 

2012 

415.906,38 

(-) 111.073,32 
304.833,06 

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 

2013 

304.833,05 
45.000,00 

(-) 114.016,53 
235.816,52 

2012 

415.906,37 
44.757,16 

( -) 155.830,48 
304.833,05 

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 2013, considerant un tipus impositiu del 30%. 

12.4 - Les bases imposables negatives pendents de compensació al 31 de 
desembre de 2013 són les següents: 

Memoria 2013 
Mar~ 2014 

Exercici 

2003 
2008 
2013 

Milers 
d'euros Any límit 

1.385 2018 
146 2023 

1.337 2031 
2.868 
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12.5 -

Segons preveu el R.D.L. 9/2011, de 19 d'agost, amb efectes per als 
períodes impositius que s'inici"ln a partir de 1'1 de gener de 2012, 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 sera 
d'aplicació a les bases imposables negatives que estiguessin pendents 
de compensar a I'inici del primer període impositiu que hagués comen<;at 
a partir de 1'1 de gener de 2012. 

En data 25 de gener 2013, la Societat va rebre una comunicació d'inici 
d'actuacions de comprovació i investigació sobre les liquidacions d'IVA 
deis mesos d'octubre i novembre de 2012. 

Durant I'any 2013 van ser notificades a la Societat ampliacions de les 
actuacions inspectores corresponents als mesos de gener a setembre 
desembre de 2012 i de gener a juny de 2013. 

Un cop finalitzades les actuacions inspectores, el 6 de novembre de 
2013, l'Agencia Tributaria va estendre acta, signada en disconformitat 
per la Societat, en concepte d'IVA deis períodes revisats (gener de 2012 
a juny de 2013, ambdós inclosos). L'esmentada acta estableix que ICB 
va sol·licitar devolucions indegudes d'IVA per un import total de 
3.965.270,20 euros. Finalment, fixa un deute tributari de 1.825.303,66 
euros en concepte de quota un cop compensades devolucions 
sol·licitades no fetes efectives per part de I'agencia tributaria per import 
de 880.294/23 euros entre octubre i desembre de 2012 i de 
1.259.672,31 euros entre els mesos de gener i juny de 2013. Afegint a 
més 119.327/91 euros en concepte d'interessos de demora (fins a la 
data de I'acta), es fixa el deute en un total de 1.944.631,57 euros. 

El fonament tecnic d'aquesta liquidació emesa per la Inspecció és que, 
en base a un informe emes per la Subdirección General de Ordenación 
Legal y Asistencia Jurídica de 6 de juliol de 2012 sobre la tributació de 
I'!VA de I'activitat deis ens públics, l'Administració considera que la 
Societat té a efectes d'aquest impost el caracter d"'empresa dual", ja 
que realitza activitats "economigues" (subjectes a IVA) i activitats no 
"economigues" (no subjectes a IVA). 

En base a aquest caracter d'empresa "dual", estableix la inspecció que la 
Societat només es pot deduir I'IVA suportat en el desenvolupament de 
les activitats "economiques" subjectes a aquest impost, i per a 
determinar I'IVA suportat dedu"lble, en la referida liquidació aplica la 
denominada "regla de la prorrata", que calcula el percentatge de I'IVA 
dedu·lble en funció de la proporció entre: 

- 3 3 -
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- per una banda, els ingressos subjectes i no exempts d'IVA per la 
inserció de publicitat i, 

- per altra banda, els ingressos totals obtinguts per ICB, sumant als 
ingressos publicitaris les dotacions pressupostaries rebudes de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

En concret, aplicant aquesta regla de la prorrata en la liquidació 
realitzada per la inspecció, es considera dedu'ible en les liquidacions de 
I'exercici 2012 i deis mesos de gener a juny de 2013, només el 
percentatge del 4,09% de l'IVA suportat per la Societat. 

El 22 de novembre de 2013, la Societat va presentar al·legacions a 
I'acta d'lnspecció. Les al·legacions van ser desestimades per l'Agencia 
Tributaria segons resolució de data 23 de gener de 2014, notificada a la 
Societat el 24 de gener de 2014. 

En data 24 de febrer de 2014, la Societat ha presentat reclamació 
economico-administrativa davant el Tribunal Economic Administratiu 
Central (TEAC) contra aquesta resolució. Els motius d'al·legació són: 

Memoria 2013 
Mary 2014 

1. Inaplicabilitat del concepte d'empresa "dual" a la Societat ates 
I'existencia d'una única activitat economica, de caracter empresarial 
i plenament subjecte a IVA. 

2. Incorrecta determinació del sistema de calcul de I'IVA suportat 
dedu'ible, ja que no es pot aplicar novament la regla de la prorrata 
per ser contraria a la Llei 37/1992 de l'IVA i a la Directiva Europea 
sobre imposició indirecta: a més de no ser aplicable aquesta regla 
de la prorrata als suposits de realització d'activitats economiques 
subjectes a IVA i activitats no economiques no subjectes a aquest 
imposto 

3. Principi de Reserva de Llei establert a la Llei general Tributaria i a la 
Constitució Espanyola. Obligació de determinar per Llei un criteri de 
deducció de I'IVA suportat en el cas de subjectes passius que 
realitzin activitats subjectes i no subjectes a IVA. L'efecte directe 
vertical de les directives europees no pot ser aplicat per l'Estat 
espanyol de forma inversa. 
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La Societat, en base a opinions tecniques recavades, consideren que és 
probable que la reclamació presentada davant el TEAC el 24 de febrer 
de 2014 no sigui estimada. En previsió que al final del procés jurídic, de 
resolució i duració dificil de precisar, s'hagi de fer front a les obligacions 
derivades de I'acta incoada per l'Administració, la Societat ha registrat, 
amb carrec al compte de perdues i guanys de I'exercici 2013 
(5.364.485,56 euros) i com increment del seu actiu immobilitzat 
(25.638,38 euros per I'IVA de compres d'immobilitzat financ;ades amb 
subvencions), els efectes que es deriven, segons el següent detall: 

