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• FAY,,~S~"~S 
INFORME D'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

A I'Accionista únic de 
Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. 

Informe sobre els comptes anuals 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la societat Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A., que comprenen el balan~ a 3 I de desembre de 2016, el compte de perdues i 
guanys, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu i la memoria 
corresponents a I'exercici finalitzat en aquesta data. 

Responsabilitat de/s administradors en re/a ció amb e/s comptes anua/s 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de Informació i 
Comunicació de Barcelona, S.A., de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera aplicable a I'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta, i del 
control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

Responsabilitat de /'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada e n la 
nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa 
reguladora de I'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim 
els requeriments d'etica, així com que planifiquem i executem I'auditoria amb la finalitat d'obtenir 
una seguretat raonable de que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix I'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sobre els 
imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen 
del judici de I'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, I'auditor té en compte el 
control intern rellevant per a la formulació per part de I'entitat deis comptes anuals, amb la 
finalitat de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les 
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de 
I'entitat. Una auditoria també inclou I'avaluació de I'adequació de les polítiques comptables 
aplicad es i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com 
I'avaluació de la presentació deis comptes anuals presos en el seu conjunto 

Considerem que I'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base 
adequada per a la nostra opinió d'auditoria. 
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Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la societat Informació i Comunicació 
de Barcelona, S.A. a 31 de desembre de 2016, així com deis seu s resultats i fluxos d'efectiu 
corresponents a I'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 que hi estiguin continguts. 

Parógraf d'emfasis 

Cridem I'atenció sobre allo que es detalla a la nota 13.2 de la Memoria adjunta sobre la situació 
deis diversos procediments judicials oberts en els que la societat ha estat demandada en materia 
de dret i quantitat i per acomiadament per diversos tercers que no formen part de la seva 
plantilla. La societat i els seu s assessors legal s estimen probable el risc d'una sentencia 
condemnatoria de pagament, que ha estat quantificat en 8.219.525,75 euros. Tanmateix degut a 
que la sentencia condemna a la entitat de forma solidaria amb les productores codemandades, el 
risc estimat que haura d'assumir la societat ha estat quantificat en 4.109.762,87 euros, registrant-
se per tant una provisió per aquest importo La suficiencia de la dotació registrada queda 
condicionada a la capacitat financera de les societats codemandades Aquesta qüestió no modifica 
la nostra opinió. 

Altres qüestions 

Els comptes anuals de Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. corresponents a 
I'exercici finalitzat el 31 de desembre de 20 15 van ser auditats per un altre auditor que va 
expressar una opinió favorable sobre ells el 4 d'abril de 2016. 

Informe sobre altres requeriments legal s i reglamentaris 

L'informe de gestió adjunt de I'exercici 2016 conté les explicacions que els administradors 
consideren oportunes sobre la situació de la societat, I'evolució deis seus negocis i sobre al tres 
assumptes i no forma part integrant deis comptes anuals. Hem verificat que la informació 
comptable que conté I'esmentat informe de gestió concorda amb la deis comptes anuals de 
I'exercici 2016. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de I'informe de gestió 
amb I'abast esmentat en aquest mateix paragraf i no inclou la revisió d'informació diferent de 
I'obtinguda a partir deis registres comptables de la societat. 

Barcelona, 21 de mar«; de 20 I 7 

Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. 
N°ROACSO?2-:~~~ __ 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA-CASAS, 
Auditora 
Consultor.;, S.L. 

Any 2017 Num. 20/17/04194 
IMPORT COl·LEGIAL: 96,00 EUR 

........................... 
Informe d"auditoria de comptes subjecte 

a la normativa d'auditoria de comptes 
espanyota o internacional 
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ICO INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

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

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2016 

1) Balan<;os al 31 de desembre de 2016 i 2015 

2) Comptes de Perdues i Guanys corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2016 i 
2015 

3) Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2016 i 
2015 

4) Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exerCICIS 
anuals acabats el 31 de desembre de 2016 i 2015 

5) Memoria anual de I'exercici 2016 

Memoria 2016 
Mar¡¡: 2017 

- 1 -



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

INFORMACIO 1 COMUNICACIO DE BARCELONA, S.A 

BALANC;:OS AL 31 DE DESEMBRE DE 2016 1 2015 (en euros) 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 
Concessions, patents, lIice!ncies, marques i 
similars 
Aplicacions informatiques 

Immobilitzat material 
Instal·lacions tecniques i altre immobilitzat 
material 

Inversions financeres a lIarg termini 
Altres actius financers 

Actius per impost diferit 

ACTIU CORRENT 

Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 
Clients per vendes i prestacions de serveis 
Clients, empreses del grup i associades 
Actius per impost corrent 
Altres credits amb Administracions Públiques 
Deteriorament credits Administracions 
Públiques 
Altres actius financers 

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 

TOTAL ACTIU 

Notes 

6 

7 

8 

12.3 

8.4 
8/15 .2 

12.1 
12.1 

12.1 
8.6 

2016 

3.907.86954 

108.996,70 

1.493.381,84 

2.067.159,69 

238.331,31 

7.803.566 27 

212.873,35 
5.677.828,87 

95.665,48 
7.227.525,41 

(-) 6.179.378,06 
59.511,84 

33.152,92 

676.386,46 

11.711.435 81 

les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant del 8alan,. al 31 de desembre de 2016 

Memoria 2016 
Mar<¡: 2017 

- 2 -

2015 

3.209.085 78 

88.624,42 

932.341,55 

2.087.707,87 

100.411,94 

4.789.72369 

99.762,79 
3.433.756,54 

16.315,24 
6.882.729,18 

(-) 6.179.378,06 
57.411,84 

36.546,95 

442.579,21 

7.998.809 47 



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

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

BALANC;OS AL 31 DE DESEMBRE DE 2016 1 2015 (en euros) 

PATRIMONI NET 

Fons Propis 

Capital 
Capital escripturat 

Reserves 
Reserva legal 
Altres reserves 

Altres aportacions socis 

Resultats negatius d'exercicis anteriors 

Notes 

9 

Resultat de I'exercici 3 

5ubvencions, donacions i lIegats rebuts 11 

PASSIU NO CORRENT 

Provisions a lIarg termini 

Altres deutes a lIarg termini 

Passius per impost diferit 

PASSIU CORRENT 

Provisions a curt termini 
Altres provisions 

Deutes a curt termini 
Altres passius financers 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 
ProveIdors 
ProveTdors empreses del grup i associades 
Remuneracions pendents de pagament 
Altres deutes amb Administracions Públiques 

TOTAL PATRlMONI NET 1 PASSIU 

13 

10.1 

12.3 

10.2 

10.2 
10.2 / 15.2 

10.2 
12.1 

2016 

1.568.170 10 

853.17629 

1.457.449,25 

280.809,80 
1.066.230,55 

2.000.000,00 

-
(-) 3 .951.313,31 

714.99381 

6.425.031 32 

6.176.922,56 

9.777,46 

238.331,30 

3.718.234 39 

-

847.755,64 

2.720.732,81 
24.531,34 
25.217,20 
99.997,40 

11.711.435,81 

2015 

3.570.214,07 

2.804.489,60 

1.457.449,25 

32.426,43 
964.895,28 

-
(-) 2.134.115,02 

2.483.833,66 

765.72447 

2.676.685,14 

2.067.159,69 

354.283,95 

255.241,50 

1.751.910,26 

32.440,62 

366.117,66 

1.208.796,26 
18.300,33 
23.951,05 

102.304,34 

7.998.80947 -
~
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20161 2015 

(en euros 

Notes 2016 2015 

OPERACIONS CONTINUADES 

Import net de la xifra de negocis 
Prestaclons de serveis 14.3 334.224,47 428.547,41 

Altres ingressos d'explotació 
Subvenclons d'explotacl6 incorporades al resultat de I'exerclci 11.3 15.669.752,00 17.159.000,00 
Altres Ingressos 14.4 505.620,62 89.797,05 

Despeses de personal 
Sous, salarls i asslmllats 14.1 (-) 945.126,49 (-) 1.044.474,47 
Carregues soclals 14.1 (-) 180.180,49 (-) 208.230,24 

Altres despeses d'explotació 
Serveis exterlors 14.2 (-) 15.307.608,93 (-) 13.756.514,75 
Tributs 14.2 (-) 2.909,39 (-) 4.459,46 
Perdues per deteriorament I variaci6 de provlsions per operacions 
comerclals 8 .5/14.2 - (-) 1.058,75 

Amortització de I'immobilitzat 617 (-) 390.289,08 (-) 415.832,84 

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 11 367.454,54 431.277,69 

Altres resultats 13.2 (-) 4.140.193,20 5.900,28 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (-) 4.089.255,95 2.683.951 92 

Ingressos financers 
De valors negociables I altres Instruments flnancers de tercers 23,27 1.019,97 

Despeses financeres 
Per actualltzacl6 de provislons - (-) 422,00 

RESULTAT FINANCER 23,27 597,97 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (-) 4.089.232,68 2.684.549 89 

Impost sobre beneficis 12.2 137.919,37 (-) 200.716,23 

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIDNS 
CONTINUADES (:13.951.313,31 2.483.833 66 

Resultat de I'exercici procedent d'activitats interrompudes net 
d'impostos - -

RESULTAT DE L'EXERCICI (-) 3.951.313,31 2.483.833,66 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant del Compte de perdues i guanys de I'exercici a ~~~. 
de desembre de 2016. ~ ~~ co~ 

Memoria 2016 
Mari; 2017 
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ICO INFORMACIÓ I 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 2016 1 2015 

(EN EUROS) 

a) ESTATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 1 2015 

Notes 2016 2015 

Resultat del compte de perdues i guanys (-) 3.951.313,31 2.483.833,66 

Ingressos i des peses imputades directament en 11 el patrimoni net 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 299.813,70 299.684,34 
Efecte impositiu (-) 74.953,43 (-) 74.921,09 
Efecte impositiu exercicis anteriors - 12.98833 

224.86027 237.75158 

Transferencies al compte de perdues i guanys 11 Subvencions, donacions i lIegats rebuts (-) 367.454,54 (-) 431.277,69 
Efecte impositiu 91.86362 107.81942 

1:1 275.59093 (-) 323.458 27 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (-) 4.002.043,97 2.398.126,97 

Les Notes 1 a 18 descrltes en la Memoria formen part Integrant de I'estat de canvis en el patrimonl net corresponent a 
I'exerclci acabat el 31 de desembre de 2016 

Memoria 2016 
Marfl: 2017 

- 5 -



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

;ALDO INICI DE 
_'EXERCICI 2015 

rotal ingressos i despeses 
'econeguts 2015 
!!'Itres variacions del 
Jatrimoni net 

;ALDO, FINAL DEL 
:XERCICI 2015 

; ALDO INICI DE 
_'EXERCICI 2016 

rotal ingressos i despeses 
'econeguts 2016 
!!'Itres variacions del 
Jatrimonl net 

;ALDO, FINAL DEL 
:XERCICI 2016 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 

(en euros) 

b) ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2015 (en euros) 

Resultats 
Capital Aportaclons de negatlus d 'exercicis Resultat de 

escri pturat Reserves soci anterlors I'exercici 

1.457.449,25 990 .201,57 (-) 2.134.115,02 7 .120,14 

2.483 .833,66 

7 .120,14 (-) 7 .120, 14 

1.457.449,25 997.321,71 (-) 2.134.115,02 2.483.833,66 

1.457.449,25 997.321,71 (-) 2.134.115,02 2.483.833,66 

(-) 3.951.313,31 

349.718,64 2.000 .000,00 2.134.115,02 (- )2.483.833,66 

1.457.449,25 1.347.040,35 2.000.000,00 (-) 3 .951.313,31 

Subvencions, 
donacions I 

lIegats rebuts TOTAL 

851.431,16 1.172.087,1 

(-) 85.706,69 2.398.126,9 

765.724,47 3.570.214,0 

765.724,47 3.570.214,0 

(-) 50.730,66 (-) 4 .002 .043,9 

2.000 .000,0 

714.993,81 1.568.170,1 

les Notes 1 a 18 descrltes en la Memoria formen part Integrant de I'estat de canvis en el patrlmoni net corresponent a 
l'exercici acabat el 31 de desembre de 2016 ~ 
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INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20161 
2015 

