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INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 

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

Hem auditat els comptes anuals d'Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., que comprenen el 
balan<; a 31 de desembre de 2012, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, 
l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els 
Administradors són responsables de la formula ció deIs comptes anuals de la Societat, d'acord amb el 
marc normatiu d'informació financera aplicable a l'Entitat (que s'identifica en la Nota 2.1 de la 
memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada 
en el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a 
Espanya, que requereix l'examen, mitjan<;ant la realització de proves selectives, de l'evidencia 
justificativa deIs comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris utilitzats i 
les estimacions realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que resulta 
d'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de l'exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera d'Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A. a 31 de desembre de 2012, així com deIs resultats de les seves operacions i deIs seus 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació finan cera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables en ell continguts. 

L'informe de gestió adjunt de l'exercici 2012 conté les explicacions que els Administradors consideren 
oportunes sobre la situació d'Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., l'evolució deIs seus negocis 
i sobre altres assumptes i no forma part integrant deIs comptes anuals. Hem verificat que la informació 
comptable que conté l'esmentat informe de gestió concorda amb la deIs comptes anuals de l'exercici 
2012. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast 
esmentat en aquest mateix paragraf i no inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir 
deIs registres comptables de la Societat. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 

Sandra Deltell J ordi Vila Lópe . 
Soci - Auditor de Comptes Soci - Auditor de Comptes 

Barcelona, 20 de mar<; de 2013 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

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

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2012 

1) Balanc;os al 31 de desembre de 2012 i 2011 

2) Comptes de Perdues i Guanys corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2012 i 
2011 

3) Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als 
exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2012 i 
2011 

4) Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exerclcls 
anuals acabats el 31 de desembre de 2012 i 2011 

5) Memoria anual de I'exercici 2012 

Memoria 2012 
Mar~ 2013 
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ICO 
INFORMA CIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIO I COMUNICACIO DE BARCELONA, S.A 

BALANC;:OS AL 31 DE DESEMBRE DE 2012 1 2011 (en euros) 

ACTlU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 
Patents, lIicencies, marques i similars 
Aplicacions informatiques 

Immobilitzat material 
Instal·lacions tecniques i altre immobilitzat 
material 

Actius per impost diferit 

ACTlU CORRENT 

Existencies 
Avan<;aments a proveIdors 

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

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 
Tresoreria 

TOTAL ACTIU 

Memoria 2012 
Mare 2013 

Notes 2012 

1.310.541.42 

~ 

6 77.193,69 

7 
928.514,67 

12.3 304.833,06 

3.368.510,22 

-

8 144.749,54 
8/15.2 1.759.068,12 

12.1 162,34 
12.1 1.133.848,17 

30.982,55 

299.699,50 

4.679.051 64 

- 2 -

2011 

1.799.16207 

-
118.187,06 

1.265.068,63 

415.906,38 

2.792.973 50 

400,00 

178.121,30 
1.830.274,80 

112,61 
451.871,58 

38.990,55 

293.202,66 

4.592.135,57 



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

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

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

BALANCOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 2011 (en euros) 

Notes 2012 2011 

PATRIMONI NET 2.659.435 56 2.913.929 60 

Fons Propis 9 1.948.15748 1.943.480 41 

Capital 
Capital escripturat 1.457.449,25 1.457.449,25 

Reserves 
Reserva legal 31.246,71 29.853,93 
Altres reserves 954.277,79 941.742,75 

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

Resultat de I'exercici 3 4.677,07 13.927,82 

Subvencions, donacions i lIegats rebuts 11 711.27808 970.449 19 

PASSIU NO CORRENT 370.066.54 415.906,37 

Provisions a lIarg termini 13 65.233,49 -
Passius per impost diferit 12.3 304.833,05 415.906,37 

PASSIU CORRENT 1.649.549,54 1.262.299,60 

Deutes a curt termini 
Altres passius financers 10 77.265,47 50.678,89 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 
Prove'idors 10 1.412.966,73 1.058.591,60 
Prove'idors empreses del grup i associades 10/15.2 18.544,26 2.583,72 
Remuneracions pendents de pagament 10 29.251,90 29.156,61 
Altres deutes amb Administracions Públiques 12.1 111.521,18 121.288,78 

TOTAL PATRlMONI NET I PASSIU 4.679.051 64 4.592.13557 

(12 
- 3 -
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le 
INFORMACIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant del 8alan~ al 31 de desembre de 2012. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

COMPTES DE PERDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20121 2011 

(en euros) 