Provisió de I'acta incoada per 
l'Administració: 

Principal 
Interessos fins la data 
de I'acta (6 de 
novembre de 2013) 
Interessos addicionals 
fins el 31 de desembre 
de 2013 
Estimació de la quota a 
ingressar que resultaria 
del període 1 de juliol a 
31 de desembre de 
2013 (període fora de 
I'acta incoada), en el 
suposit de mantenir els 
criteris de 
l'Administració 

Deteriorament deis saldos 
pendents de cobrament en 
concepte d'IVA: 

Quart trimestre 2012 
1/1/2013 a 30/6/2013 
1/7/2013 a 31/12/2013 

1.825.303,66 

119.327,91 

9.747,52 

59.160,37 2.013.539,46 

880.294,23 
1.259.672,31 
1.236.617,94 3.376.584,48 

5.390.123,94 

Pel que fa a la resta d'exercicis no prescrits, els Administradors, prenent 
com a base tanmateix I'opinió deis seus assessors fiscals, consideren 
que no és probable que es pugui dur a terme una revisió deis exercicis 
2010 i 2011 per l'Administració Tributaria, moti u pel qual no s'ha 
registrat cap provisió en concepte d'IVA per a aquests exercicis. 

Finalment, el passat 18 de febrer de 2014, la Societat va rebre 
notificació de l'Agencia Tributaria d'inici d'actuacions de comprovació i 
inspecció sobre les liquidacions d'IVA deis mesos de juliol a desembre de 
2013, les quals es troben en curs a la data de formulació deis presents 
comptes anuals. 

Memoria 20 \3 
Mars; 2014 
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Aplicant el criteri establert per l'Agencia tributaria, la quota d'IVA que 
ICB hauria d'haver ingressat en el període juliol a desembre de 2013 
seria de 1.295.778,31 euros. Hisenda té retingudes totes les sol·licituds 
de devolució d'IVA presentades per ICS en aquest període per un total 
de 1.236.617,94 euros. El deute tributari que resultaria de I'aplicació del 
criteri de l'Agencia Tributaria seria per tant de 59.160,37 euros entre els 
mesos de juliol a desembre de 2013. 

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, excepte pel 
que fa als exercicis 2012 i 2013 de I'IVA, tal i com s'explica als paragrafs 
precedents. En opinió deis Administradors no existeixen contingencies 
d'imports significatius que es poguessin derivar de la revisió fiscal i 
laboral deis esmentats exercicis, per imports superiors a les provisions 
constitu'ides. 

Nota 13 - PROVISIONS A LLARG TERMINI 

13.1 El moviment experimentat per la provisió constitu'ida per la Societat es 
detalla a continuació: 

EXERCICI2013: 

• Provisions a 1.1.2013 
• Provisions constitu'ides per impostos 
• Saldo a 31.12.2013 

EXERCICI2012 : 

Memoria 2013 
Mar~ 2014 

• Provisions a 1.1.2012 
• Provisions constitu'ides 

• Saldo a 31.12.2012 
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65.233,49 
2.013.539,46 

2.078.772,95 

65.233,49 

65.233,49 
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13.2 El saldo existent a 1'1 de gener de 2013, 65.233,49 euros, reflecteix la 
quantia de la paga extraordinaria de desembre 2012 que s'hagués tingut 
d'abonar al personal de I'entitat abans de finalitzar I'exercici, pero que 
ha estat suprimida per I'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat pressupostaria i de 
foment de la competitivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu que 
"les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de 
les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals 
equivalents d'acord amb el disposat en aquest article es destinaran en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d'asseguranc;a col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingencia 
de jubilació amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2012, 
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i 
amb I'abast que es determini en les corresponents lIeis de 
pressupostos". En conseqüencia, ates que és un passiu exigible cert, 
I'import esmentat ha estat carregat a I'epígraf "Despeses de personal" 
del deure del compte de perdues i guanys de I'exercici 2012 adjunt amb 
abonament a I'epígraf "Provisions a Ilarg termini" del passiu del balanc; 
adjunto 

13.3 Les addicions de I'exercici 2013, 2.013.539,46 euros, corresponen a 
I'import que resulta de I'acta incoada per l'Administració en data 6 de 
novembre de 2013 en concepte d'IVA, deis interessos meritats fins els 
31 de desembre de 2013 així com de la quota ingressar que resultaria 
del període 1 de juliol a 31 de desembre de 2013 (període fora de I'acta 
incoada), en el suposit de mantenir els criteris de l'Administració (veure 
nota 12.5). 

Memoria 2013 
Mary 2014 

Principal de I'acta incoada 
Interessos fins la data de I'acta (6 de 
novembre de 2013) 
Interessos addicionals fins el 31 de 
desembre de 2013 
Estimació de la quota ingressar que 
resultaria del període 1 de juliol a 31 
de desembre de 2013 (període fora 
de I'acta incoada), en el suposit de 
mantenir els criteris de l'Administració 
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1.825.303,66 

119.327,91 

9.747,52 

59.160,37 
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13.4 Addicionalment, I'any 2013 la societat ha rebut dues reclamacions 
extrajudicials efectuades la primera per part de I'empresa italiana 
UNIDIS JOLLY FILM, S.R.L. en data 4 d'octubre de 2013 i la segona de 
26 de novembre de 2013, per la mateixa societat i RIPLEY'S FIL, S.R.L., 
en relació als drets d'emissió de la pel·lícula "Sacco e Vanzetti" duta a 
terme per ICB a través del canal BTV. 

ICB va adquirir els drets d'emissió d'aquesta pel·lícula a la societat 
espanyola MOnON PICTURES, S.A. per import de 1.000 euros. 

El 7 de febrer de 2014, ICB fou novament requerida per un representant 
legal espanyol d'UNIDIS JOLLY FILM, S.R.L. i RIPLEY'S FIL, S.R.L. 
reiterant el seu requeriment, en que s'interessava de nou que ICB 
s'avingués a negociar un acord económic en concepte de rescabalament 
per danys i perjudicis. 