(en euros) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 
Resultat de I'exercicl abans de impostos 
Ajustaments del resultat 
Amortització de I'immobilitzat (+) 
Variacions de provisions (+/-) 
Imputació de subvencions (-) 
Resultats per baixa i alienació de I'immobilitzat 
Ingressos financers 
Despeses financeres 
Altres ingressos i despeses (+/-) 
Canvis en el capital corrent 
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 
Altres actius corrents (+/-) 
Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 
Altres passius corrents (+/-) 
Altres actius i passius no corrents (+/-) 
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
Pagament d'interessos 
Cobrament d'interessos 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE INVERSIÓ 

Pagaments per inversions (-) 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
Altres actius financers 
Fluxos d'efectiu de les activitats de inversió 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANC;AMENT 
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts (+) 
Altres aportacions de socis 
Fluxos d'efectiu de les activitats de finan~ament 

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

Notes 2016 

(-) 4.089.232,68 
4.100.133,52 

6i7 390.289,08 
4.077.322,25 

11 (-) 367.454,54 
-

(-) 23,27 
-

(-) 1.125.777,46 
(-) 2.783.426,36 

3.394,03 
1..517.126,38 

481.637,98 
(-) 344.506,49 

23,27 
-

23,27 
(-) 1.114.853,35 

(-) 951.153,47 
6 (-) 63.605,59 
7 (-) 908.096,06 
8 20.548,18 

(-) 951.153,47 

299.813,70 
11 299.813,70 

2.000.000,00 
2.299.813,70 

233.806,88 
442.579,21 
676.38609 

Les notes 1 a 18 descrites a la Memoria formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'Efectiu 
desembre de 2016 

Memoria 2016 
Mar~ 2017 
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2015 

2.684.549,89 
(-) 19.129,50 

415.832,84 
(-) 3.086,68 

(-) 431.277,69 
-

(-) 1.019,97 
422,00 

-
(-) 2.881.601,48 

(-) 3.170.889,12 
(-) 13.231,18 
(-) 18.972,16 
(-) 32.792,87 

354.283,85 
597,97 

(-) 422,00 
1.019,97 

(-) 215.583,12 

(-) 316.064,28 
(-) 828,00 

(-) 298.856,34 
(-) 16.379,94 

(-) 316.064,28 

299.684,34 
299.684,34 

-

299.684,34 

(-) 231.963,06 

~~2,27 
~4'4Q 7-9 21 
~. 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2016 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

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

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

L'any 2014 es van modificar els estatuts i el Reglament esmentat per tal 
d'incorporar-hi el servei públic de radio local (Freqüencia 91.0 FM) 
encomanat inicialment a ICB en virtut de I'acord de la Comissió de 
Govern de l'Ajuntament de Barcelona de 18 de desembre 2013, En 
aquesta modificació d'estatuts també es va procedit a realitzar el canvi 
del domicili social a Plac;a Tisner, 1, 08018 Barcelona. 

Aquesta modificació va estar aprovada en la sessió del plenari del 
consell municipal de l'Ajuntament de Barcelona el 25 de juliol de 2014. 

L'any 2016 va tenir lIoc la darrera modificació d'estatuts, relativa al 
nombre de membres del Consell d'Administració que passara a estar 
format per un mínim de 5 i un maxim de 7 membres. Aquesta 
modificació va ser aprovada el 23 de desembre del 2016 pel plenari del 
consell municipal. 

La Societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 
5.486, lIibre 4.788, folí 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 dels~ 
serveis de comunicació audiovisual de radio o de televisió ~C;¡ ~;l.íS DI::' '\ 
l'Ajuntament de Barcelona li encarregui, així com la posada a dispE>§lci ~ ~;¡-;, co~ 
del públic de continguts audiovisuals o de transmissió de dades,i'~jul l1l~~ ~ ~ 
quines siguin la forma de distribució, emissió o comunicació púb{¡éá i r~l ' \ (f ~ 
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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. 

1.3 - 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.O. 1.514/2007, i d'acord amb les 
successives modificacions en el seu cas, amb I'objecte de mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les 
seves operacions, del canvis en el patrimoni net així com de la veracitat 
deis fluxos incorporats en I'estat de fluxos d'efectiu. 

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

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

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per la Oirecció 
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 histórica 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 miIlO;;~\ 
anuals, qualsevol modificació en el futur d'aquestes estimacip,k'S ~ ~ 
informació disponible a la data de formulació deis presents comp~é~ '::i ~~" "" "'{, ~ 

s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconei~elit ~ j(' ~ 
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I'efecte del canvi en I'estimació realitzada en el compte de perdues 
guanys de I'exercici en qüestió. 

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 i altres responsabilitats 
(Nota 4.6 , 12 i 13). 

• Impostos diferits (Nota 4.6 i 12.3). 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2016 i 2015 s'han formulat d'acord 
amb I'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent 
seguint en la se va 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 2016 formulada pel 
Consell Administració de la Societat i que haura de ratificar la Junta 
General d'Accionistes es la següent: 

Base: 
Resultat de I'exercici 

Aplicació: 
Resultats negatius 

anteriors 

(-) 3.951.313,31 

d'exercicis 
- 3 .951.31 ~ ;>í80¿.' 

3.2 -

f:. {J ~-n °0 lti0:J lf1(j,,~ft~~ ~ 
No existeixen limitacions estatutaries a la distribució de dividends . . j i~' ') ~ 
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Nota 4- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en 
I'elaboració deIs seus Comptes Anuals per a I'exercici 2016, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible 

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

a) Patents, IIicencies, marques i similars 

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

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 des peses en el moment 
en que es produeixen. 

4.2 - Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es traba 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 IIoc .~ 
un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capac' , ~TS 01::'2' 
productiva són capitalitzats com a més valor del bé. , 0) ,~'\''''''''I o~ 

<t",:<:< "O ! 5? &,; \ ' ,(,' -;:{. \ 
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Les despeses financeres directament atribu"ibles a I'adquisició o 
construcció d'elements de I'immobilitzat que necessiten un període de 
temps superior a un any per estar en condicions d'ús s'incorporen al seu 
cost fins que es troben en condicions de funcionament. 

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

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 beneficrin 
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 
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 i radio BFM. ~=~ 
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4.3 - Arrendaments 

Els lIoguers 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 2016 (i 2015) 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. 

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 ti pus d'interes efectiu, amb 
excepció deis préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a 
un any que es continuen valorant pel seu valor raonable, quan I'efecte:::.--:::=~ 
de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. X\\Io.íS o~ 

~ /, .... ~-,." °0 
o >Y-~fI_~ • ~ 'Q- '. ~ ~ '<) 

o ~~~"'1 /\ Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en qua~ties il'~J' \ ,(f. ~ 
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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: 

• Fiances i diposits constitu"its a lIarg termini. 
• Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als 

saldos de clients i d'empreses del grup i associades per 
prestacions de serveis. 

4.5 - Passius financers 

La Societat fixa la categoria deis seus passius financers en el moment 
del seu reconeixement inicial i revisa la mateixa a cada data de 
tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta 
classificació depen de la finalitat per la qual aquests passius han estat 
formalitzats. 

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

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

La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la 
categoria de debits i partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu 
valor raonable, que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, 
correspon al preu de 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'inte~~ 
efectiu, amb excepció deis debits i partides a pagar amb venci "}(ríi: ~n.o ... ~ (:;j 
superior a un any que es continuen valorant pel seu valor ra.oá"ati f¡!-; o~-f ;~ 
quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui Signifi 4~'ti u. (;F.{'~. ~ ~ 
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Els instruments financers que la Societat classifica en aquesta categoria 
són els següents: 

• ProveIdors 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 proveidors empreses del grup 
i associades. 

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

4.6 - Impost sobre beneficis 

La despesa (ingrés) per I'impost sobre beneficis és I'import que, per 
aquest concepte, es merita en I'exercici i que compren tant la despesa 
(ingrés) per impost corrent com per impost diferit. 

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al 
compte de perdues i guanys tenint en compte I'aplicació deis beneficis 
fiscals 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. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, 
sobre les diferencies temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals 
deis actius i passius i els seus valors en lIibres. 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 balanc; i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu 
per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

Memoria 2016 
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per impostos diferits, amb el límit d'aquests últims, comptabilitzats amb 
el mateix termini de reversió. 

4.7 - Subvencions, donacions i lIegats de capital rebuts 

Les subvencions que tinguin caracter reintegrable es registren com a 
passius fins que compleixin les condicions per a considerar-se no 
reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren 
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen 
com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma 
correlacionada amb les despeses 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 alió previst per la legislació vigent (Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local i Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per la prestació deis serveis públics, 
en I'ambit de les competE!ncies de l'Ajuntament de Barcelona, la Societat 
rep d'aquest, el finan¡;ament pressupostari, el qual es reflecteix a 
I'epígraf d'ingressos "Subvencions d'explotació incorporades al resultat 
de I'exercici" del compte de perdues i guanys. 

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

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició de 
I'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de I'exercici en 
proporció a I'amortització deis corresponents actius o, en el seu cas, 
quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o 
baixa en balan¡;. 

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. /0~ 
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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 seva activitat, deduint els 
descomptes, I'impost sobre el valor afegit i altres impostos relacionats 
amb les vendes. 

Els ingressos per prestacions de serveis es reconeixen quan compleixen 
els següents requisits: 

Memoria 2016 
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• L'import deis ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 

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

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilit~ X'-I\IS D{:' 
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Els ingressos per prestacions de serveis de la Societat són els següents: 

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

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

4.10 - Medi ambient 

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

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 economica 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 

a) Risc de credit 

Memoria 2016 
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El risc de credit es troba a I'efectiu i a equivalents de I'efectiu, alxl 
com de deutors comercials o d'altres deutes, incloent comptes 
pendents de cobrament i transaccions compromeses. 

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

b) Risc de tipus d'interes 

No existeix. 

c) Risc de liquiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que 
implica la disponibilitat de finan<;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. 

Nota 6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

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

EXERCICI2016: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2016 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Memoria 2016 
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Concessions, 
patents, 

llicencies, 
marques i 
similars 

244.019,81 

244.01981 
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Aplicacions 
informatiques 

810.476,90 
63.605,59 

874.08249 

Total 
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Saldo a 1.1.2016 -244.019,81 -721.852,48 -965.872,29 
Dotació a I'amortització de I'exercici -43.233,31 -43.233,31 
Baixes 
Saldo a 31.12.2016 -244.019,81 -765.085,79 -1.009.105,60 

VALOR NET A 31.12.2016 108.996,70 108.996,70 

EXERCICI2015: 
Concessions, 

patents, 
llicencies, 
marques i Aplicacions 
similars informatiques Total 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2015 244.019,81 809.648,90 1.053.668,71 
Addicions 828,00 828,00 
Baixes 
Saldo a 31.12.2015 244.019(81 810.476(90 1.054.496(71 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2015 (-) 244.019,81 (-) 668.708,12 (-) 912.727,93 
Dotació a I'amortització de I'exercici (-) 53.144,36 (-) 53.144,36 
Baixes 
Saldo a 31.12.2015 (-) 244.019(81 (-) 721.852,48 (-) 965.872(29 

VALOR NET A 31.12.2015 88.624,42 88.624,42 

6.2 - Les addicions deis d'exercicis 2016 i 2015 inclouen principalment 
I'adquisició de lIicencies de software per als sistemes de producció. 

