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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

A l'Accionista Únic de Barcelona Activa, S.A. Societat Privada Municipal 

Hem auditat els comptes anuals de Barcelona Activa, S.A. Societat Privada Municipal que compren en 
el balane; a 31 de desembre de 2013, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni 
net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. 
EIs Administradors són responsables de la formulació deIs comptes anuals de la Societat, d'acord amb 
el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.a de la 
memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anual s en el seu conjunt, basada 
en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a 
Espanya, que requereix l'examen, mitjane;ant la realització de proves selectives, de l'evidencia 
justificativa deIs comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i 
les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Barcelona Activa, S.A. Societat 
Privada Municipal a 31 de desembre de 2013, així com dels resultats de les seves operacions i deIs seus 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables en eH continguts. 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2013 conté les explicacions que els Administradors consideren 
oportunes sobre la situació de la Societat, l'evolució deIs seus negocis i sobre altres assumptes i no 
forma part integrant deIs comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté 
l'esmentat informe de gestió con corda amb la deIs comptes anuals de l'exercici 2013. El nostre treball 
com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió am l'abast esmentat en aquest mateix 
panlgraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a artir deIs registres comptables de 
la Societat. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell 
Soci - Auditor de Comptes 

11 de mare; de 2014 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
R. M. Madrid, fu1l87.250-1, foli 75, tomo 9.267, llibre 8.054, 
secció 3a . Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0242 -
CIF: B-79 031290 

Jorge Vila Lópe 
Soci - Auditor de Comptes 

Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, S.A. 
R. M. Barcelona, Volum 10296, Llibre 9349, Foli 42, Seco 2. 
Full B-27831. Inscrita en el R.O.A.C. amb el número S0687 
Inscrita en l'Institut de Censors Jurats de Comptes. CIF A-
58604745 
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BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
UNIPERSONAL) 

Balan<;os a 31 de desembre de 2013 i 2012 

(Expressats en Euros) 

ACTIU Notes 2013 2012 

ACTIU NO CORRENT 
Immobilitzat intangible 6 1.704.440,56 2.119.590,10 

Desenvolupament 0,00 0,00 
Concessions 189.891,80 196.120,42 
Patents, lIicencies, marques i similars 23.862,09 52.292,11 
Aplicacions informatiques 1.490.686,67 1.871.177,57 

Immobilitzat material 7 14.122.804,93 14.799.318,92 
Terrenys i construccions 10.368.143,22 10.583.709,11 
Instal'lacions tecniques i altre immobilitzat material 3.536.932,54 4 .070.214,87 
Immobilitzat en curs i bestretes 217.729,17 145.394,94 

Inversions financeres a lIarg termini 8 155.618,21 117.393,20 
Altres actius financers 155.618,21 117.393,20 

Actius per impost diferit 14 2.040,16 522,77 

TOT AL ACTlU NO CORRENT 15.984.903,86 17.036.824,99 
ACTlU CORRENT 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 24.697.363,58 19.369.413,45 

C lients per vendes i prestacions de serveis 8 64.738,54 128.666,00 
Clients empreses del grup i associades 8/16 8.889.057,98 7.254.148 ,94 
Deutors varis 8 15.683.638,37 11 .949.124 ,27 
Personal 8 2.382,14 0,11 
Actius per impost corrent 14 976,50 646,54 
Altres credits amb les Administracions Públiques 14 56.570,05 36.827,59 

Inversions financeres a curt termini 8 67.655,37 81.922,64 
Altres actius financers 67.655,37 81.922,64 

Periodificacions a curt termini 45.900 ,09 65.529,75 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.007.454,86 3.331.737,54 
Tresoreria 2.007.454,86 3 .331.737,54 

TOTAL ACTlU CORRENT 26.818.373,90 22.848.603,38 
TOTALACTIU 42.803.277 ,76 39.885.428,37 

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memoria formen part integrant del Balan!; al 31 de desembre de 2013 . 
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BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
UNIPERSONAL) 

Balan~os a 31 de desembre de 2013 i 2012 

(Expressats en Euros) 

PATRIMONI NET 1 PASSIU Notes 2013 2012 

PATRIMONI NET 
Fons propis 9 2.648.967,68 2.619.228,07 
Capital 1.953.282,50 1.953.282,50 
Capital escripturat 1.953.282,50 1 .953.282 ,50 
Reserves 665.945,57 636.387,06 
Legal i estatutaries 153.401,61 150.445,76 
Altres reserves 512.543,96 485.941,30 
Resultat de I'exercici 3 29.739,61 29.558,51 
Subvencions, donacions V lIegats rebuts 10 10.970.035,65 11.709.672,85 

TOTAL PATRIMONI NET 13.619.003,33 14.328.900,92 

PASSIU NO CORRENT 
Provisions a lIarg termini 13 556.520,77 556.520,77 

Altres provisions 556.520,77 556 .520,77 
Deutes a lIarg termini 11 123.192,12 104.891,13 

Altres passius financers 123.192,12 104.891,13 
Passius per impost diferit 14 33.009,12 35.234,70 
Periodificacions a lIarg termini 11 8.083.548,16 7.881.219,18 
TOTAL PASSIU NO CORRENT 8.796.270,17 8.577.865,78 

PASSIU CORRENT 
Provisions a curt termini 13 35.710,53 230.167,00 

Altres provisions 35 .710,53 230.167,00 
Deutes a curt termini 11 286.484,13 140.964,21 
Altres passius financers 286.484,13 140.964,21 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.729.195,75 2.311.339,11 
ProveYdors 11 2.394.486,38 1.563.735,83 
ProveYdors, empreses del grup i associades 11/16 17.606,49 37.327,40 
Creditors varis 11 371 .273,84 15.156,18 
Personal, remuneracions pendents de pagament 11 355.437,43 275.628,75 
Altres deutes amb les Administracions Públiques 14 590.391,61 419.490,95 
Periodificacions a curt termini 10.2/11 16.336.613,85 14.296.191,35 
TOT AL PASSIU CORRENT 20.388.004,26 16.978.661,67 
TOT AL PATRIMONI NET 1 PASSSIU 42.803.277,76 39.885.428,37 

Les Notes 1 a 19 descrltes a la Memoria formen part integrant del Balan~ al 31 de desembre de 2013. 
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BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
UNIPERSONAL) 

Comptes de perdues i guanys corresponents als exercicis acabats 
el 31 de desembre de 2013 i 2012 

(Expressats en Euros) 

COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS Notes 2013 2012 

OPERACIONS CONTINUAOES 
Import net de la xifra de negocis 1.452.995,43 1.345.804,25 

Prestacions de serveis 15.a 1.452.995,43 1.345.804,25 
Aprovisionaments -121.658,53 -130.187,98 

Consum de materies primes i altres materies consumibles -37.825,47 -40.646,71 
Treballs realizats per altres empreses -83.833,06 -89.541,27 
Altres ingressos d' explota ció 15.a 25.981.876,16 27.650.609,98 

Ingressos accesoris i altres de gestió corrent 15.b 158.121,80 140.294,28 
Subvencions d' explota ció incorporades al resultat de I'exercici 11.2 25.823.754,36 27.510.315,70 
Oespeses de personal 15.c -13.619.722,64 -15.558.670,16 

Sous, salaris i assimilats -10.679.172,96 -11.309.877,32 
Carregues socials -3.138.363,49 -4.018.625,84 
Provisions 13 197.813,81 -230.167,00 
Altres despeses d' explotació -12.938.387,69 -12.401.683,63 

Serveis exteriors -5.118.463,79 -5.378.631,94 
Tributs -78.151,27 -16.566,37 
Perdues, deteriorament i varia ció de provisions per operacions comercials 8.2/13 -12.551,16 9.032,32 

Altres despeses de gestió corrent -7.729.221,47 -7.015.517,64 
Amortització de I'immobilitzat 6/7 -2.266.845,65 -2.697.951,41 

Imputació de subvencions d'immobllitzat no financer I altres 10 1.964.026,85 2.277.306,57 

Deteriorament i resultat per alienacions de I'immobilltzat -65.423,74 -11.710,69 

Resultats per alienacions de I'immobilitzat 6/7 -64.940,76 -4.094,05 
Altres resultats -482,98 -7.616,64 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 386.860,19 473.516,93 

Ingressos financers 3.124,04 3.081,85 

De valors negociables i altres instruments financers 3.124,04 3.081,85 
Oespeses financeres -360.568,61 -446.409,50 

Per deutes amb tercers -360.568,61 -446.409,50 
Diferencies de canvi -28,07 -613,47 

RESULTAT FINANCER -357.472,64 -443.941,12 

RESULTAT ABANS O'IMPOSTOS 29.387,55 29.575,81 
Impostos sobre beneficls 14 352,06 -17,30 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEOENT D'OPERACIONS CONTINUADES 29.739,61 29.558,51 

RESULTAT DE L'EXERCICI 3 29.739,61 29.558,51 

Les Notes 1 a 19 descrltes en la Memoria formen part integrant del Compte de perdues i guanys al 31 de desembre de 2013 . 
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BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
UNIPERSONAL) 

Estats d'ingressos i despeses reconeguts deis exercicis 
acabats el 31 de desembre de 2013 i 2012 

(Expressats en Euros) 

A) ESTATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

Resultat del compte de Perdues i Guanys 

INGRESSOS 1 DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 
Efecte impositiu 

Total ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net 

TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 
Efecte impositiu 
Total transferE!Rcles al compte de perdues i guanys 

TOTAL O'INGRESSOS 1 OESPESES RECONEGUOES 

Notes 

10 

14.d 

10 

14.d 

2013 
29.739,61 

1.222.164 ,07 

(3.666,50) 

1.218.497,57 

(1.964 .026,85) 

5.892.,08 

(1.958.134,77) 

(709.897,59) 

2012 
29.558,51 

1.244.043,30 

(3.732,13) 

1.240.311,17 

(2.2.77.306,57) 

6.831,92 

(2.270.474,65) 

(1.000.604,97) 

Les Notes 1 a 19 descrltes a la Memoria formen part integrant de I'estat d'ingressos i des peses reconegudes al 31 de desembre 
de 2013. 

5 



B) 

BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT UNIPERSONAL) 

Estats totals de canvis en el patrimoni net deis exercicis acabats 
el 31 de desembre de 2013 i 2012 

(Expressats en Euros) 

ESTATS TOTALS DE CAN VIS EN EL PATRIMONI NET 

Capital Reserves Resultat de Subvenclons, TOTAL 
Escripturat I'exercicl donaclons I lIegats 

rebuts 
SALDO AJUSTAT, INICI DE 1.953.282,50 618.032,84 18.354,22 12.739.836,33 15.329.505,89 
L'EXERCICI 2012 

Total ingressos i despeses reconeguts O O 29.558,51 -1.030.163,48 -1.000.604,97 

Altres varlaclons del patrimonl net O 18.354,22 -18.354,22 O O 
2012 
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2012 1.953.282,50 636.387,06 29.558,51 11.709.672,85 14.328.900,92 
1 SALDO INICIAL 2013 
Total ingressos I despeses reconeguts O O 29.739,61 -739.637,20 -709.897,59 

Altres varlacions del patrimonl net O 29.558,51 -29.558,51 O O 
2013 
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 1.953.282,50 665.945,57 29.739,61 10.970.035,65 13.619.003,33 
2013 

Les Notes 1 a 19 descrltes a la Memoria formen part integrant de I'estat total de canvls en el patrlmonl net al 31 de desembre de 2013. 
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BARCELONA ACTIVA, S,A" SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
UNIPERSONAL) 

Estat de fluxes d' efectiu corresponents als exercicis acabats 
el 31 de desembre de 2013 i 2012 

(Expressats en Euros) 

FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D' EXPLOTACIÓ Notes 2013 

Resultat de I'exercici abans d'lmpostos 29.387,55 
Ajustos del resultat 396.369,56 
Amortització de I'inmmobllitzat (+) 6f7 2.266.845,65 
Correccions valoratives per deteriorament (+) 8.2 12.551,16 
Variació de provisions (+) 13 -194.456,47 
Imputació de subvencions (-) 10 -1.964.026,85 
Resultats per baixes i alienacions de I'immobilitzat (+/-) 6f7 64.940,76 
Ingressos financers (-) -3.124,04 
Despeses financeres (+) 360.568,61 
Diferencies de canvi (+/-) 28,07 
Altres ingressos i despeses (-/+) -146.957,33 

Canvis en el capital corrent -2.063.602,01 
Deutors i altres comptes per a cobrar (+/-) -5.327.950,13 
Altres actius corrents (+/-) 33.896,93 
Creditors i altres comptes per a pagar (+/-) 1.417.856,64 
Altres passius corrents (+/-) 1.633.932,56 
Altres actius i passius no corrents (+/-) 178.661,99 

Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació -4.668,87 
Pagaments per interessos (-) -1.185,02 

Cobraments d'interessos (+) -3.124,04 

Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) 14 -359,81 
Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació -1.642.513,77 

FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ 
Pagaments per inversions (-) -1.240.122,88 

Immobilitzat intangible 6 0,00 
Inmmobilitzat material 7 -1.240 .122,88 

Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió -1.240.122,88 
FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINANC;AMENT 
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 1.558.353,97 

Subvencions, donacions i lIegats rebuts (+) 1.558.353,97 

Fluxes d'efectiu de les activitats de finan~ament 1.558.353,97 

AUGMENT /DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O -1.324.282,68 
EQUIVALENTS 
Efectiu o equivalents al principi de I'exercici 3.331.737,54 

Efectiu o equivalents al final de I'exercici 2.007.454,86 

2012 

29.575,81 

1.195.901,63 

2.697.951,41 

-9.032,32 

486.459,19 

-2.277.306,57 

4.094,05 

-3.081,85 

446.409,50 

613,47 

-150.205,25 

-844.435,11 

5.365.350,81 

11.036,11 

-2.019 .527,20 

-5.424.981,75 

1.223.686,92 
-72,51 

-2.537,67 

3.081,85 

-616,69 

380.969,82 

-1.235.529,41 

-343,09 

-1.235.186,32 

-1.235.529,41 

2.628.961,52 

2.628.961,52 

2.628.961,52 

1.774.401,93 

1.557.335,61 

3.331.737,54 

Les Notes 1 a 19 descrites en la Memoria formen part integrant de I'estat de fluxes d'efectiu al 31 de desembre de 2013. 
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BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
UNIPERSONAL) 

Memoria deis comptes anuals 2013 

(Expressada en Euros) 

1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

Barcelona Activa, S.A. Societat Privada Municipal, es va constituir el 19 de desembre de 
1986 sota la forma de societat anonima, per temps indefinit, i d'acord amb els articles 
22.2 i 86.2 de la Llei de Bases de Regim Local de 1985, segons consta en escriptura de 
constitució atorgada davant notari o 

El seu domicili social esta situat a Barcelona, al carrer Llacuna, 162-164. 

El seu objecte social és el foment, promoció i impuls de tota classe d'actuacions 
generadores d'ocupació i activitat economica. 

Actualment, Barcelona Activa és I'agencia de desenvolupament local de l'Ajuntament de 
Barcelona, integrada en la seva Área d'Economia, Empresa i Ocupació. 

La seva missió consisteix en ser I'organització de referencia al servei de les polítiques de 
suport a I'empresa, a la creació d'ocupació i a la projecció internacional de Barcelona com 
un entorn excel·lent per a I'activitat economica i el progrés social. 

Durant I'any 2013 s'ha consolidat la reorganització de I'estructura que es va iniCiar a 
I'any 2012. Pel que fa a I'activitat, es diferencien vuit direccions operatives cadascuna 
d'elles amb els seus corresponents objectius estrategics i funcionals: 

• Emprenedoria. Acompanyar a les persones emprenedores des de la seva idea de 
negoci fins a la posada en marxa de I'empresa, i promoure la iniciativa 
emprenedora per posicionar Barcelona com a referent de ciutat emprenedora. 

• Empresa. Donar suport a les empreses de Barcelona per millorar la seva 
competitivitat, impulsar les relacions i la cooperació entre elles i desenvolupar 
serveis que fomentin la generació de riquesa i ocupació. 

• Capacitació Professional i Ocupació. Orientar a les persones al lIarg de la seva 
carrera professional i capacitar-les d'acord amb els requeriments del mercat i les 
empreses, tot afavorint la trobada entre demanda i oferta de treball. 

• Formació (area transversal). Oferir una serie d'activitats de formació adaptades a 
les necessitats deis usuaris de Barcelona Activa, incloent programes de 
capacitació i divulgació centrats en les noves tecnologies. 

• Promoció de la ciutat. Promoure la ciutat de Barcelona per invertir i fer negocis, 
així com per incrementar els fluxos, intercanvis i relacions economiques amb 
I'exterior per tal d'impulsar la marca Barcelona i el lideratge empresarial de la 
nostra ciutat i la seva area metropolitana. 

• Promoció de Sectors Estrategics. Donar suport a les accions de cooperació 
empresarial i de recerca, a la col·laboració público-privada i a la competitivitat 
empresarial en els sectors estrategics per a I'economia, lideratge i posicionament 
de la ciutat. 

• Turisme i esdeveniments. Impulsar les accions relacionades amb la gestió de 
I'impacte del turisme a Barcelona i promoure I'atracció, aterratge i fidelització a la 
ciutat d'esdeveniments d'interes economic, mantenint la qualitat de vida deis seus 
ciutadans i ciutadanes. 

• Promoció del Territori i Comen;. Desenvolupar una promoció economica de 
proximitat treballant amb els 10 Districtes de Barcelona, amb I'objectiu d'apropar-
hi i adaptar-hi els serveis de Barcelona Activa i donar-los suport en I'activitat 
economica i comercial del districte. 
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BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
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Barcelona Activa desenvolupa la seva activitat en la seva extensa xarxa d'equipaments 
avanc;ats: Edifici 7@ Seu Central, Incubadora d'empreses Glories, Parc Tecnologic 
Barcelona Nord, Centre per al Desenvolupament Professional (Porta22), Convent de Sant 
Agustí, Ca n'Andalet, Almogavers Business Factory, Mediatic i fins a octubre d'aquest any 
també a Can Jaumandreu. 

La Societat esta participada per l'Ajuntament de Barcelona, la qual posseeix el 100 % de 
les accions de la Societat. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ 

a) Imatge fidel 

Els comptes anuals 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 
establertes en el Pla General de Comptabilitat aprovat mitjanc;ant Real Decret 
1514/2007 de data 16 de novembre, i d'acord amb les successives modificacions 
introdu'ldes en el seu cas, amb objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera i deis resultats de la Societat, així com la veracitat deis fluxos 
d'efectiu incorporats en I'estat de fluxos d' efectiu. 

Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part deis comptes 
anuals (balanc;, compte de perdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, 
estat de fluxos d'efectiu i les notes de la memoria deis comptes anuals) estan 
expressades en euros, que és la moneda de presentació i funcional de la Societat. 

Aquests comptes anuals, formulats pels Administradors de la Societat, es sotmetran 
a I'aprovació de l'Accionista Únic, i s'estima que seran aprovats sense cap 
modificació. 

No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que tenint un efecte 
significatiu als comptes anuals, s'hagi deixat d'aplicar. 

b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

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

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

Les principals estimacions i judicis considerats en I'elaboració deis comptes anuals 
són les següents: 
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• Vides útils deis elements d' immobilitzat intangible i material (veure Notes 4.1 
4.2). 

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

c) Comparabilitat de la informació 

D'acord amb la legislació mercantil, els administradors presenten, a efectes 
comparatius, amb cadascuna de les partides del balanc;, el compte de perdues i 
guanys, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu i la 
informació quantitativa requerida en la memoria, a més de les xifres de I'exercici 
2013, les corresponents a I'exercici anterior. 

3.PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució de resultats de I'exercici 2013 formulada pels Administradors 
de la Societat i que presentaran a l'Accionista Únic de la Societat per a la seva aprovació 
és la següent: 

Base de repartiment 
Perdues i guanys 

Aplicació 
Reserva legal 
Reserves voluntaries 

Import 2013 

29.739,61 
29.739,61 

29.739,61 
2.973,96 

26.765,65 

4. NORMES DE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en I'elaboració deis 
presents comptes anuals, han estat les següents: 

4.1 Immobilitzat intangible 

a) Aplicacions informatiques 

Es refereix principalment als imports satisfets per I'accés a la propietat o pel dret a 
I'ús de programes informatics, únicament en els casos on es preveu que la seva 
utilització durara varis exercicis. 

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisició i 
s'amortitzen en funció de la seva vida útil, que és de 3 anys. Les des peses de 
manteniment d'aquestes aplicacions informatiques es carreguen al compte de 
perdues i guanys de I'exercici en que es produeixen. 

b) Concessions 

Les concessions administratives figuren en l' actiu pel seu cost menys I'amortització 
acumulada i I'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament 
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reconegudes. 

Les concessions s'amortitzen linealment durant el període concessional. 

c) Patents i marques 

Les patents i marques tenen una vida útil definida i es registren pel seu cost menys 
I'amortització acumulada i correccions per deteriorament del valor reconegudes. 

L'amortització es calcula pel metode lineal durant la seva vida útil estimada en 5 
anys. 

4.2 Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisició menys 
I'amortització i I'import acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

Els costos d'ampliació, modernització o millora deis béns de I'immobilitzat material 
s'incorporen a I'actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen un 
augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i 
sempre que sigui possible coneixer o estimar el valor comptable deis elements que 
resulten donats de baixa de I'inventari per haver estat substitu"its. 

Els costos de reparacions importants s' activen i s' amortitzen durant la vida útil 
estimada deis mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrents es 
carreguen al compte de perdues i guanys durant I'exercici en que s'incorre en elles. 

L'amortització de I'immobilitzat material es calcula sistematicament pel metode 
lineal en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament 
soferta pel seu funcionament i ús. Els coeficients anuals aplicats són els següents: 

Construccions 
Instal·lacions tecniques i maquinaria 
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 
Equips informatics 
Elements de transport 
Altre immobilitzat material 

Coeficients anuals 

2% 
8%-20% 
8%-33% 

25% 
10%-12% 
2%-12% 

Quan el valor comptable d'un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el 
seu valor es redueix de forma immediata fins al seu import recuperable. 

Les perdues i guanys per la venda d'immobilitzat material es calculen comparant els 
ingressos obtinguts per la venda amb el valor comptable, i es registren en el 
compte de perdues i guanys. 

Per a la realització de la seva activitat la Societat ha utilitzat actius no generadors 
de fluxos d'efectiu. Tal i com es descriu a l'Ordre EHA/733/2010 de 25 de mar<;, per 
la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
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determinades circumst~lncies, 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 beneficiTn a la col·lectivitat per 
mitja del potencial servei, o utilitat pública, a canvi d'un preu fixat directa o 
indirectament per l'Administració Pública com a conseqüencia del caracter 
estrategic o d'utilitat pública de I'activitat que 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 és 
inferior al valor net comptable es dotara la corresponent provisió per deteriorament 
de valor amb carrec al compte de perdues i guanys. 

La Societat ha agrupat tots els seus actius no generadors de fluxos d'efectiu en una 
única unitat d'explotació. 

4.3 Immobilitzat per compte de l'Ajuntament de Barcelona i entitats del Grup 

Amb data 18 de juny de 2008, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, mitjanc;ant 
Decret d'alcaldia, el procediment aplicable a les inversions realitzades per 
organismes públics i privats per encarrec d'aquest. 

Segons aquest Decret, i d'acord amb el procediment aplicable a les inversions a 
realitzar per les empreses i organismes públics per encarrec de l'Ajuntament de 
Barcelona aprovat el 30 de gener de 2012 i amb la normativa aplicable reguladora 
de les Hisendes Locals, la Llei Especial de Barcelona i els Estatuts de la Societat, 
quan els esmentats organismes disposin de les certificacions, factures o 
justificacions de I'obra feta, les IIiuraran a l'Ajuntament o a I'entitat corresponent 
mitjanc;ant una relació, a fi i efecte de la seva incorporació a I'inventari municipal. 
Aquests lIiuraments d'actius es formalitzen mitjanc;ant les corresponents factures a 
carrec de l'Ajuntament i entitats del grupo 

D'acord amb la normativa aplicable, la Societat registra comptablement aquestes 
transaccions utilitzant comptes de balanc; sense afectar al compte de perdues i 
guanys. 