La societat i els seus assessors en aquest tema, consideren com a 
possible el risc que s'interposés una hipotetica reclamació judicial 
respecte a I'assumpte "Sacco e Vanzetti", sempre mantenint la 
consideració que ICB i el distribuIdor MOnON PICTURES, S.A., varen 
subscriure I'oportú contracte d'adquisició de drets d'emissió i, en 
conseqüencia, el distribuIdor haura de garantir indemnitat a ICB. 

Nota 14 - INGRESSOS I DESPESES 

14.1 - Despeses de personal 

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

Memoria 2013 
Mar<¡: 2014 

• 
• 
• 

• 

Sous i Salaris 
Seguretat Social a earree 
I'empresa 
Prestaeions a lIarg termini 
personal (veure Nota 13) 
Altres despeses socials 
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2013 2012 

974.491,14 917.339,15 
de 

204.442,92 207.668,91 
al 

65.233,49 
8.840,00 

1.178.934,06 1.199.081,55 
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La plantilla mitjana d'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL, formada per 
personal íntegrament no funcionari, presenta el següent detall: 

2013 2012 

• Directors 6 6 
• Personal comercial / Marqueting 4 4 
• Personal administratiu 8,83 9 
• Personal tecnic 1 1 

19,83 20 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2013 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 4,83 8,83 
• Personal tecnic 1 1 

10 9,83 19,83 

• Membres del Consell d'Administració 4 1 5 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2012, era la següent: 

Memoria 2013 
Mar92014 

• 
• 
• 
• 

• 

Directors 
Personal comercial / Marqueting 
Personal administratiu / informatic 
Personal tecnic 

Membres del Consell d'Administració 
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Homes 

5 

4 
1 

10 

4 

Dones Total 

1 6 
4 4 
5 9 

1 
10 20 

1 5 
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14.2 - Altres des peses d'explotació 

Presenta el següent detall : 

2013 2012 

• Arrendaments (lIoguer de la senyal 
de televisió) 150.360,68 157.202,88 

• Reparacions i conservació 303.469,17 316.158,00 
• Serveis professionals independents 59.814,73 88.673,25 
• Assegurances 18.985,97 20.844,04 
• Serveis bancaris 701.87 451,39 
• Publicitat 41.232,52 100.303,67 
• Subministraments 169.945,34 154.156,74 
• Altres serveis 11.943.021,66 14.074.787,59 
• Tributs 1.879.835,18 14.313,99 
• Deteriorament de saldos a cobrar 

(Nota 8.4) 2.714,83 6.452,78 
• Deteriorament de saldos a cobrar 

d'Administracions Públiques (Nota 
12.5) 3.359.193 154 

17.929.275,49 14.933.344, 33 

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

EXERCICI 2013: 

DESCRIPCIO LLOGUER 

Emissió i gestió del canal múltiple 

Servei integral de telecomunicacions, 
consistent en el transport de senyal entre els 
estudis BTV i la Torre de ColIserola 
Emissió i gestió del 
(CONSORCI SANT ADRIA) 

Memoria 2013 
Mar<¡: 2014 

canal múltiple 

PROVEIDOR FINALITZACIO Import Import 
CONTRACTE 2014 2015 

XARXA 18/07/2014 24.378 -
AUDIOVISUAL 
LOCAL 
RETEVISION 31/08/2016 59 .940,00 59.940,00 

XARXA 18/07/2014 23.423 -
AUDIOVISUAL 
LOCAL 
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EXERCICI2012: 

DESCRIPCIO LLOGUER PROVEIDOR FINALITZACIO Import Import 
CONTRACTE 2013 2014 

Emissió i gestió del canal múltiple XARXA 18/07/2014 40.493 25.307 
AUDIOVISUAL 
LOCAL 

Servei integral de telecomunicacions, RETEVISION 31/08/2013 57.375 38.250 
consistent en el transport de senyal entre els 
estudis BTV i la Torre de Co llserola 
Emissió i gestió del canal múltiple XARXA 18/07/2014 38.911 24.319 
(CONSORCI SANT ADRIA) AUDIOVISUAL 

LOCAL 

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

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

14.4 - Ingressos financers 

2013 

50.640,64 
489.532,13 

11.963,31 
552.136,08 

2012 

63.494,80 
564.827,65 

10.331,34 
638.653,79 

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. 

En data 2 de juliol de 2012 es van rebre xecs per valor de 646.306,61 
euros corresponents a aquestes reclamacions. 

Addicionalment, la Societat va presentar reclamació davant 
l'Administració, sol·licitant el cobrament deis interessos de demora 
sobre aquest import percebut des de la data en que teoricament s'hauria 
d'haver cobrat (principis de I'exercici 2008) fins a la data en que 
efectivament ha estat cobrat. 

En data 18 d'octubre del 2013 es van rebre xecs per valor de 3.602,36 
euros corresponents a aquesta última reclamació. 

Memoria 2013 
Marry 2014 
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No obstant, la Societat ha presentat nova reclamació davant 
l'Administració, en entendre que el període de liquidació del interessos 
considerat per l'Administració no és correcte. L'estimació de la 
reclamació que fa la societat, atenent els seus criteris, seria 
d'aproximadament 113 milers d'euros .. A la data de formulació deis 
presents comptes anuals I'esmentada reclamació es troba pendent de 
resolució, resultant possible que finalment es dicti una resolució 
favorable als interessos de la Societat. 