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

Memoria 2016 
Mar~ 2017 

• 

• 

Concessions, patents, lIicemcies, 
marques i similars 
Aplicacions informatiques 
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2016 2015 

244.019,81 244.019,81 

667.851,99 
911.871,80 
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6.4 - Les subvencions rebudes relacionades amb I'immobilitzat intangible així 
com els actius relacionats es mostren a continuació: 

EXERCICI 2016: 

(Nota 11) 
Baixes Subvencions Cost deis Valor net 

Subvencions de material pendents actius comptable 
rebudes subvencionat tras~as (a2 relacionats deis actius 

Concessions, patents, marques i 174.690,00 174.690,00 
similars 
Aplicacions informatiques 795.182!48 106.212!31 795.182!48 106.212!31 

969.872,48 106.212,21 969.872,48 106.212,31 

(a): bruts de /'efecte impositiu. 

EXERCICI 2015: 

(Nota 11) 
Baixes Subvencions Cost deis Valor net 

Subvencions de material pendents actius comptable 
rebudes subvencionat tras~as (a2 relacionats deis actius 

Concessions, patents, marques i 174.690,00 174.690,00 
similars 
Aplicacions informatiques 734.479!04 88.624!42 734.479104 88.624142 

909.169,04 88.624,42 909.169,04 88 .624,42 

(a): bruts de /'efecte impositiu. 

6.5 - 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: 

Memoria 2016 
Mar~ 2017 
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EXERCICI 2016: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2016 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2016 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2016 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2016 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2016 

EXERCICI 2015: 

Memoria 2016 
Mar~ 2017 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2015 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2015 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2015 
Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 
Saldo a 31.12.2015 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2015 

- 22 -

Instal-lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

11.770.359,95 
908.096,06 

12.678.456,01 

(-) 10.838.018,40 
(- ) 347.055,77 

(-) 11.185.074,17 

1.493.381,84 

Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

11.471.503,61 
298.856,34 

11.770.359,95 

(-) 10.475.329,92 
(-) 362.688,48 
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7.2 - Les addicions deis exercicis 2016 i 2015 corresponen principalment a 
I'adquisició de material audiovisual i equipament informatic. 

7.3 - 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 
Altres instal·lacions 

2016 

8.977.192,12 
588.952,46 
536.291,47 
261.561,35 

10.363.997,40 

2015 

8.872.403,36 
585.519,00 
529.852,91 
210.219,45 

10.197.994,72 

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

EXERCICI 2016: 

Baixes Valor net 
Subvencions 

rebudes 
de material 

subvencionat 

(Nota 11) 
Subvencions 

pendents 
traspas Ca) 

Cost deis actius comptable deis 

• 

• 
• 

Instal·lacions tecniques 
equips de televisió 
Mobiliari 
Equips Informatics 

10.164.336,29 
662.258,19 
544.639,98 

11.371.234,46 

(a): bruts de / 'efecte impositiu. 
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736.777,93 
48.949,52 
61.385,35 

847.112,80 

relacionats actius 

10.164.336,29 
662.258,19 
544.639,98 

11.371.234,46 

736.777,93 
48.949,52 
61.385,35 

847 .. 112,80 
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EXERCICI 2015: 

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 

Mobiliari 
Equips Informatics 

9.961.908,00 
658.571.19 
512.223,62 

11.132.702,81 

(a): bruts de /'efecte impositiu. 

816.959,53 
57.607,09 
57.774,93 

932.341,55 

9.961.908,00 
658.571,19 
512.223,62 

11.132.702,81 

7.5 - 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. 

7.6 - Al 31 de desembre de 2016 i 2015 no s'ha produ'it cap deteriorament de 
valor deis diferents actius de la Societat. 

7.7 - Segons resolució adoptada per I'alcaldia en data 4 d'octubre de 2006, 
l'Ajuntament de Barcelona ha cedit I'ús gratu'it de la planta baixa i 
primera de la finca del carrer Almogavers núm. 177 seu de I'entitat 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 

Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

8.1 - Categories d'actius financers 

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

Actius financers a 31.12.2016: 

Memoria 2016 
Man; 2017 
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ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

Credits, 
derivats 
i altres 

2.067.15969 
2.067.159,69 

Credits, 
derivats 
i altres 

5.950.21406 
5.950.214,06 

Actius financers a 31.12.2015:. 

Memoria 2016 
Man;: 2017 

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 
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Credits, 
derivats 
i altres 

2.087.707,87 

2.087.707,87 

Credits, 
derivats 
i altres 

3.590.931,17 

3.590.931 17 
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8.2 - Actius financers a lIarg termini 

Els actius financers a lIarg termini del 2016 han tingut el següent 
moviment: 

EXERCICI 2016 

Saldo a 01.01.2016 
• Recuperació diposit lIiurat a XARXA 

AUDIOVISUAL LOCAL S.L. 
Saldo a 31.12.2016 

EXERCICI 2015 

• Pagament de I'acord de liquidació derivat de 
I'acta incoada per l'Administració en data 6 de 
novembre de 2013 en concepte d'IVA del 
període compres entre 1'1 de gener i el 30 de 
juny de 2013, la qual ha estat signada en 
disconformitat i pendent de resolució (veure al 
respecte Nota 12.5) 

• Pagament de I'acord de liquidació derivat de 
I'acta incoada per l'Administració en data 4 de 
juliol de 2014 en concepte d'IVA del període 
compres entre 1'1 de juliol i el 31 de desembre 
de 2013, la qual ha estat signada en 
disconformitat i pendent de resolució (veure al 
respecte Nota 12.5) 

• Pagament de les notificacions de resolució amb 
liquidació provisional emeses per 
l'Administració en dates 22 i 30 d'octubre de 
2014 en concepte d'IVA del període compres 
entre 1'1 de gener i el 30 de setembre de 2014, 

• Diposit lIiurat a XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 
S.L. 

• Pagament de les notificacions de resolució amb 
liquidació provisional emeses per 
l'Administració en dates 13 de gener i 4 de 
setembre de 2015 en concepte d'IVA del mes 
de novembre i desembre 2014 respectivament, 

• Retrocés per devolució de les notificacions de 
resolució amb liquidació provisional emeses per 
l'Administració a favor de la societat en dates 
17 i 25 de febrer i 29 de desembre de 2015 en 
concepte d'IVA del mes mar<;, maig, agost i 
octubre 2014 respectivament, 

Memoria 2016 
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2.087.707,87 

(-) 20.548,18 
2.067.159,69 

1.959.650,42 

64.659,34 

26.469,99 

20.548,18 

23.652,28 
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• Cobrament corresponent a la correcció per 
error del percentatge de l'Administració en el 
dllcul del 2013 

Saldo a 31.12.2015 
(-) 2.391,60 

2.087.707,87 

El saldo a 31 de desembre del 2016 presenta la següent composició : 

• Pagaments deis acords de liquidació derivats de les actes incoades 
per l'Administració en concepte d'iva que es descriuen a la nota 
12.5. 

Els imports satisfets en relació a I'IVA, vinculats a les provisions 
constitu'ides pel mateix concepte que es descriuen a la Nota 12.5 i 13, 
figuren valorats pel seu valor nominal, ates que no resulta possible 
avaluar objectivament un horitzó temporal per a la resolució de les 
reclamacions presentades davant de l'Administració. 

8.3 - 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 
associades (nota 15.2) 

• Altres actius financers (Nota 8.6) 

2016 

212.873,35 

5.677.828,87 
59.511,84 

5.950.214,06 

2015 

99.762,79 

3.433.756,54 
57.411,84 

3.590.931,17 

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

Memoria 2016 
Mar~ 2017 

• Xarxa Audiovisual Local, E.P.E. 
• Publionda S.L. 
• Media Planing Group 
• Group M. Publicidad Worlwide, S.A. 
• Carat España S.A. 
• Bcn Audiovisual, S.L. 
• Arena Media Como España 
• Organización y Habilidades Multimedia 
• Havas Media Group Spain S.A. 
• Fundació Barcelona Cultura 
• Multiservice Banhof S.A. 
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2016 2015 

9.303,47 
4.970,20 
7.570,95 

43.345,04 
46.279,01 

5.082,00 
11.062,07 
30.000,00 

4.247,10 

2.613,60 
6.333,50 

36.522,97 
8.544,86 
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• JcDecaux 29.040,00 
• Paralelos Musicales S.L. 2.686,20 
• Serveis Funeraris de Barcelona 7.260,00 
• Altres 21.973,51 17.404,88 

212.873,35 99.762,79 

8.5 - Els moviments de I'exercici 2016 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: 

• Provisions per deteriorament a 1'1.1.2016 
• Correcció valorativa per deteriorament exercici 

2016 
• Provisions per deteriorament a 31.12.2016 

79.946,62 

79.946,62 

Els moviments de I'exercici 2015 d'aquests comptes correctors, es 
detallen a continuació: 

• Provisions per deteriorament a 1'1.1.2015 
• Correcció valorativa per deteriorament exercici 

2015 (Nota 14.2) 
• Provisions per deteriorament a 31.12.2015 

78.887,87 

1.058,75 
79.946,62 

8.6 L'import classificat com a Altres actius financers correspon al dipósit 
realitzat per I'anunci de recurs de suplicació a la sentencia per les 
demandes en reconeixement de dret i quantitat (Nota 13.2) 

Nota 9 - FONS PROPIS 

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

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

Memoria 2016 
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• Reserva legal 
• Reserves voluntaries 

2016 

280.809,80 
1.066.230,55 
1.347.40,35 

2015 

32.426,43 
964.895,28 

997.321,71 

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 - En data 30 de desembre 2016 l'Ajuntament de Barcelona va autoritzar a 
la Societat una transferencia de capital extraordinaria per un import de 
2.000.000,00 euros per restablir I'equilibri patrimonial. 

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 2016: 

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

Garanties rebudes a lIarg 
termini 9.777 46 9.777 46 

- 9.777..L46 9. 777..L46 

Els imports 9.777,46 euros, corresponen a les garanties definitives per 
compliment deis contractes signats amb Serveis Integrals Unitecnic S.L. 
de 5.927,46 euros i venciment 19 de maig 2018 amb i Mediaproducción 
S.L.U. de 3.850,00 i venciment 13 de setembre 2018. 

Memoria 2016 
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PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

Debits i partides a pagar - 3.618.236,99 3.618.236,99 

- 3.618.236 99 3.618.236 99 

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2015: 

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

Garantia rebuda a lIarg 
termini - 354.283,95 354.283,95 

- 354.28395 354.28395 

L'import de 354.283,95 euros correspon a la garantia definitiva rebuda 
per compliment del contracte signat amb BeN AUDIOVISUAL,S.A. ellO 
de novembre del 2015 i que el seu venciment és 1 de novembre del 
2017. 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de 

Categoria credit 

Debits i partides a pagar -

-

10.2 - Passius financers a curt termini 

10.2.1 - La composició 
és el següent: 

Memoria 2016 
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Derivats i 
altres 

1.617.165,30 

1.617.165,30 

Total 

1.617.165,30 

1.617.165,30 
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Categories 

Debits i partides a pagar 

- Prove'idors d'immobilitzat 
- Garanties a curt termini 
- Prove'idors 
- Prove'idors, empreses del grup i associades 
(Nota 15.2) 
- Remuneracions pendents de pagament 

Altres 
passius 

financers 

489.771,69 
357.983,95 

2.720.732,81 

24.531,34 
25.217,20 

3.618.236,99 

Total 

489.771,69 
357.983,95 

2.720.732,81 

24.531,34 
25.217,20 

3.618.236,99 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2015 era la 
següent: 

Categories 

Debits i partides a pagar 

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

Altres 
passius 

financers 

366.117,66 
1.208.796,26 

18.300,33 
23.951,05 

1.617.165,30 

Total 

366.117,66 
1.208.796,26 

18.300,33 
23.951,05 

1.617.165,30 

10.2.2 - Informació sobre el període mitja de pagament a prove'idors. Disposició 
addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

Període mig de pagament a prove'idors 
Rati de les operacions pagades 
Rati de les operacions pendents de pagament 

Total pagaments realitzats 
Total pagaments pendents 

Memoria 2016 
Marry 2017 
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2016 
Dies 
-8.04 

-10,22 
7 

Import (euros) 
17.876.640,82€ 

2.570.152,69 

2015 
Dies 

-15,56 
-16,21 
-3,09 

Import (euros) 
16.666.789,52€ 

866.838,~ 
~,\" I-" 
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10.2.3 - La Societat durant els exerclcls 2016 i 2015 no ha formalitzat cap 
polissa de credit ni cap operació d'endeutament. 