4.4 Arrendaments 

a) Quan la Societat es I'arrendatari - Arrendament operatiu 

Els arrendaments en els que I'arrendador conserva una part important deis riscos i 
beneficis derivats de la titularitat es classifiquen com arrendaments operatius. Els 
pagaments en concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut 
de I'arrendador) es carreguen al compte de perdues i guanys de I'exercici en que es 
meriten sobre una base lineal durant el període d'arrendament. 
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b) Quan la Societat és I'arrendador - Arrendament operatiu 

Quan els actius són arrendats sota arrendament operatiu, I'actiu s'inclou al balanc; 
d'acord amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de I'arrendament es 
reconeixen de forma lineal durant el termini de I'arrendament. 

4.5 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 amb 
la qual aquestes inversions han estat adquirides. 

De forma general, al balanc; adjunt es classifiquen com corrents els actius financers 
amb venciment igualo inferior a I'any, i com no corrents si el seu venciment supera 
aquest període. 

La Societat registra la baixa d'un actiu financer quan s'han extingit o s'han cedit els 
drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de I'actiu financer, essent necessari que 
s'hagin transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva 
propietat, que en el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es 
produeix en general si s'han transmes els riscos d'insolvencia i de mora. 

Els actius financers de la Societat es classifiquen íntegrament a la categoria de 
préstecs i partides a cobrar, els quals són actius financers no derivats amb 
cobraments fixes o determinables que no cotitzen en un mercat actiu i es valoren 
pel valor nominal del seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment 
inicial. Aquest valor és minorat, en el seu cas, per la corresponent provisió 
d'insolvencies (perdua per deteriorament de I'actiu), quan existeix evidencia 
objectiva que no es cobrara la totalitat de I'import endeutat, amb efecte al compte 
de perdues i guanys de I'exercici. 

Almenys al tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives 
necessaries per deteriorament de valor si existeix evidencia objectiva de que no es 
cobraran tots els imports que es deuen. 

Els instruments financers que la Societat té són els següents: 

- Comptes a cobrar per operacions comercials corresponents als saldos de clients 
(basicament els corresponents als vivers d'empreses), de deutors i d'empreses del 
grup i associades per prestacions de serveis i per les subvencions rebudes. 

- Comptes a cobrar per operacions no comercials, corresponents basicament a 
personal, etc. 

- Diposits i fiances entregats tant a curt com a Ilarg termini. Aquests figuren 
registrats a I'epígraf "Altres actius financers". 
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4.6 Fons Propis 

El capital social esta representat per accions ordinaries. 

Les despeses d'emissió de noves accions o opcions es presenten directament contra 
el patrimoni net, com a menors reserves. 

4.7 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 c1assificació depem de la finalitat amb 
la qual aquests passius han estat formalitzats. 

De forma general, al balan<; adjunt es classifiquen com a corrents els passius 
financers amb venciment igualo inferior a I'any, i com a no corrents si el venciment 
supera aquest període. 

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

La Societat c1assifica la totalitat deis seus passius financers a la categoria de Deutes 
a pagar, i inclou deutes per operacions comercials i deutes per operacions no 
comercials. 

El deute financer es reconeix inicialment per I'import del valor raonable del mateix, 
registrant-se també els costos en que s'hagin incorregut per a la seva obtenció. En 
períodes posteriors, la diferencia entre els fons obtinguts (nets deis costos 
necessaris per a la se va obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que 
I'hagués i fos significativa, es reconeix al compte de perdues i guanys durant la vida 
del deute d'acord amb el tipus d'interes efectiu. 

Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no 
tenen un tipus d'interes contractual es valoren, tant en el moment inicial com 
posteriorment, pel seu valor nominal quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d' 
efectiu no és significatiu. 

S'inc1ouen sota aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 

- Deutes amb entitats de credit mantingudes fins al venciment. 

- Bestretes rebudes, les quals procedeixen de la constitució que va fer la 
Societat d'un dret de superfície a favor d'un tercer per un període de 50 anys 
inicialment, finalitzant I'any 2051. A I'any 2005 es va formalitzar escriptura 
d'ampliació del dret de superfície per un període de 25 anys més, finalitzant aquest 
el dia 24 de maig de 2076. Aquestes bestretes es registren pel seu valor actualitzat 
i s'incorporen al compte de perdues i guanys durant el període de vigencia del 
lIoguer o adjudicació, registrant per separat I'ingrés meritat amb abonament a 
I'epígraf "Altres ingressos d'explotació", i la despesa financera meritada amb carrec 
a I'epígraf de "Despeses financeres". Indicar, que la propietat de I'immoble revertira 
a la Societat a la finalització del període concessional, és a dir, en I'any 2076. Degut 
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a que s'estima que el valor d'aquest actiu en la finalització de I'esmentat període 
sera nul, no s' ha registrat cap import relacionat amb el mateix. 

- Deutes per operacions comercials corresponents als saldos de creditors per 
prestació de serveis. 

- Partides a pagar per operacions no comercials. S'inclouen, entre altres, 
prove'idors d'immobilitzat, personal, etc. 

- Fiances rebudes tant a curt com a lIarg termini. Aquestes figuren registrades 
a I'epígraf "Altres passius financers". 

4.8 Impost sobre beneficis 

La despesa (ingrés) per 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. 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 valoraran per les quantitats que s'espera 
pagar o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o 
aprovada i pendent de publicació a data de tancament de I'exercici. 

A I'exercici 2013 s'ha aplicat la limitació de les amortitzacions fiscalment dedu"ibles 
en l'Impost sobre Societats previstes a I'article 7 de la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre, per la que s'adopten diverses mesures tributaries dirigides a la 
consolidació de las finances públiques i a I'impuls de I'activitat economica. 
L'esmentada limitació de la dedu'ibilitat correspon al 70% de I'amortització 
comptable de I'immobilitzat material, intangible i de les Inversiones immobiliaries. 
A partir del primer període impositiu iniciat al 2015 es podra deduir de forma lineal 
durant 10 anys I'amortització que no ha estat dedu"ible aquest exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les 
diferencies temporaries que sorgeixen entre les bases fiscals deis actius i passius i 
els seus valors en lIibres. No obstant, si els impostas 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 de ser 
aprovats en 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. 

Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable 
que es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els que poder compensar les 
diferencies temporaries. 
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4.9 Subvencions, donacions i lIegats de capital rebuts 

Les subvenciones, donacions i lIegats que tinguin caracter de reintegrables es 
registren com a passius fins complir les condicions per a considerar-se no 
reintegrables, mentre que les subvencions, donacions i lIegats 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, donació o lIegat. 

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

Les subvencions, donacions i lIegats de caracter monetari es valoren pel valor 
raonable de I'import concedit i les subvencions, donacions i lIegats no monetaris pel 
valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del seu 
reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició d'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 seva alienació, correcció 
valorativa por deteriorament o baixa en balan<;. Per la seva part, les subvencions no 
reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte 
de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les corresponents 
despeses i les concedides per a compensar déficit d'explotació en I'exercici en que 
es concedeixen, excepte quan es destinen a compensar el deficit d'explotació 
d'exercicis futurs, en aquest cas es periodifiquen i s'imputen posteriorment en 
aquests exercicis. 

La Societat rep basicament les següents subvencions: 

a) Transferencies corrents i de capital rebudes de l'Ajuntament de Barcelona 

Les activitats desenvolupades per la Societat corresponen, fonamentalment, a la 
prestació de serveis públics en I'ambit competencial de l'Ajuntament de Barcelona, 
mitjan<;ant gestió directa per delegació de l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb 
el que preveu la legislació vigent (Llei reguladora de les bases de regim local i 
Reglament d'obres, activitats i serveis deis entitats locals). Per a la prestació deis 
serveis públics, en I'ambit de les competencies de l'Ajuntament de Barcelona, la 
Societat rep d'aquest el financ;;ament pressupostari. 

Aquesta transferencia corrent pressupostaria esta fixada d'acord amb les 
suposicions d'equilibri pressupostari previstes a la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

Addicionalment, la Societat rep també transferencies de l'Ajuntament de Barcelona 
destinades al finan<;ament d'actuacions inversores. 
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b) Transferencies rebudes d'altres institucions 

La Societat rep també altres ingressos concedits per institucions diferents de 
l'Ajuntament de Barcelona, que basicament són de tres tipus: 

Transferencies per a financ;ar actuacions especifiques. 

Transferencies per a financ;ar activitats generals. 

Transferencies per a financ;ar immobilitzat. 

4.10 Ingressos i despeses 

Amb caracter general, els ingressos i les des peses es registren atenent al principi 
de meritament i al de correlació d'ingressos i despeses, independentment del 
moment en que són cobrats o pagats. 

Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i 
representen els imports a cobrar pels béns entregats i els serveis prestats en el 
curs ordinari de les activitats de la Societat, menys devolucions, rebaixes, 
descomptes i I'impost sobre el valor afegit. 

La Societat reconeix els ingressos quan I'import deis mateixos es pot valorar amb 
fiabilitat, és probable que els beneficis economics futurs vagin a fluir a la Societat i 
es compleixen les condicions especifiques per a cadascuna de les activitats. 

La tipologia deis ingressos per prestacions de serveis de la Societat així com els 
criteris per al seu reconeixement, són els següents: 

• ingressos per lIoguer d'espais i refacturació de subministraments derivats de 
I'us d'aquests espais. 

• ingressos per prestació de serveis de recepció vinculats amb els vivers 
d'empreses. 

• ingressos per transferencies de coneixement a altres agencies o entitats. 
• ingressos per impartició de determinats cursos. 
• ingressos per refacturació d'anuncis en els casos de licitacions. 
• ingressos per patrocinis. 
• ingressos per facturacions d'altres serveis. 

En tots els casos descrits anteriorment la comptabilització de I'ingrés es produeix en 
el moment del seu meritament. 

Els ingressos per interessos es reconeixen utilitzant el metode del tipus d'interes 
efectiu. 

4.11 Provisions i contingencies 

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui legal 
o implícita, com a resultat de fets passats, és provable que sigui necessaria una 
sortida de recursos per a liquidar I'obligació i I'import es pot estimar de forma 
fiable. 
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Les provisions es valoren pel valor actual deis desemborsaments que s'espera que 
seran necessaris per a liquidar I'obligació utilitzant un tipus abans d'impostos que 
reflexi les avaluacions del mercat actual del valor temporal del diner i els riscos 
específics de I'obligació. Els ajustos en la provisió amb motiu de la seva 
actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es van meritant. 

Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no 
significatiu no es descompten. 

Quan s'espera que part del desemborsament necessari per a liquidar la provisió 
sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu 
independent, sempre que sigui practicament segura la seva recepció. 

Per a la seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions 
sorgides com a conseqüencia de fets passats, la materialització de les quals esta 
condicionada a que succeeixi o no un o més esdeveniments futurs independents de 
la voluntat de la Societat. Aquests passius contingents no són objecte de registre 
comptable presentant-se detall deis mateixos en la memoria (Nota 12 i 13). 

4.12 Medi ambient 

Anualment es registren com a despesa o com a inversió, en funció de la seva 
naturalesa, els desemborsaments efectuats per a complir amb les exigencies legals 
en materia de medi ambiento Els imports registrats com a inversió s'amortitzen en 
funció de la seva vida útil. 

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

4.13 Prestacions als treballadors 

Atenent als acords laborals corresponents, la Societat té un compromís amb els 
treballadors, consistent en un pla de pensions, el qual es troba externalitzat amb 
una entitat financera des de I'any 2007, tractant-se aquest d'un sistema d'aportació 
definida. 

Un pla d'aportacions definides és aquel! sota el qual la Societat realitza 
contribucions fixes a una entitat separada i no té cap obligació legal, contractual o 
implícita de realitzar contribucions addicionals si la entitat separada no disposés 
d'actius suficients per a atendre els compromisos assumits. 

Per als plans d'aportacions definides, la Societat paga aportacions a plans 
d'assegurances de pensions gestionades de forma pública o privada sobre una base 
obligatoria, contractual o voluntaria. Una vegada s'han pagat les aportacions, la 
Societat no té obligació de pagaments addicionals. Les contribucions es reconeixen 
com a prestacions als treballadors quan es meriten. Les contribucions pagades per 
anticipat es reconeixen com un actiu en la mesura en que una devolució d' efectiu o 
una reducció deis pagaments futurs es trobin disponibles. 
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La Societat reconeix un passiu per les contribucions a realitzar quan, al tancament 
de I'exercici, figuren contribucions meritades no satisfetes. 

4.14 Transaccions entre parts vinculades 

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

4.15 Unió Temporal d'Empreses 

A data vint-i-set de juliol de 2010 es va formalitzar la constitució de la Unió 
Temporal d'Empreses "Fundació Seira, Barcelona Activa SAU i Fundació Esade, 
UTE", que te per objecte la col·laboració entre les entitats membres de la mateixa 
per a I'execució del programa de suport a I'emprenedoria social 2010-2011, 
contracte adjudicat pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya en resolució de I'expedient EC-2010-212 de data 6 de juliol de 2010. 

La seva durada ha estat el període compres entre I'inici de les seves activitats fins 
el complet acabament de I'execució del contracte descrit en el paragraf precedent, 
extingint-se una vegada es liquidin definitivament i sense reserva tots els comptes, 
qüestions, diferencies i litigis que I'administració contractant i la Unió Temporal, 
davant de tercers i entre les entitats unides, sense perjudici deis casos de dissolució 
anticipada per qualsevol de les causes que s'estableixen en aquests estatuts. 

Es va acordar la no realització d'aportacions inicials al fons operatiu comú. 

La participació de cada una de les entitats membres de la Unió Temporal en la 
totalitat deis drets i obligacions, així com en els riscos, beneficis o perdues, es va 
fixar en base a les seves respectives quotes, que van ser: 

Fundació Seira 45% 
Barcelona Activa 45% 
Fundació Esade 10% 

Es preveu la liquidació de la UTE durant I'exercici 2014. 

A data 31 de desembre de 2013 el balan<; i compte de perdues i guanys incorporats 
en els comptes anuals de Barcelona Activa són els següents (corresponen al 45% 
del total del balanc; i compte de perdues i guanys de la Unió Temporal amb els 
corresponents ajustos d'integració): 

Compte de Resultats 
Altres des peses d'explotació 

Serveis exteriors 
Altres resultats 
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 

31/12/2013 
(10,13) 
(10,13) 

0,06 
(10,07) 
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Ingressos financers 
RESULTAT FINANCER 
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 
Impost sobre beneficis 
RESUL TAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS 
CONTINUADES 
RESULTAT DE L'EXERCICI 

ACTIU CORRENT 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
Altres credits amb Administracions Públiques 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 
TOTAL ACTIU 

PATRIMONI NET 
Romanent 
Resultat de I'exercici 
PASSIU NO CORRENT 
PASSIU CORRENT 
TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU 

3,38 
3,38 

(6,69) 

(6,69) 
(6,69) 

2.275,55 
2,53 
2,53 

2.273,02 
2.273 02 

2.275,55 

2.275,55 
2.282,24 

(6,69) 
0,00 
0,00 

2.275,55 

A data 31 de desembre de 2012 el balan<; i compte de perdues i guanys incorporats 
en els comptes anuals de Barcelona Activa són els següents (corresponen al 45% 
del total del balan<; i compte de perdues i guanys de la Unió Temporal amb els 
corresponents ajustos d'integració): 

Compte de Resultats 31/12/2012 
Altres des peses d'explotació (13,10) 

Serveis exteriors (13,10) 
RESUL TAT D' EXPLOTACIÓ (13,10) 
Ingressos financeres 51,26 
RESUL TAT FINANCER 51,26 
RESUL TAT ABANS O'IMPOSTOS 38,16 
Impost sobre beneficis 
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEOENT D' OPERACIONS 
CONTINUADES 38,16 
RESUL TAT DE L'EXERCICI 38,16 

ACTIU CORRENT 74.175,65 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1,97 
Deutors varis 0,14 
Altres credits amb Administracions Públiques 1,83 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 74.173,68 
Tresoreria 74.17368 
TOTAL ACTIU 74.17565 
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PATRIMONI NET 2.282,24 
Romanent 2.244,10 
Resultat de I'exercici 38,14 
PASSIU NO CORRENT 0.100 
PASSIU CORRENT 71.893,41 
Deutes a curt termini 45.225,00 
Altres 45.225,00 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 26.668,41 
Prove'idors 26.668,41 
TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU 74.175,65 

5. GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

5.1 Factors de risc financer 

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

La gestió del risc financer esta controlada per la Direcció Financera de la Societat. 

a) Risc de credit 

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

Donada la particularitat de I'activitat de Viver d'empreses gestionada per la 
Societat, el seguiment del saldo de clients que se'n deriva es duu de forma 
personalitzada. Com a pas previ a la formalització d'un contracte de Iloguer, la 
Societat demana s'aporti documentació que acrediti la seva validesa com a client. 
És per tot aixo que la Societat no estima que existeixi risc de credit. 

Pel que fa als deutors, donat que els deutes corresponen basicament a saldos amb 
empreses del grup i amb entitats públiques (veure Nota 8), no s'estima que 
existeixi risc de credit. 

b) Risc de tipus d'interes 

El risc de ti pus d'interes sorgeix deis recursos aliens no corrents. 

L'obtenció de recursos aliens s'ha contractat a ti pus d'interes variable (indexat a 
l'Euribor) . 

A data de tancament de I'exercici les polisses de credit que te contractades la 
Societat no han estat disposades. 

21 



BARCELONA ACTIVA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (SOCIETAT 
UNIPERSONAL) 

Memoria deis comptes anuals 2013 

(Expressada en Euros) 

c) Risc de liguiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 
disponibilitat de financ;ament suficient per un import suficient mitjanc;ant facilitats 
de credit, tant del propi Grup al qual pertany, com, en el seu cas, d'entitats 
financeres externes. 

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

5.2 Estimació del valor raonable 

El valor raonable deis instruments financers que no cotitzen en un mercat actiu es 
determina utilitzant tecniques de valoració. 

6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

El detall i moviment de les partides incloses en "Immobilitzat intangible" deis exercicis 
2013 i 2012 és el següent: 

Patents, Aplicacions Concesslons llicencles i informatiques Desenvolupament Total 
marques 

A 1 de gener de 2013 

Cost 249.368,40 238.659,15 7.273.772,88 508.562,85 8.270.363,28 

Amortització acumulada I perdua de valor (53.247,98) (186.367,04) (5.402.595,31) (508.562,85) (6.150.773,18) (deteriorament) 

Valor net comptable 196.120,42 52.292,11 1.871.177,57 0,00 2.119.590,10 

2013 

Valor net comptable d'obertura 196.120,42 52 .292,11 1.871.177,57 0,00 2.119.590,10 

Altes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traspassos 0,00 0,00 562.751,97 0,00 562.751,97 

Dotació a I'amortització (6.228,62) (28 .430,02) (943.242,87) 0,00 (977.901,51) 

Baixes d'amortització 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor net comptable al tancament 189.891,80 23.862,09 1.490.686,67 0,00 1.704.440,56 

A 31 de desembre de 2013 

Cost 249 .368,40 238.659,15 7.836.524,85 508 .562,85 8.833 .115,25 

Amortització acumulada i perdua de valor (59.476,60) (214 .797,06) (6.345 .838,18) (508.562,85) (7.128.674,69) (deteriorament) 

Valor net comptable 189.891,80 23.862,09 1.490.686,67 0,00 1.704.440,56 
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Patents, Aplicacions Concessions llicencies I Informatlques Desenvolupa ment Total 
marques 

A 1 de gener de 2012 

Cost 249.368,40 236.130,70 6.467.143,25 508.562,85 7.461. 205,20 

Amortització acumulada i perdua de valor (47.019,36) (155.270,21) (4.257.995,88) (507.603,92) (4.967.889,37) (deteriorament) 

Valor net comptable 202.349,04 80.860,49 2.209.147,37 958,93 2.493.315,83 

2012 

Valor net comptable d'obertura 202.349,04 80.860,49 2.209.147,37 958,93 2.493.315,83 

Altes 0,00 343,09 0,00 0,00 343,09 

Baixes 0,00 (1.577,19) 0,00 0,00 (1.577,19) 

Traspassos 0,00 3.762,55 806.629,63 0,00 810.392,18 

Dotació a I'amortització (6.228,62) (32.413,66) (1.144.599,43) (958,93) (1.184 .200,64) 

Baixes d'amortització 0,00 1.316,83 0,00 0,00 1.316,83 

Valor net comptable al tancament 196.120,42 52.292,11 1.871.177,57 (0,00) 2.119.590,10 

A 31 de desembre de 2012 

Cost 249 .368,40 238.659,15 7.273.772,88 508.562,85 8.270 .363,28 

Amortització acumulada i perdua de valor (53 .247,98) (186.367,04) (5.402.595,31) (508.562,85) (6.150.773,18) (deteriorament) 

Valor net comptable 196.120,42 52.292,11 1.871.177,57 0,00 2 .119.590,10 

a) Moviments significatius de I'exercici 

Durant I'any 2013, basicament s'han realitzat i iniciat els següents projectes: 

• Desenvolupament de I'aplicació de gestió de la informació de recursos 
valoracions del personal. 

• Posta en marxa d'un sistema de "Business Intelligence" per a I'explotació de les 
dades de satisfacció deIs usuaris. 

• Desenvolupament de I'aplicació de gestió de la línia de subvencions del programa 
"Barcelona Crea Ocupació", per al foment de la contractació estable. 

• Desenvolupament d'altres aplicacions i webs propietat de Barcelona Activa. 

Durant I'any 2012 han estat duts a terme i finalitzats projectes on destaquen: 

Millores i noves funcionalitats del programa comptable SAPo 
Modermització i millora de I'aplicatiu POLo 
Desenvolupament d'aplicatius de Porta 22. 
Desenvolupament de la aplicació Market Intelligence. 
Desenvolupament d'altres aplicacions i webs propietat de Barcelona Activa. 

Els traspassos per import de 562.751,97 euros que s'han produit durant I'exercici 2013 
corresponen a aplicacions informatiques i lIicencies que previament estaven registrades 
com a immobilitzat en curs dins de I'immobilitzat material. Els traspassos de I'any 2012 
eren per import de 810.392,18 euros i pel mateix compte. 
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Les baixes de I'exercici 2012 es corresponen basicament a renovacions de Ilice!ncies i de 
marques i aplicatius. A I'exercici 2013 no hi ha baixes. 

De les baixes de I'immobilitzat intangible de I'exercici 2012 se'n deriva una perdua de 
260,36 euros. 

b) Immobilitzat intangible adguirit a empreses del Grup 

No hi ha actius intangibles adquirits a empreses del Grup durant els exercicis 2013 i 
2012. 

c) Immobilitzat intangible totalment amortitzat 

A 31 de desembre de 2013 existeix immobilitzat intangible, encara en ús, i 
totalment amortitzat amb un cost comptable de 5.713.683,04 euros (4.828.686,81 
euros a 31 de desembre de 2012). 

d) Assegurances 

La Societat té contractades varies polisses d'asseguran<;a per a cobrir els riscos als 
que estan subjectes els béns de I'immobilitzat intangible. La cobertura d'aquestes 
polisses es considera suficient. 

e) Actius o unitats d'explotació o serveis no generadors de fluxos d'efectiu 

A 31 de desembre de 2013 tots els actius intangibles es consideren actius no 
generadors de fluxos d'efectiu de la mateixa manera que al 2012. Al tancament de 
I'any 2013 i 2012 no s'han dut a terme correccions valoratives, donat que no s'ha 
produit cap fet que hagi ocasionat perdues significatives de valor. 

f) Subvencions 

La totalitat deis actius del 2013 i 2012 s'enmarquen dins del pressupost 
d'inversions municipal i per tant estan financ;ades en un 100% per l'Ajuntament de 
Barcelona, exceptuant unes altes d'import 16.199,04 euros en el 2012. 

7. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El detall i moviment de les partides incloses en Immobilitzat material deis exercicis 2013 
i 2012 és el següent: 
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InstaHaclons 
Terrenys i tecnlques I altres Immobilitzat en Total construcdons Immobilitzat cu rs i bestretes 

material 

A 1 de gener de 2013 
Cost 13.207.901,51 19.459.910,02 145.394,94 32.813.206,47 

Amortització acumulada I perdua de (2.624.192,40) (15.389.695,15) 0,00 (18.013.887,55) 
valor (deteriorament) 
Valor net comptable 10.583.709,11 4.070.214,87 145.394,94 14.799.318,92 

2013 
Valor net comptable d'obertura 10.583 .709, 11 4 .070 .214,87 145 .394,94 14.799.318,92 
Altes 0,00 3 .172,60 1.236.950,28 1.240.122,88 
Baixes 0, 00 (506 .624,09) 0,00 (506.624,09) 
Traspassos 60 .757,44 541.106,64 (1.164.616,05) (562.751,97) 
Dotació a I'amortització (276.323,33) (1.012 .620,81) 0,00 (1.288.944,14) 
Altres (amortització acumulada, baixes) 0,00 441. 683,33 0,00 441.683,33 

Valor net comptable 10.368.143,22 3.536.932,54 217.729,17 14.122.804,93 

A 31 de desembre de 2013 
Cost 13.268.658,95 19.497.565,17 217.729,17 32 .983.953,29 

Amortització acumulada i perdua de (2.900 .515,73) (15.960 .632,63) 0,00 (18.861. 148,36) 
valor (deteriorament) 
Valor net comDtable 10.368.143,22 3.536.932,54 217.729,17 14.122.804,93 

Instal·ladons 
Terrenys i tecniques i altres Immobilitzat en Total construcclons immobilitzat curs i bestretes 

material 

A 1 de gener de 2012 

Cost 13.207.901,51 19.211.117,99 30.145,82 32.449.165,32 

Amortitzacló acumulada i perdua de (2.348.466,51) (14 .208.589,57) 0,00 (16.557.056,08) 
valor (deteriora ment) 

Valor net comptable 10.859.435,00 5.002.528,42 30.145,82 15.892.109,24 

2012 

Valor net comptable d'obertura 10.859.435,00 5.002.528,42 30.145,82 15.892.109,24 

Altes 0,00 0,00 1.235.186,32 1.235.186,32 

Baixes 0,00 (60 .752,99) 0,00 (60.752,99) 

Traspassos 0,00 309 .545,02 (1.119.937,20) (810 .392,18) 

Dotació a I'amortlt zació (275 .725,89) (1.238.024,88) 0 ,00 (1.513.750,77) 

Altres (Amortització 
0,00 56 .919,30 0,00 56.919,30 acumulada,baixes) 

Valor net comptable 10.583.709,11 4.070.214,87 145.394,94 14.799.318,92 

A 31 de desembre de 2012 

Cost 13.207.901,51 19.459 .910,02 145.394,94 32.813.206,47 

Amortització acumulada i perdua de (2.624 .192,40) (15 .389.695,15) 0,00 (18.013.887,55) 
valor (deteriorament) 

Valor net comptable 10.583.709,11 4.070.214,87 145.394,94 14.799.318,92 
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a) Movimients significatius de I'exercici 

Les altes de I'exercici 2013 corresponen principalment a: 

• Renovació paviment exterior de la Seu Central i Centre empreses Glories. 
• Adequació d'oficines tercera planta Seu Central per ubicació equip Barcelona 

Activa: terra tecnic, mobiliari i equips. 
• Renovació equipament informatic i equips multifunció. 
• Adeqüació espai de co-working de Almogavers Business Factory. 
• Altres adequacions en la xarxa d'equipaments de Barcelona Activa, orientades a la 

millora d d'accessibilitat i condicions de treball en general. 
• Inici de les obres de la Oficina Atenció a l'Empresa i Data Resource Center & 

Showroom, al Hall de l'Edifici Mediatic, així com I'inici de I'adequació de la segona 
planta del mateix edifici per a la implementació d'una incubadora per empreses 
del sector mobile. 

Per altra banda, les altes de I'exercici 2012 corresponen principalment a : 

Ampliació i millora de I'equipament informatic. 
Millores en la Seu Central de Barcelona Activa, així com en el Viver de Glories i 
el Parc Tecnologic Barcelona Nord, orientades a la millora d'accessibilitat i 
condicions de treball en general, a I'estalvi energetic i a la millora 
mediambiental. 

Les baixes de I'exercici 2013 i 2012 corresponen basicament a la destrucció de petit 
mobiliari i equipament informatic no reparable. En I'últim trimestre de 2013 es deixa 
sense efecte I'encarrec que tenia Barcelona Activa per part de l'Ajuntament de Barcelona 
per a la gestió i administració de I'equipament de Can Jaumandreu, donant com a 
resultat baixes en instal·lacions, i donacions a altres entitats de mobiliari, eines i 
equipament informatic aprofitables. 

El resultat obtingut durant I'exercici 2013 en les baixes d' immobilitzat material ascendeix 
a una perdua de 64.940,76 euros. En I'exercici 2012 el resultat va ser negatiu en 
3.833,69 euros. 

b) Terrenys i construccions 

L' epígraf de terrenys i construccions inclou a 31 de desembre de 2013 i a 31 de 
desembre de 2012 I'import de 901.518,16 euros que correspon al valor deis 
terrenys sobre els que es troben edificades les contruccions. Un d'aquests terrenys 
és del que s'ha cedit el dret de superfície indicat en la Nota 4.7. 

El detall del valor net comptable deis terrenys i construccions a I'exercici 2013 
2012 és el següent: 
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Terrenys 
Construccions 
Valor net comptable 

e) Perdues per deteriorament 

(Expressada en Euros) 

2013 2012 

901.518,16 901.518,16 
9.466.625,06 9.682.190,95 

10.368.143,22 10.583.709,11 

Durant els exercicis 2013 i 2012 no s'han reconegut ni revertit correccions 
valoratives per deteriorament significatives per a cap immobilitzat material 
individual, donat que no s'ha produit cap fet que hagi ocasionat perdues 
significatives de valor. 

d) Béns adquirits a empreses del Grup i associades 

Durant I'exercici 2013 i 2012 no s'ha adquirit béns a empreses del grupo 

e) Béns totalment amortizats 

A 31 de desembre de 2013 el cost deis elements de I'immobilitzat material 
totalment amortitzats en ús ascendeix a un import de 12.213.938,91 euros 
exceptuant les construccions, que romanen amortitzades totalment per I'import de 
233,67 euros. 

A 31 de desembre de 2012 existien construccions amb un cost original de 233,67 
euros que estaven totalment amortizades i que encara estaven en ús. El cost de la 
resta d' elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats en ÚS ascendia a 
un import de 9.874.714,88 euros. 

f) Subvencions 

La totalitat de les obres del 2013 i 2012 s'enmarquen dins del pressupost 
d'inversions municipal i per tant estan finan<;ades en un 100% per l'Ajuntament de 
Barcelona, excepte unes altes de 3.172,60 euros a I'exercici 2013. 

g) Béns sota arrendament operatiu 

Al compte de perdues i guanys s'han indos durant I'exercici 2013 despeses per 
arrendament operatiu corresponents al lIoguer d'equipaments informatics, acústics i 
altres lIoguers per import de 92.891,63 euros (88.696,45 euros durant I'exercici 
2012). 

h) Assegurances 

La Societat té contractades varies polisses d'asseguran<;a pels riscos als que estan 
sotmesos els béns de I'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes polisses es 
considera suficient. 
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i) Act ius o unítats d'explotació o serveis no generadors de fluxos d'efectiu 

A 31 de desembre de 2013 i 2012 tots els actius tangibles es consideren actius no 
generadors de fluxos d'efectiu. 

8. ACTIUS FINANCERS 

8.1. Categories d'actius financers 

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

Actius financers a lIarg termini: 
- Inversions financeres a lIarg termini 
- Deutors varis 

Total 

Actius financers a curt termini: 

Partides a cobrar 
2013 

155.618,21 

155.618,21 

- Clients per vendes i prestacions de serveis 64.738,54 
8.889.057,98 

15.683.638,37 
70.037,51 

- Clients empreses del grup i associades 
- Deutors varis 
- Altres actius financers i Personal 

Total 24.707.472,40 

Essent els seus venciments els següents: 

A 31.12.13 
2014 2015 

Clients pe r vendes i prestacions de serveis 
64.738,54 

Clients empreses de grup i associades 
8.889.057,98 

Deutors varis 15.683.638,37 
Altres actius financers i Personal 

70.037,51 59.692,47 
Total 24.707.472,40 59.692,47 

Partides a cobrar 
2012 

2016 

58.272,70 
58.272,70 

117.393,20 

117.393,20 

128.666,00 
7.254.148,94 

11.949.124,27 
81.922,75 

19.413.861,96 

Anys 
posteriors Total 

64.738,54 

8.889.057,98 
15.683.638,37 

37.653,04 225.655,72 
37.653,04 24.863.090,61 
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A 31.12.12 Anys 
2013 2014 2015 posteriors Total 

CJients per vendes i prestacions de serveis 
128.666,00 128.666,00 

Clients empreses de grup i assoclades 
7.254.148,94 7.254.148,94 

Deutors varis 11.949 .124,27 11.949.124,27 
Altres actius financers I Personal 

81.922,7548.754,93 62.617,23 6.021,04 199.315,95 
Total 19.413.861,96 48.754,93 62.617,23 6.021,04 19.531.255,16 

Els actius financers que tenen venciment superior a un any es corresponen amb les 
fiances constitu"ides a IfIncaso!. Les fiances rebudes es troben a Ifepígraf del passiu, 
"Altres passius financers" (veure Nota 11). 

El quadre de partides a cobrar inclou I'import deis dipósits constitu'its per contractes de 
subministrament, 37.653,04 euros en 2013 i 6.021,04 euros en 2012. 

8.2. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

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

Generalitat de Catalunya-Servei Ocupació 
Catalunya 

Departament d'Empresa i Ocupació 

Fundació Privada Inform 

Ajuntament de Barcelona (Nota 16) 

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. 
(Nota 16) 
Inst. Municipal de Serveis Socials (Nota 16) 

Barcelona Serveis Municipals, S.A. (Nota 16) 

Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya 
XPCAT (Pare tecnologic del Valles) 

Funda ció PIMEC 

UNIT FILAS 

Fundación Española Ciencia y Tecnologia 

Caisse des Dépot et Consignations 

European Commission DG Employment, 
Social Affairs and Inclusions 
ACerÓ 10 

Area Metropolita na de Ba rcelona 

Altres entitats públiques 

Deutes entitats financ,;adores en curs 

Altres 

2013 

198.356,20 

11.178.977,89 

200.000,00 

62.292,32 

8.136.378,03 

476.250,46 

252.025,00 

24.200,00 

52.111,20 

57.075,22 

61.744,00 

77.420,07 

0,00 

524.236,05 

490.000,00 

12.100,00 

24 .200,00 

27.488,29 

2.352.396,82 

430.183,34 

24.637.434,89 

2012 

1.172.010,50 

7.461.796,57 

200.000,00 

169.807,26 

6.014 .001,86 

476.250,46 

752.025,57 

0,00 

52.111,20 

57 .075,22 

61.744,00 

110 .752,29 

50.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

39.037,82 

2 .187.151,31 

528.175,15 

19.331.939,21 

Durant I'exercici 2012 i 2013, l'Ajuntament de Barcelona ha avanc;at part del deute de 
Generalitat de Catalunya, en quant a les partides titularitat d'aquesta Entitat Municipal. 

El moviment de la provisió per perdues per deteriorament de valor deis comptes a cobrar 
de clients és el següent: 

2013 2012 

Saldo inicial 269.098,52 278.130,82 

Provisió per deteriorament de valor de 
comptes a cobrar 11.199,82 44.777,44 

Retrocessió de la provisió -2.006,00 -53.809,74 

Comptes a cobrar donades de baixa per 
-22.878,77 0,00 incobrables 

Saldo final 255.413,57 269 .098,52 
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El reconeixement i la reversió de les correccions valoratives per deteriorament deis 
comptes a cobrar a clients s'han inclos dins de I'epígraf "Perdues, deteriorament i variació 
de provisions per operacions comercials" al compte de perdues i guanys. Normalment es 
donen de baixa els imports carregats al compte de deteriorament de valor quan no 
existeixen expectatives de recuperar més efectiu. 

L'exposició maxima al risc de credit a la data de presentació de la informació és el valor 
raonable de cadascuna de les categories de comptes a cobrar indicades anteriorment. La 
Societat no manté cap garantia com a asseguranc;a, si bé cal indicar que del total saldo 
deutor de Clients de 24.637.434,89 euros, un total de 24.183.051,55 euros són amb 
entitats públiques. A I'exercici 2012 el total del saldo de Clients i deutors va ser de 
19.331.939,21 euros, i un total de 18.803.764,06 euros eren d'entitats públiques. 

8.3. Altres actius financers 

Els diposits i fiances constitu"its a curt i a lIarg termini corresponen, basicament, a la part 
de les fiances rebudes de clients que a la vegada, han estat dipositades a I'organisme 
públic corresponent. Les fiances rebudes es troben registrades dins I'epígraf "Altres 
passius financers" (veure Nota 11). 

9. FONS PRO PIS 

a) Capital social 

Durant els exercicis 2012 i 2013, no s'han produ"it moviments en el capital social de 
la Societat. 

El capital escripturat es compon de 3.250 accions nominatives de 601,01 euros de 
valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades. 

No existeixen restriccions per a la lliure transmissibilitat de les mateixes. 

Al 31 de desembre de 2012 i 2013 els que participen en el capital social en un 
percentatge igualo superior al 10% són els següents: 

Societat Número Percentatge de 
d'Accions Participació 

Ajuntament de Barcelona 3.250 100% 

La Societat esta inscrita en el Registre Mercantil com a Societat Unipersonal i en la 
Nota 16 s'expliquen totes les relacions economiques que aquesta ha tingut amb 
I'accionista único 
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b) Reserves 

El desglossament per conceptes és el següent: 
2013 2012 

Legal i estatutaries: 
Reserva legal 153.401,61 150.445,76 

Altres reserves: 
Reserves voluntaries 512.537,12 485.934,46 
Reserves per ajustas del capital social a euros _____ ---'6:....t.,-"-84-'--______ 6.o...<,""8....;.4_ 

665.945,57 636.387,06 

Reserva legal 

L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capitals estableix que les 
societats destinaran el 10% del benefici a la reserva legal fins que arribi, almenys, 
al 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només 
es podra destinar a la compensació de perdues en cas que no existeixin altres 
reserves disponibles suficients per a aquesta fi, o a augmentar el capital social, 
només sera disponible per als accionistes en cas de liquidació de la Societat. 

Altres reserves 

Les reserves voluntaries són de lliure disposició. 

10. SUBVENCIONS. DONACIONS I LLEGATS 

10.1. Subvencions de capital 

El moviment de les subvencions no reintegrables ha estat el següent: 

2013 2012 

Saldo inicial 11.709.672,85 12.739.836,33 
Augments 1.222.164,07 1.244.043,30 
Imputació al resultat -1.964.026,85 -2.277.306,57 
Efecte Impost de Societats(Nota 14) ____ ...::2:..:..:.2:::..:2:::..:5:.L,.::,5.::.8 ____ ....:3::.:, . .::.0=-.;99::..J,'-'-7.::.9_ 

Saldo final 10.970.035,65 11.709.672,85 

Essent el detall a 31 de desembre de 2013 de les subvencions de capital no reintegrables 
que apareixen en el balanc; sota I'epígraf "Subvencions, donacions i lIegats rebuts" el 
següent: 

Entitat concessionaria Euros Finalitat Data de concessió 

Ajuntament de Barcelona 10.774.329,22 Adequació Edificis i altres 1997-2013 
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(Expressada en Euros) 

195.706,43 Equipament audiovisual 
_______ altres 

10.970.035,65 

1999-2013 

El detall a 31 de desembre de 2012 era el següent: 

Entitat concessionaria Euros Finalitat Data de concessió 

Ajuntament de Barcelona 

Altres 

11.497.807,34 Adequació Edificis i altres 1997-2012 

211.865,51 Equipament audiovisual i 1999-2012 
_______ altres 

11.709.672,85 

10.2. Subvencions d'explotació a incorporar al resultat (periodificacions) 

Corresponen basicament al financ;ament d'activitats de foment, promoció i impuls de tota 
classe d'actuacions generadores de treball i activitat economica desenvolupada per la 
Societat. 

El seu detall, en funció de les entitats atorgants, és el següent: 

2013 2012 

Ajuntament de Barcelona 5.029.640,84 4.677.513,74 
Fans Social Europeu 986.763,15 261.090,00 
Generalitat de Catalunya 7.500.634,75 6.367.838,93 

Altres 2 .742.400,64 2.907.603,36 

16.259.439,38 14.214.046,03 

Aquestes subvencions d'explotació, no meritades a 31 de desembre de 2013, es traben a 
I'epígraf del passiu "periodificacions a curt termini" juntament amb el compte d'ingressos 
anticipats per facturació, que presenten un import de 77.174,47 euros (82.145,32 euros 
al 31 de desembre de 2012). 

L'import traspassat durant I'exercici al compte de perdues i guanys es detalla en la Nota 
11.2. 

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

Les subvencions registrades dins del patrimoni net tenen la consideració de no 
reintegrables, donat que la Societat disposa d'un document d'atorgament individualitzat i 
s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen 
dubtes sobre la seva cobrabilitat. 
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11.PASSIUS FINANCERS 

11.1. Categories de passius financers 

L'analisi per categories deis passius financers al 31 de desembre de 2013 2012, és el 
següent: 

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

Passius financers a curt termini : 

- Creditors comercials 
- Prove'idors empreses del grup i 
vinculades (veure Nota 16) 

- Personal 
- Altres passius financers 
- Periodificacions (veure Nota 10.2) 

Total 

Deute i partides 
a pagar 2013 

8.083.548,16 
123.192,12 

2.765.760,22 

17.606,49 
355.437,43 
286.484,13 

16.336.613,85 

27.968.642,40 

Deute i partides 
a pagar 2012 

7.881.219,18 
104.891,13 

1.578.892,01 

37.327,40 
275 .628,75 
140.964,21 

14.296.191,35 

L'epígraf "Al tres passius financers" inclou les fiances rebudes (Veure Nota 8.1) els 
prove"idors d'immobilitzat. 

• r 

Els passius financers a curt termini es reflexen pel valor nominal, no existínt diferencies 
significatives respecte el valor raonable deis mateixos. 

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

: 

Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a prove"idors, disposició 
addicional tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de 5 de juliol: 
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Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament 
Exercici Actual (2013 Exercici Actual (2012) 

Import % Import % 
Pagaments dins del termini maxim legal 12.163.276,51 97% 13.928.946,57 96% 
Diferencia 398.354,57 3% 619.518,67 4% 
Total pagaments a I'exerdd 12.561.631,08 100"Ai 14.548.465,24 100% 

Termini Mitja Ponderat Excedit (dies de 
pagament) 10,52 - 13,69 -
Ajornaments que a data de tancament 
sobrepassen el termini maxim legal 0,00 . 0,00 -

Durant I'any 2013 un deis nostres principals provei"dors va entrar en situació concursal; 
davant la demanda interposada pels seus treballadors per impagament de nomines i la 
responsabilitat solidaria, que estableix el dret laboral, envers I'empresa beneficiaria deis 
serveis, en aquest cas Barcelona Activa, es va arribar a I'acord de dur a terme una 
compensació de credits; si bé, el temps trancorregut per arribar a la resolució del conflicte 
va ser molt superior al previsto 

Les dades mostrades en el quadre superior indiquen el termini mitja ponderat de 
pagament sense incloure I'informació de pagament del prove'idor en situació concursal 
descrit en el paragraf precedent. En cas d'haver estat indos, el període mitja ponderat de 
pagament reflexat hagués estat de 39,59 dies. 

11.2. Periodificacions 

Les periodificacions a lIarg termini corresponen a I'import cobrat per anticipat per la cessió 
del dret de superficie indicat en la Nota 4.7. El moviment de I'exercici és el següent: 

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

2013 
7.881.219,18 

359.383,59 
-157.054,61 

8.083.548,16 

2012 
7.587,552,60 

443.871,83 
-150.205,25 

7.881.219,18 

El tipus de descompte utilitzat en el calcul deis valors actuals de les magnituts 
economiques que s'hagin d'efectuar d'acord amb les previsions del Pla General de 
comptabilitat es fixa en el 4,56% (5,85% a I'exercici 2012). 

En quant a les periodificacions a curt termini, aquestes corresponen basicament als 
imports rebuts mitjanc;ant transferencies i que es meritaran en I'exercici següent ja que 
les despeses amb les que est~1n correlacionades es duran a terme durant I'exercici 
següent). El moviment de I'exercici és el següent: 
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2013 2012 
Saldo inicial 14.296.191,35 19.721.173,10 
Altes 33.696.443,77 24.887.196,43 
Imputació al resultat -25.823.754,36 -27.510.315,70 
Minoracions d'atorgaments -4.920.377,65 -2.176.452,76 
Altres -911.889 ,26 -625.409J2 
Saldo final 16.336.613,85 14.296.191,35 

El detall de I'imputació al resultat és el següent: 

2013 2012 
Subvencions Ajuntament 
Subvencions Generalitat 
Subvencions Fans Social Europeu 
Subvencions altres entitats 
Import total 

11.3 Deutes amb entitats de credit 

19.122.860,09 
5.085.486,53 

124.930,88 
1.490.476,86 

15.535.670,54 
10.111.063,49 

310.327,45 
1.553.254,22 

25.823.754,36 27.510.315,70 

Durant els anys 2013 i 2012 no han estat disposades les pólisses de credit que te 
formalitzades la Societat. 

La Societat disposa de les següents Iínies de credit no disposades: 

2013 2012 

Tipus variable: 
Amb venciment a menys d'un any 3.000.000,00 3.000.000,00 

Línies de credit no disposades 3.000.000,00 3.000.000,00 

El tipus d'interes promig durant I'exercici 2013 ha estat de 4,02% mentre que el tipus 
promig del 2012 va estar de 3,79%. 

12. CONTINGENCIES 1 COMPROMISOS 

a) Passius contingents 

A 31 de desembre de 2013, la Societat té avals amb tercers per import de 55.007,63 
euros en concepte de garantia d'obres dutes a terme per la Societat (55.007,63 euros a 
31 de desembre de 2012). 

b) Actius contingents 

A data de tancament deis exercicis 2012 i 2013 no existeixen actius contingents. 
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c) Compromisos de compravenda 

A data del balanc;, la Societat no té contractes firmats en concepte de compraventa 
d'immobilitzat. 

d) Compromisos per arrendament operatiu (quan la societat es arrendataria) 

La Societat lIoga equips informatics, fotocopiadores i altres Iloguers sota contractes 
no cancel·lables d'arrendament operatiu. 

A data de tancament de I'any aquests contractes tenen una duració prevista de 
menys d' un any. 

13. PROVISIONS A CURT I LLARG TERMINI 

Els compromisos per prestacions a lIarg termini al personal que té la Societat, són els 
descrits a la Nota 4.13. 

El detall de les provisions és el següent: 

Provisions a lIarg termini 

Provisions Paga Extra 

Altres provisions 
Provisions a curt termini 

Provisions riscos personal 
Altres provisíons 

Provisions a Ilarg termini 

2013 

556.520,77 

555.412,81 

1.107,96 

35.710,53 
32 .353,19 

3.357,34 

2012 

556.520,77 

555.412,81 

1.107,96 

230.167,00 
230.167,00 

Aquest epígraf inclou per import de 555.412,81 euros la quantia de la paga 
extraordinaria de desembre de 2012 que s'hagués tingut d'abonar al personal de 
I'entitat abans de finalitzar I'exercici, pero que ha estat suprimida per I'article 2.1 del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat 
pressupostaria i de foment de la competivitat. L'article 2.4 d'aquesta disposició preveu 
que "les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinaria i de les pagues 
addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el 
disposat en aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar a portacions a 
plans de pensions o contractes d'asseguranc;a col·lectiva que incloguin la cobertura de la 
contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2012, 
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb I'abast que es 
determini en les corresponents lIeis del pressupostos". En conseqüencia, ates que és un 
passiu exigible cert, I'import esmentat ha estat carregat a I'epigraf "Despeses de 
personal" del deure del compte de perdues i guanys adjunt amb I'abonament a I'epígraf 
"Provisions a lIarg termini" del passiu del balanc; adjunto 
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Provisions a curt termini 

Derivat del reconeixement de la part de pla de pensions en cumpliment de la Sentencia 
dictada pel Jutjat Social nO 33 de Barcelona a les actuacions 587/2011, s'ha fet una 
aportació per un import de 9.785,14 euros ( 41.869,81 euros a I'exercici 2012) (Veure 
Nota 15.c). 

Durant I'any 2013, fruit d'un acord, varis treballadors van desistir de la demanda 
interposada en l' exercici 2012, procedint així a I'arxivament de les actuacions respecte 
aquests demandants i motivant la reversió de la provisió dotada per aquest concepte en 
I'exercici 2012. 

També, i donant compliment a varies demandes presentades durant el present exercici 
pendents de resolució a tancament de I'any, s'ha mantingut una provisió a curt termini 
de 32.353,19 euros en concepte de personal i 3.357,34 en concepte d'altres (230.167,00 
euros a I'any 2012). 