OPERACIONS CONTINUADES 

Import net de la xifra de negocis 
Prestacions de serveis 

Altres ingressos d'explotació 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
Subvencions d'explotació Incorporades al resultat de I'exercici 

Despeses de personal 
Sous, salaris i assimilats 
Carregues socials 

Altres despeses d'explotació 
Serveis exteriors 
Tributs 
Perdues per deteriora ment i varia ció de provlsions per operacions 
comercials 

Amortització de I'immobilitzat 

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 

Excessos de provisions 

Deteriorament i resultat per alineacions de I'immobilitzat 
Resultat per alineacions i altres 

Altres resultats 

RESUL TAT D'EXPLOTACIÓ 

Ingressos financers 
De valors negociables i altres instruments financers de tercers 

RESULTAT FINANCER 

RESUL TAT ABANS D'IMPOSTOS 

Impost sobre beneficis 

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 
CONTINUADES 

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

RESUL TAT DE L'EX.ERCICI 

Memoria 2012 
Man; 2013 
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Notes 2012 

14.3 638.653,79 

-
11.3 14.962.628,70 

14.1 c-) 917.339,15 
14.1 C -) 281. 742,40 

14.2 c-) 14.912.577,56 
14.2 c-) 14.313,99 

8.2/14.2 C -) 6.452,78 

6i7 C -) 526.745,59 

11 519.434,96 

-

4.999,99 

2.543,79 

(-) 530.910 24 

14.4 646.660,63 

646.66063 

1.15.75039 

12.2 C -) 111.073,32 

4.677 07 

-
4.67707 

2011 

944.985,32 

1.500,00 
15.298.815,04 

C -) 1.015.424,89 
C -) 216.466,24 

C -) 15.106.589,45 
c-) 14.159,14 

C -) 6.432,22 

C -) 629.891,47 

622.638,53 

141.050,73 

-
-
20.026,21 

812,96 

81.2,96 

20.839,17 

c-) 6.911,35 

13.927,82 

-
13.927,82 



le 
INFORMA CIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant del Compte de perdues i guanys de I'exercici acabat el 31 
de desembre de 2012. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 1 2011 

(EN EUROS) 

a) ESTATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20121 2011 

Notes 2012 2011 

Resultat del compte de perdues i guanys 4.677,07 13.927,82 

Ingressos i despeses imputades directament en el 11 patrimoni net 
Subvencions, donacions i lIegats rebuts 149.190,53 599.600,68 
Efecte impositiu (-) 44.75716 (-) 179.88020 

104.43337 419.72048 

Transferencies al compte de perdues i guanys 11 Subvencions, donacions i lIegats rebuts (-) 519.434,96 (-) 622.638,53 
Efecte impositiu 155.83048 186.79156 

(-) 363.60448 (-) 435.846 97 

TOTAL INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS (-) 254.494,04 (-) 2.198,67 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant de I'estat de canvis en el patrimoni net corresponent a 
I'exercici acabat el 31 de desembre de 2012. 

Memoria 2012 
Mar~ 2013 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SPM. 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

ESTATS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 20121 2011 

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

ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 201212011 (en euros) 

Resultats 
negatius Subvencions, 

Capital d'exercicis Resultat de donaclons i 
escri ptu rat Reserves anteriors I'exercici lIegats rebuts TOTAL 

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

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

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

SALDO INICI DE 1.457.449,25 971.596,68 C -) 499.493,34 13.927,82 970.449,19 2.913.929,60 
L'EXERCICI 2012 

Total ingressos I despeses - - - 4.677,07 c-) 259.171,11 C -) 254.494,04 
reconeguts 2012 
Altres variacions del - 13.927,82 - c-) 13.927,82 - -
patrlmoni net 

SALDO, FINAL DEL 
EXERCICI 2012 1.457.449,25 985.524,50 C -) 499.493,34 4.677,07 711.278,08 2.659.435,56 

Les Notes 1 a 18 descrites en la Memoria formen part integrant de I'estat de canvis en el patrimoni net corresponent a 
I'exercici acabat el 31 de desembre de 2012 

Memoria 2012 
Mary 2013 
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ICO 
INFORMA CIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTSALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 I 
2011 

(en euros) 