Nota 11 - SUBVENCIONS. DONACIONS I LLEGATS REBUTS 

11.1 - Els moviments registrats I'exercici 2016 en I'epígraf de subvencions, 
donacions i lIegats rebuts es resumeixen tot seguit: 

Saldo a 1.1.2016 
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 31.12.2016 

765.724,47 

224.860,27 
(-) 367.454,54 

91.863,61 
714.993,81 

Els moviments registrats de I'exercici 2015 van ser els següents: 

Saldo a 1.1.2015 
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) 
Reclassificació derivada deis canvis aprovats 
en els tipus impositius 
Saldo a 31.12.2015 

851.431,16 

224.763,25 
(-) 431.277.69 

107.819,42 

12.988,33 
765.724,47 

11.2 - El saldo d'aquest epígraf té el seu origen en les subvencions, no 
reintegrables, quins imports originaris es detallen a continuació: 

Data Import 
ConceE!te Ens Públic concessló concedlt 

Equlpament audiovisual, informatlc 
mobiliarl I altre Immobilltzat Ajuntament de Barcelona 2002 634.606,05 
Equipament audiovisual, informatlc 
moblliari I altre Immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2003 1.650.000,00 
Equlpament audiovisual, Informatic 
moblliarl I altre Immobilltzat Ajuntament de Barcelona 2004 110.700,00 
Equipament audiovisual, Informatlc 
moblliari I altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2005 
Equlpament audiovisual, informatic 
mobiliari i altre immobllitzat Ajuntament de Barcelona 2006 
Equlpament audiovisual, Informatlc 
moblliarl i altre Immobllitzat Ajuntament de Barcelona 2007 
Equlpament audiovisual, Informatlc 
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moblllarl i altre Immobilltzat Ajuntament de Barcelona 2008 1.279.379,06 
Equlpament audiovisual, Informatlc 
moblliarl I altre Immobllltzat Ajuntament de Barcelona 2009 252.076,84 
Equlpament audiovisual, Informatlc 
mobiliarl I altre Immobllltzat Ajuntament de Barcelona 2010 178.209,66 
Equlpament audiovisual, Informatlc 
mobiliarl I altre Immobilltzat Ajuntament de Barcelona 2011 599 .600,68 
Equlpament audiovisual, informatlc 
Mobillari I altre Immobllltzar Ajuntament de Barcelona 2012 149.190,53 
Equlpament audiovisual, informatlc 
Mobillarl I altre Immobilltzar Ajuntament de Barcelona 2013 150.000,00 
Equlpament audiovisual, audio, Informatic 
Moblllarl I altre Immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2014 774.999,99 
Equlpament audiovisual, audio, Informatic 
Moblllarl I altre immobilltzat Ajuntament de Barcelona 2015 299.684,34 
Equlpament audiovisual, aud io, Informatlc 
Mobillarl I altre Immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2016 299.813,70 

12.341.685,59 

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

corrents 
Barcelona 

de 
(Veure 

2016 2015 

Transferencies 
l'Ajuntament de 
Nota 15.1) 15.669.752,00 17.159.000,00 

15.669.752,00 17.159.000,00 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

12.1 - La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de 
desembre de 2016 és la següent: 

a) Impost sobre el Valor Afegit: 
• Quota a tornar octubre 2012 Juny 2013 

(2.139.966,54) i Quota a tornar de juliol a desembre 
2013 (1.236.617,94) (Nota 12.5) 

• Quota a tornar de I'exercici 2014 (Nota 12.5) 
• Quota a tornar d'octubre a desembre 2016 
• Deteriorament crédits Administració Pública per IVA 

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

• Retencions liquidació quart trimestre de 2016 
d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2016 
e) Retencions i pagaments a compte de I1mpost sobre 

beneficis 
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Saldos 
deutors 

3.376.584,48 
2.802.793,57 
1.048.147,35 

(-) 6.179.378,06 
238.331,31 

95.665,48 
1.382.144,14 

Saldos 
creditors 

238.331,30 

79.316,53 
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La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de 
desembre de 2015 és la següent: 

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

12.5) 
• Quota a tornar de I'exercici 2014 (Nota 12.5) 
• Quota a tornar d'octubre a desembre 2015 

Saldos 
deutors 

2.139.966,54 

1.236.617,94 
2.802.793,57 

703.351,13 

Saldos 
creditors 

• Deteriorament credits Administració Pública per IVA 
(Nota 12.5) 

b) Impost sobre beneficis diferit 
(-) 6.179.378,06 

100.411,94 255.241,50 

80.078,77 

22.225,57 

c) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
• Retencions liquidació quart trimestre de 2015 

d) Organismes de la Seguretat Social: 
• Assegurances socials desembre 2015 

e) Retencions i pagaments a compte de l'Impost sobre 
beneficis 16.315,24 

820.078,30 357.545,84 

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: 

EXERCICI2016: 

In ressos i des eses de I'exercici 

Impost sobre Societats 

Diferencies permanents 

Diferencies tempor2mies 
- amb origen en I'exercici 
- amb origen en exercicis 

anteriors 

Compensació BI negatives d'exercicis 
anteriors 
Base imposable (resultat fiscal) 
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te de Perdues i Guan s 

-3.951.313 31 

Augments Disminucions 
0,00 137.919,37 

36.419,83 0,00 

0,00 0,00 
4.109.762,87 0,00 

0,00 23.806,82 

33.143,20 
0,00 
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Ingressos i despeses 
directament imputats 

atrimoni net 

-50.73065 

Augments Disminucions 
0,00 16.910,19 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 299.813,70 

367.454,54 0,00 
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12.3- Despesa per impost sobre societats. En el següent quadre es mostra la 
conciliació entre el resultat comptable abans d'impostos i la quota a 
ingressar o a retornar: 

RESULTAT COMPTABLE ABANS D'IMPOSTOS 

DIFERENCIES PERMANENTS: 

(+) Generades a I'exercici 

DIFERENCIES TEMPORARlES: 

(+) Generades a I'exercici 
(-) Reversió amortitzacions no dedu"ibles 2013 i 2014 

BASE IMPOSABLE PREVIA 

(-) Compensació BIN 

BASE IMPOSABLE 

Quota íntegra 25% 

Deduccions 

Quota líquida 

(-) Retencions i pagaments a compte 

LÍQUID A PAGAR I (TORNAR) 

-4.089.232,68 

36.419,83 

4.109.762,87 
-23.806,82 

33.143,20 

-33.143,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-95.660,59 

-95.660,59 

La despesa per l'Impost sobre beneficis de I'exercici 2016 presenta la 
següent composició : 

• Impost corrent 
• Impost diferit 137.919,37 

12.3 - Impostos diferits 

Els actius per impostos diferits corresponen a les bases imposables 
negatives pendents de compensar i les deduccions pendents d'aplicar, 
així com les amortitzacions pendents de deduir deis exercicis 2013 i 
2014, amb el límit deis passius per impostos diferits amb el mate' ~ 
termini de reversió. El moviment presentat durant I'exercici ha esta~t r~) ~~"'.'" "'11 % 
següents: ,¡ g 1:;" "?.. 

~
I 52 'ti'. . <le ~ 
I ~ -n ¡'OAC' NllIll smGb ..; ~ 
i tg 't BARCELONA IJ):. 
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Saldo a 1 de gener 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31 de desembre 

2016 

100.411,94 
137.919,37 

238.331,31 

2015 

301.128,17 
48.904,54 

(-) 249.620,77 
100.411,94 

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) 
Reclassificació derivada de 
canvis en els ti pus impositius 
Saldo a 31 de desembre 

2016 

255.241,50 
74.953,43 

(-) 91.863,63 

238.331,30 

2015 

301.128,16 
74.921,09 

(-) 107.819,42 

(-) 12.988,33 
255.241,50 

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, considerant un ti pus impositiu del 25%. 

12.4 - Les bases imposables negatives pendents de compensació al 31 de 
desembre de 2016 són les següents: 

12.5 -

Exercici 

2013 

Milers 
d'euros 

101 
101 

Addicionalment queden pendents d'aplicar deduccions generades en els 
exercicis 2015 i 2016 per import de 4.573,80 euros. 

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. 
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Durant I'any 2013 van ser notificades a la Societat ampliacions de les 
actuacions inspectores corresponents als mesos de gener a setembre i 
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'lVA deis períodes revisats (gener de 2012 
a juny de 2013, ambdós inclosos). L'esmentada acta fixa un deute 
tributari de 1.825.303,66 euros en concepte de quota més 119.327,91 
euros en concepte d'interessos de demora (fins a la data de I'acta), 
fixant així un deute total de 1.944.631,57 euros. 

El fonament tecnic d'aquesta liquidació emesa per la lnspecció 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 
1'lVA 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 "económigues" (subjectes a IVA) i activitats no 
"económigues" (no subjectes a IVA). 

En base a aquest caracter d'empresa "dual", estableix la inspecció que la 
Societat només es pot deduir 1'lVA suportat en el desenvolupament de 
les activitats "económiques" subjectes a aquest impost, i per a 
determinar 1'lVA suportat dedu"ible, en la referida liquidació aplica la 
denominada "regla de la prorrata", que calcula el percentatge de 1'lVA 
dedu"ible en funció de la proporció entre: 

- 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 leB, 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 1'lVA suportat per la Societat. 

El 22 de novembre de 2013, la Societat va presentar al·legacions a 
I'acta d'Inspecció. 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. ¡t ~ Co . 
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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: 

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 I'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. 

La Societat, en base a opinions tecniques recavades, va considerar que 
era probable que la reclamació presentada davant el TEAC el 24 de 
febrer de 2014 no fos estimada. En previsió que al final del procés 
jurídic, de resolució i duració dificil de precisar, s'hagués de fer front a 
les obligacions derivades de I'acta incoada per l'Administració, la 
Societat va registrar, 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 van derivar en aquell 
exercici, van ser els que seguidament es detallen: 

Provisió de I'acta incoada per 
l'Administració: 
- Principal 1.825.303,66 
- Interessos fins la data de I'acta (6 

de novembre de 2013) 
- Interessos addicionals fins el 31 

de desembre de 2013 

Memoria 2016 
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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 
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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 

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

5.390.123,94 

El 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. Sobre 
aquest període ICS va signar acta de disconformitat el dia 4 de juliol de 
2014 i després de ser desestimades per part de l'Agencia Tributaria les 
al'legacions presentades, el 12 de novembre de 2014 es va interposar 
davant del TEAC reclamació economico-administrativa. 

La Societat va rebre durant tot I'exercici 2014 notificacions de l'Agencia 
Tributaria d'inici d'actuacions de comprovació i inspecció sobre les 
liquidacions mensuals d'IVA deis mesos de gener a novembre de 2014. 
S'han presentat al·legacions per cadascuna d'elles que han estat totes 
desestimades. Seguint el mateix procediment que en les anteriors 
actuacions, la Societat ha interposat davant del TEAC reclamacions 
econom ico-ad m i nistratives. 