14. IMPOST SOBRE BENEFICIS I SITUACIÓ FISCAL 

a) Informació de caracter fiscal 

La Societat té oberts a inspecció per part de les autoritats fiscals els quatre últims 
exercicis deis principals impostos que Ii són aplicables. 

Com a conseqüencia de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal 
vigent, podrien sorgir passius addicionals com a conseqüencia d'una inspecció. En tot 
cas, els administradors consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no 
afectaran significativament als comptes anuals. 

La Societat distingeix el benefici derivat de les activitats compreses en I'apartat 2 de 
I'article 25 de la Uei 7/1985 de Bases de regim local, dones d'acord amb el disposat en 
I'article 34 del Reial Decret Uei 4/2005 del text de la Uei d'Impost sobre Societats, li és 
d'aplicació la bonificació del 99%. 

La Societat és subjecte passiu de l'Impost sobre el Valor Afegit, impost que repercuteix i 
dedueix per les activitats no exemptes (basicament, aquelles derivades deis Vivers i 
Centre d' Empreses). Les altres activitats realitzades es troben exemptes d'Impost sobre 
el Valor Afegit (cursos d'orientació i formació). En conseqüencia, resulta d'aplicació la 
regla de prorrata, a efectes de determinar la part dedu'ible de l'Impost sobre el Valor 
Afegit suportat. Durant I'exercici 2013 la prorrata provisional i definitiva ha estat del 11% 
i 7%, respectivament, mentre que durant I'exercici 2012 va ser del 6% i 11 % 
respectiva mento 

b) Saldos amb Administracions Públiques 

A 31 de Desembre els saldos que composen els epígrafs deutors 
Administracions Públiques, són els següents: 

creditors d' 
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2013 2012 
Deutors Creditors Deutors Creditors 

Hisenda Pública per IVA 44.826,24 24.548,52 

Hisenda Pública per IRPF 289.159,29 150.422,22 

Organismes de la Seguretat Social 11.743,81 301.232,32 12.279,07 269.068,73 

Hisenda Pública per 1.5. 2012 646,54 

Hisenda Pública per 1.S. 2013 976,50 

57.546,55 590.391,61 37.474,13 419.490,95 

e) Despesa per Impost sobre Societats 

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

2013 

Saldo ingressos i despeses de I'exercici 

Impost sobre societats 
Diferencies permanents 

Diferencies temporaries: 
Amb origen en I'exercici 
Amb origen en exercicis anteriors 

Compensació de bases imposables negatives 

Base imposable (resultat fiscal) 

Quota resultant (30%) 

Deducclons 
Amb origen en I'exercici 
Amb origen en exercicis anteriors 

Quota Líquida 
Bonificacions (99%) 
Resultat 
Pagaments a compte I retencions 
Quantitat a recuperar 

Compte de perdues i 
auanvs 

Ingressos i despeses imputades 
directament 

al patrimoni net 

Augments Disminucions Augments Disminucions Total 

29.387,55 29.387,55 

7.243,87 

680.053,70 

7.243,87 

680.053,70 

-174.254,23 

542.430,89 

162.729,27 

-7.222,20 
-38.973,67 

116.533,40 
-115.368,07 

1.165,33 
-1.525,14 

-359,81 
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La despesa per l'Impost sobre Societats es compasa de: 

Impost corrent 
Impost diferit 

2013 

1.165,33 
-1.517,39 

-352,06 

2012 

0,00 
17,30 
17,30 

L'impost sobre societats corrent resulta d'aplicar un ti pus impositiu del 30% sobre la 
base imposable amb una bonificació del 99%. 

Les deduccions a la quota aplicades en I'exercici 2013 han ascendit a 46.195,87 euros 
(0,00 euros a I'exercici 2012) i les retencions i ingressos a compte a 1.525,14 euros 
(616,69 euros en I'exercici 2012). L' import a retornar per l' Administració tributaria 
ascendeix a 359,81 euros (616,69 euros en I'exercici 2012). 

d) Impostas diferits 

El detall deis impostas diferits és el següent: 

Actius per impostos diferits: 
Diferencies temporaries 
Credits per bases imposables negatives 
Altres credits fiscals 

Passius per impostos diferits : 
Diferencies temporaries 

Impostos diferits 

2013 2012 

522,77 
2.040,16 

-33.009,12 -35.234,70 

-30.968,96 -34.711,93 

Els passius per impostas diferits corresponen a I'efecte fiscal de les subvencions no 
reintegrables registrades en el patrimoni neto 

El moviment brut deis impostas diferits ha estat el següent: 

Saldo inicial 
Carrec al compte de perdues i guanys 
Actius per diferencies temporaries 
Passius per diferencies temporaries (Nota 10) 
Saldo final 

2013 
-34.711,93 

1.517,39 
2.225,58 

-30.968,96 

2012 
-37.794,42 

-17,30 

3.099,79 
-34.711,93 
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Els impostos diferits carregats al patrimoni net durant I'exercici han estat els següents: 

2013 2012 

Reserves per a valors raonables en patrimoni net : 
Altres 2.225,58 3.099,79 

2.225,58 3.099,79 

Els actius per impostos diferits per bases imposables negatives pendents de 
compensació es reconeixen en la mesura en que és probable que la Societat obtingui 
guanys fiscals futurs que permetin la seva aplicació. En I'exercici 2013, s'ha aplicat la 
totalitat de les perdues fiscals pendents d'aplicació que a 31 de desembre de 2012 a 
ascendien a 174.254,23 euros: 

Any 
2000 
2003 
2007 
2011 

Euros 
71.370,61 
11.312,26 
79.360,57 
12.210,79 

174.254,23 

Últim any 
2018 
2021 
2025 
2029 

Així com també s'han aplicat la totalitat de les deduccions que quedaven pendents 
d'aplicació per formació i per aportacions al pla de pensions, els imports i terminis deis 
quals eren els següents: 

Any Euros Últim any 
2002 1.808,91 2013 
2003 1.294,59 2014 
2004 383,03 2015 
2005 2.371,17 2016 
2006 17.096,36 2017 
2007 7.673,98 2018 
2008 4.245,06 2019 
2009 2.772,45 2020 
2010 1.328,11 2021 

38.973,67 

Durant I'exercici 2013, s'han generat diferencies temporaries responent a la limitació del 
70% de la deducció de les amortitzacions segons la normativa vigent (Nota 4.8). La 
dotació corresponent al 30% es podra deduir a partir de I'exercici 2015 de forma lineal 
durant 10 anys. Així, dons, restaran pendents d'aplicar les deduccions següents: 

Any Euros Primer any 
2013 680.053,71 2015 
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15. INGRESSOS 1 DESPESES 

a) Import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'explotació 

L'import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats ordinaries de la 
Societat es distribueix geogrMicament íntegrament a la ciutat de Barcelona. 

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

2013 2012 
Categories ImQort % Iml20rt % 
Prestacions de serveis 1.452.995,43 5,30 1.345.804,25 4/64 
Transferencies corrents 
rebudes de l'Ajuntament 
de Barcelona 19.122.860,09 69,70 15.535.670,54 53,58 
Transferencies corrents 
rebudes de la Generalitat 
de Catalunya 5 .085.486,53 18,54 10.111.063,49 34,87 
Transferencies corrents 
rebudes de la Un ió 
Europea 124.930,88 0,45 310.327,45 1,07 
Transferencies corrents 
d'altres entitats 1.490.476/86 5,43 1.553.254,22 5,36 
Altres Ingressos 158.121 ,80 0,58 140.294,28 0,48 

27.434.871 ,59 100,00 28 .996.414,23 100,00 

b) Ingressos, accessoris i altres de gestió corrent 

S'inclouen a 31 de desembre de 2013 sota aquest epígraf basicament els ingressos que 
es traspassen a resultats del dret de superfície per un import de 157.054,61 euros 
(150.205,25 euros a 31 de desembre de 2012) (veure Nota 11.2) altres que es 
facturen per algunes activitats organitzades o maquines de vending. 

c) Despeses de personal 

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

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

2013 
10.679.172,96 

2.941.177,84 
9.785,14 

-197.813,81 
187.400, 51 

13.619.722,64 

2012 
11.309.877,32 

3.264.398,58 
41.869,81 

785 .579,81 
156.944,64 

15.558.670,16 

El número mitja de treballadors en el curs de I'exercici distribu'it per categories és el 
següent: 
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Fixes: 
- Alts directius 
- Titulats, tecnics i administratius 
- Auxiliars 
- Resta de treballadors 

Temporals 

2013 2012 

3 
178 

19 
2 
9 

211 

4 
121 

8 
2 

12 
147 

Així mateix, la distribució per sexes al tancament de I'exercici del personal de la Societat 
és la següent: 

2013 2012 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Fixes: 
- Alts directius 2 1 3 3 1 4 
- Titulats, tecnics 39 137 176 43 133 176 

administratius 
- Auxiliars 2 17 19 13 13 

Resta de treballadors 2 2 2 2 
Temporals 9 9 1 8 9 

43 166 209 47 157 204 

Referent al personal vinculat a subvencions, el número mitja de treballadors distribu"it per 
categories en I'exercici 2013 i 2012 ha estat el següent: 

Fixes: 
Gestors 

- Titulats, tecnics i administratius 
- Auxiliars 

Temporals: 
Gestors 
Usuaris 
Total 

2013 2012 

14 

52 
126 
192 

73 
7 

40 
188 
308 

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

Fixes: 
Gestors 

-Titulats, tecnics i 
administratius 
-Auxiliars 

Temporals: 
Gestors 
Usuaris 

Homes 

6 

5 
143 
154 

2013 

Dones 

7 

47 
152 
206 

Total Homes 

13 

52 
295 
360 

7 

2 

5 
4 

18 

2012 

Dones 

11 

4 

42 
12 
69 

Total 

18 

6 

47 
16 
87 
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16.0PERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

a) Empresa dominant 

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

31 desembre 2013 

Actius financers Passius financers 

Credits Altres actius financers Deutes 

Llarg Llarg Curt Llarg Curt 
termini Curt termini termini termini termini termini 

Ajuntament de - 8.136.378,03 - - - 4.407,64 Barcelona 

Total - 8.136.378,03 - - - 4.407,64 

31 desembre 2012 

Actius financers Passius financers 

Credits Altres actius financers Deutes 

Llarg Llarg Curt Llarg Curt 
termini Curt termini termini termini termini termini 

Ajuntament de - 6.014.001,86 - - - 28.574,90 Barcelona 

Total - 6.014.001,86 - - - 28.574,90 

Les transaccions mantingudes per la Societat amb la societat dominant són les següents: 

Ingressos 

2013 Transfere!ncies rebudes Serveis prestats i Altres ingressos 
altres ingressos accessoris 

Ajuntament de Barcelona 23.082.335,23 224.078,00 -

Total 23.082.335,23 224.078,00 -

2012 Transferencies rebudes Serveis prestats i Altres ingressos 
altres ingressos accessoris 

Ajuntament de Barcelona 29.607.573,50 1.648.069,52 

Total 29.607.573,50 1.648.069,52 -
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A I'apartat de transferencies rebudes estan incloses operacions traspassades a ingressos 
(veure Nota 15.a) i d'altres que han estat periodificades o traspassades a ingressos en 
altres epígrafs. 

Despeses 

Serveis Interessos Dividends 
2013 rebuts pagats pagats 

Ajuntament de 
54.456,37 - -Barcelona 

Total 54.456,37 - -

Serveis Interessos Dividends 
2012 rebuts pagats pagats 

Ajuntament de 
45.543,91 - -Barcelona 

Total 45.543,91 - -

b) Empreses vinculades 

S'entén com empreses vinculades les societats dependents de I'accionista de la 
Societat, és a dir, de l'Ajuntament de Barcelona. 

El detall deis saldos pendents amb empreses vinculades és el següent: 

31 desembre 2013 

Actius financers Passius financers 

Altres actius 
Credits financers Deutes 

Llarg Curt Llarg Curt Llarg 
termini termini termini termini termini Curt termini 

Institut de 1.755,00 Cultura - - - - -

Mercabarna - - - - - 11.443,85 

Barcelona - - - -
d'infraestructu 476.250,46 -
res Municipals 

Inst. M. - - - -
Informatica 204,49 -
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Barcelona de - - - -
serveis 24.200,00 -
Municipals 

Inst.Mun.de - - - -
Serveis Socials 252.025,00 -

Total - 752.679,95 - - - 13.198,85 

31 desembre 2012 

Actius financers Passius financers 

Altres actius 
Credits financers Deutes 

Llarg Llarg Curt Llarg 
termini Curt termini termini termini termini Curt termini 

Mercabarna - - - - - 8.752,50 

22 @ Bcn, S.A. - 476.250,46 - - - -

Inst.M. Serveis - - - -
Socials 752.025,57 -

Inst. M. - - - -
Educació 907,50 -

UTE F. Seira, 
Barcelona - 10.963,55 - - - -
Activa i Esade 

Total - 1.240.147,08 - - - 8.752,50 

Les transaccions mantingudes per la Societat amb societats vinculades són les següents : 

Ingressos 

2012 
Serveis prestats i altres 

Altres ingressos ingressos Interessos rebuts accessoris 

Barcelona serveis - -
Municipals 23 .600,00 

Consorci Mercat de les - -
Flors 65,00 

Inst. M. d'Educació 1.038,00 - -

Total 24.703,00 - -
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2013 
Serveis prestats i altres 

Altres ingressos ingressos Interessos rebuts accessoris 

Inst. De Cultura 30,00 - -

Inst. M. d' Informatiea 169,00 - -
Inst. M. de Serveis Socials 252.025,00 - -

Barcelona Serveis - -
Municipals 20.000,00 

Total 272.224,00 - -

Despeses 

Compres d' immobilitzat Serveis 2013 material / Certificacions rebuts Interessos 
d' obra pagats 

I.M. Pares i Jardins - 2.025,90 -
Consorci Mercat de les 176,00 --
Flors 

Fundaeió Mies Van der 5.445,00 --
Rohe 

Mercabarna - 56.474,47 -
Total - 64.121,37 -

Compres d' immobilitzat Serveis 2012 material / Certificacions Interessos 
d' obra rebuts pagats 

- -Barcelona Serveis Mpals. 255,00 

Institut Cultura - 1.824,00 -
Mercabarna - 85.996,18 -

Total - 88.075,18 -
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17. INFORMACIÓ SOBRE MEOI AMBIENT 

Es considera activitat mediambiental qualsevol operació I'objectiu principal del qual sigui 
la minimització de I'impacte mediambiental i la protecció i millora del mediambient. 

No existien a 31 de desembre de 2013 ni a 31 de desembre de 2012 contingencies 
relacionades amb la protecció i millora del medi ambient 

Els eventuals riscos que es puguin derivar estan adequadament coberts amb les polisses 
de I'asseguranc;a de responsabilitat civil que la Societat té subscrites. 

Per altra banda, la Societat durant I'exercici 2013 no ha rebut cap subvenció ni ingrés 
com a conseqüencia d' activitats relacionades amb el medi ambient, malgrat que durant 
I'any 2013 ha efectuat l' instal.lació de fac;anes de vidre amb tancament termic, 
instal.lacions de regulació de lIum, així com substitució de motors de lamines solars ja 
instal.lades per un import total de 68.705,45 euros. 

L'any 2012 l' inversió mediambiental va suposar un import total de 47.184,71 euros. 

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s'han produ'it fets posteriors al tancament deis exercicis 2013 i 2012 que suposin una 
modificació substancial respecte a les dades expressades en la present memoria. 

19. ALTRA INFORMACIÓ 

a) Honoraris d'auditors de comptes 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant els exercicis 2012 i 
2013 per les companyies PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. i Gabinet Tecnic d' 
Auditoria i Consultoria, S.A, són repercutits per l' Ajuntament de Barcelona a cadascun 
deis organismes autonoms i societats que composen el grup municipal. 

Els honoraris rebuts per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. per serveis de verificació 
diferents a I'auditoria durant I'exercici 2013, ascendeixen a 81.602,40 euros (130.214,90 
euros durant I'exercici 2012) i per altres serveis de consultoria, els honoraris rebuts per 
Pricewaterhouse Asesores de Negocios, S.L. han estat per import de 332.871,00 euros. 

b) Administradors i Alta Direcció 

Els membres del Consell d'Administració no han meritat durant els exercicis 2012 i 2013 
sous, dietes o remuneracions de qualsevol classe, incloent aportacions a sistemes de 
pensions. No s'han concedit als membres del Consell d'Administració bestretes ni credits 
de cap tipus durant els exercicis 2012 i 2013. 

La remuneració total corresponent a I'exercici 2013 del personal d'Alta Direcció ha 
ascendit a 379.325,97 euros per a tots els conceptes salarials (457.283,69 euros a 
I'exercici 2012). En concepte d'assegurances de vida, s'ha satisfet I'import de 1.472,04 
euros (1.455,99 euros a I'exercici 2012). No s'ha efectuat cap aportació en concepte de 
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pla de pensions ni en I'exercici 2013 ni en I'exercici 2012. Tampoc s'han concedit durant 
els exercicis 2013 i 2012 als membres de l'Alta Direcció bestretes ni credits de cap tipus. 

e) Participacions i earrees deis membres del Consell d'Administraeió en altres 
soeietats analogues 

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

A data 31 de desembre de 2013 no s'ha produ"it cap de les situacions esmentades en el 
paragraf anterior. 

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

A data 31 de desembre de 2013 la informació facilitada a la Societat pels consellers i ex-
consellers que durant I'exercici 2013 han ocupat carrecs en el Cansell d'Administració de 
la Societat es resumeix en el següent quadre: 

Persona 
Administrador vinculada Empresa Carrec 

JOSEP LLUIS DE VILLASANTE Villasante Netfinances, S.L. 
Cbnjuge Villasante Netfinances, S.L. Administradora 

% 

Aportació 

60,99% 
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Aquests comptes anuals i informe de gestió han estat formulats pel Conse" d' 
Administració a Barcelona a data 11 de marc; de 2014. 

Relació de mem~fs del Consell d' Administració: 

I 
{ 

/ 

Ima.Sra.Sonia Recasens i Alsina 
Presidenta 

j,: 

/ 

Im.sr.Jaumj~ i Llevadot 
Conseller 

I 

/ 
f 

! 
/ ¡ 

L / -fj Galbis 

homas 

Im.Sr.Gerard ArdanUr i Mata 
Conseller 

Im.sr.Xavier ulleras Vinzia 
Conseller 

Ima.Sra. Janet Sanz Cid 
Consellera 

Sr. Ange 
Secretari 
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Barcelona Activa és I'organització executora de les polítiques de prom oció economica de 
l'Ajuntament de Barcelona, integrada en I'Area d'Economia, Empresa i Ocupació. 

Des de fa més de 25 anys impulsa el creixement economic de Barcelona i el seu ambit d'influencia 
donant suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i I'ocupació, alhora que promociona la ciutat 
internacionalment i els seus sectors estrategics, en clau de proximitat al territori. 

En el terreny economic, I'any 2013 Barcelona ha continuat generant un clima de confian<;a per a 
inversors i empreses. La ciutat ha registrat una dinamica positiva en creació de noves empreses -
amb més de 7.000 societats mercantils creades (dad es encara provisional s), un 7% més que I'any 
anterior- i I'augment substancial del volum d'inversió estrangera (d'un 69,7% en termes interanuals a 
Catalunya al conjunt deis tres primers trimestres de 2013). La ciutat ha comptat amb prop de 170.000 
empreses que configuren un teixit dens, divers, tot i que d'una grandaria redu'ida, amb el 95% de les 
empreses amb menys de 10 treballadors o sense assalariats. 

També en I'ambit de la internacionalització, el comportament del turisme el 2013 ha tornat a ser molt 
positiu i s'han registrat nous maxims histories de pernoctacions i turistes allotjats en establiments 
hotelers, mentre que la despesa de compra internacional amb targeta de credit i el nombre de 
passatgers en creuers han evolucionat amb especial dinamisme (amb variacions interanuals del 
+28,7 i 7,9%, respectivament). Pel que fa a les exportacions, la seva recuperació després d'un 
comenc;ament d'any desfavorable fa preveure que I'area de Barcelona consolidi el 2013 el nivell 
record de vendes a I'exterior del 2012, després de tres anys d'intens creixement. 

El 2013 ha suposat una inflexió positiva al mercat laboral i la ciutat ha tancat I'any amb 970.000 
afiliats a la Seguretat Social, el que ha representat I'estabilització d'aquest indicador després de cinc 
anys de destrucció neta d'ocupació. Així mateix, Barcelona ha tancat el mes de desembre amb 
107.677 persones aturades (el 48% de les quals majors de 45 anys i el 42% amb una antiguitat a 
I'atur superior a 1 any) i una taxa d'atur del 17, 7%, inferior a les mitjanes catalana (22,4%) i espanyola 
(26,1%). 

En aquest context, I'any 2013 ha estat I'any de consolidació del nou model organitzatiu de Barcelona 
Activa que ha permes I'agencia municipal treballar alineada amb la prioritat número 1 de l'Ajuntament: 
crear ocupació. I aixo ha estat possible a través de 2 grans línies de treball: per un costat, reforc;ant 
I'atenció a les persones desocupades, oferint serveis i programes orientats a la demanda real de les 
empreses i, per altra banda, alineant totes les actuacions de prom oció economica i del conjunt d'arees 
municipals per facilitar I'activitat economica i empresarial, avanc;ant en la primera Oficina d'Atenció a 
l'Empresa de que disposara l'Ajuntament de Barcelona per a tal fi, perque són les empreses les que 
han de crear aquesta ocupació. 

Així, amb recursos propis , I'Ajuntament de Barcelona ha garantit, a través de Barcelona Activa, un 
conjunt de serveis permanents i universals a les persones que cerquen feina i a les empreses, de 
prom oció del territori i de la marca Barcelona en clau economica, uns serveis eficac;os, ben 
dimensionats, de qualitat i amb adaptabilitat per fer front a les seves necessitats actuals pero també 
per avanc;ar cap a un model economic competitiu, sostenible i amb qualitat de vida per a les persones. 
Un conjunt de serveis que s'ha complementat amb programes d'altres administracions i que ha 
permes reforc;ar I'aposta municipal per crear ocupació i fer de Barcelona la ciutat de la cultura, el 
coneixement, la creativitat, la innovació i el benestar. 

L'actuació de Barcelona Activa I'any 2013 ha estat del tot alineada i ha contribu'it a avanc;ar en 
I'assoliment deis objectius del Marc Estrategic 2012-2015 de l'Ajuntament de Barcelona i a executar 
les mesures sorgides de la plataforma públic-privada Barcelona Growth per impulsar el creixement 
economic. Aquestes mesures s'han volgut potenciar des d'un espai singular de la ciutat, I'edifici 
MediaTIC, amb I'objectiu d'aglutinar i alinear un conjunt de recursos i accions adrec;ades al suport a 
les empreses locals i internacionals i que ajudi a posicionar Barcelona com el millor entorn per al 
creixement economic, promovent la marca Barcelona. Concretament s'hi ubicaran l'Oficina d'Atenció 
a l'Empresa (OAE), el Data Resources Centre (DRC) & Showroom i la incubadora per a empreses del 
sector Mobile, entre d'altres grans projectes de ciutat com ara la Fundació Barcelona Mobile Capital. 
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En aquest context, a continuació es presenta el resum executiu amb les actuacions més destacades 
dutes a terme per Barcelona Activa I'any 2013: 

• Barcelona Activa ha ates 4.293 empreses mitjan<;ant els seus serveis i programes de suport 
empresarial. Els serveis ja en marxa s'integraran a I'OAE. 

• Des del Servei de finan<;ament s'ha donat suport a 514 empreses i 104 projectes en el procés 
d'obtenció de finan<;ament - diagnostic, preparació, tramitació i relació amb inversors - tant de 
fonts públiques com privades. Durant aquest darrer any, s'ha facilitat a més de 230 empreses 
I'aixecament de 20 milions d'euros. 

• El Servei de constitució d'empreses ha facilitat la constitució de 408 noves empreses a la ciutat, 
en un procés únic estalviant temps i costos. 

• A través del Servei de cerca de treballadors, que posa en contacte empreses que necessiten 
incorporar treballadors o alumnes en practiques amb persones que cerquen feina, s'han gestionat 
un total de 1.146 vacants laborals i de practiques. 

• Mitjan<;ant el Servei de transmissió d'empreses, 46 empresaris s'han beneficiat del servei amb la 
intenció de cedir les seves empreses mentre que 105 persones s'han convertit en 
reemprenedores i han mostrat interes per fer-se carrec d'una empresa ja en marxa. 