Nota 15 - OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 

15.1 - Les operacions amb entitats vinculades realitzades a I'exercici 2013 són 
les següents: 

Ingressos 

Prestacions de serveis 

Transferencies corrents 
Subvencions de capital 

Despeses 
Serveis rebuts 

Ajuntament 
de Barcelona 

-
17.118.994,00 

150.00000 
17.268.99400 

36.962 10 
36.962 10 

Empreses 
del grup 

23.940,03 

-
-

23.94003 

20 .515 71 
20.515,71 

Seguidament es detallen les operacions realitzades a I'exercici 2012: 

Ingressos 

Prestacions de serveis 
Transferencies corrents 
Subvencions de capital 

Despeses 
Serveis rebuts 

Memoria 2013 
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Ajuntament 
de Barcelona 

-
14.962.628,70 

149.190 53 
15.111.819 23 

36.79073 
36.790,73 

Empreses 
del grup 

61.938,03 
-
-

61.938 03 

16.071 59 
16.071 59 
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Respecte les transferencies 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 Parc d'Atraccions Tibidabo S.A., Consorci Mercat de les 
Flors i Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). En I'exercici 2012 
Serveis Funeraris de Barcelona, i Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 

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. 

15.2 - Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 
2013 són els següents: 

Ajuntament de Empreses 
Barcelona del qrUD 

ACTIU CORRENT 

Total 

Clients, empreses del grup i associades 3.300.000 00 60500 3.300.605 00 
3.300.000 00 605,00 3.300.605 00 

PASSIU CORRENT 
Prove"ldors empreses del grup i associades 17.73937 - 17.73937 

17.73937 - 17.73937 

Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre 2012 
eren els següents: 

ACTIU CORRENT 
Clients, empreses del grup i associades 

PASSIU CORRENT 
Prove"ldors empreses del grup i associades 

Memoria 2013 
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Ajuntament de 
Barcelona 

1.746.81923 
1.746.819 23 

18.54426 
18.54426 

Empreses 
del grup Total 

12.24889 1.759.068 12 
12.24889 1.759.068 12 

- 18.544,26 
- 18.54426 
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La Societat no té cap saldo de dubtós cobrament amb empreses 
vinculades. 

15.3 - Els membres del Consell d'Administració han meritat durant I'exercici 
2013 un import conjunt de 112.927,50 euros en concepte de dietes 
d'assistencia (91.936,00 euros en I'exercici 2012) i 2.275,00 euros en 
concepte d'honoraris professionals (11.900,00 euros en I'exercici 2012), 
no havent rebut cap import en concepte de sous i salaris. 

No existeixen bestretes, credits, o obl igacions 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 2013 del personal d'alta 
direcció, entenent com alta direcció el Director de la companyia, ha 
estat de 99.104,07 euros (92.062,36 euros en I'exercici 2012) . 

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. 

15.4 - 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 L1ei de 
Societats de Capital, aprovada mitjanc;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 
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. 

Memoria 2013 
Mary 2014 
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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 ACTIVITAT COMPANVÍA PERCENTATGE DE 

MARIA LLUl sA MASSA D'OR PRODUCCIONS 
PASSOLA VIDAL CINEMATOGRÁFIQUES 1 

AUDIOVISUALS, S.L. 

RICARD FERNÁNDEZ ESTRATEGIA DE RELACIONES 
DEU INFORMATIVAS, S.L. 

PARTlCIPACIÓ 

Administradora Producció executiva de 99,95 % 
Única lIargmetratges 

cinematograFics, te lef ilms 
i documentals per TV 

President Comunicació 25% 

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 

RICARDO FERNANDEZ DEU 

PATRICIA FERNANDEZ DEU 

Memoria 2013 
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PERSONA 
VINCULADA 

Fill 

Filia 

EMPRESA CARREC OfoAPORTACIO 

ESTRATEGIA Administ rador Unic 85% 
AUDIOVISUAL S.L. 

ESTRATEGIA 15% 
AUDIOVISUAL S.L. -
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Nota 16 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI 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 17 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, en la seva sessió 
celebrada el 18 de desembre de 2013, va adoptar I'acord d'encarregar, 
amb caracter provisional i amb efectes 1 de gener de 2014, a Informació 
i Comunicació de Barcelona, SA, Societat Privada Municipal (ICB, SA), el 
manteniment de les emissions de I'emissora de radio de titularitat 
municipal Freqüencia 91.0 FM, adoptant a I'efecte les mesures de 
caracter tecnic i organitzatiu adequades a dita finalitat. 

La comissió va determinar el caracter transitori de I'encarrec, que 
restara vigent en tant l'Ajuntament de Barcelona no procedeixi a la 
definició de les missions de servei públic i de la forma organitzativa del 
servei a través de la corresponent norma reglamentaria. 

Donat que I'article 2 deis Estatuts d'lCB determina que I'objecte de la 
societat és la prestació o gestió deis serveis de comunicació audiovisual 
de radio o de televisió que l'Ajuntament de Barcelona Ii encarregui, la 
societat esta donant compliment a I'acord de Govern des del dia 1 de 
gener de 2014. 

A excepció del fet anotat en els paragrafs anteriors, no s'ha produ"it, 
entre la data de tancament de I'exercici i la de formulació de comptes, 
cap fet posterior que pugui afectar a la informació continguda en els 
presents comptes anuals. 
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Nota 18 - ALTRA INFORMACIÓ 

Memória 2013 
Mar~ 2014 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant 
I'exercicl 2013 i 2012 per les Societats PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditorla 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 6.851,02 Euros, iva inelos 
per altres serveis prestats per altres Societats vinculades a les 
esmentades (43 .252, 20 euros en I'exercici 2012). 
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Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d'Administració a Barcelona 
en data 13 de marc; de 2014. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

Sr. Vicenc; Villatoro i Lamolla 
President 

Memoria 2013 
Mary 2014 

- 48 -

ra. Ma Llui"sa Passola i Vidal 

Sr. Ricard Fernández Deu 

Secretari 



ICO 

Memoria 2013 
Mary 2014 

INFORMA CIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A.,sPM. 