La Societat va registrar amb carrec al compte de perdues i guanys de 
I'exercici 2014, 2.719.336,61 euros en concepte de quota, i 131.255,40 
euros com a increment del seu actiu immobilitzat, més interessos per un 
import total de 8.377,02 euros i 2.923,06 euros com a conseqüencia 
d'una diferencia originada per un canvi de criteri de l'Administració, tal i 
com es detalla a continuació: 

Provisions realitzades 2014 
- Interessos de quotes d'IVA deis 

mesos de juliol a desembre de 
2013 meritats en I'exercici 2014 

- Diferencia en el calcul de rati 
economic del 2013 (3,01 al 
3,10%) 

- Estimació de les quotes a 
ingressar que 
I'exercici 2014 

- Interessos de 
I'exercici 2014 

resulta de 

les quotes de 

Deteriorament de saldos 
- Gener a desembre 2014 
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2.923,06 

47.798,43 

529,78 59.098,51 

2.802.793,58 
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Durant I'exercici 2015 la Societat ha dotat 
provisions: 

aplicat les següents 

Devolució en concepte de 
diferencia en el calcul de rati 
económic del 2013 
Retrocés de la provisió de les 
quotes corresponents a I'exercici 
2014 per canvi de criteri en el 
calcul 
Diferencia interessos de la quota 
desembre 2014 

(-) 2.391,60 

(-) 3.508,68 

422,00 ( -) 5.478,28 

Finalment, es fa esment a la modificació en I'article 7.8 de la Llei 37/92 
de I'IVA aprovada per la lIei 28/2014 de 27 de novembre, disposant que, 
a partir de 1'1 de gener de 2015, en I'ambit de les televisions i radios 
públiques, es consideren subjectes a IVA les activitats que generin o 
siguin susceptibles de generar ingressos de publicitat no provinents del 
sector públic. Com a conseqüencia del canvi normatiu esmentat, a partir 
de 1 de gener del 2015 no es deriven contingencies probables 
associades a I'iva. 

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 no té accions inspectores en curs als exercicis no prescrits, i 
per a tots els tributs i cotitzacions socials a que es troba sotmesa, 
excepte pel que fa als exercicis 2012, 2013 i 2014 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 constituIdes. 

12.7- 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 
d'hisenda. 
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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, soHicitant el cobrament deis interessos de demora 
sobre aquest import percebut des de la data en que teóricament 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. 

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, en data 30 d'abril del 2015 
es va notificar la resolució amb estimació d'aquest incidint. 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 resolució es troba pendent 
d'execució. 

Nota 13 - PROVISIONS A LLARG TERMINI I PASSIUS CONTINGENTS 

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

EXERCICI2016: 

• 
• 

• 

Provisions a 1.1.2016 
Provisions de les demandes davant Tribunals del 
Social 
Saldo a 31.12.2016 

EXERCICI2015: 
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• Provisions a 1.1.2015 
• Provisions constituId es per impostos (Nota 12.5) 
• Reclassificació provisió a curt termini 
• Saldo a 31.12.2015 

- 41 -

2.067.159,69 

4.109.762,87 
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13.2 El saldo al 1 de gener 2016 té com a objecte la provisió de les actes 
incoades per l'Administració en relació a les liquidacions d'lVA deis 
exercicis 2012, 2013 i 2014 que es descriuen a la nota 12.5 

En el saldo de 31 de desembre 2016 s'han afegit les contingencies 
económiques considerades com a probables tant per la societat com pels 
seus assessors, de 40 d'un total de 42 procediments judicials que 
actualment té oberts la societat en les diferents sales del social de 
Barcelona que tant la societat com els seus assessors han estimat com a 
probables. 

En els exercicis 2014, 2015 i 2016, la Societat ha estat demandada en 
materia de dret i quantitat i per acomiadament per diversos tercers que 
no formen part de la seva plantilla. 

El passat 30 de novembre va ser notificada a ICB la sentencia de la 
Sala Social del Tribunal Superior de Justícia sobre els recursos de 
suplicació interposats per ICB i per Antena Local, SL, contra la resolució 
dictada pel Jutjat Social 14 en el procediment 994/2014. 

Aquesta sentencia desestima els recursos de suplicació i confirma la 
sentencia 418 del jutjat social 14. Cap de les dues societats ha 
recorregut davant el Tribunal Suprem, per tant la sentencia és ferma. 

La sentencia afecta a quatre treballadors d'Antena Local, SL que 
prestaven serveis per el programa de BTV "El Pla B" i en tots quatre 
casos declara I'existencia de cessió iI·legal de treballadors entre Antena 
Local, SL i la societat i condemna solidariament a les societats 
codemandades a I'abonament de diferencies salarials i un 10% anual en 
concepte d'interessos de demora des de que aquestes quantitats haurien 
d'haver estat abonades. 

També declara que la relació jurídica d'un deis treballadors amb Antena 
Local, SL és de caracter laboral quan la societat declarava que era 
mercantil. 

Aquesta sentencia ha portat a la societat i als seus assessors a 
considerar com a probable el risc de contingencies económiques 
derivades de 40 demandes interposades per treballadors de tercers (17 
treballadors d'Antena Local S.L., incloent els 4 corresponents a la 
sentencia 418, 151 de Bcn Audiovisual S.L., 3 treballadors d'Assistencia 
i Assessorament Servei Integral de Telecomunicacions S.L. i 1 
treballador de 08 Produccions S.L.) que presten serveis per BTV en 
condicions similars als demandants del procediment amb sentenci~=~ 
ferma. X'-p,JS O~ 

0J~~C'~ 
La societat ha estimat contingencies per diferencies salarial , gpef~~ __ ~l ~ 
interessos i per quotes i sancions de la seguretat social a G,W d~~. (1\' (t ~ 
desembre 2016 en 8.219.525,75(. Donat que la sentencia co etnha a '~ C6 ¡;; 
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ICB de forma solidaria, la societat ha comptabilitzat provisions per un 
import del 50% del risc estimat, el que su posa un import de 
4.109.762,87(. 

Pel que fa als 2 procediments restants es tracten de dues demandes 
presentades per una persona de la plantilla d'ICB que va ser 
acomiadada per causes objectives amb data d'efecte del 3 d'octubre de 
2016. Aquesta persona ha presentat una demanda en materia 
d'acomiadament i una de quantitat. Ambdues tenen fixada data de 
judici pels dies 6 i 24 de juliol de 2017. En tots dos casos tant els 
administradors de la societat com els seus assessors han considerat el 
risc com a possible, motiu pel qual no esta dotada la provisió. 

Nota 14 - INGRESSOS 1 DESPESES 

14.1 - Despeses de personal 

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

Memoria 2016 
Marr; 2017 

2016 2015 

• Sous i Salaris 898.953,22 914.384,72 
• Indemnitzacions 46.173,27 130.089,75 
• Seguretat Social a carrec de 

I'empresa 180.180,49 208.230,24 
1.125.306,98 1.252.704,71 

La plantilla mitjana d'INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL, formada per 
personal íntegrament no funcionari, presenta el següent detall: 

2016 2015 

• Director de la Societat 1 1 
• Directors d'area 5 5 
• Personal comercial j Marqueting 2,75 4 
• Personal administratiujinformatic 8.58 7,42 
• Personal tecnic 0,08 

17,3 17,5 
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A 31 de desembre del 2016, no hi ha cap contractació de personal amb 
discapacitat. 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2016 classificat per 
categories professionals i sexe, és la següent: 

Homes Dones Total 

• Director de la Societat 1 1 
• Directors d'area 3 2 5 
• Personal comercial / Marqueting 3 2 
• Personal administratiu / informatic 4 5 10 

8 10 18 

• Membres del Consell d'Administració 4 1 5 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2015, era la següent: 

Homes Dones Total 

• Director de la Societat 1 1 
• Directors d'area 3 1 4 
• Personal comercial / Marqueting 4 4 
• Personal administratiu / informatic 3 4 7 
• Personal tecnic 

7 9 16 

1 5 • Membres del Consell d'Administració 4 
----~------~-------=----

14.2 - Altres despeses d'explotació 

Presenta el següent detall: 

Memoria 2016 
Marc¡: 2017 

• Arrendaments (lIoguer de la senyal 
de televisió) 

• Reparacions i conservació 
• Serveis professionals independents 
• Assegurances 
• Serveis bancaris 
• Publicitat 
• Subministraments 
• Altres serveis 
• Tributs 
• Deteriorament de saldos a cobrar 

(Nota 8.5) 
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2016 

236.113,55 
394.532,05 
109.385,59 

15.324,19 
993.71 

402.148,95 
158.309,25 

13.990.801,64 
2.909,39 

15.310.518,32 

2015 
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Els contractes de lIoguer registrats per la Societat corresponen 
basicament al transport de la senyal d'emissió i tenen els següents 
terminis: 

EXERCICI 2016 

DESCRIPCIÓ LLOGUER 

Servels d'emlssló I gestló del canal múltiple 
de TDT local número 26 referencia TL01B 
amb denominació BARCELONA 

Servel Integral de telecomunlcacions, 
conslstent en el transport de senyal entre els 
estudls BTV i la Torre de CoIIserola 

Servel Integral amb equlps per la dlfusló del 
91,0 MHz des de TORRE COLLSEROLA 

EXERCICI 2015 

DESCRIPCIÓ LLOGUER 

Emissió i gestló del canal múltiple (BTV) 

Emlssló I gestió del canal múltlplex 
(CONSORCI SANT ADRIÁ) 

Servel Integral de telecomunlcaclons, 
conslstent en el transport de senyal entre els 
estudis BTV i la Torre de CoIIserola 

Servei integral amb equlps del 91,0 MHz des 
de TORRE COLLSEROLA amb una emissora 
d'5kW de potencia 

Memoria 2016 
Mar~ 2017 

PROVEIDOR 

TRADIA TELECOM 

RETEVISIÓN I,S.A. 

RETEVISIÓN 1 S.A. 

PROVEIDOR 
XARXA 
AUDIOVISUAL 
LOCAL 
XARXA 
AUDIOVISUAL 
LOCAL 

RETEVISIÓN 

RETEVISIÓN 
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FINALITZACIO 
CONTRACTE 

31/12/2017 

31/08/2019 

30/04/2017 

FINALITZACIO 
CONTRACTE 

18/07/2016 

18/07/2016 

31/08/2016 

31/08/2015 
prorrogat a 
31/08/2016 

Import 
2017 

160.080,00 

58.680,00 

24.733,60 

Import 
2016 

22.691,91 

21.811,79 

41.619,60 

49.468,32 
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14.3 - El total d'ingressos per prestacions de serveis presenta el següent 
detall: 

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

2016 

7.484,20 
295.306,88 

31.433,39 
334.224,47 

2015 

17.512,77 
402.959,64 

8.075,00 
428.547,41 

14.4- Els altres ingressos, corresponen al canon per utilització d'una part del 
local de Plac;a Tisner 1, d'acord amb el contracte signat 1 de novembre 
2015 amb Bcn Audiovisual i finalització 31 d'octubre del 2017. 

Nota 15 - OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 

15.1 - Les operacions amb entitats vinculades realitzades a I'exercici 2016 són 
les següents: 

Ingressos 

Prestacions de serveis 
Transferencies corrents 
Subvencions de capital 

Despeses 
Serveis rebuts 

Memoria 2016 
Mar~ 2017 

Ajuntament 
de Barcelona 

900,00 
15.669.752,00 

299.813 70 
15.970.465 70 

25.087 79 
25.08779 

Empreses 
del grup 

41.689,39 
-
-

41.689,39 

14.802,82 
14.802,82 
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pel 2016 en concepte de subvenció d'explotació de 17.369.752,00 
euros. En data 10 de mar<; del 2016 l'Ajuntament de Barcelona redueix 
aquesta aportació en 1.700.000,00 euros, per adequar el pressupost a 
les necessitats reals de la Societat. 

Addicionalment la Societat a rebut una transferencia extraordinaria de 
capital de 2.000.000,00 d'euros (Nota 9.4) 

Seguidament es detallen les operacions realitzades a I'exercici 2015: 

Ingressos 

Prestacions de serveis 
TransferE!ncies corrents 
Subvencions de capital 

Despeses 
Serveis rebuts 

Ajuntament 
de Barcelona 

-
17.159.000,00 

299.68434 
17.458.68434 

24.66671 
24.66671 

Empreses 
del grup 

30.656,00 
-
-

30.65600 

15.22460 
15.22460 

Respecte les transferencies corrents i de capital procedents de 
l'Ajuntament de Barcelona, són ingressos que la Societat ha destinat a 
finan<;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 en el 
2016 per diferents campanyes publicitaries Vo patrocinis i per 
produccions audiovisuals amb Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), 
Fundació Privada Barcelona Cultura, Fundació Museu Picasso i Consorci 
Mercat de les Flors. En el 2015 Parc d'Atraccions Tibidabo S.A., Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB), Fundació Privada Barcelona Cultura i 
Fundació Museu Picasso i Consorci Mercat de les Flors. 