• S'ha ates un total de 145 demandes d'empreses que es volien instal·lar a la ciutat per part del 
Servei de business landing, 21 de les quals han fet efectiva la seva instal·lació I'any 2013. Així 
mateix, el Servei de localització empresarial ha donat suport a 93 empreses en la cerca d'espais 
adequats a les seves necessitats a la ciutat. 

• 132 empreses i 15 projectes preincubats han estat instal·lats als espais per a empreses de 
Barcelona Activa: Pare Tecnologic de Barcelona, Incubadora Glories i Almogavers Business 
Factory. S'ha treballat en nous models d'incubació per a empreses que veuran la lIum al 2014, 
com el de la nova incubadora del sector mobile, l'Agencia Europea de l'Espai o un de nou en 
col·laboració amb I'UPC, així com d'altres iniciatives amb Habitat Urba. 

• S'ha assolit un maxim historie en el suport a emprenedors, amb 14.774 persones ateses i 2.653 
nous projectes empresarials acompanyats des deis serveis i programes d'Emprenedoria de 
Barcelona Activa. 

• S'ha fomentat la creació d'empreses amb programes específics i partners públic-privats a sectors 
emergents -indústries creatives, TIC, biotecnologia, energies netes i ecommerce-, a sectors 
tradicional s -artesania, construcció i comer<;- i per a col·lectius específics - dones, joves i majors 
de 40 anys. 765 persones han seguit aquests programes intensius i a mida de creació 
d'empreses. 

• El conjunt de serveis i programes de capacitació professional i ocupació ha ates 19.322 persones 
en el primer any de consolidació de nou model de prestació de serveis per a I'ocupació, amb una 
oferta propia, contínua, amb ampliació d'horaris d'atenció i el refor<; deis programes dirigits als 
col·lectius vulnerables i en risc d'exc!usió social, potenciant la proximitat del servei a través de 
nombrosos punts d'atenció distribu"its pel territorio 

• 10.734 persones en situació d'atur s'han beneficiat de capsules grupals d'orientació i recerca de 
feina, mentre que més de 6.543 han pogut millorar les seves competemcies c!au i el seu perfil 
professional. 

• Realitzats en col·laboració amb l'Area de Qualitat de Vida, els programes de suport i 
acompanyament a la inserció per a persones en risc d'exc!usió social han ates 1.543 persones en 
situació de vulnerabilitat. 

• El programa Trebal! als Barris, d'actuacions ocupacionals i de dinamització del territori 
complementaris a la Llei de Barris, ha ates 3.137 persones residents a barris d'especial atenció i 
amb major incidencia de I'atur. 
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• Nous programes de formació professionalitzadora orientada a la demanda real. D'una banda, el 
programa Actualitza't ha format per a la reorientació professional 502 persones a través de 40 
cursos en els ambits del disseny, les TIC i el comer9 i marqueting internacional. D'altra banda, el 
programa d'impuls ocupacional al sector mobile, que ha orientat 473 persones, n'ha format 104 
en ocupacions vinculades a aquest sector emergent. Per la seva part, el programa de formació 
ocupacional en arees prioritaries, en col'laboració amb el SOC, ha format 174 persones en 
ocupacions del sector sociosanitari, mediació comunitaria, logística i comer9 i marqueting 
internacional. 

• S'ha format en competencies tecnologiques avan9ades a 10.508 professionals i/o treballadors de 
petites i mitjanes empreses de la ciutat, amb I'objectiu últim d'incrementar la competitivitat de 
treballadors i empreses. 

• S'ha impulsat un nou programa d'ajuts a empreses per al foment de la contractació estable de 
joves i aturats de lIarga durada. Amb ajuts de 3.000 euros per contracte estable, s'han gestionat 
239 sol'licituds de contractes, deis quals 173 han estat aprovats abans de finalitzar I'any. 

• S'han realitzat 30 accions de promoció económica a I'exterior (workshops internacionals, 
jornades, missions a I'estranger i congressos) presentant la marca Barcelona i les oportunitats 
que se'n desprenen davant de més de 6.000 persones. 

• El Comite de Rutes Aeries (CDRA) ha contribuH a que la ciutat compti amb 8 noves rutes 
intercontinentals a l'Aeroport de Barcelona (Fanjul, Chicago, Istambul, Toronto, Fes ~perat per 
Vueling i un altre per Ryanair-, Montevideo i Beirut). 

• Per a dinamitzar la comunitat economica i empresarial estrangera de la ciutat, s'han ates 226 
delegacions estrangeres en clau de prom oció económica, s'han realitzat 14 Barcelona Updates 
amb consolats, cambres de comer9 i associacions d'empresaris així com 9 actes de networking 

\ de gran format amb una repercussió sobre 255 professionals. 

• S'ha celebrat el Mobile World Congress per primer any sota la capitalitat mundial del móbil, 
comptant amb més de 70.000 visitants i amb un impacte económic estimat de més de 320 milions 
d'euros. Així mateix, s'ha inaugurat la nova seu del Mobile World Centre per a la divulgació del 
sector al centre de la ciutat. 

• S'ha acollit per primera vegada I'Electric Vehicle Symposium EVS27, convertint Barcelona en la 
capital mundial del vehicle electric amb la presencia de 4.000 visitants i 1.300 delegats 
d'empreses d'arreu del món. 

• Barcelona ha revalidat la certificació Biosphere World Class Destination, que la consolida com a 
destinació turística responsable i sostenible. 

• S'han presentat els plans de turisme deis 10 districtes que els permetran posar en marxa el seu 
propi full de ruta per posar en valor els atractius del conjunt del territori, atraure nous visitants i 
afavorir així la desconcentració del turisme i la distribució deis seus efectes. 

• El nou programa formatiu per al comer9 de proximitat "Obert al Futur" ha permes formar 864 
comerciants deis 10 districtes de la ciutat en ambits com les noves tecnologies, la fidelització deis 
clients i la millora de la qualitat del servei. 
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Missió i valors 

Barcelona Activa, com a ens executor de totes les polítiques de prom oció económica de l'Ajuntament 
de Barcelona, té la missió de ser I'organització de referencia al servei de les polítiques de suport a 
I'empresa, a la creació d'ocupació i a la projecció internacional de Barcelona com un entorn excel·lent 
per a I'activitat económica i el progrés social. 

L'organització treballa sota els valors que guien I'actuació municipal i que són plasmats al Marc 
Estrategic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015. Són els següents, recollits en els tres principis 
següents: 

1. lideratge. Una ciutat amb un fort lideratge i visió de futur: 

• Capitalitat: actuant com a veritable capital del país, constituint-se en líder de la catalanitat com a 
motor económic, social i de país. 

• Regeneració: rEinOVar la ciutat tot prioritzant l' adequació i el bon funcionament deis actuals 
equipaments públics. 

• Emprendre: sent proactius i emprenedors, tot avan9ant-se a les necessitats ciutadanes. 

• Donar valor a la marca Barcelona: fent realitat i donant valor als aspectes projectats de la 
marca Barcelona. 

2. Proximitat. Una ciutat més justa, propera i amigable: 

• Proximitat: abordant les necessitats i els problemes del ciutada d' una manera més próxima, a 
on el barri sigui la unitat d' actuació. 

• Escoltar i reaccionar: Escoltant i actuant, promovent la col ·laboració i la participació ciutadana i 
el dialeg. 

• Equitat: Garantint l' equitat per l' accés just als serveis d' acord a les necessitats deis 
destinataris. 

• Fermesa: Aplicant amb fermesa les normes establertes per a garantir la convivencia i seguretat a 
la ciutat. 

3. Eficiencia. Una ciutat amb una gestió més eficient i coordinada: 

• Estrategia: potenciant una organització que treballi amb visió estrategica, en clau de futur a lIarg 
termini, posant especial atenció en la qualitat de l' activitat diaria i garantint els projectes a mig 
termini. 

• Ajuntament facilitador: reduint la burocracia en els tramits i ser facilitadors de l' activitat de les 
persones i les empreses, posant les coses facils a aquell que vulgui emprendre. 

• Acció transversal i en equip: potenciant el treball en equip entre les diferents arees, amb 
directrius i objectius comuns, tot refor9ant el sentiment de pertinen9a deis treballadors i 
treballadores. 

• ExceHencia i ambició amb priorització: Fomentant la cultura del compromís amb la feina ben 
feta, i de la priorització del destí deis recursos per garantir una gestió més efica9 i eficient. 
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• Públic-privat: establint aliances estables amb el tercer sector i amb la iniciativa privada per a 
gaudir d'uns serveis competitius i de qualitat. 

• Esperan~a i iHusió: per creure en un futur millor mitjan<;:ant la feina ben feta. 

Ambits d'actuació i xarxa d'eguipaments 

Barcelona Activa és una societat anónima de capital municipal amb un Consell d'Administració format 
per representants de tots els grups municipals. S'organitza en dues direccions executives de prestació 
de serveis i cinc direccions corporatives de caire transversal, per desenvolupar les següents línies de 
treball: 

Direcció Executiva de Serveis a les Empreses i Ocupació: 

Empresa: Donar suport en la millora de la competitivitat de les empreses de la ciutat de 
Barcelona a través de I'enfortiment de relacions amb les empreses tractores i promovent una 
oferta de serveis permanents que fomentin la creació de riquesa i ocupació a la ciutat. 

2 Emprenedoria: Promoure la iniciativa emprenedora i acompanyar a les persones emprenedores 
en el procés des de la idea de negoci a la posada en marxa de I'empresa. 

3 Capacitació professional i ocupació: Orientar i capacitar les persones al lIarg de la seva 
carrera professional, d'acord amb els requeriments del mercat i les empreses. Afavorir la trobada 
qualitativa entre demanda i oferta de treball, donant res posta a les necessitats de les empreses 
en termes de capital huma 

4 Formació: Millorar les competencies deis ciutadans, professionals i empreses, per fer de 
Barcelona una ciutat més competitiva. 

Direcció Executiva de Promoció: 

5 Promoció de la ciutat: potenciar els fluxos, intercanvis i relacions económiques de Barcelona 
amb I'exterior per tal de posicionar la marca Barcelona i impulsar I'economia i el lideratge 
empresarials de Barcelona i I'Área Metropolitana. 

6 Promoció deis sectors estrategics: millorar la competitivitat de les empreses i de la ciutat, així 
com maximitzar el seu lideratge i posicionament tant a nivell local com internacional en tots 
aquells sectors considerats estrategics, amb especial incidencia en els sectors TIC-Mobile, 
logística, agroalimentari, energia-mobilitat sostenible, biotecnologia, aeroespacial i educació 
superior. 

7 Promoció del turisme i esdeveniments: Impulsar i coordinar les accions relacionad es amb la 
gestió de I'impacte que suposa el turisme a la ciutat per tal que, mantenint la seva importancia 
económica, millori la qualitat de vida deis ciutadans. Promoure I'atracció, aterratge i fidelització a 
la ciutat d'esdeveniments d'interes económico 

a Promoció del territori i del comerc;: Desenvolupar una promoció económica de proximitat 
treballant amb els Districtes per identificar i promoure noves potencialitats económiques i impulsar 
el rol del petit comer<;: contribuint a la seva modernització. 

I les següents Direccions Corporatives: 
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9 Recursos Economics: Optimitzar la gestió de les arees d'Economia i Finances, Serveis 
Generals, Captació de Recursos, Estudis, i Manteniment, establint les polítiques i criteris 
necessaris per assolir els objectius de I'organització. 

10 Recursos Humans: Definir les polítiques i estrategies en les materies que Ii són propies, com ara 
la selecció de persones, formació, relacions laborals i prevenció, tot optimitzant la gestió deis 
recursos humans. 

11 Sistemes d'informació i organització: Coordinar els projectes d'infraestructures de 
telecomunicacions que es puguin desenvolupar per tal de garantir la seguretat i qualitat deis 
sistemes d'informació de Barcelona Activa. Millora de I'organització mitjant;ant el disseny de 
processos i sistemes que garanteixin la qualitat i eficiencia en la prestació deis serveis. 

12 Serveis Jurídics: Assessorar jurídicament a tots els departaments de Barcelona Activa d'acord 
amb la normativa vigent, amb la finalitat d'assegurar la legalitat de tates les actuacions 

13 Comunicació i Marqueting: Participar en la definició i execució de la política de comunicació i de 
marqueting de Barcelona Activa. 

Barcelona Activa compta amb la següent xarxa d'equipaments avanc;ats per impulsar el seu conjunt 
d'actuacions de promoció económica: 

• Seu central, que alberga la direcció de I'empresa, els serveis centrals de la Direcció de Gestió i 
Estrategia i I'equip que impulsa les actuacions en materia de Promoció. 

• Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glories, I'equipament de referencia a la ciutat per a la 
creació d'empreses 

• Incubadora d'empreses Glories, espais i serveis d'incubació per a noves empreses 
innovadores. 

• Incubadora d'empreses Almogavers, un entorn d'incubació per al creixement de noves 
empreses innovadores de la ciutat, gestionat en col·laboració públic-privada. 

• Parc Tecnologic Barcelona Nord, entorn d'incubació d'empreses innovadores de base 
tecnológica en fase de creixement. 

• Centre per al Desenvolupament Professional (Porta22), el centre de referencia en I'orientació i 
capacitació professional i en programes per a I'ocupació. 

• Can Jaumandreu, espai que ha acollit activitats per a I'ocupació fins al juny de 2013. 

• Convent de Sant Agustí, espai també especialitzat en activitats per a I'ocupació en materia de 
comert;, restauració i turisme, i referent en programes d'emprenedoria inclusiva. Acull I'espai 
Crea, oficina per a I'impuls a la creació d'empreses en local s buits del districte en compliment del 
seu Pla d'usos. 

• Ca n'Andalet, equipament especialitzat en activitats de formació. 

• Cibernarium-Centre de Formació Tecnologica per a professionals i pimes, ubicat a I'edifici 
MediaTIC. 

Aquests equipaments es complementen amb una xarxa de proximitat que inclou: 13 antenes de 
capacitació tecnológica inicial a biblioteques públiques, 9 punts d'atenció ocupacional distribu"its al 
territori de la ciutat, 13 espais de referencia per als joves de la ciutat (Punts d'lnformació Juvenil i 
Espais Joves) on s'ofereix el programa Barcelona Treball Joves i 26 equipaments de la ciutat on han 
rebut formació els comerciants de la ciutat amb el programa Obert al Futur. 
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Principals resultats de 2013 

A continuació es detallen les principals activitats dutes a terme per l'Ajuntament de Barcelona a través 
de Barcelona Activa durant I'any 2013 en cadascun deis seus ambits d'actuació. 

Serveis a I'empresa i I'ocupació 

Les actuacions de suport a I'empresa i al foment de I'ocupació s'han estructurat segons serveis, 
programes, activitats o bé productes. Els serveis són estables en el temps, gratu'its i d'accés obert a 
tota la ciutadania. La majoria són serveis presencials, pero també hi ha serveis on-line. Els 
programes en canvi, són complementaris als serveis permanents i, a diferencia d'aquests, tenen una 
durada determinada i estan dissenyats per refore;ar el suport a un públic determinat, que pot ser un 
col'lectiu concret o bé per sector. Les activitats tenen una durada temporal relativament curta i poden 
ser de dos tipus: per una banda, aquelles obertes a tothom que configuren un conjunt i que es 
programen de manera contínua, complementant els serveis, i aquelles realitzades en col'laboració 
públic-privada, amb un objectiu i col'lectiu destinatari molt específico Per últim, els productes poden 
ser propis o d'altres institucions. 

Barcelona Activa ha ates al lIarg de I'any 2013 més de 44.500 persones -superant les 200.000 
participacions en activitats- a través deis diferents serveis i programes oferts en materia de suport a 
I'empresa, I'emprenedoria i de foment de I'ocupació i la capacitació professional a la ciutat. Tot 
seguit es detallen els trets més destacats de I'actuació de I'agencia municipal en materia de serveis a 
I'empresa i a I'ocupació durant I'any 2013. 

Resum d'activitat de Barcelona Activa 2013 
Total persones ateses 44.511 

Emprenedoria 
Persones ates es 14.774 

Projectes acompanyats en la seva creació 2.653 

Empreses i projectes empresarials instal 'lats 147 

Empresa 
Empreses ateses 4.293 

Servei Finangament-Import aixecat 20M d'€ 

Servei de Constitució d'Empreses-Empreses creades 408 
Capacitació professional i Ocupació 
Persones ateses 19.322 

Persones ateses programes per a col'lectius en risc d'exclusió 1.543 

Alumnes orientats académica i professionalment 14.688 

Formació-Cibernarium 
Persones en formació tecnológica 13.777 

Professionals i pimes en formació tecnológica avangada 10.508 

Persones formació tecnológica inicial 3.525 

EMPRESA 

En la línia d'incrementar el suport a I'empresa, considerant-Ia com la principal generadora d'ocupació i 
motor de creixement economic, des de Barcelona Activa, l'Ajuntament ha consolidat I'estrategia 
iniciada al 2012 de crear, per primer cop, una area municipal de serveis permanents i programes de 
suport a les empreses de Barcelona. El refore; deis serveis i programes d'atenció a empreses, creant 
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nous canals, serveis i mecanismes d'atenció, ha permes atendre 4.293 empreses, un 87% més que 
I'any 2012, i ha assentat les bases del que sera el projecte integral d'Oficina d'Atenció a l'Empresa. 

Resum d'activitat de la Direcció d'Empresa 2013 

Empreses ateses 

Servei Finanr;ament 

Servei Constitució d'Empreses 

Servei Cerca de Treballadors 

Servei Business Landing i Localització empresarial (empreses 
ateses) 

Empreses Programes estrategia i millora de la competitivitat 

Empreses insta Hades Parc Tecnologic de Barcelona (des. 2013) 

Sectors de les empreses ateses 
Comen; 24,3% 
Serveis a les empreses 14,4% 
TIC 14,2% 
Cultura, turisme i oci 9,4% 
Producció creativa 7,7% 
Indústria/Manufactura 5,6% 
Construcció 5,0% 
Serveis a les persones 4,8% 
Ciencies de la vida 3,0% 
Salut i assistencia social 2,4% 
Medi ambient 1,7% 
Transport, logística i distribució 1,2% 
Altres 6,2% 

4.293 

20M d'E aixecats 

408 empreses constitu·ides 

957 vacants de contractes 
189 vacants de practiques 

19 empreses instal·lades 
93 en cerca espais instal·lació 

280 

49 

Ourant 2013 s'han dut a terme els següents serveis, programes i activitats de suport a les empreses: 

SERVEIS 

Oficina d'Atenció a l'Empresa 

La creació de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) respon a I'objectiu de fer de Barcelona un lIoc 
facil per generar activitat económica, on I'administració sigui un factor de competitivitat i la seva 
actuació estigui orientada a facilitar I'activitat económica i I'establiment d'empreses a la ciutat. L'OAE, 
juntament amb el Data Resource Center (ORC) &Showraom, constitueix una de les cinc mesures clau 
pel creixement económic que s'implementaran en un deis espais de referencia a la ciutat, I'edifici 
MediaTic, amb I'objectiu d'aglutinar i alinear un conjunt de recursos i accions adregades a les 
empreses locals i internacionals per tal de d'impulsar i facilitar I'activitat económica a la ciutat i 
fomentar la competitivitat de les empreses. 

Els objectius específics que es volen assolir amb la implementació de I'OAE són, d'una banda facilitar 
I'acompanyament a les empreses, tant pel que fa a I'acompliment normatiu com a I'accés a serveis 
d'assessorament específico O'altra banda, també es vol posar a disposició del món empresarial de 
Barcelona un espai de demostració i trabada que els permeti aprofitar el potencial de la ciutat en clau 
económica i facilitar la seva connexió amb les empreses i institucions internacionals i, finalment, oferir 
dades de caracter empresarial que facilitin la presa de decisions estrategiques. 
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Durant aquest any s'ha treballat en el desenvolupament del projecte d'Oficina d'Atenció a l'Empresa 
com a projecte integral juntament amb el Data Resource Center&Showroom, definint-se les principals 
dimensions del projecte i dissenyant la seva implementació. Simultaniament, s'ha treballat en la 
posada en marxa i el desenvolupament deis serveis per a empreses que Barcelona Activa incorporara 
al cataleg de l'OAE+DRC&Showroom, creant els canals específics d'accés i el model de prestació 
basic per a integrar posteriorment en el marc de l'OAE+DRC&Showroom. 

Els serveis actius per a empreses han estat els següents: 

1 Constitució d'empreses 

S'han creat 408 noves empreses (346 d'elles Societats Limitades, 62 autonoms) mitjanc;:ant aquest 
servei que permet tramitar telematicament la creació de societats mercantils en un període d'entre 4 a 
10 dies, i les altes d'autonoms de forma immediata, estalviant temps i costos i afavorint, per tant, la 
generació de nova activitat economica. 

2 Finan~ament empresarial 

El servei de finan~ament empresarial ha ates prop de 514 empreses i 104 projectes empresarials, 
donant suport a la recerca de financ;:ament bancari, privat o públic a través de múltiples accions 
d'assessorament, informació, formació a iniciatives empresarials i també a inversors, networking per 
connectar negocis i inversors, entre d'altres, per donar la res posta adequada a les necessitats de 
cada projecte i empresa. Amb la intenció de promoure la inversió privada a les empreses, durant I'any 
2013 s'han organitzat 7 forums d'inversió per a les empreses deis sectors de la Salut, les energies 
netes, el tercer sector i també per les pimes de tots els sectors. Aquests s'han organitzat en 
col ·laboració amb entitats destacades deis sectors i xarxes d'inversors com són ESADE, IESE, 
Col·legi de Metges de Barcelona, Keiretsu , BioCat, Xarxa Antai i BCN Business Angels. En total hi 
han participat 49 empreses. 

Fruit d'aquest servei, més de 230 empreses han aixecat 20 milions d'euros de financ;:ament per a la 
creació i el creixement empresarial en forma de préstec bancari, préstec participatiu, inversió en 
capital o ajut públic a través de la triangulació amb els agents financ;:adors de I'ecosistema que operen 
a la ciutat de Barcelona. 

3 Cerca de treballadors 

El servei de cerca de treballadors, I'objectiu del qual és facilitar perfils professionals a través de la 
plataforma Empresa-Ocupació de Barcelona Activa, la intermediació amb les borses de treball 
universitaries o I'execució de programes específics de contractació laboral i practiques provinents del 
SOC, ha gestionat 957 vacants laborals provinents de 235 empreses diferents, que s'han convertit en 
un total de 76 contractacions. Així mateix, quant a les ofertes de practiques (Posa Talent), s'han rebut 
189 vacants de practiques per part de 99 empreses, el que s'ha materialitzat en 92 convenis signats. 
Finalment, s'han cercat empreses que volguessin incorporar participants deis programes del SOC que 
incloguessin un període de contractació laboral -més de 100 contractes signats-, o bé que requerissin 
d'un període de practiques -més de 360 alumnes d'aquests programes en practiques -. 

4 Transmissió d'empreses 

L'any 2013 ha estat I'any de consolidació del servei de transmissió d'empreses, que ofereix 
preparació i acompanyament expert en la cessió i transmissió d'empreses, tant a empresaris cedents 
com a nous emprenedors que se'n vulguin fer carrec. El servei, que es presta de manera conjunta 
amb la CECOT, ha tancat 17 operacions de cessió d'empreses durant 2013. 

5 Business landing i localització empresarial 

El servei de business landing ha ates durant I'any 2013 145 demandes d'empreses que s'han volgut 
instal·lar a Barcelona ja sigui com a empresa de nova creació o bé fixant-hi una seu. El servei inclou 
assessorament i suport a I'hora de la constitució i també en la cerca de financ;:ament, d'espai físic i de 
contractació de treballadors així com suport de post-aterratge. En total, 19 em preses s'han instal ·lant 
a la ciutat durant 2013 creant més de 50 nous lIocs de treball. 
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D'altra banda, el servei de localització empresarial, I'objectiu del qual és donar suport a les empreses 
en la recerca d'espais adequats a les seves necessitats a la ciutat de Barcelona (Iocals comercials, 
centres de negoci i oficines), ha ates 93 empreses amb voluntat d'instal ·lar-se a Barcelona. 

61nternacionalització 

Servei que s'integrara a I'OAE al 2014 en col ·laboració amb diferents institucions expertes en materia 
d'internacionalització d'empreses. Al 2013 aquesta via de foment empresarial s'ha centrat en fer 
coneixer les opcions de negoci deis mercats internacionals, amb 70 empreses que han participat en 
trobades sobre internacionalització organitzades conjuntament amb ACC10, la Cambra de Comen; i 
xarxes d'inversors privats. 