Notes 2012 2011 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 
Resultat de I'exercici abans de impostos 115.750,39 20.839,17 
Ajustaments del resultat (-) 572.426,06 (-) 128.178,53 
Amortització de I'immobilitzat (+) 6i7 526.745,59 629.891,47 
Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 8.2 6.452,78 6.432,22 
Variacions de provisions (+/-) 12.4 65.233,49 (-) 141.050,73 
Imputació de subvencions (-) 11 (-) 519.434,96 (-) 622.638,53 
Resultats per baixa i alienació de I'immobilitzat (-) 4.999,99 
Ingressos financers 14.4 (-) 646.660,63 (-) 812,96 
Altres ingressos i despeses (+/-) 237,66 (-) 112,61 
Canvis en el capital corrent (-) 261.554,46 53.593,06 
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) (-) 583.850,93 811.762,38 
Altres actius corrents (+/-) 8.008,00 47.980,45 
Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 360.663,36 (-) 810.453,77 
Altres passius corrents (+/-) (-) 46.374,89 4.304,00 
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 646.773,24 1.492,03 
Cobrament d'interessos 14.4 646.660,63 812,96 
Cobraments per impost sobre beneficis 12.1 112,61 679,07 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (-) 71.456,89 (-) 52.254,27 

FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTIVITATS DE INVERSIÓ 

Pagaments per inversions (-) (-) 76.236,79 (-) 654.725,47 
Immobilitzat intangible 6 (-) 25.771,06 (-) 49.014,08 
Immobilitzat material (-) 50.465,73 (-) 605.711,39 
Cobraments per desinversions (+) 4.999,99 -
Immobilitzat material 4.999,99 -
Fluxos d'efectiu de les activitats de inversió (-) 71.236,80 (-) 654.725,47 

FLUXOS D'EFECTlU DE LES ACTlVITATS DE FINAN(:AMENT 
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 149.190,53 599.600,68 
Subvencions, donacions i Ilegats rebuts (+) 15.1 149.190,53 599.600,68 
Fluxos d'efectiu de les activitats de financ;ament 149.190,53 599.600,68 

INCREMENT /DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTlU O 
EQUIVALENTS 6.496,84 (-) 107.379,06 
Efectiu o equivalents al inici de I'exercici 293.202,66 400.581,72 
Efectiu o equivalents al final de I'exercici 299.699,50 293.202,66 

Les notes 1 a 18 descrites a la Memoria formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'Efectiu de I'exercici acabat el 31 de 
desembre de 2012 

Memoria 2012 
Mar92013 
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ICO 
INFORMA CIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM, 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2012 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

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

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

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

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

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

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

Memoria 2012 
Man¡: 2013 
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le 
INFORMA CIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

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

Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Imatge fidel 

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

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

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

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

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

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

Les principals estimacions 
son les següents: 

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

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

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

Estimació de la provisió per impostos (Nota 4.6 y 12.2). 

Impostos diferits (Nota 4.6 i 12.3). 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2012 i 2011 s'han formulat d'acord 
amb I'estructura establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent 
seguint en la seva elaboració I'aplicació de criteris uniformes de 
valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la 
informació presentada és homogenia i comparable. 

Nota 3 - DISTRIBUCIÓ DE RESUL TATS 

3.1 - La proposta d'aplicació del resultat de I'exercici 2012 formulada pel 
Consell Administració de la Societat i que haura de ratificar la Junta 
General d'Accionistes es la següent: 

Base de repartiment: 
Resultat de I'exercici 

Aplicació: 
Reserva legal 
Reserva voluntaria 

4.677,07 

467,71 
4.209,36 
4.677,07 

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

Memoria 2012 
Mary 2013 
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INFORMA CIÓ 1 COMUNICA CIÓ DE BARCELONA, S.A.,SPM. 

Nota 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en 
I'elaboració deis seus Comptes Anuals per a I'exercici 2012, han estat les 
següents: 

4.1 - Immobilitzat intangible 

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

a) Patents, lIicencies, marques i similars 

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

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

b) Aplicacions informatiques 

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

4.2 - Immobilitzat material 

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

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat 
productiva o un allargament de la vida útil i les despeses de 
manteniment són carregades directament al compte de perdues i 
guanys. Els costos d' ampliació, modernització o millora que donen lIoc a 
un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat 
productiva són capitalitzats com a més valor del bé. 
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Les despeses financeres directament atribu"ibles a I'adquisició o 
construcció d'elements de I'immobilitzat que necessiten un període de 
temps superior a un any per estar en condicions d'ús s'incorporen al seu 
cost fins que es traben en condicions de funcionament. 

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

Instal·lacions 

Equips de televisió 

Mobiliari general d'oficina 

Equips informatics 

10% 

25% 

10% 

25% 

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

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

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

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

Al 31 de desembre de 2012 (i 2011) la Societat únicament té 
arrendament operatius. 