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. publicitar!eS s'ha aplicat la mateixa polít" . ~~~ 
de preus que a la resta de clJents no vlnculats. '/~ 'S ~~~A ~~ 

Memoria 2016 
Marr; 2017 
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15.2 - Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 
2016 són els següents: 

Ajuntament de Empreses 
Barcelona del grup 

ACTIU CORRENT 

Total 

Clients, empreses del grup i associades 5.677.163 31 66556 5.677.82887 
5.677.163 31 66556 5.677.82887 

PASSIU CORRENT 
ProveTdors empreses del grup i associades 24.53134 -

24.531 34 -

Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre 2015 
eren els següents: 

Ajuntament de Empreses 
Barcelona del grup 

ACTIU CORRENT 

24.53134 
24.53134 

Total 

Clients, empreses del grup i associades 3.433.75648 006 3.433.756,54 
3.433.756 48 006 3.433.756,54 

PASSIU CORRENT 
ProveTdors empreses del grup i associades 18.300 33 -

18.30033 -

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 
2016 un import conjunt de 91.761,00 euros en concepte de dietes 
d'assistencia (98.046,00 euros en I'exercici 2015) i no s'ha liquidat cap 
quantitat en concepte d'honoraris professionals, no havent rebut cap 
import en concepte de sous i salaris. L'import de la prima de 
I'asseguranc;a de responsabilitat civil pels administradors per danys 
ocasionats per actes o omissions en I'exercici ha estat de 1.815,17 
(mateix import en el 2015). 

18.300,33 
18.30033 

No existeixen bestretes, crédits, o obllgacions en matéria de pens!#-~~~~ 
cap altre tipus de garanties assumides per la Societat, per compr,§fe'sf ~ 1- .~ ~\ 
membres del Consell d'Administració. JI ~ IV i(t 1}, 
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La remuneració total corresponent a I'exercici 2016 del personal d'alta 
direcció, entenent com alta direcció el Director de la companyia, ha 
estat de 101.000,00 euros (100.000 euros meritats en el 2015). 

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 - Situacions de conflictes d'interessos deis administradors. 

En el deure d'evitar situacions de conflicte amb I'interes de la Societat, 
durant I'exercici els administradors que han ocupat carrecs en el Consell 
d'Administració, han complert amb les obligacions previstes a I'article 
228 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital. Així mateix, tant 
ells com les persones a ells vinculades, s'han abstingut d'incórrer en els 
suposits de conflictes d'interes previstos en I'article 229 de I'esmentada 
lIei. 

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 
::::--.... 

0\1-.1S DE: '~ 
No s'ha produTt entre la data de tancament de I'exercici i j¡ a .. }l~í!~ C'q}\ 
formulació de comptes cap fet posterior que pugui afectar/ ~ !'t ~1 ~\ 
informació continguda en els presents comptes anuals. : g " ,'7 ~[, 6\1 
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Nota 18 - ALTRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant 
I'exercici 2016 per la Societat Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L. i 
I'exercici 2015 per les Societats PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
i Gabinete Técnico de Auditoría 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, en I'exercici 2015 es van meritar honoraris per 
5.217,52 euros, iva indos per altres serveis prestats per Gabinete 
Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. 

Memoria 2016 
Mar~ 2017 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2016 

1. INTRODUCCIÓ 

2. INDICADORS D'ACTIVITAT 

3. INDICADORS GENERALS D'AUDIENCIES DE CADENA 

4. INFORMATIUS 

5. PROGRAMES 

6. RESULTATS ECONOMICS 

7. INVERSIONS 

Memoria 2016 
Mar¡;: 2017 
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l. INTRODUCCIÓ 

El nou model de mitja de comunicació multifinestra i transmedia que a partir de 2015 va 
impulsar ICB s'ha comenl;:at a concretar durant I'any 2016. A partir del 2016, ICB prioritza un 
plantejament transversal de distribució de continguts, condicionat per un canvi de paradigma 
de fragmentació de finestres o accessos a aquests continguts: televisió, radio, web, xarxes 
socials, plataformes digitals, televisió connectada, aplicacions mobils. 

En línies generals, I'exercici 2016 destaca per: 

Impuls de I'estrategia digital. 
- Ordenació de la programació. 

Definició de nova estrategia de marca. 
Condicionants pressupostaris. 

La incorporació, a primers de gener 2016, de la nova Cap d'Estrategia i Participació ha suposat 
I'inici del nou plantejament transversal. En aquesta area, es creen dos perfils nous (Technical 
Leader i Coordinadora Crossmedia), que esdevenen clau per afrontar alguns deis reptes més 
importants en el calendari: renovació de la web, construcció d'un quadre d'indicadors, 
estrategia de continguts transmedia. 

Si bé I'estrena de la nova web de betevé (estrategica per al projecte actual) no es produira fins 
a I'exercici 2017, les tasques de definició, tria de les pro postes i testeig de la nova eina es 
produeixen, en bona part, durant el 2016. 

Al costat d'aixo, es construeix un nou quadre d'indicadors d'audiencia que, a més de 
I'audiencia tradicional (TDT), incorpora la més fiable aportació del creixent pare de televisions 
connectades amb I'estandard Hbbtv. Juntament amb audiencies web, OVP i de xarxes socials, 
aquest quadre haura de donar un retrat més acurat de I'acceptació deis canals i finestres d'ICB 
tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. 

En les diferents finestres de I'ambit digital, leB millora la seva presencia i abast 
considera blement. 

Com a part d'aquesta transversalitat necessaria, ICB negocia amb les principals plataformes 
digitals per a la incorporació de betevé com a part de la seva oferta de canals. Durant el 2016, 
es concreta I'entrada de betevé a les plataformes d'Orange i Vodafone, i s'acorda amb 
Movistar I'entrada de betevé a la seva plataforma, que no es materialitzara fins a I'exercici 
2017. 

En el nou plantejament transversal de continguts, betevé procura una doble aproximació. Per 
un costat, refor~a aquells formats que funcionen (Codi de Barris, Tube d' Assaig, Feeel, ... ), i, per 
un altre costat, betevé comen~a a provar amb formats que tenen, d'origen, una essencia 
multifinestra: Nit a la Terra, Oh My Goig, Rius de Tinta. En I'horitzó, i encara pendent, la 
voluntat de programar continguts transmedia. Alhora, amb els continguts ja existents i els de 
nova creació es refor~a la presencia en xarxes socials. 

Memoria 2016 
Marr;: 2017 
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En el cas deis serveis informatius, a fi de casar aquesta estrategia multifinestra amb la 
capacitat o límits del servei, s'han produ'it alguns ajustaments. Es refor~a la presencia en web i 
les connexions en directe i s'alliberen recursos de la finestra radio. La radio evoluciona des 
d'un model purament informatiu a un model que conserva una presencia informativa 
constant, pero que posa I'accent en la prescripció musical i la cultura. 

El nou plantejament en transversal també requereix d'una marca que reflecteixi aquest canvi. 
El 2016 ha servit per reflexionar i explicar que buscavem (una única marca paraigua per als 
nostres continguts, independentment de la finestra on apareguin) i per engegar un concurs 
públic que ha derivat en la tria d'una nova proposta, que no es visualitzara fins el 2017. La nova 
marca ressalta I'aspecte o valor de la proximitat cultural/emocional com a vincle natural de 
betevé amb I'audiencia. 

En I'apartat economic, el 2016 és un exercici extraordinari, ateses les contingencies previstes a 
causa de les demandes de cessió iI·legal. Si a'illem aquest factor, aquest exercici evidencia un 
important equilibri. La inversió publicitaria, encara condicionada pels canvis al sector i també 
per la transició d'un model cap a I'altre, segueix a la baixa. En aquest sentit, durant el 2016 ICB 
es veu obligada a replantejar la seva estrategia comercial, que passa per disposar d'un 
exclusivista de publicitat que treballi a comissió. 

Per primer cop a la seva historia, el 2016 betevé va rebre el Premi Nacional de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya, com a millor mitja de proximitat. El programa Tube d'Assaig va ser 
triat per INPUT-TV per presentar el format a la mostra de televisions públiques que es va 
celebrar a Calgarv, Canada. Finalment, el programa Artic de betevé també va ser reconegut en 
la categoria de millor contingut musical deis Premis ARC 2016. 

2. INDlCADORS D'ACTIVITAT 

2.1. TELEVISIÓ 

La graella setmanal de betevé en comput mig anual i sense redifusions, s'ha distribu'it entre els 
diferents tipus de programa, de la següent forma: 

Informatius 
Ficció 
Divulgació 
Entreteniment 
Esports 
Actualitat 
Infantil 
Total 

Memoria 2016 
Mar~ 2017 

Hores 
Emissió 

2015 
33,93 
23,70 
15,00 
7,95 
2,29 
3,25 
0,88 

87,00 
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Hores 
% Emissió % 

2016 
39,00% 23,54 30,66% 
27,25% 18,30 23,83% 
17,24% 14,60 19,02% 
9,13% 12,22 15,92% 
2,63% 2,78 3,62% 
3,73% 4,44 5,78% 
1,02% 0,90 1,17% 

100,00% 76,78 100,00% 
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Observem que es produeix un increment de 4 hores d'emissió setmanal de programes de 
d'entreteniment i en canvi disminueixen en 10 hores els programes informatius i en 5 hores la 
ficció. 

La disminució d'hores d'informatius ve explicada perque han deixat d'estar en antena els 
programes informatius BlV Noticies Nit i el BlV Directes. La disminució d'hores d'emissió de 
programes informatius a la finestra televisiva ha permes crear dos magazins informatius a la 
radio i una major dedicació de recursos a la informació publicada al nostre web i a les xarxes 
socials. 

Pel que fa a I'entreteniment, I'increment d'hores setmanals ve donat pel nou programa Verd 
Primera i, en menor escala, de Drone Riders. 

En el cas de la ficció, la disminució s'explica per la reducció de les pel·licules del cicle Primera 
Sessió que van passar de 5 a 2 a la setmana i, també, per la supressió de I'emissió de la serie 
Hitchock. 

Les variacions en la resta de tipologies de programes no són rellevants respecte de les 
magnituds de I'any 2015. 

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

Hores Hores 
Emissió % Emissió % 

2015 2016 
Primera emissió 87,00 51,78% 76,78 45,46% 
Redifusions 68,37 40,70% 80,65 47,74% 
Publicitat-autopromocions 12,63 7,52% 11,48 6,80% 
Total 168,00 100,00% 168,91 100,00% 

L'any 2016 la graella de betevé ha comptat amb 42 programes diferents, 2 més que el 2015. 

Tal i com hem comentat, el nombre d'hores setmanals de primera emissió ha baixat en 10 
hores que han estat compensades amb redifusions. 

Practicament una quarta part de la programació (23,51%) s'ha fet en directe representant un 
total aproximat de 39,5 hores setmanals. 

El 71% deis nostres programes són de producció propia (31% propia i 40% en regim 
d'associada). 

El 29% restant són programes de producció aliena. 

El nombre d'hores d'estrena aquest any s'ha situat en 3.993 que representen el 45,46% del 
temps de programació i les redifusions han estat de 4.194 hores i un 47,74% de la 
programació. 

2.2. CONTINGUTS DIGITALS ~f>..IS 0t" 
~~ OO '~ 

En el web de betevé s'han publicat més de 11.000 notícies, gairebé 14.000 vídeos de notíciés Hr~"'A...:-t} t. ~ 
/,4.. 1« !. ...A 

fragments de programes i més de 2900 programes sencers. 1,/5{ w: ,(t íI' \ '< e (fl\\ 
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Pel que fa a les xarxes sOcials, els comptes de Facebook de BTV.cat i BTVnotícies han publicat 
gairebé 2200 posts, gairebé els 30% deis quals contenien vídeo. I a Twitter, entre els dos 
comptes, s'han publicat gairebé 12500 piulades. A més d'incorporar transmissions en directe 
tant des de Pe risco pe com des de Facebook Uve. 