PROGRAMES 

Axelera 

Programa que pretén identificar les empreses amb més potencial de creixement de I'ambit metropolita 
de Barcelona per donar-los suport en el seu procés d'expansió. El programa, organitzat en 
col ·laboració públic-privada, ha ofert un paquet d'accions individual itzat, un pla de prom oció global, 
trobades amb inversors i apadrinaments empresarials amb el fi últim d'accelerar el creixement de les 
empreses seleccionades. 

Durant el 2013 s'han realitzat 2 edicions del programa, la primera d'elles destinada a empreses 
familiars i la segona, que acabara ja al 2014, de caire multisectorial. En total se n'hauran beneficiat 30 
empreses diferents. 

Learning to Grow 

Programa destinat a empresaris i/o directius d'empreses que tenen la voluntat de fer créixer el seu 
negoci. El programa es basa en I'estudi de casos, la formació específica i un espai de foment del 
treball i la reflexió que promou I'aprenentatge a través de I'experiencia d'altres empresaris. 
S'estructura en tres móduls formatius: estrategia i etapes del creixement; direcció i gestió empresarial; 
i accés a les diferents vi es de finan«ament. Durant I'any 2013 s'han realitzat 3 edicions i en total han 
participat 112 empreses. La primera edició es va dirigir a pimes, la sega na a empreses industrials i la 
darrera a dones empresaries. 

Sales Management 

Programa basat en seminaris que potencien les competencies i habilitats comercials deis participants 
amb I'objectiu últim d'augmentar les vendes de les empreses. Fruit de la col·laboració públic-privada, 
al 2013 s'han realitzat dues edicions d'aquest programa, que ha comptat amb 63 empreses 
participants. 

Mentoring 

Programa de suport i acompanyament a les petites i mitjanes empreses a través de I'aportació 
voluntaria de directius amb una trajectória reconeguda que les assessoren i que posen el seu know-
how al servei de les necessitats de les empreses participants. D'aquesta manera, 88 empreses han 
rebut una visió crítica de la seva estrategia empresarial, orientació en la presa de decisions i ajuda per 
identificar els objectius a as salir i visualitzar els punts forts del seu projecte. 

Reinverteix en Futur 

Nou programa de formació per a ex-directius o empresaris amb capital propi amb interés per a 
convertir-se en inversors i així poder reinvertir el seu actiu i el seu coneixement en projectes ja 
existents o de nova creació. 45 ex-directius o empresaris han adquirit els coneixements clau per ser 
inversors, han millorat les seves habilitats comunicatives i de lideratge com també han treballat els 
aspectes legals d'una inversió. 

Programa de visites a empreses 

Amb I'objectiu de buscar una nova via que permeti mantenir un contacte directe amb les necessitats 
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de les empreses, s'ha dut a terme al 2013 un nou programa de visites a diferents empreses del 
territori. La voluntat és apropar els serveis i programes existents a les empreses de Barcelona per 
promoure així la millora de la gestió, la competitivitat, la innovació i fomentar el creixement 
empresarial, realitzant al mateix temps una important tasca de prospecció sobre les necessitats que 
aquestes puguin tenir. Amb aquest objectiu, al lIarg de I'any 2013 s'han realitzat 131 visites a 
empreses a 116 empreses diferents. 

Activitats formatives per a la gestió empresarial 

Programa de capsules i seminaris de curta durada i amb enfocament molt practic per ajudar les 
empreses a millorar la gestió diaria i fomentar el seu creixement i competitivitat, amb activitats 
formatives especifiques per preparar-se i accedir a noves fonts de financ;ament, per internacionalitzar-
se, per impulsar les seves vendes, per créixer a través de la cooperació empresarial o bé per 
actualitzar i ampliar els coneixements necessaris per optimitzar la gestió interna de I'empresa. Un total 
de 2.382 empreses ha participat al lIarg de 2013 en les 602 activitats formatives de curta durada 
organitzades. 

Activitats de networking i foment de I'ecosistema empresarial 

Conjunt d'accions de formats diferents que busquen fomentar I'intercanvi d'experiencies i de 
coneixements així com propiciar oportunitats de negoci i col·laboració entre empreses, bé a partir 
d'activitats com ara dinars amb representants d'empreses tractores -com ara l'Aeroport de Barcelona, 
I'Hospital Clínic i la Fundació Mobile World Capital-, tallers de networking i activitats especifiques 
vinculades als salons i fires internacionals que tenen lIoc a la ciutat. 

Un total de 291 empreses han participat en activitats de networking al Ilarg de I'any 2013, de les quals 
203 van assistir a les accions de networking Synergys que van permetre posar en contacte i fer 
negocis a empreses locals amb empreses d'arreu que van assistir al Saló Internacional del Turisme 
de Catalunya, E-Show, SmartCity Expo, EVS27 (Simposi Internacional del Vehicle Electric) o al Saló 
Internacional de la Logística. Així mateix, en aquests mateixos salons o grans congressos, 33 pimes 
van comptar amb un espai expositiu en condicions especials (Innovation Zone) per poder mostrar els 
seu s productes i serveis als professionals i públic assistent. 

Així mateix, s'ha col·laborat en diferents activitats de suport i foment de I'ecosistema de suport a 
I'empresa promogudes a la ciutat per actors tan públics com privats, com ara jornades - entre elles 
destaca el saló BizBarcelona, organitzat per Fira de Barcelona i promogut per I'Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerc; i la Caixa-, premis i 
competicions d'startups, fórums d'inversió i altres activitats de networking de múltiples formats 
promoguts per diverses institucions, sempre amb I'objectiu de contribuir a enfortir I'ecosistema de 
suport a I'empresa per aglutinar esforc;os en pro de la millora de la competitivitat i creixement de les 
empreses de Barcelona. 

També amb I'objectiu de fomentar I'ecosistema de suport a I'empresa mitjanc;ant la cooperació i 
transferencia de coneixement ibones practiques entre regions, Barcelona Activa ha participat en 
diferents programes europeus amb altres pa"isos, com ara Italia, Eslovenia, Franc;a o Grecia, entre 
d'altres. D'aquesta manera, s'ha participat al projecte ACCELMED -per al foment del creixement de 
les pimes del Mediterrani a través de la facilitació de I'accés a financ;ament, la seva estrategia 
d'internacionalització i d'acceleració empresarial-, al projecte SPEA -dedicat a !a millora de la compra 
pública de solucions innovadores en el camp de I'eficiencia energetica- i al projecte CREAMED -per a 
la creació i coordinació d'una xarxa euroregional de vivers d'empreses de l'Euroregió Pirineus 
Mediterrania per a I'intercanvi de bones practiques sobre dispositius de suport a la creació 
d'empreses. 

Parc Tecnologic de Barcelona 

49 empreses han estat instal·lades al desembre de 2013 al Parc Tecnológic de Barcelona, un 
equipament municipal d'infraestructures avanc;ades per a la incubació d'empreses innovadores de 
base tecnológica al camp de les enginyeries. El Parc Tecnológic ha estat durant 2013 en procés 
d'ampliació i millora de les infraestructures per potenciar encara més la capacitat innovadora i 
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competitiva de les empreses instal'lades i obrir aquest poi innovador al barri i a la ciutat, tot promovent 
les vocacions científiques i tecnologiques. 

EMPRENEDORIA 

Convertir una idea de negoci en una empresa viable és més facil i té més garanties d'exit si es fa amb 
el suport d'un equip expert i refor9at per un model d'atenció a I'emprenedor de qualitat, que ha 
demostrat la seva utilitat i eficacia al Ilarg deis seus més de 25 anys de trajectoria. 

L'any 2013 s'ha consolidat aquest model refor~ant la seva integralitat en el marc d'una aposta 
ferma pel suport a I'empresa, tot garantint un servei permanent de maxima qualitat, tant presencial 
com virtual. En aquest sentit, destaca la renovació de I'aplicatiu web Pla d'Empresa On line i la seva 
creació en forma d'app. 

Així, al 2013 els serveis i programes de suport a I'emprenedoria han ates 14.774 persones i han 
acompanyat intensivament a 2.653 projectes empresarials. 

Resum d'activitat de la Direcció d'Emprenedoria 2013 

Persones ateses 14.774 

Projectes acompanyats 2.653 

Persones Sessions informatives 10.645 

Persones activitats formatives de creació d'empreses 4.660 

Persones Programes a mida 765 

Empreses instal'lades Incubadora Glories (des. 2013) 50 

Empreses i projectes pre-incubats a I'ABF (des. 2013) 48 

SERVE/S 

Difusió i orientació en emprenedoria 

Sessions informatives diaries sobre la creació d'empreses on es difonen els serveis de suport a 
I'emprenedoria que ofereix la ciutat, així com els aspectes basics a tenir en compte per emprendre 
una iniciativa empresarial a Barcelona. Les sessions informatives es duen a terme al Centre de 
Recursos per Emprendre Glories i també estan disponibles en angles per a emprenedors estrangers 
que vulguin iniciar la seva activitat a la ciutat, amb la possibilitat d'assistir presencialment o bé de 
realitzar-Ia online, per aquells estrangers que resideixen arreu. En total, 10.645 persones 
emprenedores han assistit a alguna de les sessions informatives programades alllarg de I'any 2013. 

Assessorament i acompanyament a la creació d'empreses 

També al Centre de Recursos per Emprendre les persones emprenedores tenen a la seva disposició 
un refor9at equip de tecnics i tecniques experts en creació d'empreses que, sense necessitat de 
demanar cita previa, ofereixen assessorament al lIarg del procés de creació, proporcionant suport en 
I'elaboració del pla d'empresa, en la recerca de finan9ament i en I'estudi de viabilitat del projecte. 
Durant I'any 2013 s'han acompanyat 2.653 nous projectes empresarials, sent els sectors economics 
més representatius el del comer9 en un 24,3% deis casos, el de la cultura, el turisme i I'oci en un 
18,2%, els serveis a les persones en un 12%, així com els serveis a les empreses i la producció 
creativa en un 10,5% i un 10,3% respectivament. 
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Sectors deis projectes empresarials acompanyats Perfil deis promotors de projectes acompanyats 
Comen;; 24,3% Home 45,0% 

Genere 
Cultura, turisme i oci 18,2% Dona 55,0% 
Serveis a les persones 12,0% <25 3,4% 
Serveis a les empreses 10,5% Edat 25-40 56,9% 
Producció creativa 10,3% >40 anys 39,7% 
TIC 6,9% Aturats 52 ,5% 
Indústria/Manufactura 6,0% Situació laboral En actiu 40,0% 
Construcció 4,2% Altres 7,5% 
Salut i assistencia social 3,6% Primaris 3,3% 
Medi ambient 2,4% Nivell d'estudis Secundaris 27,5% 
Ciencies de la vida 1,3% Universitaris 69,2% 
Transport i logística 0,3% Estrangers 16,7% 

Procedencia 
Unió Europea 8,8% 
Fora UE 7,9% 

Espanya 83,3% 

Activitats formatives en creació d'empreses 

Conjunt de capsules formatives molt practiques i de curta durada amb I'objectiu d'oferir a les persones 
emprenedores els coneixements i les habilitats necessaries que permetin dur a terme el procés de 
creació d'una empresa amb majors possibilitats exit. Mitjanc;;ant tallers i seminaris, s'han tractat els 
diferents aspectes clau vinculats al procés emprenedor, com ara les formes jurídiques, la fiscalitat, 
tramits i lIicencies, com fer un estudi de mercat, finances, tecniques de marqueting i vendes, cerca de 
financ;;ament, com fer el pla d'empresa per a I'analisi de viabilitat del negoci, habilitats emprenedores, 
així com tallers específics per a autónoms. Un total de 4.660 persones amb idees de negoci han 
participat en I'oferta de 1.094 seminaris programats alllarg de 2013 en diferents horaris. 

Serveis on line 

El web www.bcn.catlempresa ha comptat amb un conjunt d'eines i recursos relacionats amb el procés 
emprenedor que han permes a les persones emprenedores analitzar, concretar i avaluar les idees de 
negoci de manera autónoma. Entre d'altres recursos, les persones emprenedores han tingut a la seva 
disposició el Test Idea per avaluar la idea de negoci, el Pla d'empresa On Line, renovat el darrer any, 
per a I'elaboració i redacció del projecte empresarial, I'aplicació Les Claus per Emprendre per treballar 
les competencies emprenedores, així com el servei Ubica't, el primer servei de georeferenciació amb 
bases de dades que permet analitzar el mercat, I'activitat económica i la demografia territorialment. 
De manera complementaria, aquest portal ha recollit durant I'any 2013 tota la informació i I'actualitat 
emprenedora i empresarial, amb informes i dossiers practics amb les novetats que afecten la creació 
d'empreses. 

PROGRAMES 

Creació d'empreses en sectors estrategics 

Durant I'any 2013 s'han impulsat programes integrals d'acompanyament a la creació d'empreses en 
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sectors d'interes estrategic per a la ciutat, com ara els sectors emergents de les noves tecnologies, 
les indústries creatives, el bio, o les energies netes, en estreta col'laboració públic-privada. Aquest 
darrer any també s'ha posat en marxa un nou programa d'acompanyament a la creació d'empreses al 
sector de I'e-commerce. En total, 89 persones han format part d'aquest programes. 

Creació d'empreses en sectors tradicionals 

161 persones han participat en programes de foment de la iniciativa emprenedora i suport en el 
procés de creació de la seva propia empresa en sectors tradicionals alhora que estrategics per a 
I'economia de la ciutat, com són el comer9, les activitats artesanals o la construcció. 

Creació d'empreses per a coHectius 

S'han celebrat noves edicions de programes integrals estructurats per a donar resposta a les 
necessitats concretes de col'lectius especifics com són el de joves, el de majors de 40 anys o el de 
dones emprenedores, organitzant programes formatius, de networking i tutorització a mida per ampliar 
les oportunitats d'exit en el procés de creació de les seves empreses. 526 persones emprenedores 
han participat en programes específics de creació d'empreses per a aquests col·lectius. 

Programa Raising Stars 

A finals del 2013, en col'laboració amb el centre comercial Pedralbes Centre, s'ha posat en marxa un 
nou espai temporal a disposició deis emprenedors artesans de la ciutat per tal que donin a coneixer 
les seves creacions, donant-Ios suport a la posada en marxa i consolidació deis seus projectes i 
contribuint a dinamitzar el sector de I'artesania a la ciutat. És així com, adaptant el model "pop up" 
(botiga efímera), I'any 2013 12 empreses han gaudit d'espais cedits per un període d'un mes perque 
hi puguin exposar els seu s productes al públic en un entorn privilegiat i en condicions avantatjoses. 

INCUBACfÓ 

Els espais i serveis destinats a la incubació s'han concretat en dues incubadores destinades 
respectivament, a empreses innovadores de nova creació (incubadora Glories) i a entitats que 
aglutinen innovació i Ilurs spin-offs (Almogavers Business Factory) essent gestionada aquesta darrera 
en estreta col'laboració públic-privada. 

Aquests espais, a més de proporcionar instal'lacions altament equipades a les empreses i projectes 
empresarials alla instal'lats, també han comptat amb serveis logístics i administratius de qualitat i amb 
un servei d'assessorament especialitzat, juntament amb el conjunt de serveis i programes de suport a 
les empreses de Barcelona Activa i amb un paquet d'activitats especifiques per a aquesta tipologia 
d'empreses innovadores de recent creació, com ara tallers de networking, d'accés a finan9ament i de 
mentoring especialitzat. 

L'any 2013 també s'ha treballar per posar les bases de nous espais i models d'incubació que iniciaran 
activitat al 2014, posant en valor la dilatada i exitosa trajectoria de Barcelona Activa de més de 25 
anys en la incubació d'empreses, per estendre el model a diversos sectors. Així, s'ha treballat en la 
posada en marxa de la incubadora ESA BIC Barcelona, un nou centre d'incubació d'iniciatives 
empresarials que aprofitin les tecnologies de I'espai situat al Campus Llobregat de I'UPC, que sera 
gestionat en col'laboració públic-privada amb I'UPC, l'Agencia Europea de l'Espai (ESA), la Diputació 
de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, I'AMB i Caixa Capital Risc. També s'ha avan9at 
en la posada en marxa de la incubadora per a empreses del sector Mobile que, situada a I'edifici 
MediaTIC, impulsara I'establiment d'empreses de tots els sectors i que tinguin projectes de 
desenvolupament lIigats a les tecnologies de la mobilitat. Finalment, s'ha treballat en la posada en 
marxa d'una incubadora en col'laboració amb I'UPC per incubar projectes empresarials provinents de 
I'ecosistema científic-tecnologic de la universitat. 

A continuació es detalles els espais d'incubació que ha gestionat Barcelona Activa al 2013, juntament 
amb un nou espai de coworking posat en marxa al 2013: 

1 Incubadora Glories 

Espai dedicat a la incubació d'empreses innovadores de nova creació. A més de ser una instal'lació 
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equipada per cobrir les necessitats de les empreses alla instal·lades, I'equipament també compta amb 
serveis logístics i administratius de qualitat i amb un servei d'assessorament especialitzat per les 
empreses alla incubades. A més, els empresaris podran gaudir deis serveis i programes que els 
serveis d'Emprenedoria i Empresa posen a la seva disposició, com aquells relatius al networking, al 
mentoring o als de financ;ament. En finalitzar I'any, 50 empreses hi estaven instal·lades. 

2 Almogavers Business Factory 

Incubadora gestionada en col·laboració públic-privada amb 9 entitats col·laboradores - UPF, e-
Commerce Global Incubator, Appstylus, Nauta Capital, Fundació Inlea, Fundación Banesto-Yuzz, 
Bihoop i Dinamon- encarregades de donar suport tecnic a les empreses que decideixen incubar, 
aprofitant totes les avantatges tant infraestructurals i logístiques que els ofereix la instal·lació, com la 
possibilitat que les empreses per elles incubades puguin gaudir deis diferents programes d'estrategia, 
gestió, internacionalització i financ;ament empresarial que es duen a terme a Barcelona Activa. Al mes 
de desembre del darrer any, 33 empreses i 15 projectes pre-incubats hi estaven instal ·lats. 

Espai de co-working 

Situat a les instal ·lacions de l'Almogavers Business Factory, és un espai destinat a emprenedors i 
micro empreses de diferents sectors que comparteixen un mateix espai de treball per a desenvolupar 
els seus projectes professionals de manera independent, pero al costat d'altres iniciatives. Posat en 
marxa al darrer trimestre de I'any, ha fet possible que noves micro empreses ilo professionals 
autonoms disposessin d'algun deis 17 punts de treball que conformen I'espai i que faciliten la relació 
amb altres empreses/professionals que parteixen d'una situació similar, al temps que gaudeixen d'una 
serie de serveis infraestructurals i de valor afegit, facilitant així les seves possibilitats de creixement i 
en definitiva d'exit empresarial. 

CAPAClTAClÓ PROFESSIONAL I OCUPACIÓ 

L'any 2013 ha estat I'any de la consolidació del nou model de Barcelona Activa, un nou model que ha 
permes assegurar el servei d'ocupació municipal fent-Io més estable i autonom en el seu 
funcionament i gestió, amb serveis permanents de qualitat que han garantit I'atenció ocupacional a les 
persones de manera integral i inclusiva. Es tracta d'un servei adequat a la demanda real que s'ha 
complementat amb programes addicionals de durada determinada, adaptats als col ·lectius de tipus 
prioritari, en funció deis recursos disponibles. 

El conjunt de serveis i programes d'atenció a les persones aturades i de millora de I'ocupabilitat de les 
persones I'any 2013 ha ates a 19.322 persones. 

Resum d'activitat de la Direcció de Cap. Prof. i Ocupació 2013 

Persones ateses 19.322 
Participants Assessorament Personalitzat 9.154 

Persones Orientació, Recerca Feina i Desenv. Professional 14.491 

Alumnes orientats académica i professionalment 14.688 

Persones ateses en Programes col·lectius risc exclusió 1.543 

Perfil persones ateses %/total 

Génere 
Home 45,6% 

Dona 54,4% 

<25 anys 12,0% 
Edat 25-40 anys 45,1% 

>40 anys 42,9% 
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Estrangers 20,2% 

Procedencia 
Unió Europea 4,0% 

Fora UE 16,2% 

Espanya 79,8% 

En atur 79,9% 

Primaris 20,0% 

Nivell d'estudis Secundaris 37,3% 

Universitaris 42,7% 

SERVEIS 

Assessorament personalitzat 

Barcelona Activa ha ofert diariament un servei d'assessorament i acompanyament individual, sense 
cita previa i amplitud d'horaris, per orientar i assessorar sobre els aspectes relacionats amb la carrera 
professional i la recerca de feina de les persones que esta n buscant feina, volen reorientar la seva 
carrera professional o volen millorar la seva competitivitat. 

Un total de 9.154 participants han fet ús del servei d'assessorament professional personalitzat durant 
2013. 

Orientació, recerca de feina i desenvolupament professional 

Ampli ventall d'activitats formatives de curta durada per tal que les persones que busquen feina i/o 
volen millorar professionalment es formin en les tecniques clau d'orientació i recerca de feina, tinguin 
informació completa i actualitzada sobre els recursos que s'ofereixen a nivell de ciutat per millorar 
I'ocupabilitat, coneguin les possibilitats d'ocupació i les tendencies del mercat laboral, i desenvolupin 
les seves competencies laborals. 

S'hi han inclós jornades i trobades on han participat empreses i agents clau del territori que han donat 
a coneixer la se va visió del mercat de treball i les oportunitats professionals que ofereixen els sectors 
economics a Barcelona. Entre elles, s'han potenciat al 2013 els Marketplaces del talent, 
esdeveniments sectorials de reclutament i networking per fomentar el contacte directe entre empreses 
que cerquen talent i professionals que cerquen feina, organitzant-se 6 marketplaces al 2013. 

Juntament a aquesta oferta general, i en el marc del Pla de Xoc contra l'Atur Juvenil de l'Ajuntament 
de Barcelona, s'ha posat en marxa el nou servei Barcelona Treball Joves, un servei d'orientació i 
recerca de feina adaptat a les necessitats específiques del col'lectiu juvenil que es presta a tota la 
ciutat a través deis Punts d'lnformació Juvenil i Espais Joves i que ha ates 1.059 joves al 2013. 

En total, el servei d'orientació, recerca de feina i desenvolupament professional ha ates 14.491 
persones en procés de recerca de feina i/o millora professional. 

Orientació als centres educatius 

Aquesta iniciativa, que aquest any ha iniciat la seva desena edició ampliant-se a I'Area Metropolitana 
de Barcelona, esta promoguda per Barcelona Activa, el Consorci d'Educació de Barcelona, la 
Fundació BCN Formació Professional i FemCat. 

Amb I'objectiu de contribuir, de manera preventiva, a I'exit escolar i professional deis i les joves i 
orientar-los cap a sortides professionals amb futur, el servei consta d'un conjunt d'actuacions 
presencials i virtuals, especialment focalitzades a la divulgació de la cultura emprenedora i els valors 
del treball entre els futurs professionals. 

Així, ofereix sessions monografiques per a I'alumnat en temes relacionats amb tecniques de recerca 
de feina , sortides professionals, valors del treball i emprenedoria, assessorament als centres 
educatius per tal que puguin desenvolupar de forma autónoma aquestes sessions als propis centres, 
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xerrades 'Escola i Empresa', desenvolupades al centre educatiu on un empresari amb una important 
trajectória professional explica la importancia de les empreses en la societat i acompanya als alumnes 
en una reflexió sobre I'actitud emprenedora i conferencies 'Empresa en primera persona', impartides 
per empresaris de renom en col 'laboració amb FemCat. 

Mitjangant el conjunt d'actuacions del Projecte de Vida Professional s'han orientat academica i 
professionalment 12.979 estudiants de secundaria de la ciutat i de I'Área Metropolitana de Barcelona. 
Així mateix, s'han organitzats activitats d'orientació professional per a 1.709 estudiants universitaris. 

Web "Barcelona TrebaU" 

Barcelona Trebal! és el web de referencia de l'Ajuntament de Barcelona per totes aquelles persones 
que busquen feina, volen canviar de feina o volen mantenir-se informades sobre les tendemcies més 
actuals del món del treball. 