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2013 

• DADES D'EMISSIÓ 

• RESULTATS AUDIENCIA 

• INFORMATIUS 

• PROGRAMES 

• BTV 2.0 
• ACCESSIBILITAT 

• RESULTATS ECONOMICS 

• INVERSIONS 

- 49 -



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

DADES D'EMISSIÓ 

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 Hores 
Emissió % Emissió % 

2012 2013 
Informatius 3842 41,11% 36,20 4241% 
Ficció 2920 31,24% 25,09 2940% 
Divulgació 11 29 1208% 11,94 13,99% 
Entreten i ment 977 10,45% 583 6,83% 
Esports 231 248% 224 2,62% 
Actualitat 1 51 1,61% 3,11 3,64% 
Infantil 096 1, 03% 0,94 1,11% 
Total 9346 100,00% 85,35 100,00% 

Disminueix el nombre d'hores d'emissió d'informatius a causa de la reducció de la 
durada del programa Connexió Barcelona que ja va tenir lIoc al setembre del 2012 i 
per la desaparició del programa Infoidiomes. Al setembre de 2013 torna a 
augmentar la durada del Connexió Barcelona que es manté durant tot el 2014 i que 
fara que tornin a augmentar les hores d'informatius. 

Pel que fa a les hores setmanals d'entreteniment se situen a nivells del 2011. L'any 
2012 es van emetre durant una temporada els programes Escola de Ritmes i Nit de 
Blues que van fer augmentar les hores d'entreteniment. 

L'increment d'hores d'emissió de programes d'actualitat ve explicat perque el 
programa La Rambla va passar a ser un diari en comptes de setmanal. 

La no programació de series de ficció entre setmana ha provocat la disminució de 
les hores setmanals d'emissió de ficció. 

El total d'hores d'emissió setmanals s'han distribu"it de la següent forma: 

Hores Hores 
Emissió % Emissió % 

2012 2013 
Primera emissió 935 55,65% 8535 50,67% 
Redifusions 61 73 36,75% 6982 41,44% 
Publicitat-autopromocions 1277 7,60% 1329 7,89% 
Total 16800 10000% 16846 100,00% 

La reducció del pressupost d'ICB I'any 2013 fa que la graella compti amb 42 
programes diferents, 6 menys que I'any 2012 i que el nombre d'hores setmanals de 
primera emissió baixi en 8,11 hores (-400 hores anuals), augmentant per tant, les 
redifusions en aquest mateix nombre d'hores. 

Una quarta part de la programació (24,7%) s'ha fet en directe representant un total 
de 41,5 hores setmanals. 

El 69% deis nostres programes són de producció propia (38% propia i 31% en 
regim d'associada) i representen el 64,69% del total d'hores en primera emissió. 
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El 31% restant són programes de producció aliena. En aquest cas representen un 
35,31 % de les hores de primera emissió. 

El nombre d'hores d'estrena aquest any s'ha situat en 5.129 que representen el 
58,55% del temps de programació i les redifusions han estat de 3.631 hores i un 
41,44% 

RESULTATS AUDIENCIA 

Val la pena constatar que, pel que fa al panorama general de consum de televisió 
convencional, a 2013 s'han potenciat els canals de TDT deis grups Mediaset i 
Antena-3 amb la redifusió de capítols de series i programes encara en antena a les 
cadenes de capc;alera T5 i A3 i també ha augmentat I'audiencia de 8tv, la qual cosa 
suposava d'entrada una reducció en I'audiencia de la resta de cadenes. 

A més a més, durant 2013 BTV ha eliminat de la programació la pel'lícula deis 
dijous i les series diaries, i a setembre TELEMONEGAL, 3 formats que aportaven 
bona part de I'audiencia a 2012. 

Malgrat aixo, I'audiencia de BTV no decau. Ben al contrari, creix. El motiu és la 
consolidació deis informatius, que passen a ocupar la primera posició del rimquing 
d'audiencia de BTV, especialment les edicions de Matí, Migdia i Vespre, així com 
l'Infobarris, tot assolint quotes superiors al 3% habitualment, i amb puntes molt 
superiors. Aquest augment deis informatius, que són bandera actualment de la 
cadena, cobreix amb escreix les baixades anteriorment esmentades. 

També Ártic, programa cultural que comenc;a a setembre de 2013 té audiencies 
superiors al 2'5% de mitjana, impensables per a un programa cultural en prime 
time. El mateix succeeix amb I'infantil Catakrac, que augmenta la seva audiencia 
considerablement. 

Tot aixo fa que BTV tanqui I'any amb una quota d'audiencia d'un 1,3% de mitjana a 
Barcelona, mantenint-se respecte la del 2012., i una audiencia acumulada anual de 
2.927.000 espectadors diferents en tota la se va area de cobertura (Barcelona i area 
metropolitana). 

Una última dada a tenir en compte és que 1.385.000 barcelonins han vist BTV a 
2013, d'un total de 1.485.000 habitants de la ciutat (individus majors de 4 anys. 
Dades KantarMedia). Aixo suposa una penetració del 93%: Tenint en compte les 
zones d'ombra de senyal i aquells que no miren la TV (no tenen aparell o només 
sintonitzen plataformes per cable o sateHit), la penetració és del 100% a la ciutat. 

Segons les dades de l'Omnibus Municipal, es manté la mitjana del 7'2 sobre 10 en 
la nota de valoració de BTV per part deis ciutadans enquestats. 

Es manté el nombre de visites al web de BTV, tot i la desaparició del forum 
"eltempsdelpico", que va aportar a 2012 un gran nombre de visites. 

Respecte a les xarxes, 2013 acaba amb 43.000 seguidors a Twitter, (15.000 més 
que el 2012) en tant que a Facebook es comptabilitzen 19.343 seguidors (tot i la 
perdua de més de 3.000 seguidors de les pagines de El Temps del Picó i 
Telemonegal, acabem I'any sumant 1.200 nous seguidors). 