A banda de la prublicació regular de notícies i continguts de programes destaquem també dues 
accions especials que han tingut com apantalles principals la eweb i les xarxes socials: "Edició 
limitada" i "Barri & Llibre" 

Acció crossmedia de Sant Jordi: "Barri & Llibre" 

Organització d'una gimcana per trobar 73 llibres amagats en els 73 barris de la ciutat. És una 
acció de carrer que s'inicia i acaba a la web, pero que promou una intensa interacció entre els 
jugadors i betevé a través de les xarxes socials. L'exit de I'acció va fer que els 28% de tot el 
tratic web de betevé durant el mes d'abril I'aportés la pagina especial del joc: 
www.btv.cat/santjordi: Dades principals (22 - 25 abril): 

Pagines vistes: 20.000 
- Temps al web: 00:00:42 

Xarxes Sant Jordi: Dades principals (11- 26 abril) 

Facebook BTV 
Reach (abast)*: 183.700 
Nous fans: 145 

Twitter @BTVcat 

Impressions: 91.200 
Nous seguidors: 155 (aprox.) 

- 716 tweets amb #SantJordiBTV 

Instagram @btvcat 

Reach (abast)*: 44.760 
Nous seguidors: 100 (aprox.) 
5.720 reproduccions vídeo 

"Edició limitada": web especial on, durant 24 hores, es podien veure els primers capítols deis 
nous programes 'Oh my goig', 'Volcans', 'Logic arxiu cultural' i 'Rius de tinta'; i de les noves 
temporades de 'Va passar aquí' i 'Nit a la Terra'. 

La pagina web de I'acció va servir més de 4.800 pagines vistes en 24 hores. 

2.3. RADIO 

En no disposar de recursos de continu'itat a I'emissora de radio, només hem pogut procedir a 
~~::::-.... 

fer una estimació de la distribució de les hores de programació entre les diferents tipologies de ¡:..lS 01:: 
' 0~~C programes que s'emeten: / ':i ,."" "'1, o 
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Hores 
setman 
a 2016 % 

MÚSICA 81,5 48,51% 
ENTREVISTES 14 8,33% 
MAGAZINES 27,5 16,37% 
PGM MÚSICA 15 8,93% 
INFORMATIUS 14 8,33% 
ALTRES 16 9,52% 

100,00 
Total 168 % 

No disposem d'informació d'exercicis anteriors. 

3. INDICADORS GENERALS D'AUDIENCIES DE CADENA 

Des de I'octubre del 2016 disposem d'un nou servei de medició d'audiencies de televisió basat 
en les accions deis usuaris que tenen televisors connectats a Internet (smarts TV) i que els seu 
aparell disposa d'aplicació d'hbbtv. Aquesta nova eina ens dóna mesuraments reals, no 
estimacions basades en una mostra com Kantar Media, d'un parc aproximat de 250.000 
aparells en I'area metropolitana de Barcelona. 

Segons Kantar Media, tanquem el 2016 amb una audiencia mitjana de 0'6%, I'any anterior la 
quota mitjana anual va ser de 1'1%. 

Malgrat la davallada en la mitjana general s'observa un creixement de la quota mitjana del 
0'2% en la nova franja informativa del vespres, de 20:00 a 22:00, amb els informatius 73 
noticies, Vespre Basics i Artic. Els canvis realitzats el setembre del 2016, canvis horaris en la 
graella i nou programa de debat, "Basics" , han premés millorar la visibilitat d'aquesta franja 
estrategica. 

Els indicadors de I'HBBTV ens donen una tendencia a I'alt;a, a diferencia de les dades de Kantar 
Media, tant en nombre de dispositius com de minuts consumits. 

dispositius 

octubre 

novembre 

desembre 

TOTAL 

Memoria 2016 
Mar¡;: 2017 

100.693 

102.202 

109.416 

398.091 

HbbTV 

total 

sessions 

-
1.045.673 

1.114.837 

2.550.080 

consum 

3.056.442 

2.898.711 

3.357.298 

12.177.394 

Indicadars HbbTV: 
Consum: Nombre totol de minuts consumits de tots els 
dispositius que han sintonitzat el canal. 
Sessions: Nombre de vegades que algun dispositiu ha 
sintonitzat el canal. 
Oispositius: Nombre total de dispositius diferents que 
s'han detectat. 
Font: Konodrac. Pare aproximat de 250.000 aparells en 
rarea metropolitana de Barcelona. 
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En el consum de continguts web s'observa un creixement en usuaris únics del 0'7%. I un 
decreixement del 14% en pagines vistes com a conseqüencia del fet de no disposar d'un web 
adaptat al consum mobil. La tendencia general és que els continguts informatius es 
consumeixen essencialment en mobilitat. Conscients d'aixo s'ha licitat el desenvolupament 
d'un nou web responsiu que pal-liara aquesta mancan~a. 

WEB 

total 

usuaris sessions pagines vistes 

TOTAL 2.056.308 3.795.650 6.624.280 

D'altra banda, a les xarxes socials, I'increment d'activitat ha portat aparellat un increment tant 
de seguidors com de visibilitat de les presencies socials de betevé. El compte de Facebook 
corporatiu ha crescut un 22% respecte al al 2015, i tanca I'any amb 12.230 fans. I el btvnoticies 
ha tingut un increment del 75%, arribant al 5275 fans. 

En Twitter, el compte corporatiu ha arribat al 13.100 fans, amb un augment del 31% respecte a 
I'any anterior. I el compte de noticies ha tingut un increment del 34% superant els 94.000 
seguidors. 

Aquests són els dos grans comptes de betevé (btvcat i btvnoticies), pero a banda el 90% deis 
programes de la cadena tenen compte propia a aquestes xarxes. 

4. INFORMATIUS 

L'any 2016 culmina el procés cap a la redacció transmedia i la digitalització. Practicament amb 
els mateixos recursos humans i tecnics, mantenim els nivells de producció de noticies sobre 
Barcelona pero ara ja els distribu'im per tots els canals que gestionem: televisió, radio, web i 
xarxes socials. Actualment la majoria de professionals de la redacció de betevé estan 
capacitats per treballar en qualsevol d'aquests canals. 

Per poder fer aquest transit ha estat necessari reestructurar novament els serveis informatius i 
des del mes de setembre la redacció s'articula a partir del web i les xarxes socials amb una 
edició continuada durant tot el dia. 

També a partir de setembre modifiquem les edicions televisives del BTVNOTíCIES per adaptar-
les al nou funcionament de la redacció i la reorganització deis recursos. 

Al mati neix un format nou. El BTVNOTíCIES MATí esdevé un informatiu sense presentadors, 
per ser lIegit a base de titulars i noticies subtitulades que es combinen en una pantalla múltiple 
en que tot el protagonisme és per a la informació de servei: transit, temps, transport públic ... 

~=~ Una aposta grafica i visual que acompanyem de I'audio del magazine informatiu radio ' 9!~s DE: 
matinal de betevé 91.0 ~f)~ °0 

~I~'~ ~ El BTVNOTíCIES MIGDIA aposta per les connexions en directe i les postproduccions graf¡que~·.J ~\~ ~ 
També inclou la informació meteorologica, també en directe, cada dia des d'un terrat. diferefft r&' 6 
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La franja del vespre es refor~a i es diversifica des del mes de setembre. Mantenim el 
BTVNOTíCIES VESPRE i el BTVNOTíCIES 73 i la proposta informativa televisiva es complementa 
amb un nou programa d'analisi i debat sobre I'actualitat de la ciutat concebut i fet des de la 
redacció. Es tracta del programa BAslCS on es combinen diversos generes: entrevistes, debats, 
reportatges al carrer i I'espai cara a cara de confrontació dialectica . 

A la radio betevé 91.0 també fem canvis. Des de setembre emetem diariament dos magazines 
informatius, EL MATí DE BARCELONA i LA TARDA DE BARCELONA. 

La graella esportiva de betevé també es refor~a aquest 2016. La principal novetat és la 
transmissió de partits de futbol en directe per televisió, radio i internet deis equips barcelonins 
de la Tercera Divisió. Des del setembre ampliem el BTVESPORTS del cap de setmana amb una 
nova edició els dissabtes, també darrere del BTVNOTíCIES VESPRE. EL BTV ESPORTS també té 
una versió radiofonica que emetem diariament de dilluns a divendres de 19:30h a 20:00h 

Aquest 2016 també hem potenciat I'emissió d'actes i esdeveniments de ciutat en directe al 
web (per streaming) i a la radio. Una altra novetat a destacar és la realització de dos projectes 
transmedia. 

El primer, MORTS DE FREO, sobre la pobresa energetica. Fruit d'aquest treball periodístic 
produ'im un web-doc, un reportatge-documental i un acte públic de debat sobre la pobresa 
energetica. El segon el dediquem a I'augment de casos d'ansietat i depressió entre els 
adolescents barcelonins. En aquest cas produ'im el reportatge-documental ALA TRENCADA, un 
web-doc i un debat a la televisió. 

En el marc de les transmissions especials cal incloure els dispositius de les eleccions espanyoles 
de juny de 2016 i les cobertures de 1'11 de setembre, la Merce i Sant Jordi. Durant el Mobile 
World Congress, els serveis tecnics i informatius de betevé ampliem I'experiencia de realitzar 
un informatiu amb mobils amb I'edició d'un programa en angles per internet. 

El mes de Juliol vam emetre una nova edició del programa L'ENTREVISTA A L' ALCALDESSA i 
durant I'any emetem dos debats amb els portaveus deis grups municipals de Barcelona. 

Al mes de gener també incorporem a la graella el programa LES 10 NOTíCIES, una mirada nova 
a les notícies de la setmana a partir de diverses disciplines del coneixement. Des del setembre 
el programa emet dues edicions. L'habitual del divendres i una segona, LA TAULA DE REFLEXIÓ 
dedicada a debatre a fons un tema de I'actualitat. 

S. PROGRAMES 

Pel que fa a la programació televisiva cal destacar que aquest any s'ha comen~at el traspas a 
una nova graella més flexible. Destaquem aquest 2016 els següents programes de producció 
propia: 

Nit a la Terra. És la "road serie" amb Barcelona com a protagonista. Cada setmana a betevé 
viatjarem per la ciutat i descobrirem els secrets que amaga Barcelona de nito Ho farem 
amb el David Carabén, que traura els secrets més íntims i personals de la vida d~~::::-.... 

convidats. ' 0f>-IS 0t' 
/ )0~CO 

Deu Watts. Un programa de ciencia, salut i medi ambient en format de re · o§atg~~~l ~ 
documental. Una mirada sistemica de la recerca i la realitat científica. I ¿ ~~~ ~ I UJ "'7';;:"< o 
Codi de Barris. Presentat i dirigit per Emma Quadrada. El Furgomaton visita un \tmr¡i Rde~ NUI" SOiOó ~ ~ 
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Barcelona cada setmana per recollir els testimonis deis ve'ins sobre la vida del seu entorn 
més proper. Arran de les queixes recollides, la Brigitta Lamoure va a buscar els 
responsables per ensenyar-Ies-hi i trobar respostes. L'Oriol Fernimdez parla amb els 
responsables per mirar de solucionar les queixes i en Xavi Dua ens explica I'accesibilitat del 
barrio Finalment amb l' Antonio Baños es fa un recorregut per la historia del barri 

- Slow. mostra un punt de vista més pausat i alternatiu de Barcelona, amb I'emissió de 
produccions audiovisuals d'esdeveniments quotidians en la seva totalitat. 