Aquesta potent eina, que al 2013 ha rebut més d'un milió de visites, ofereix múltiples continguts 
interactius indispensables per treballar el projecte professional de manera autónoma, al temps que és 
un observatori permanent del mercat de treball per a la continua orientació i actualització deis serveis 
cap a la demanda real gracies a la col 'laboració d'una amplia xarxa de partners i entitats clau del món 
laboral, empresarial i educatiu , com ara universitats, col 'legis professionals d'arquitectes, enginyers, 
ambientólegs, aparelladors, infermeria, el Consorci d'Educació de Barcelona, Pimec, Fundacions i 
empreses especialitzades en la intermediació laboral com Infoempleo, Infofeina, Infojobs i Manpower, 
entre d'altres. 

Entre els principals continguts del web Barcelona Trebal! destaquen un cataleg amb prop de 1.000 
ocupacions descrites al detall i relacionades amb els principals sectors económics de Barcelona; 
informes d'ocupació per a coneixer el pols del mercat de trebal! als diferents sectors; i aplicacions 
multimedia interactives per a identificar interessos professionals o practicar I'entrevista de feina. 

Barcelona Crea Ocupació 

Amb la voluntat de fomentar la contractació estable de joves aturats i persones en situació d'atur de 
lIarga durada, l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha posat en marxa al 2013 el 
programa Barcelona Crea Ocupació d'ajuts destinats a les empreses per a la contractació estable de 
persones aturades d'aquests 2 col ·lectius, amb una subvenció de 3.000 euros per contracte estable. 
El programa, que té previst acabar a finals de 2014, ha gestionat 239 sol'licituds de nous contractes, 
deis quals 173 han estat aprovats abans de finalitzar I'any. 

PROGRAMES 

Programa d'lnserció Sociolaboral (PISL) 

El programa, realitzat en col'laboració amb I'Área de Qualitat de Vida, ha estat adregat a persones 
que es traben en situació d'atur i en risc d'exclusió social, derivad es pels Serveis Socials municipals, i 
que han necessitat un itinerari d'inserció al mercat de trebal! molt a mida amb un alt grau d'atenció 
personalitzada. A més d'orientació i acompanyament intensiu durant tot I'itinerari personalitzat, el 
programa ha comptat també amb accions de mil!ora de les capacitats i habilitats laborals adaptades a 
I'usuari. Durant I'any 2013 han estat ateses 577 persones mitjangant els 5 punts d'atenció d'aquest 
programa distribu'lts pef territori de la ciutat per apropar el servei a les persones amb més necessitats. 

Programa Personalitzat de Recerca de Feina (PROPER) 

També desenvolupat en col 'laboració amb I'Área de Qualitat de Vida, aquest programa té I'objectiu 
d'orientar en la recerca de feina a persones amb un grau d'autonomia baixa i millorar la seva 
ocupabilitat i la independencia personal. Amb accions de formació grupal combinades amb un 
seguiment estretament individualitzat deis participants, ha permes atendre 958 persones a través deis 
5 punts d'atenció compartits amb el Programa d'lnserció Sociolaboral. 

Dóna Impuls 
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Programa d'inclusió sociolaboral per a dones d'origen subsaharia promogut per I'agencia ABITS 
(Agencia per a l'Abordatge Integral del treball sexual) amb la col'laboració de Barcelona Activa . 

A través d'un itinerari d'inserció sociolaboral personalitzat s'ha facilita a 43 dones acompanyament a 
la recerca de feina, formació en competencies transversals, formació professionalitzadores en els 
ambits del comer~ i I'hostaleria, principalment, i suport a la inserció laboral, afavorint el contacte amb 
empreses i entitats. 

Treball als Barris 

Programa emmarcat en la Llei de Barris, que estableix per Barcelona 12 barris d'especial atenció: 
Santa Caterina i Sant Pere, Roquetes, Poble-Sec, Torre-Baró-Ciutat meridiana, Trinitat Vella, La 
Bordeta, El ColI, Besos-Maresme, Barceloneta, Bon Pastor-Baró de Viver, Raval Sud, La Vinya, Can 
Clos i Plus Ultra. Al lIarg del 2013, en aquests barris s'ha dut a terme un seguit de programes 
ocupacional s -d'orientació, formació i treball- i de dinamització empresarial i economica que han 
vetllat per desenvolupar economica i socialment el territori. 

Durant I'any 2013, s'han ates 3.137 persones mitjan~ant les diferents actuacions ocupacionals dutes 
a terme als 12 barris, com ara dispositius d'orientació laboral, que han permes atendre 2.800 
persones, dispositius d'orientació amb accions formatives, on s'han ates 389 persones, dispositius 
específics d'inserció amb possibilitats de formació per a 148 dones, dues Cases d'Oficis que han 
format 28 joves en ocupacions del medi ambient i I'espectacle, dos Tallers d'Ocupació que han format 
16 persones aturades en ocupacions del turisme i I'atenció comunitaria i s'han realitzat programes 
d"experienciació laboral per al manteniment de zones urbanes i per a la dinamització comunitaria i 
comercial que han comptat amb 114 persones beneficiaries. 

Joves per l'Ocupació 

Programa integral de formació i inserció, cofinan~at pel Servei d'Ocupació de Catalunya, adre~at a 
joves en situació d'atur d'entre 16 i 25 anys de baixa qualificació. El programa inclou accions de 
tutorització individualitzada, activitats per a I'adquisició de competencies transversal s, formació 
professionalitzadora (en les famílies professionals d'administració i gestió d'empreses, comer~ i 
marqueting, hostaleria i turisme, i indústries alimentaries), suport en la formació per a I'obtenció del 
graduat en ESO i contempla ajuts a empreses per a la contractació deis joves per un període mínim 
de 6 mesos de durada. 

L'objectiu del programa ha estat, en primer Iloc, millorar I'ocupabilitat deis joves i oferir-Ios les eines 
necessaries que els facilitin trobar una ocupació alhora que promoure el seu retorn al sistema 
educatiu. El programa, que finalitzara al mar~ de 2014, ha orientat un total de 268 joves, havent-ne 
format 124 i havent iniciat la fase de contractació . 

De l'Atur a l'Acció 

Programa integral d'orientació, formació i adquisició d'experiencia professional, que contempla ajuts a 
la contractació per a empreses, adre~at a persones aturades amb una antiguitat a I'atur superior a un 
any i que hagin exhaurit la prestació d'atur o el subsidi. 

Aquesta actuació ha estat cofinanr;ada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i ha ofert tutorització i 
acompanyament a la inserció, formació en competencies transversals, formació professionalitzadora 
(en els ambits de comerr; i marqueting, serveis socioculturals i a la comunitat, i administració i gestió 
d'empreses), i contractació en empreses per un període igualo superior a 6 mesos. El programa, que 
finalitzara al marr; de 2014, ha orientat un total de 122 persones, havent-ne format 65 i havent iniciat 
la fase de contractació. 

Formació en Arees Prioritaries 

L'oferta de formació ocupacional cofinan~ada pel Servei d'Ocupació de Catalunya al 2013, adrer;ada 
a persones en situació d'atur, ha comptat amb 67 cursos i 174 persones participants que han estat 
formades en els sectors amb possibilitats laborals deis serveis sociosanitaris, la logística i el 
marqueting i comerr; internacional. 
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Actualitza't 

Aquest programa de reorientació de perfils professionals té I'objectiu de millorar I'ocupabilitat deis 
participants per tal que puguin incorporar-se a nous sectors d'activitat amb demanda laboral. 

Mitjanc;ant aquest programa s'han format 502 persones en 40 cursos d'entre 25 a 40 hores de durada, 
en els ambits del disseny, les TIC i el comerc; i marqueting internacional. 

Projecte d'lmpuls Ocupacional al Sector Mobile 

Projecte innovador cofinanac;at pel SOC per a la identificació, divulgació i formació en ocupacions 
vinculades al sector de les tecnologies de la mobilitat, tot aprofitant les sinergies derivades del 
projecte de Capital Mundial del Móbil que ha iniciat la ciutat de Barcelona al 2013 i que permetra 
impulsar aquest sector emergent creador de nova ocupació. En el marc d'aquesta iniciativa s'han 
orientat 473 persones i se n'han format 104 a través de 8 cursos de formació específica en 
ocupacions del sector Mobile, com ara instal 'lació de telecomunicacions, desenvolupament 
d'aplicacions mobils, disseny i marqueting mobile . 

Treball i Formació 

A finals de 2013 s'ha posat en marxa aquest programa mitjanc;ant el qual s'han contractat 295 
persones aturades durant un període de 6 mesos per desenvolupar diferents tasques en els ambits 
del medi ambient i sostenibilítat urbana, el manteniment d'equipaments i espais públics, la promoció 
de I'activitat economica, turisme i comerc;, els serveis a la comunitat i les TIC col'laboració amb 
organismes i ambits municipals de la ciutat. 

Accions ocupacionals a mida al territori 

Durant 2013 s'ha iniciat una nova línia de treball per reforc;ar els serveis i programes de capacitació 
professional i ocupació que ofereix Barcelona Activa atenent les necessitats específiques deis 
districtes de la ciutat. En aquest sentit, a finals de 2013 es van organitzar 2 accions formatives, una 
d'auxilíar de manteniment d'instal'lacions esportives per a joves del districte de Sant Martí i una altra 
d'auxiliar de cuina per al districte de Sant Andreu. 

Accions de foment i relació amb I'ecosistema de I'ocupació 

Durant I'any 2013, la relació de Barcelona Activa amb els agents que configuren I'ecosistema de 
I'ocupació s'ha centrat en bona part al voltant de tres ambits principals d'influencia: les empreses del 
territori, com a generadores de lIocs de treball, els agents impulsors deis sectors economics de ciutat, 
i entitats promotores d'iniciatives innovadores per I'ocupació. 

D'una banda, s'han afavorit els espais físics de trabada entre empreses i professionals per a facilitar 
el contacte real entre les demandes de les empreses i els candidats. En aquest marc, s'han celebrat 
esdeveniments de reclutament i networking com ara JobFluent - en el marc del BizBarcelona - i 
diversos actes de presentacions d'empreses, amb la participació de companyies com Eismann, 
Catalana Occidente o Desigual - així com pimes i empreses de I'univers start-up de Barcelona. 
Igualment, s'ha contribu'it i donat impuls a iniciatives privades com JOBarcelona, el I Congrés 
Internacional d'Ocupació i Orientació Prafessional per a joves universitaris, que veura la seva lIum al 
febrer de 2014. 

Per a la promoció de les oportunitats d'ocupació als sectors económics de la ciutat s'han obert noves 
vies de col 'laboració amb representants deis diferents sectors - tant públics com privats - com ara 
Habitat Urba de l'Ajuntament de Barcelona per a la prom oció del sector smartcity, Biocat per a la 
prom oció del sector biotech o la Fundació Mobile World Capital per a la prom oció de les oportunitats 
al sector del mobile. 

Amb una perspectiva internacional, s'han identificat agents dins I'ecosistema que han ajudat a donar 
forma a iniciatives d'ocupació de caracter transnacional, pioneres i amb un enfocament innovador, 
com és el cas del programa Mobilitza't Mobile on, en el marc de la convocatoria europea Progress, hi 
participen entitats europees com el Job Centre de Genova i la Cité de Métiers de París, amb la 
supervisió de I'organisme catala Ivalua (Institut Catala d'Avaluació de Polítiques Públiques). També 
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s'ha continuat una activa col'laboració amb la xarxa internacional de Réseau des Cités de Métiers per 
a I'intercanvi d'experiéncies i metodologies de treball. 

FORMACIÓ 

La Direcció de Formació és una area tranversal de Barcelona Activa que dissenya i gestiona I'activitat 
formativa deis serveis i programes de capacitació professional i ocupació i de suport a I'emprenedoria 
i I'empresa, així com també proporciona, de manera finalista, un ampli programa d'accions per a la 
capacitació tecnológica, amb I'objectiu global de millorar les competencies deis ciutadans, 
professionals i empreses per fer de Barcelona una ciutat més competitiva, tot incrementant I'eficiencia 
i la qualitat en els processos formatius de Barcelona Activa. En aquest sentit, al 2013 s'ha dut a terme 
I'homologació deis preus de contractació deis serveis formatius, fet que ha suposat un aven9 molt 
important en la gestió eficient de I'oferta formativa de Barcelona Activa. 

Al lIarg de 2013 la Direcció de Formació de Barcelona Activa ha gestionat més de 5.000 accions 
formatives de diversa tipologia i durada, que han incidit en més de 24.000 persones. L'activitat 
formativa gestionada per als serveis i programes de suport a I'empresa, I'emprenedoria i I'ocupació es 
detallen a continuació (el s resultats detallats de cada actuació són a I'apartat del capítol 
corresponent). 

Resum d'activitat de la Direcció de Formació 2013 

Persones en formació tecnológica Cibemarium 13.777 

Professionals i pi mes en formació tecnológica avan<;ada 10.508 

Persones en formació tecnológica inicial 3.525 

N° accions formació tecnológica 3.132 

Formació complementaria als serveis 
Emprenedoria i Ocupació 

programes d'Empresa, 

Persones formades 24.192 

N° accions formatives 5.120 

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA ALS SERVEIS I PROGRAMES O'EMPRESA, EMPRENEOORIA I OCUPACIÓ 

Formació per a la gestió empresarial 

S'ha organitzat un programa formatiu trimestral amb un conjunt d'accions formatives de curta durada 
(seminaris i tallers) adre9at a empreses i professionals per millorar les seves possibilitats d'exit en les 
diferents arees empresarials estrategiques, facilitant eines, coneixements i habilitats en els diferents 
ambits de gestió d'una empresa: estrategia empresarial, cerca de finan9ament, internacionalització, 
marqueting i foment de les vendes, cerca de treballadors, aplicació de les noves tecnologies a les 
diferents arees de I'empresa, cooperació empresarial com a palanca de creixement i innovació, 
promovent la incorporació de noves estrategies que millorin la competitivitat i ampli'in les oportunitats 
de creixement de les empreses. També ha organitzat la formació per a comerciants Obert al Futur. 

Formació en coneixements i habilitats per emprendre 

Activitats formatives complementaries als serveis i programes de suport a I'emprenedoria de 
Barcelona Activa, en forma de tallers practics de curta durada per oferir els coneixements i les 
habilitats necessaries per a la professionalització de I'emprenedor alhora que oferir els coneixements i 
les eines necessaries per dur a terme el procés de creació d'una empresa amb majors possibilitats 
exit. El programa trimestral d'activitats formatives en creació d'empreses ha tractat els diferents 
aspectes clau vinculats al procés emprenedor, com ara les formes jurídiques, la fiscalitat, tramits i 
lIicencies, com fer un estudi de mercat, finances, tecniques de marqueting i vendes, cerca de 
finan9ament, com fer el pla d'empresa per a I'analisi de viabilitat del negoci i habilitats emprenedores. 
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Formació ocupacional i d'orientació i recerca de feina 

En col'laboració amb la Direcció de Capacitació Professional i Ocupació, I'activitat formativa realitzada 
en aquest ambit ha tingut com a objectius la reorientació de perfils professionals cap a sectors amb 
capacitat d'ocupació, la millora de les competencies deis professionals per ser més polivalents i/o 
experts al mercat, incrementar el seu grau d'ocupabilitat, donar resposta a demandes concretes de 
perfil s professionals per part de les empreses i evitar I'empobriment o I'exclusió social de determinats 
col'lectius dotant-Ios de competencies laborals i professionals. 

Per a tal fi, la Direcció de Formació ha gestionat el programa d'activitats grupals de curta durada per a 
I'orientació professional i la recerca de feina, al temps que ha organitzat la formació ocupacional i/o 
professionalitzadora inclosa a diferents programes adre~ats a fomentar I'ocupació, com ara el 
programes Formació d'Oferta en Arees Prioritaries (FOAP), Dona Impuls, De I'Atur a l'Acció, Joves 
per l'Ocupació, Actualitza't, Impuls Ocupacional al Sector Mobile, Treball als Barris i Formació a mida 
del territorio 

FORMAClÓ EN CAPAClTAClÓ TECNOLÓGICA. ClBERNARIUM 

Capacitació tecnológica 

El programa formatiu per a la capacitació i millora de les competencies tecnológiques de 
professionals, pimes i ciutadans en general ha ofert un total de 3.132 seminaris i tallers formatius de 
curta durada, organitzats en dos blocs segons el grau d'aptituds i coneixements tecnológics a 
desenvolupar, mitjan~ant els quals 13.777 persones han millorat els seus coneixements i 
com petencies tecnológiques. 

Perfil persones en formació tecnológica Cibernarium 

Home 44,6% 
Genere 

Dona 55,4% 

<25 anys 4,7% 

Edat 25-40 anys 46,7% 

>40 anys 48,6% 

Estrangers 10,2% 

Procedencia 
Unió Europea 4,1% 

Fora UE 6,1% 

Espanya 89,8% 

En atur 42 ,8% 

Primaris 10,0% 

Nivell d'estudis Secundaris 27,4% 

Universitaris 62,6% 

Per una banda, a través de 13 antenes de la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat, s'ha ofert el 
programa "Antenes Cibernarium" per facilitar I'alfabetització digital de les persones de la ciutat que ho 
requereixin. A través de les 1.605 activitats organitzades, les 3.525 persones que hi han participant 
han pogut iniciar-se a I'ús de I'ordinador, la navegació per internet, les xarxes socials, blogs, fotografia 
digital, administració electrónica, comer~ on-line, optimització de I'ús d'smartphones, etc. Al mateix 
temps, 221 d'aquestes han realitzat activitats de preparació a la prova ACTIC (Acreditació de 
Competencies en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) que atorga la Generalitat de 
Catalunya. 

D'altra banda, des del Cibernarium de I'edifici MediaTIC, s'ha organitzat un programa d'activitats de 
formació tecnológica avan~ada per a professionals i treballadors de pimes, amb I'objectiu 
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d'incrementar la competitivitat deis professionals i també de les empreses. Les activitats de formació 
tecnológica avanc;:ada s'estructuren segons arees tematiques (Internet i empresa, Marqueting i 
comunicació, Solucions tecnológiques, creació web, Imatge digital i Eines multimedia) i sectors 
professionals (Mobilitat, Educació, Informatica i Programació, Disseny, Seguretat i Comerc;:). Durant 
2013 s'hi han organitzat 1.527 seminaris, tallers, cursos, jornades i c1asses magistrals mitjanc;:ant els 
quals s'han format tecnológicament 10.508 persones. 

Accions de foment de I'ecosistema de formació a la ciutat 

La Direcció de Formació actua com un agent dinamitzador del sector de la formació a la ciutat, ja sigui 
per la contractació de I'activitat formativa, ja sigui per acords de col'laboració amb actors privats del 
sector. En aquest sentit, s'ha treballat amb més de 350 prove'idors diferents, amb els que es configura 
I'oferta formativa que cada any Barcelona Activa posa a disposició deis seus usuaris. Aquesta oferta 
sovint té un efecte de prescripció cap al mercat de la formació, obrint el coneixement a aquells 
ciutadans que posteriorment vulguin ampliar la seva capacitació. 

D'altra banda, aquesta area també estableix acords i col'laboracions amb altres entitats deis ambits 
de la prom oció económica local, I'ocupació, les TIC, etc., per tal de participar en programes que 
permetin la millora de les competencies deis ciutadans , per ser més competitius en el mercat laboral i 
professional. Com a exemples del foment de I'ecosistema i la col·laboracjó destaquen I'impuls a la 
formació en I'ambit del mobile, a través del programa mTalent, que s'ha desenvolupat entre la 
Fundació Mobile World Capital, la Direcció General de Telecomunicacions de la Generalitat de 
Catalunya i Cibernarium de Barcelona Activa, i el programa formatiu Obert al Futur per al sector del 
comerc;: de la ciutat, organitzat amb les associacions de comerciants i la Regidora de Comerc;: de 
l'Ajuntament de Barcelona. També des de la Direcció de Formació s'han fet col 'laboracions puntuals 
amb altres ajuntaments per millorar les capacitats deis tecnics municipals. 
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Promoció 

Barcelona Activa treballa per facilitar i crear les condicions per atraure, retenir i generar activitat 
económica a la ciutat de Barcelona i la seva area d'influencia. De la mateixa manera, vetlla per 
refermar Barcelona i la seva marca com a sinónim d'exit i prestigi, vinculada a valors com la 
innovació, la creativitat, el coneixement i el progrés. 

El 2013 es manté I'aposta per fer de Barcelona una ciutat de referencia a nivell mundial en nous 
sectors estrategics lIigats a la innovació, les tecnologies i el coneixement, incidint en el 
desenvolupament i creixement de les empreses en aquests sectors d'alt valor afegit. Alhora, 
Barcelona vol mantenir ellideratge en sectors tradicionals i consolidats, com per exemple el comerr~ o 
el turisme, sectors c\au per a la ciutat pel seu impacte económic i fer-Ios generadors d'oportunitats a 
tots els barris, treballant per promoure la dinamització económica deis diferents districtes. 

PROMOClÓ DE LA CIUTAT 

En I'ambit de la prom oció de la ciutat, l'Ajuntament treballa amb I'objectiu de promoure I'increment 
deis fluxos, intercanvis i relacions económiques de Barcelona amb I'exterior, promocionant la marca 
Barcelona en clau económica per tal d'impulsar la nostra economia i el nostre Iideratge empresarial. 
En aquest sentit, durant 2013 s'ha treballat tant en mercats estrangers com a la mateixa ciutat, 
destacant les accions i els projectes següents: 

Promoció de la ciutat i la seva marca a I'exterior 

L'any 2013 s'ha participat en un total de 30 accions de promoció a I'exterior, que ha permes presentar 
Barcelona, la seva marca en clau económica i les seves oportunitats d'inversió davant més de 6.000 
persones amb poder de decisió. 

Destaquen les missions efectuades a Paris, Amsterdam, als Estats Units (San Francisco i Nova York), 
Dubai, Colómbia i la Xina, les quals han permes, donada la seva durada més amplia que les altres 
accions, fer prom oció de forma intensa als diferents mercats estrategics per a la ciutat. 

En col·laboració amb l'lncasól, i sota la marca Barcelona-Catalonia, s'ha continuat promocionant 
internacionalment el sector immobiliari, essent presents a les fires més importants del sector, com 
són Mipim, Expo Real, Barcelona Meeting Point, Mipim Asia i China Hi-Tech Fair. 

Durant I'any 2013, en el marc del Pla Xina, Promoció de Ciutat ha potenciat també les accions al 
continent asiatic participant en diversos esdeveniments sectorials i trobades amb empreses a la Xina. 
Addicionalment, s'ha col ·laborat en la tercera edició del China at Barcelona Summit i s'ha ates més de 
20 delegacions xineses que han visitat la nostra ciutat. 

D'altra banda, fruit de la tasca del Comite de Rutes Aeries, durant 2013 s'han establert 8 noves rutes 
intercontinentals a l'Aeroport de Barcelona (Fes, Banjul, Chicago, Istambul, Fes, Toronto, Montevideo 
i Beirut). 

Aliances economiques de ciutats 

En el marc de la xarxa europea de grans ciutats Eurocities, des de Prom oció de la Ciutat de 
Barcelona Activa s'ha participat en 3 Grups de Trebal! del Fórum de Desenvolupament Económic, 
com són el d'Emprenedoria i pimes, el de City Marketing & Atlractiveness i el de Relacions 
Económiques Internacionals fora de la Unió Europea. És en aquest context on s'han realitzat 3 
trobades, que han servit per donar a coneixer bones practiques davant deis partners europeus, com 
són: la iniciativa Mobile World Hub, I'eina Ubica't de geo-referencia per afer analisi de mercats i 
també el programa de creació d'empreses Idees amb Futur, fet a mida per a joves que volen crear la 
seva própia empresa. 

In-city promotion 

Amb I'objectiu de promocionar la marca Barcelona a la própia ciutat i d'aprofitar tot el potencial en 
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clau economlca de Barcelona com a ciutat d'acollida d'una important comunitat empresarial i 
economica estrangera, Que atreu nombrases delegacions internacionals i que organitza grans fires, 
congressos i esdeveniments, I'any 2013 s'han ates 226 delegacions estrangeres, amb un total de 
3.122 delegats. El 42% procedia d'Europa, sent la segona procedencia més nombrosa I'asiatica, amb 
un 28% del total de delegacions ateses. 

Paral·lelament, s'han realitzat 14 Barcelona Updates amb consolats, cambres de comerc; i 
associacions d'empresaris estrangers per al foment del networking, a más de 9 actes de networking 
de gran format específics on han assistit 255 professionals de la comunitat estrangera. Les escoles de 
negocis internacional s que visiten la ciutat són també un deis col·lectius als Que s'ofereix sessions de 
benvinguda, concretament I'any 2013 s'han ates a 615 alumnes d'aquestes escoles. 