INFORMATIUS 

Pel que fa als serveis informatius, la novetat de I'any 2013 és I'estrena del 
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programa ENTREVISTA A L'ALCALDE, dirigit i presentat pel director d'informatius de 
BTV, Xavier Muixí. Una lIarga conversa amb I'alcalde que ens permet preguntar-Ii 
sobre els grans temes de ciutat i les principals preocupacions deis ciutadans. El 
programa té una periodicitat semestral. El primer es va emetre el mes de juny i el 
segon, al desembre. 

Una altra novetat de 2013 és I'inici de la transmissió en directe d'esdeveniments de 
ciutat per streaming a través de la pagina web btvnoticies.cat. Entre d'altres oferim 
en directe la roda de premsa de presentació deis festivals GREC i Sonar, la 
presentació de les festes de la Merce i, en I'ambit esportiu, la presentació de Tata 
Martino com a nou entrenador del Barc;a així com alguns partits de l'Europa i el 
Muntanyesa, els equips barcelonins que militen a la tercera divisió. En alguns casos, 
I'ajuntament utilitza el nostre senyal per fer una transmissió paral ' lela a través de 
la pagina web bcn.cat. 

2013 també ha estat un any de consolidació de les edicions informatives de BTV: 
BTV Notícies matí, BTV Notícies migdia, BTV Notícies vespre, Les notícies de les 10, 
les edicions del BTV notícies del cap de setmana, I'Infobarris, i el portal 
btvnotícies.cat a internet. 

Com cada any hem fet una amplia cobertura de les festes de la Merce i transmetem 
en directe el pregó, el toc d'inici, les primeres projeccions a la fac;ana de 
I'ajuntament i les festes castelleres, i actuem com a televisió institucional 
distribuint el senyal a altres televisions. El dia de Sant Jordi, una vegada més en 
col·laboració amb TMB, convertim un BUS TURÍSTIC de la ciutat en un plató 
exterior de BTV, a la plac;a de Catalunya. Des d'alla fem directes per a totes les 
edicions informatives i per al Connexió Barcelona. També varem cobrir de forma 
especial la cavalcada del reis mags. 

També hi ha hagut novetat al Connexió Barcelona que a partir de setembre ha 
ampliat el seu horari d'emissió a dues hores, de 17:30 a 19:30 

Quant als programes informatius espeeials en ressenyem la transmissió de la via 
catalana al seu pas per Barcelona el dia 11 de Setembre i una cobertura 
informativa especial de la inauguració del Born Centre Cultural, amb la instal·lació 
d'un set a la plac;a del Born des d'on varem fer part deis informatius del migdia i del 
vespre. 

PROGRAMES 

Pel que fa als programes de producció propia cal destacar que aquest any s'ha 
consolidat la programació per franges horaries i es remarca la creació del bloc 
cultural de dilluns a divendres de 20:30 a 21:30 des del mes de setembre. 

D'aquests programes de producció propia en destaquem els següents: 

• Artie: Programa, que de dilluns a dijous convida a compartir la cultura en 
totes les seves vessants: arts esceniques, literatura, moda, disseny, arts 
plastiques, arquitectura, gastronomia, art urba, etc. I amb una entrevista diaria 
a un deis protagonistes de la Barcelona més cultural i creativa. Presentat per 
Flora Saura. 

• Terríeoles: L1uís Reales agafa el torn per conversar amb habitants de la terra 
que trepitgen amb forc;a, i que ens explicaran allo que fan, com són com 
pensen 

Memoria 2013 
Man; 2014 

- 52 -



INFORMACIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

• L'ou com baila: És un recull multi plataforma sobre I'actualitat de la setmana. 
Un repas a I'actualitat vista per TV, premsa escrita, Facebook, Twitter, 
Youtube ... amb la mirada particular deis presentadors del programa: l'Iu Forn i 
la Susana Molina. 

• Les flors del mal: Programa presentat per la periodista de successos Xiana 
Siccardi que ens explica casos histories de la cronica negra de Barcelona, amb 
tota la informació sobre testimonis, fets i altres dades destacades de la 
investigació. 

• La galeria deis oficis: una serie de programes que fa un retrat íntim de 
diversos professionals que treballen a Barcelona. Els protagonistes de la serie 
desvetllen com han reinventat un ofici heretat o, en d'altres casos, com es 
guanyen la vida amb feines que fins fa pocs anys no existien. 

• La vida en do/~: de la ma de la Renata Carrillo aprendrem a fer diversos 
postres, així com a preparar decoracions per a festes. 

• Escletxes (Premi Galeristes): una finestra moderna i agil al món creatiu 
d'escultors, pintors, fotografs, dissenyadors de moda, il·lustradors, etc. Les 
obres, les vides i les tendencies, de les persones que componen I'univers 
creatiu catala 

• Si tu vas al cel (amb patinet): Xavier Bertran entrevista a persones 
relacionades, d'alguna manera, amb el món de I'espiritualitat. La majoria són 
gent jove i cap d'ells porta túnica ni resa parenostres abans d'anar a dormir. A 
part de I'entrevista, on ens endinsem en la realitat del personatge que visitem, 
sempre hi ha una part ficcionada que motiva la trobada entre entrevistador i 
entrevistat. 

• Taula reservada: Lali Feliu ens porta les millors receptes de cuina de 
restaurants de Barcelona, que també podem veure a Connexió Barcelona. 

• De visita: cada setmana visitem alguns deis habitatges més singulars de 
Barcelona, exemple deis diferents estils de vida, gustos i creativitat d'aquells 
que han intervingut sobre I'espai més emblematic de la vida familiar. Un espai 
condu'it per la Bea Rodríguez que ens demostra que el disseny, la distribució i 
la decoració d'una casa parlen en veu baixa de la gent que I'habita. 

• La Rambla: en aquesta nova temporada, La Rambla potencia el debat viu i agil 
basat en la pluralitat, opinió i analisi que I'ha convertit en un programa frese i 
vital cada vegada més popular a la ciutat. 

• Moments de Barcelona: programa comercial amb suggeriments de consum i 
oci. 