4.4 - Actius financers 

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

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

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

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

Els préstecs i partides a cobrar es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon 
al preu de transacció. En posteriors valoracions es valoren a cost 
amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu, amb 
excepció deis préstecs i partides a cobrar amb venciment no superior a 
un any que es continuen valorant pel seu valor raonable, quan I'efecte 
de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 
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Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties i 
venciments deis saldos deis comptes que estan classificats en la 
categoria de préstecs i comptes a cobrar, la Societat realitza la 
corresponent correcció del valor per deteriorament amb carrec al 
compte de perdues i guanys de I'exercici en que el deteriorament s'ha 
posat de manifest. Les reversions de les perdues per deteriorament 
previament registrades, en cas de produir-se, es reconeixen en el 
compte de perdues i guanys de I'exercici en que el deteriorament s'ha 
eliminat o redu·it. 

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

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

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

4.5 - Passius financers 

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

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

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

La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la 
categoria de debits i partides a pagar. Es valoren inicialment pel seu 
valor raonable, que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, 
correspon al preu de transacció. En posteriors valoracions es valoraran a 
cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el compte de 
perdues i guanys aplicant el metode del ti pus d'interes efe' mb 
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excepció deis debits i partides a pagar amb venciment no superior a un 
any que es continuen valorant pel seu valor raonable, quan I'efecte de 
no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

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

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

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

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

4.6 - Impost sobre beneficis 

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

Tant la despesa (ingrés) per impost corrent com diferit es registra al 
compte de perdues i guanys tenint en compte I'aplicació deis beneficis 
fiscals existents. No obstant, es reconeix en el patrimoni net I'efecte 
impositiu relacionat amb partides que es registren directament en el 
patrimoni neto 

Els actius i passius per impost corrent es valoren per les quantitats que 
s'espera pagar o recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la 
normativa vigent o aprovada i pendent de publicació a la data de 
tancament de I'exercici. 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, 
sobre les diferencies temporimies que sorgeixen entre les bases fiscals 
deis actius i passius i els seus valors en lIibres. No obstant aixo, si els 
impostos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un 
passiu en una transacció diferent d'una combinació de negocis que en el 
moment de la transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base 
imposable de I'impost no es reconeixen. L'impost diferit es determina 
aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats o a punt d'aprovar-
se a la data del balanc; i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu 
per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit e ~€¡tHd.!. 
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Els actius per impostos diferits es reconeixen en la mesura en que 
resulti probable que es vagi a disposar de guanys fiscals futurs amb els 
que poder compensar les diferencies temporals, o bé existeixin passius 
per impostos diferits, amb el límit d'aquests últims, comptabilitzats amb 
el mateix termini de reversió. 

4.7 - Subvencions, donacions i lIegats de capital rebuts 

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

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

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

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

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

4.8 - Provisions i contingencies 

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

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

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

4.9 - Ingressos i despeses 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.10 - Medi ambient 

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

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

4.11 - Operacions amb entitats vinculades 

Amb caracter general, les operacions amb entitats vinculades es 
comptabilitzen en el seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el 
preu fixat difereix del seu valor raonable, la diferencia es registra 
atenent a la realitat económica de I'operació. La valoració posterior es 
realitza d'acord amb el previst a la normativa corresponent. 
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Nota 5 - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

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

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

a) Risc de credit 

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

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

b) Risc de ti pus d'interes 

No existeix. 

c) Risc de liquiditat 

La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que 
implica la disponibilitat de finan~ament per un import suficient per 
atendre a les seves obligacions. 

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

Nota 6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

6.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren 
I'immobilitzat intangible es detallen a continuació : 
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EXERCICI2012: 

Patents, 
llicencies, 
marques i Aplicacions 
similars informatiques Total 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2012 244.019,81 633.638,99 877.658,80 
Addicions 25.771,06 25.771,06 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 244.019[81 659.410[05 903.429[86 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2012 (-) 244.019,81 (-) 515.451,93 (-) 759.471,74 
Dotació a I'amortització de I'exercici (-) 66.764,43 (-) 66.764,43 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 (-) 244.019[81 (-) 582.216[36 (-) 826.236[17 

VALOR NET A 31.12.2012 77.193[69 77.193[69 

EXERCICI 2011: 

Patents, 
llicencies, 
marques i Aplicacions 
similars informatiques Total 

COST ACTlVAT 

Saldo a 1.1.2011 250.466,46 601.268,76 851.735,22 
Addicions 49.014,08 49.014,08 
Baixes (-) 6.446,65 (-)16.643,85 (-) 23.090,50 
Saldo a 31.12.2011 244.019[81 633.638[99 877.658[80 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2011 (-) 250.466,46 (-) 445.929,83 (-) 696.396,29 
Dotació a I'amortització de I'exercici (-) 86.165,95 (-) 86.165,95 
Baixes 6.446,65 16.643,85 23.090,50 
Saldo a 31.12.2011 (-) 244.019[81 (-) 515.451[93 (-) 759.471,74 