Finalment, tenint en compte que la ciutat és destí de grans esdeveniments, com fires i congressos, 
amb un perfil de participants molt interessants per la promoció i captació d'inversions i projectes, 
Promoció de Ciutat s'ha implicat en I'organització d'11 deis més importants -entre ells destaquen el 
Mobile World Congress, l'Electric Vehicle Symposium EVS27 i I'Smart Cities Expo & World Congress-
generant un impacte sobre más de 4.000 delegats. 

Com a novetat, aquest any s'han ampliat els tours tematics o visites técniques guiades per promoure 
Barcelona en determinats sectors economics. És així com se n'han organitzat 11 en I'ambit de les 
smart cities, I'energia i la mobilitat electrica, que han comptat amb I'assistencia de 344 delegats 
internacionals. 

Acompanyament a projectes 

Prom oció de la Ciutat té com a un deis seus objectius principals I'atracció i captació a Barcelona de 
projectes d'inversió estrangera, ja siguin empreses, professionals o emprenedors. Per tal d'assolir-ho 
se'ls ofereix orientació estratégica respecte a I'estrategia de ciutat, assessorament i acompanyament 
en col·laboraciÓ amb el Servei de Business Landing de la Oirecció d'Empresa de Barcelona Activa 
(servei que al 2014 quedara integrat a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa) o bé contacte amb 
interlocutors, els més adients en cada cas. 

Durant I'any 2013, s'han acompanyat 92 projectes que han evolucionat de maneres diverses, sent 12 
projectes els Que han consolidat la seva instal·lació a la ciutat, mentre que 61 projectes es mantenen 
"vius" i en seguiment i uns altres 19 han estat descartats. O'entre els projectes que s'han instal·lat a la 
ciutat, destaca el laboratori de certificacions europeu de I'empresa xinesa CCIC, I'obertura de les 
oficines d'ICBC, el primer banc internacional de la Xina i la base d'operacions pel sud d'Europa de 
I'aerolínia Norwegian. 

SECTORS ESTRATEGICS 

En la promoció deis diferents sectors economics estrategics, s'han intensificat i posat en marxa noves 
iniciatives per promoure el desenvolupament competitiu de les empreses mitjanc;ant la coordinació de 
clústers i plataformes publico-privades en els ambits següents: mobilitat (Mobile) i TIC (tecnologies de 
la informació i la Comunicació), mobilitat sostenible, energia, logística, alimentació, biotecnologia i 
aeroespacial. 

L'any 2013 destaquen les següents iniciatives impulsades, segons sector estrategic: 

Sector TIC-Mobile 

L'any 2013 ha estat el primer any, fins a 2018, en qué Barcelona ha ostentat la capitalitat mundial del 
mobil, Que ha de servir com a element dinamitzador del sector així com tractor de molts altres sectors 
vertical s i una oportunitat única per a incrementar la competitivitat empresarial, la creació de lIocs de 
treball qualificats així com el posicionament de Barcelona al món i I'atracció d'inversió. 

El Mobile World Congress 2013 ha comptat amb més de 70.000 visitants, un 8% més que I'any 
anterior, i amb un impacte economic estimat de més de 320 milions d'euros a Barcelona i el seu 
entorno D'altra banda, en el marc del Congrés, l'Ajuntament de Barcelona ha liderat el pilot Barcelona 
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Contactless Tour dins la NFC Experience de GSMA sota el paraigües de la Mobile World Capital, 
col'laborant en la millora de I'experiencia del congressista aprofitant la implantació de la tecnologia 
NFC de la ma de I'empresa Connecthings, guanyadora del concurs Living Labs Global Awards 2012. 
Així mateix, també en relació a la capitalitat, I'any 2013 s'ha inaugurat el Mobile World Centre a 
Barcelona com a centre de divulgació mobile dirigit a la ciutadania, situant el símbol de la capitalitat al 
cor de la ciutat. 

En paral'lel , des de Sectors Estrategics s'ha fomentat I'activitat económica relacionada amb el sector 
del mobile. És així com durant el 2013 s'ha formalitzat la creació del nou c1úster del sector de I'e-
commerce, donant suport a la iniciativa des del primer moment tant en la definició, creació i posada 
en marxa del c1úster, com en la difusió del mateix. S'ha fet un seguiment actiu de les activitats i s'ha 
potenciat la coordinació amb al tres iniciatives relacionades (altres c1ústers o sectors). La previsió era 
arribar al 2013 a 30 membres i actualment el c1úster ja compta amb més de 80 membres que 
representen prop de 200 empreses. 

A més, s'ha realitzat o donat suport a diferents activitats de foment de I'activitat económica 
relacionada amb el sector amb un focus intersectorial. El camp de la salut és molt important a la ciutat 
i també ho és en relació a les tecnologies mobile, de manera que, en el marc d'aquesta iniciativa, 
s'han impulsat 2 projectes en I'ambit de l'mHealth: el Personal Health Folder i una plataforma de 
control per a malalts cardíacs . Tanmateix, destaca I'organització d'activitats de diversos formats i 
també jornades en I'ambit de les TIC en relació als sectors del turisme, la logística, I'educació i el 
tercer sector, on s'han analitzat les oportunitats de negoci i el paper que les TIC poden desenvolupat 
en cadascun d'ells. Aquestes jornades i esdeveniments organitzats per promoure la incorporació de la 
tecnologia a sectors estrategics com el turisme, I'educació, el comen;, I'aeroespacial , la logística, el 
retail o la mobilitat han comptat amb més de 1.250 persones assistents. 

També s'ha participat en iniciatives europees relacionades amb la innovació tecnológica i urbana. 
Destaca la participació en el concurs LLGA-Cities Pilot the Future, que en I'edició del 2013 ha pretes 
descobrir i implementar les solucions més prometedores per als desafiaments socials i urbans de les 
ciutats participants. Així mateix, en el marc del projecte Open Cities s'ha treballat activament per 
fomentar la innovació a I'administració a través del projecte Urban Lab i el BCN Open Challenge, que 
ha lIanyat 6 reptes de ciutat relacionats amb la mobilitat, la innovació urbana i els serveis socials, 
entre d'altres, fomentant així la innovació empresarial i de les própies administracions per aconseguir 
solucions que millorin la qualitat de vida deis ciutadans, sobrepassant la naturalesa deis pilots i 
cercant practiques lIigades a la compra pública innovadora. 

Sector Energia-Mobilitat I Vehicle electric 

El 2013 s'ha caracteritzat per la participació activa a la Plataforma UVE per al foment del vehicle 
electric, de la qual l'Ajuntament n'és membre director, tot desenvolupant activitats multiformat per a 
I'impuls de la prom oció del sector tant a nivell económic com per a donar-lo a conéixer entre la 
ciutadania . Cal destacar la nova voluntat d'obertura de la Plataforma UVE que al 2013 ha sumat als 
membres directors ja existents com l'Ajuntament de Barcelona, BS:M, o la Generalitat de Catalunya a 
través de l'lnstitut Catala d'Energia (ICAEN), Seat o Endesa, membres com I'Area Metropolitana de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya (Agencia de suport a I'empresa catalana (ACCIO) de la 
Secretaria d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i Ocupació i Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) i 
empreses com Gas Natural Fenosa o ACS. 

Així mateix, s'ha tingut un paper rellevant en I'elaboració del Pla Industrial de la Mobilitat Sostenible, 
alhora que s'ha donat suport a projectes de divulgació impulsats per empresaris del sector. 

D'altra banda, s'ha coHaborat en els dos grans esdeveniments que han marcat I'agenda del sector 
durant el 2013, convertint Barcelona en la capital de la sostenibilitat i del vehicle electric: l'Electric 
Vehicle Symposium EVS27 i l'Expoelectric Fórmula-e. L'EVS27 esta considerat I'esdeveniment més 
important a nivell mundial del sector que cada any se celebra en un continent diferent. L'edició 
d'aquest any ha estat organitzada per la Fira i WEVA, amb el suport de l'Ajuntament i ha comptat amb 
4.000 visitants i 1.300 delegats. D'altra banda, a I'Expoelectric Fórmula-e es va presentar el primer 
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taxi electric produ"it a la planta de Nissan de Barcelona, la producció del qual generara 700 lIocs de 
treball. Aquest 2013, I'esdeveniment va comptar amb 35 expositors de fabricants com Nissan, 
Renault, VolksWagen, GreenGo i BMW entre d'altres. 

Altres sectors 

La participació en el sector de la logística ha passat per vetllar per la millora de la competitivitat de les 
empreses del sector, mitjanyant el paper actiu que des de Barcelona Activa es desenvolupa en el 
Barcelona Centre Logístic. A més, des d'aquest 2013 Barcelona Activa presideix la comissió 
internacional que treballa per promoure la ciutat i la seva area metropolitana com a area logística 
internacional i principal porta d'entrada i sortida de mercaderies del sud d'Europa i el Mediterrani. 
Aquest any l'Ajuntament ha patrocinat el Saló Internacional de la Logística i la Manutenció, que ha 
reunit als actors clau del sector de la logística del sud d'Europa, el Mediterrani i Iberoamerica. 

També s'ha tingut un paper actiu al sector alimentari, realitzant accions de la ma de Mercabarna per 
contribuir a posicionar-la i consolidar-la com a pollogístic agroalimentari. Tanmateix, s'ha treballat per 
potenciar el clúster alimentari de Barcelona donant suport a accions de prom oció del sector, entre les 
quals destaca la posada en marxa d'un projecte de suport a la mobilitat sostenible a Mercabarna. 

En el camp aeroespacial, destaca la participació en els órgans de govern de la plataforma BAlE, que 
s'ha redefinit aquest 2013 i esta realitzant un nou pla estrategic que guiara la seva activitat pels 
propers anys i en el quall'Ajuntament esta donant suport tecnic alllarg de tot el procés. 

Finalment, en relació al sector bio, a més de participar activament a Biocat, l'Ajuntament ha participat 
en I'organització del congrés d'abast internacional Bio Europe Spring 2013, la trobada de partenariat 
de la indústria biotecnológica i farmaceutica més important d'Europa, que va comptar amb més de 
1.200 empreses assistents. 

TURISME I ESDEVENIMENTS 

L'objectiu de la Direcció de Turisme i Esdeveniments és millorar I'activitat turística a Barcelona i 
afavorir el seu encaix a la ciutat alhora que promou I'atracció, I'aterratge i la fidelització a la ciutat 
d'esdeveniments d'interes económico 

Les seves línies directores per I'any 2013 han consistit en accions per tal d'orientar el turisme a la 
millora de la qualitat de vida deis ciutadans, d'afavorir un model de turisme coherent amb el model de 
ciutat -desenvolupar un model sostenible economicament, socialment i ambientalment- alhora que 
s'ha incrementat el nombre d'esdeveniments d'interes económic a la ciutat i s'ha treballat per mantenir 
el posicionament internacional com a ciutat de congressos de primer nivell. 

Promoció del turisme 

L'aposta per un turisme responsable i sostenible ha estat un deis eixos vertebradors de la política 
turística de I'any 2013. En aquest sentit, aquest any s'ha certificat per part d'un auditoria externa que 
Barcelona com a destí turístic continua complint els principis basics establerts en I'estandard 
Biosphere World Class Destination . Paral'lelament, al 2013 han tingut lIoc a Barcelona les jornades 
centrals de la 7a Conferencia Internacional sobre Turisme Responsable en Destinacions (RTD7), que 
ha comptat tant amb autoritats locals com internacional s i empreses de turisme i hoteleria, on es va 
debatre sobre el progrés realitzat en la gestió sostenible del turisme i sobre els reptes pendents de les 
destinacions turístiques responsables. Fruit de la conferencia n'és la Declaració Final "La visió pel 
Turisme Responsable de Catalunya 2020: La declaració de Barcelona" en que el sector públic i privat 
relacionat amb el turisme van acordar criteris, directrius i compromisos a implementar pel futur 
desenvolupament del turisme en pro de I'impuls de "millors lIocs per viure, i en conseqüencia, millors 
Ilocs per visitar", valorant al resident, I'entorn i el ciutada en transit. 

En relació a la gestió deis efectes del turisme i la seva ordenació al territori, la Taula Municipal 
Turisme i Ciutat de caire transversal a totes les arees de l'Ajuntament, ha constitu"it aquest any la 
Ponencia Turisme i Ciutat com a espai tecnic per a I'impuls i el seguiment de les accions en materia 
de turisme que corres ponen a cadascuna de les arees municipals. Així mateix, des de Turisme i 
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Esdeveniments s'han coordinat accions de millora de I'encaix del turisme en espais turístics o zones 
d'alta concentració, com per exemple la implementació de mesures de pacificació del transit als 
entorns de la Sagrada Familia i el Pla de Gestió del Park Güell limitant I'aforament maxim de visites, 
amb I'objectiu de millorar la qualitat de vida deis ve·ins i de protegir el patrimoni artístic i cultural de la 
ciutat. 

D'altra banda, I'emergencia de nous modes d'allotjament turístic esta fent necessaria la seva 
regulació. En aquest sentit, cal remarcar I'aprovació de Pla d'Usos de Ciutat Vella que s'efectua amb 
la voluntat de delimitar el creixement deis establiments d'allotjament turístic i també el Pla d'lnspecció 
d'establiments turístics, que busca controlar I'acompliment de la legalitat per part d'aquests tipus 
d'allotjament. 

Quant al foment del desenvolupament de I'activitat económica vinculada al turisme, durant I'any 2013 
s'ha estat treballant conjuntament amb la Direcció d'Emprenedoria i amb el suport de Seggitur, entre 
altres, en la posada en marxa d'un programa de suport a la creació d'empreses en I'ambit del turisme 
que s'implementara al 2014. Així mateix, s'han impulsat projectes empresarials deis ambits de les TIC 
en col·laboració públic-privada relacionades amb el Turisme, com ara el treball conjunt amb la Mobile 
World Capital pel projecte mTourism per relacionar el sector turístic cultural amb les empreses de 
noves tecnologies, o bé la col·laboració amb Bdigital per a la realització del Fórum TurísTIC en el 
marc del Saló Internacional del Turisme. En total, durant I'any 2013 s'han assessorat més de 30 
iniciatives empresarials relacionades amb el turisme d'interes per la ciutat, en ambits diversos com el 
cultural o el nautic. 

Per tal d'afavorir la desconcentració de I'activitat turística envers els barris i districtes, a finals de 2013 
s'ha presentat al Consell Plenari la Mesura de Govern de Desconcentració de I'activitat turística -
Plans de Turisme de Districte. L'elaboració i desenvolupament deis Plans de Turisme de Districte 
planteja I'oportunitat de distribuir I'activitat turística al conjunt de la ciutat tot estimulant la posada en 
valor de recursos localitzats i la implicació deis diferents districtes en la gestió del turisme. El 
desplegament deis Plans de Turisme de Districte també implica desenvolupar actuacions conjuntes 
en els atractius turístics i en els nodes turístics que apareixen en el nou mapa turistic de Barcelona 
com són, per exemple, la pla9a de les Glóries, el recinte modernista de Sant Pau o les platges de 
Barcelona. 

En una perspectiva territorial més extensa, el desplegament del Conveni establert amb la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona ha permes avan9ar en la reflexió estrategica conjunta 
del concepte de "Destinació Barcelona". Recentment s'ha aprovat la marca turística Costa de 
Barcelona, que engloba les comarques del Maresme, Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedes, i és per a 
la ciutat de Barcelona una oportunitat de futur per continuar construint junts -administracions, 
consorcis de promoció i sector privat- la Destinació Barcelona. 

Suport, atracció i aterratge d'esdeveniments 

Al 2013 s'ha treballat intensament per la prom oció per a I'atracció, I'aterratge i la fidelització 
d'esdeveniments a la ciutat, que es converteixen en pols d'atracció de persones i talent que impulsen 
I'activitat económica. Entre els principals celebrats al 2013 destaquen el Mobile World Congress, 
I'EIBTM, I'EVS 27, European Respiratory Society Congress, EASD Annual Meeting European 
Association for Study for Diabetes, Smart City Expo i Responsabile Tourism Conference, entre 
d'altres. En total, al 2013 s'han realitzat 23 congressos fruit d'una candidatura guanyada per la ciutat, 
en els que han participat un total de 145.000 delegats. 

Així mateix, s'han acompanyat 163 projectes, com ara el Gamelab IX European Games Conference, 
EIBTM (European Incentives Business Travel and Meetings), Pharma World Congress, l'Assemblea 
General de la Comissió Intermediterrania o l'European Space Expo, entre d'altres. 

Destaca I'organització de la primera edició de les campanades de cap d'any en col·laboració amb 
Turisme de Barcelona com a promotor i amb Fira de Barcelona, Cambra de Barcelona, Gremi 
d'Hotels, Movistar i Damm com a patrocinadors. L'acte ha estat un exit i hi han participat prop de 
70.000 persones. 
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PROMOClÓ DEL TERRITORI I (OMERe; 

L'Ajuntament de Barcelona ha treballat I'any 2013 per impulsar la prom oció económica de tots els 
districtes de la ciutat apropant-hi i adaptant-hi els serveis de I'area d'Economia, Empresa i Ocupació, 
a I'hora que donant suport a les iniciatives i projectes de prom oció económica deis districtes. 

Territori i Promoció Economica 

Amb I'objectiu de donar suport a la generació i desenvolupament de les estrategies de promoció 
económica deis districtes, s'han diversificat les accions en diverses línies de treba". En primer "oc, 
s'han establert espais i protocols d'interlocució permanent i sistematitzada amb els districtes, a través 
de la participació a les taules de corresponsabilitat territorial. En segon IIoc, s'ha treballat per apropar 
els recursos disponibles als districtes tot establint circuits interns per mantenir actualitzats els 
districtes, alhora que s'ha format a 68 tecnics de promoció económica i també de territori per tal que 
coneguin i facin extensius als ciutadans deis districtes els serveis i programes de Barcelona Activa 
disponibles als equipaments deis districtes. 

Tanmateix, s'ha coordinat la implementació al territori de 5 punts d'atenció als districtes de Nou Barris, 
Les Corts, Horta-Guinardó i Sant Martí, disponibles pels usuaris deis programes Proper i PISL, 
d'ocupació i orientació a la recerca de feina de Barcelona Activa. 

També s'ha coordinat I'activitat deis 5 districtes implicats en el projecte ocupacional i de dinamització 
económica de Barcelona Activa "Treball als Barris". S'han elaborat els plans de treball deis 
dinamitzadors económics deis districtes en el marc d'aquest programa, que han estat centrats en 
promocionar económicament el territori i especialment, en donar suport al sector del comen;. 
Finalment, s'ha participat en projectes de prom oció económica de ciutat, com ara els de Sarria-Sant 
Gervasi (Districte del coneixement), Fem Paral·le', Ateneu fabricació de les Corts i els de Treba" als 
Barris. 

Comer~ 

L'any 2013 s'ha implementat als 10 districtes de Barcelona el programa formatiu Obert al Futur, 
centrat en mi"orar les competencies professionals i digitals per al comery i els serveis de proximitat. El 
programa formatiu consta de 26 capsules en ambits com la innovació en el petit comery, fidelització 
de clients, tecniques per millorar el servei, dinamització del comery a través de les xarxes socials, 
entre d'altres. Per a la implementació de les capsules, s'ha treballat en coHaboració amb tots els 
districtes i també amb 60 associacions de comerciants, actors clau en la difusió i derivació d'usuaris, i 
s'han impartit a 26 equipaments distribuits alllarg del territori. 864 comerciants s'han beneficiat de les 
243 capsules impartides al 2013. 

Barcelona Activa ha coordinat les actuacions de la campanya de Nadal, un deis esdeveniments 
tractors per al comery de la ciutat. A més ha realitzat la gestió directa del Projecte Arbres de Nadal, 
també ha col'laborat amb la iI 'luminació deis carrers i en el projecte d'instal'lació de la pista de gel 
Barcelona a la Playa Catalunya, promoguda per la Fundació Barcelona Comery. 

Moda 

A aquestes dues competencies es suma també la promoció en el sector Moda, important pel seu pes 
en I'economia catalana tant en nombre de treballadors com en la importancia de les exportacions, i 
que a més suma actius indiscutibles a la marca Barcelona. 

En aquest ambit, I'Ajuntament de Barcelona ha donat suport a diversos esdeveniments de promoció 
de la moda. Concretament s'ha donat suport logístic a 18 actes i esdeveniments del sector durant el 
2013, entre els quals destaquen: el 080 Barcelona Fashion, trabada de dissenyadors d'avanguarda, 
marques i empreses a I'edifici Dhub; la tira de productors emergents de moda infantil Little al Dhub; la 
setmana de la Joieria a Barcelona, amb el saló per professionals Joia i el fórum comercial EspaiJoia, 
ambdós al FAD; Entrecostures al Palau Robert, Barcelona Vintage Festival a la Fabra i Coats; 
I'activitat de prom oció i concurs de models New generation by Francina al Teatre Grec de Montju'ic; 
Barcelona by Telva al Jardí Botanic, entre d'altres. 
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Xarxa d'Economia Social de Barcelona (XESB) 

Liderada per l'Ajuntament de Barcelona, la XESB esta integrada per 96 empreses socials i entitats 
sense anim de lucre -cooperatives, empreses d'inserció, centres especials de trebal!, SAL's i les 
federacions que les agrupen- que alhora realitzen una activitat económica. La XESB vol visualitzar el 
potencial i valor de I'economia social a la nostra ciutat, per tal d'obtenir el reconeixement que aquest 
sector de I'economia mereix i ampliar les seves possibilitats de negoci amb I'empresa privada, al 
temps que ofereix instruments per enfortir i mil!orar les capacitats de les entitats membres, així com la 
seva productivitat i competitivitat en el mercat. 

Durant 2013 s'ha participat en jornades i fires com ara la 3a Fira de la Discapacitat i Ocupació a 
Catalunya, Tecnologia per a tothom, IV Congrés del Tercer Sector Social, Jornada d'intercanvi i 
transferencia de coneixements amb l'Ajuntament d'Estocolm, i s'ha participat en diverses accions de 
transferencia de metodologia. Així mateix, des de la XESB s'han realitzat 110 accions i projectes amb 
més de 6.000 participacions. Per últim, cal destacar que al desembre de 2013 l'Ajuntament de 
Barcelona ha refon;:at la seva aposta per I'economia social incloent a les clausules socials deis seus 
processos de contractació el compromís de les empreses adjudicataries a incorporar un 5% de 
persones amb risc d'exclusió. 
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..... ." . 
.Dªdes I:ellevajlts 

. . 

Indicad~~s propis del tliveiI d'áctiVitat 

Empresa 
Empreses participants en programes per al 
creixement 
Empreses incubades a incubadores i Parc 
T ecnologic 1 

Financ¡;ament aixecat pel Servei Financ¡;. 
Empresarial (milions d'euros) 
Empreses constituIdes a través del Servei de 
Constitució d'Empreses 
Emprenedoria 
Emprenedors atesos 
Projectes empresarials acompanyats 
Emprenedors en programes a mida de creació 
d'empreses 
Capacitació professional i Ocupació 
Persones ateses 
Persones ates es en programes inserció per a 
col 'lectius en risc d' exc1usió 
Joves orientats de centres educatius i universitats 
Formació 
Persones en formació en capacitació tecnologica 

IDdic~dors generaIS del ruvell d' actlvitat 

2010 

1.436 

109 

4,7 

267 

12.071 
2.490 

464 

24.799 
433 

10.717 

3.465 

2010 

2011 

2.329 

139 

331 

13.483 
2.453 

577 

26.972 
421 

14.338 

6.267 

2011 

20U 

2.299 

180 

20,8 

431 

13.535 
2.500 

778 

19.532 
528 

17.867 

8.557 

2012 

2013 

4.293 

194 

408 

14.774 
2.653 

765 

19.322 
1.543 

14.688 

10.508 . 
2013 

S' expressa la xifra d'empreses que s'ban insta¡'¡at alllarg de l'any. Al text explicatiu s' indica el nombre d 'empreses que hi bavia 
instal-lades al mes de desembre. 

Aquesta dada inclou una operació excepcionalment elevada. 

Dades pendents de tancament. 

Durant I'exercici en curs, la Societat no ha dut a terme cap activitat en materia d'investigació 
desenvolupament. 

La Societat no ha realitzat operacions amb accions própies ni té accions própies en cartera a 31 de 
desembre de 2013. 

La Societat no té coneixement de cap risc a destacar. 

La Societat no posee ix derivats financers al tancament de I'exercici, ni tampoe els ha tingut 
contractats durant I'exercici. 
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