• Entre vei'ns: programa que recull i explica un mosaic de petites histories que 
cada dia aniran teixint un retrat de la ciutat (3a temporada). 

• Central de neu: programa d'informació sobre les estacions d'esquí catalanes. 

Pel que fa la producció aliena emesa al 2013, en destaquem: 

• Cicles de cinema: Barcelona ... i acció, C1assics, Western, Punt de Mira, Última 
sessió i Una de ... 

• Series: Embruixada, E/s Roper, Invasió, Alfred Hitchcock, Batman, Si, ministre. 

La graella s'ha anat complementant amb programes ja habituals de la cadena com 
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són Telemonegal amb en Ferran Monegal, Respira i A Escena que van finalitzar a 
I'estiu i La Cartel/era, el programa musical Música Moderna i la tertúlia d'esports de 
Pitu Abril, La Porteria que encara continuen a la graella de BTV. 

BTV 2.0 

A principis de 2013 vam concloure la implementació definitiva de les aplicacions de 
BTV i BTVNoticies.cat per a smartphones, tant en lOS com Android, amb el 
conseqüent augment de "contactes" de la marca a través de la xarxa. 

La regularització deis protocols d'actuació a Twiiter i Facebook també van 
aconseguir millorar significativament les visites i interaccions amb els usuaris, amb 
una política de constant evolució ("work-in-progress") de continguts i formats. 

A la web btv.cat vam potenciar la secció d'informació corporativa "Actualitat BlV", 
pujant-Ia al damunt de la portada, amb visió ineludible per qui obre la web. En la 
mateixa línia de ser una web corporativa d'una televisió, el player "en directe" va 
guanyar en presencia a la pantalla passant d'l columna a 2 (sobre 3). Ara gairebé 
no cal ampliar la pantalla d'streaming, que es visiona perfectament en la seva mida 
original. 

Per últim, hem inclos la publicitat de pagament al portal de BTV en diversos formats 
(I'últim són els vídeos "pre-roll" en proves, vídeos amb contingut publicitari que 
s'obren en entrar a qualsevol vídeo de la nostra web). Tanmateix encara no volem 
incloure anunciants a les aplicacions mobils ni a les xarxes. 

ACCESSIBILITAT 

L'exercici 2013, BTV ha mantingut la se va accessibilitat pel col·lectiu de persones 
sordes a través deis avanc;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 2013 ha estat de 483. 

A més BTV ofereix altres emissions accessibles com és el pregó de les festes de la 
Merce. 

RESULTATS ECONÓMICS 

Resultats 

Enguany el tancament de I'exercici ve absolutament condicionat per I'impacte que 
ha suposat en els comptes anuals de la societat el canvi de criteri aplicat per 
l'Agencia Tributaria en les liquidacions d'IVA de la societat segons acta d'inspecció 
signada en disconformitat per part d'ICB el passat 6 de novembre de 2013. 

Com s'explica a la nota 12.5 deis comptes anuals, en base a un informe de la 
Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de 6 de juliol de 
2012 sobre la tributació de l'IVA de I'activitat deis ens públics, I'activitat deis ens 
públics, es considera que la Societat té a efectes de I'lmpost sobre el Valor Afegit, 
el caracter d"'empresa dual", ja que realitza activitats "economiques" (subjectes a 
IVA) i activitats no "economiques" (no subjectes a IVA). 
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En base a aquest caracter d'empresa "dual", estableix la inspecció que la Societat 
només es pot deduir I'IVA suportat en el desenvolupament de les activitats 
"economiques" i aplica la regla de la prorrata, determinant que només es pot deduir 
I'IVA d'aquelles activitats que han estat financ;ades amb els ingressos comercials de 
la societat. 

Aplicant aquesta regla, més del 95% de I'import de les devolucions d'IVA que leB 
ha sol·licitat a Hisenda en els exercicis 2012 i 2013, es considera que són 
indegudes. En conseqüencia la societat ha hagut de provisionar per aquest 
concepte un total de 5.390.123,94 euros, que en la se va practica totalitat han anat 
amb carrec del seu compte d'explotació (sen se considerar que 25.638,38 euros es 
registren com increment d'actiu per I'IVA de compres d'immobilitzat). 

Així, d'una previsió de tancament equilibrat s'ha passat a registrar perdues 
d'1.634.621,68 euros. 

Transferencies corrents 

leB ha rebut transferencies corrents procedents de l'Ajuntament per import de 
17.118.994,00 euros, que representen 2.156.365,30 euros més (+14,41%) que 
I'any anterior. 

D'aquest total, 3.550.000,00 euros s'han aportat de forma extraordinaria per tal 
que la societat pogués suportar patrimonialment I'impacte de la provisió esmentada 
en el punt anterior per raó de la inspecció d'IVA. 

La diferencia, és a dir 13.568.994,00 euros, és la quantitat que leB dedica a 
financ;ar I'activitat que li és propia. Si aquesta xifra la comparem amb la rebuda 
I'any 2012 veiem que les aportacions municipals per financ;ar I'activitat propia d'leB 
han disminuTt de forma significativa en -1.393.634,70 euros (-9,31%). 

Import net de la xifra de negocis 

Pel que fa a I'import net de la xifra de negocis també s'ha vist reduTt. S'ha situat en 
552.136,08 euros front els 638.653,79 euros de I'any anterior. Són 86.517,7 euros 
menys (-13,55%). 

Basicament la davallada es produeix en Publicitat televisiva, concepte que engloba 
vendes de publicitat comercial i intercanvis publicitaris (veure nota 14.3). 

Els intercanvis publicitaris són els que més s'han redu"it (-51.700,78), davallada 
que ve explicada basicament per una regularització i estandardització de les 
condicions deis intercanvis. 

Pel que fa a les vendes de publicitat comercial, enguany el seu import ha estat 
per sobre de I'objectiu pressupostat en practicament un 10% tot i que ha estat 
inferior a la de I'any anterior en 23.594,74€ (-6,7%). 