- Verd Primera. Cada dia, des d'un indret de la ciutat, I'equip del programa recollira totes 
aquelles pro postes que serveixen per millorar la qualitat de vida, fent emfasi en sectors 
com la gastronomia, I'esport, la nutrició, la medicina, la mobilitat i el medi ambiento 

- Tube d'assaig. Un espai mensual per a projectes de nous formats serialitzables (ficció i no 
ficció) plantejats per estudiants universitaris o talent creatiu jove. A traves d'una acció de 
microfinant;ament els espectadors tenen I'oportunitat de decidir si els projectes mereixen 
tenir continu"itat. 

- Tube d'estrena. Segona fase del programa "Tube d'assaig" amb I'emissió deis capítols 
realitzats gracies a la campanya del Verkami. 

- Terrícoles: Aquesta nova temporada son 5 els presentadors que conversen amb habitants 
de la terra que trepitgen amb fort;a, i que ens explicaran allo que fan, com són i com 
pensen: Lluis Reales, Tania Adam, David Guzman, Patricia Soley i Antonio Baños 

Drone Riders: un nou format que s'introdueix cada setmana dins el mon de les curses de 
drons. També, un cop al mes es realitzara una cursa. Programa presentat per Pep Feliu 

La Porteria. Tertúlia de futbol que gira entorn de I'actualitat del FC Barcelona, amb atenció 
als equips barcelonins de Segona B, Tercera i Primera Catalana i un cop d'ull a la 
informació poliesportiva. El programa s'emet aquesta temporada de dilluns a divendres 

De la resta de programes de producció propia en destaquem els següents: 

Feeel!. Cada setmana, un concert en directe adret;at a un públic de 20 persones a plató 
que gaudiran del seu grup preferit. El programa, presentat per Abigail Armengol, va 
acompanyat d'una entrevista amb el grup i també hi ha la possibilitat que sigui el públic el 
que faci preguntes. 

Pantalles: Una finestra a les institucions i centres culturals de la ciutat per tal de donar 
sortida a la se va activitat i produccions audiovisuals. Inicialment hi participen el CCCB, el 
MACBA, i la Fundació Joan Miró tot i que encara que esta obert a la participa ció de més 
actors. 

- Artic: 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. 

- Croniques de Barcelona. un nou espai d'historia i art, una serie documental que retrat j!Js-íS DE: e 
moments més importants del passat de la nostra ciutat, des de la Barcelona romana;fin11!~'~ q-?: 
segle XX. Presentat per Xianna Siccardi. /;{' /§ ~~):: ~{. ~ 

~ ~ I ~ ~\' 
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Tot Art : programa divulgatiu d'entreteniment que ofereix I'oportunitat de co ,. 'er tots" ~ 
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els secrets per comprendre I'art en profunditat. Cada capítol explica alguns temes 
transversals i la seva aplicació per part deis artistes al lIarg de la historia. Programa 
presentat per Presentat per Anna Pou van den Bossche. 

- Selfiematon. La versió moderna (més encara) del mític 'Videomaton Show'. 
El Furgomaton visita dos barris de Barcelona cada setmana per recollir els testimonis deis 
ve"ins sobre la vida del seu entorn més proper. Arran de les queixes recollides, la Brigitta 
Lamoure va a buscar els responsables per ensenyar-Ies-hi i trobar respostes. Acompanyant 
al Selfiematon tenim el Selfimaton Best amb el recull deis millors vídeo que ens han deixat 
al Furgomaton alllarg de la setmana. 

Pel que fa la producció aliena emesa al 2016, en destaquem: 

Cicles de cinema: Barcelona ... i acció, Classics, Western, Punt de Mira, Primera Sessió i 
Última sessió 

- Series: Monthy Python Flying Circus, Doctor Slump i Abella Maia 3D 

La graella s'ha anat complementant amb programes ja habituals de la cadena com són La 
Cartellera, , el programa musical Música Moderna, el programa per nens Catakrac que encara 
continuen a la graella de betevé. 

A la programació musicals de la nostra emissora de radio, hem incorporat 5 prescriptors: 

Musica electronica: Kosmos i Ginebra dirigeixen i presenten 303, I'espai de BTVRadio 
dedicat a la musica electronica d'avantguarda. S'encarreguen també de les seleccions 
"Minuts Musicals de 303" dedicades íntegrament a I'electronica 

Indie: Suburbia és un programa d'actualitat musical en el que es dóna cabuda a nombrosos 
estils musicals. Una selecció duta a terme curosament pel Javi Buenavista, expert en 
cultura indie i responsable de la programació del prestigiós Razzmatazz Clubs. 

Pop & Tendencies: amb Jordi Gómez, que realitza el programa "Habitació 901", Un 
contenidor de tendencies Pop de la ciutat. 

Flamenc i músiques del mon, amb Jordi Turtos. Periferies és un programa de radio 
setmanal que es concentra en les anomenades "Músiques del món", és a dir, aquelles 
músiques d'arrel, que es fan i desfan des del cor, lIuny de la centralitat industrial i 
comercial, que cerquen I'emoció i s'expressen des de la tradició. 

- Jazz, amb Jaume Taulé que realitza el programa Jazz it, un seguiment de I'actualitat del 
mon del jazz a Barcelona 

Així mateix, el programa "Nit a la Terra" té la seva versió radiofonica on, una vegada emes el 
programa a televisió, es pot seguir I'entrevista integra per la radio amb el convidat. 

En el marc de projectes especials cal incloure Versió BTV Escoles, que ha estat seleccionat per 
I'INPUT 2017 i la cavalcada de Reis amb una acció de participació amb els nens i nenes de la 
ciutat. 
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6. RESULTATS ECONCMICS 

6.1.RESULTATS 

De nou hem de qualificar els resultats d'leB com extraordinaris ja que s'ha tancat I'exercici 
amb unes perdues de 3.951.313,31 euros. 

Aquestes perdues es generen per la comptabilització de provisions per les probables 
contingencies económiques deis procediments judicials que actualment té oberts la societat 
en les diferents sales del social de Barcelona. 

La sentencia ferma d'un d'aquests procediments declara I'existencia de cessió iI·legal de 
treballadors entre Antena Local, SL i leB i condemna solidariament a les dues societats 
codemandades a I'abonament de diferencies salarials i un 10% anual en concepte d'interessos 
de demora des de que aquestes quantitats haurien d'haver estat abonades. 

Arrel d'aquesta sentencia i aplicant el principi de prudencia, leB ha procedit a comptabilitzar 
provisions per aquest concepte per un import de 4.109.762,87 euros la qual cosa ha portat a la 
societat amb tancar I'exercici amb aquest important volum de perdues. 

Eliminant I'efecte de les provisions, hem calculat que leB hagués tancat I'exercici amb un 
superavit próxim als 10.000 euros. 

Aquestes perdues han afectat I'equilibri patrimonial de la societat que ha estat restablert amb 
I'aportació extraordinaria de 2 milions d'euros en concepte de transferencies de capital de 
l' Ajuntament de Barcelona. Amb aquesta aportació, el patrimoni net d'leB s'ha situat per sobre 
deis 2/3 del seu capital social. 

6.2. TRANSFERENCIES CORRENTS 

leB ha rebut transferencies corrents procedents de l' Ajuntament per import de 15.669.752€ 
que es corresponen amb el previst en el contracte programa vigent després de la seva 
modificació. 

Es tracta d'una xifra inferior a la de I'any 2015, any en que es van autoritzar la generació de 
resultats positius per destinar-los a incrementar les reserves de la societat i equilibrar el seu 
patrimoni, molt deteriorat com a conseqüencia de les perdues de I'any 2013. 

L'any 2016 el pressupost va quedar adequat a la realitat económica d'leB un cop eliminades les 
contingencies per IVA previstes inicialment i que, amb la modificació de la Llei d'IVA, van 
deixar d'existir a partir de 1'1 de gener de 2015. 

6.3. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS 

Pel que fa a I'import net de la xifra de negocis s'ha situat en 334.224,47 euros front els 
428.547,41 euros del 2015. Són, per tant, 94.322,94 euros menys que representen una JS O 
davallada del 22%. ,~-0~1¡z..,~ 00 

[ Ít;' ),Y~.~ -:"flfI~'(} ~ Aquest exercici les vendes de publicitat han estat de només 159.536,31€ front els 253.050,85 .. ~ ~\.f¡ ~ 
11 C/) vf'1.," r:' del 2015. La davallada de vendes per tant ha estat de 93.514,54€ (36,95%). Hem de reGófdar , " ," (f . ~ 
,(-J~ '-' 0\ 
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entre el mes de desembre de 2015 i fins al maig de 2016 no hi va haver acció comercial per 
causa de la baixa per malaltia de la persona responsable d'aquest departamento 

A partir de maig, tot i la contractació d'una empresa externa a qui se Ii va encarregar la 
comercialització de la publicitat de betevé en exclusiva, tampoc es van aconseguir els resultats 
esperats. 

També observem que la venda de programes ha tornat a caure en 8.096,88 euros pel descens 
de I'import de la venda de notícies al servei XN (agencia de notícies) de la Xarxa Audiovisual 
Local. Tal i com varem indicar en els informes de gestió del passat exercici, el tercer trimestre 
de 2013 la XAL va aprovar un canvi de parametres en les liquidacions de vendes de notícies. 
Actualment ICS s'ha donat de baixa d'aquest servei de la XAL ja que tot i les aportacions de 
notícies que feia betevé, amb els parametres aprovats per la XAL el servei tenia un cost que no 
es justificava amb les necessitats de betevé. 

6.4.DESPESES 

Enguany les despeses han estat molt per sobre deis ingressos disponibles per la qual cosa 
s'han generat les perdues comentades en apartats anteriors. La causa és la comptabilització de 
provisions també esmentada anteriorment. 

Les despeses de personal han estat inferiors en un 10,17% a les del 2015 (127.397,73 euros). 
S'ha produ'it 1 baixa en la plantilla d'lCB i les contractacions previstes de dues persones s'ha 
produ'it més tard del previst, aixo ha provocat aquest estalvi de despesa. 

Aquest exercici la despesa d'lCS en serveis exteriors ha estat 15.307.608,93 euros. L'increment 
de despesa per aquest concepte ha estat d'1.551.094,18 euros (+ 11,27%). Les despeses en 
programació de betevé han estat les que més han incrementat tal i com estava previst en el 
pressupost inicial de I'exercici. 

6.5.ALTRES INFORMACIONS 

La Societat no té instruments de patrimoni propio 

El període mitja de pagament de I'exercici 2016 se situa en 21,37 dies. La societat paga als seus creditors 
una mitja de 10,22 dies abans de límit de 30 dies establert a la Llei 15/2010 de mesures de lIuita contra 
la morositat en operacions comercials 

7. INVERSIONS 

L'any 2016 ICS ha fet inversions per un total de 971.701,65€ que han estat finan~ades pel que 
fa a 299.813,70 euros amb transferencies de capital pel que fa a 671.887,95 euros amb 
recursos propis. 

De les inversions realitzades en destaquem: 

Creació, disseny i implementació nova web betevé. y~00~:,~, ~f: 00 

Subministrament i instaHació de dos maquines de clima de doble fluid com a sistem tie' ~~"" ~ ~ l' o ,é.;;' . -i. A 
back-up a la sala central d'aparells. ¡! ¡¿ ~1¡1 (} ~ 
Estacions de treball per als sistemes d'edició. 'ti t5 ~ 
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Sistemes gratics per estudis i continu·ítat. 
Actualització i ampliació sistema d'emmagatzematge. 
Actualització sistemes d'edició. 
Renovació 3 cameres ENG. 
Pantalla led per estudi d'informatius. 
Sistema intercom. 
Actualització sistema de control d'emissió. 
Projector per Estudi 1. 
Sistema realització portatil. 
Substitucions diverses de material obsolet 

Barcelona, marc; 2017. 
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Aquests comptes anuals i informe de gestió han estat formulats pel Consell 
d'Administració a Barcelona en data 20 de mar~ de 2017. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

Sr icen~ Villatoro i L 
resident 

Sr. Caries Bosch Arisó 
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Sr. Josep Ma Carbonell Abello 

Secretari 
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