Les previsions inicials per BTV eren d'un -10%, gracies a un impuls final de la 
inversió institucional, la davallada s'ha situat en el -6,7% esmentat. 

Pel que fa al mercat publicitari general, la televisió va decréixer un 6'2% (dades 
Infoadex), xifra molt similar a la de BTV. No ens consten les dades oficials de 
Televisió local, pero per I'historic de que disposem les davallades són normalment 
més acusad es. 
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Davant la manca d'inversió publicitaria, la televisió comercial va forc;ar encara més 
la situació del mercat, sobretot amb la fusió de diferents cadenes (A3+LaSexta, 
T5+Cuatro) i el consegüent control del mercat per part d'elles. 

Aquesta situació arrossega les cadenes autonomiques que no tenen altre remei que 
rebaixar els preus i anar a la recerca d'anunciants locals que mai abans havien 
tingut presencia a aquestes cadenes. És a dir, entren directament a rebentar el 
mercat propi de les televisions locals . 

lnevitablement les locals hem d'abaixar els preus ja que la nostra inferior cobertura 
geogrMica no permet competir amb els baixos preus de les autonomiques (en el 
nostre cas: TV3 i 8tv). 

En general, la crisis económica, la frenada del consum, i la manca d'accés a credits 
continua essent el factor primordial de la mala situació del mercat publicitari, 
enfocat cada vegada més a internet (puja encara un 5% pero perd molta 
efectivitat), xarxes, nous models de marqueting directe i/o social, i apps per 
smartphones i tablets. 

Finalment, pel que fa a la venda d'imatges i programes, enguany només s'havia 
previst la venda de notícies al servei XN (agencia de notícies) de la XAL. Els 
ingressos per aquest concepte han estat superiors als previstos tot i que inferiors 
en 12.854,16 euros als obtinguts al 2012. Les raons de la davallada venen 
explicades perque I'any 2013 ICB ha deixat de produir peces pel programa La 
Setmana de la XAL que BTV ja no emet i I'any 2012 la XAL va comprar drets 
d'emissió d'una serie de capítols del programa Banda Sonora . 

Hem d'esmentar també que el canvi de parametres en les liquidacions de vendes de 
notícies que aplica la XAL segons nou protocol general de serveis de I'entitat que va 
entrar en vigencia 1'1 de juliol de 2013, perjudica també als ingressos de BTV per 
aquest concepte. L'any 2014 aquesta afectació sera més evident. 

Despeses 
Deixant a banda I'impacte que ha suposat en el compte d'explotació la proVISIO 
efectuada amb motiu de I'acta d'inspecció que hem esmentat en apartats anteriors, 
podem dir que les despeses s'han ajustat als ingressos disponibles per a les 
activitats propies d'ICB. 

El fet de que I'any 2013 la societat hagi disposat de menys recursos per a financ;ar 
I'activitat que li és propia, ha portat a una reducció important de totes les despeses 

Les despeses de personal han representat 20.147,49 euros menys que I'any 
anterior (-1,68%), i les consignades a serveis exteriors s'han redu'it en 
2.225.045,62 euros (-14,9%). 

Aquest fet ha afectat majoritariament a les dotacions per a la programació de BTV. 
Com a conseqüencia s'ha redu'it en 6 el nombre de programes diferents respecte 
deis de I'any 2012 i el nombre d'hores setmanals de primera emissió ha baixat en 
8,11 hores (-400 hores anuals), augmentant per tant, les redifusions en aquest 
mateix nombre d'hores. 

Pel que fa a I'impacte de la provisió realitzada amb motiu de la inspecció d'IVA 
veiem que queda recollit en les partides de tributs, la de deteriorament i variació de 
provisions per operacions comercials i despeses financeres. 

La Societat no té instruments de patrimoni propi. 
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INVERSIONS 

L'any 2013 ICB ha tornat a disposar de 150.000 euros de transferencies de capital 
que s'han destinat en la se va totalitat a noves inversions. 

De les inversions realitzades en destaquem: 

• Adequació del espai de plac;a com a parking 
• Sistemes de mesura Loudness 
• Sistema de copia legal 
• Renovació discos de sistemes crítics, com son els raid's de continu'itat i arxiu 
• Renovacions de monitors, tan de vídeo com d'informatica. 
• Prompter per platós. 

AL TRES INFORMACIONS 

Aquest exercici ICB ha gestionat diferents temes que es relacionen per la seva 
rellevancia per I'entitat: 

• S'ha acordat una rebaixa d'un 10% del preu del contracte de serveis de 
producció de continguts informatius i serveis tecnics de B1V signat amb 
LAVINIA TEC-COM, S.L. Com a conseqüencia d'aquesta reducció, LAVINIA va 
acordar amb els seus treballadors un rebaixa de la despesa en salaris del 
5% que va afectar als seus 154 treballadors. 

• S'ha elaborat una proposta de contracte programa de B1V que el Consell 
d'Administració de la societat va acordar elevar al Consistori el passat 26 de 
juliol. 

• S'ha acordat amb LAVINIA la prorroga del contracte esmentat en el primer 
punt per dos anys més fins el juliol de 2015. 

• S'ha elaborat un informejproposta de model d'explotació directe de la 
freqüencia pública de radio de Barcelona (91.0) per part d'ICB 

• S'ha actualitzat el contracte programa aprovat al mes de juliol afegint 
I'explotació de I'emissora de radio municipal de Barcelona, proposta que el 
Consell d'Administració de la societat va acordar elevar al consistori el 
passat 28 de gener de 2014. 

• S'ha gestionat tot el procés d'inspecció d'IVA, fins a la signatura de I'acta en 
disconformitat i la presentació del recurs davant el Tribunal Economic 
Administratiu Central .. 
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Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d'Administració a Barcelona 
en data 13 de marc; de 2014. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

Sr. Vicenc; Villatoro i Lamolla 
President 

Ibert de Gregorio i Prieto 
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Sr. Ricard Fernández Deu 

Secretari 
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