VALOR NET A 31.12.2011 118.187[06 118.187[06 

6.2 - Segons resolució adoptada per I'alcaldia en data 4 d'octubre de 2006, 
l'Ajuntament de Barcelona ha cedit I'ús de la planta baixa i primera de la 
finca del carrer AlmogilVers núm. 177 i de les seves instal·lacions per a 
destinar-les a estudis i dependemcies de Barcelona Televisió, per un 
termini de 20 anys a comptar a partir de 1'1 de gener de 2006. 
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6.3 - Les addicions deis d'exercicis 2012 i 2011 inclouen principalment 
I'adquisició de lIicencies per als sistemes de producció. 

6.4 - Les baixes del exercici 2011 corresponen basicament a elements 
adquirits en els exercicis 2001 (caretes de la cadena ¡programes 
informatics) que es trobaven fora d'ús. 

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

2012 2011 

• Patents, lIicencies, marques i similars 244.019,81 

513.683.80 

244.019,81 

333.043,76 • Aplicacions informatiques 
757.703,61 577.063,57 

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

EXERCICI 2012: 

Concessions, patents, marques i 
similars 
Aplicacions informatiques 

Subvencions 
rebudes 

174.690,00 
583.412,19 
758.102,19 

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

subvencionat 

(Nota 11) 
Subvencion 
s pendents 
traspas (a) 

Cost deis 
actius 

relacionats 

174.690,00 

Valor net 
comptable 
deis actius 

74.744,89 583.412,19 74.744,89 
74.744,89 758 .102,19 74.744,89 
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EXERCICI 2011 : 

(Nota 11) 
Baixes Subvencion Cost deis Valor net 

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

Concessions, patents, marques i 
similars 174.690,00 174.690,00 
Aplicacions informatiques 557.641 ,13 113.289,66 557.641 ,13 113.289,66 

732.331,13 113.289,66 732.331,13 113.289,66 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

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

Nota 7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 

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

EXERCICI2012: 
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COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2012 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2012 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

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

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2012 
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Instal·lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

10.743.038,86 
123.427,20 

(-) 73 .593,79 
10.792.872,27 

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

73.593,79 
(-) 9.864.357,60 
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EXERCICI 2011: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2011 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31.12.2011 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

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

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2011 

InstaJ.lacions 
tecniques i altre 

immobilitzat 
material 

10.359.109,81 
550.586,60 

(-) 166.657,55 
10.743.038,86 

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

166.657,55 
( -) 9.477.970,23 

1.265.068,63 

7.2 - Les addicions de I'exercici 2012 i 2011 corresponen principalment a 
I'adquisició de material audiovisual i equipament informatic. 

7.3 - Les baixes deis exerclcls 2012 i 2011 corresponen, basicament, a 
material audiovisual adquirit durant els exercicis 2001 i 2000 
respectivament, totalment obsolet i amortitzat. 

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

Memoria 2012 
Marc,: 2013 

• Instal-lacions i Equips televisió 
• Mobiliari 
• Equips informatics 
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2012 

8 .223.805,54 
18.420,74 

400.142,82 
8.642.369,10 

2011 

7.736.461,73 

293.978,31 
8.030.440,04 
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7.5 - Les subvencions rebudes relacionades amb I'immobilitzat material, així 
com els actius relacionats es mostren a continuació: 

EXERCICI 2012 : 

(Nota 11) 
Baixes Subvencions 

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

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

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

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

EXERCICI 2011 : 

(Nota 11) 
Baixes Subvencions 

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

Instal·lacions tecniques 
equips de televisió 9.032.280,13 903.393,26 9.032.280,13 
Mobiliari 612.422,40 (-) 280,38 236.788,42 612.142,02 
Equips Informatics 461.741!89 (-) 34.274,00 132.884,22 427.467!89 

10.106.444,42 (-) 34.554,38 1.273.065,90 10.071,890,04 

(a): bruls de /'efecte impositiu. 

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

7.7 - Al 31 de desembre de 2012 i 2011 no s'ha produ'it cap deteriorament de 
valor deis diferents actius de la Societat. 
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Mary 2013 

Valor net 
comptable deis 

actius 

683 .288,13 
175.295,61 

82.782!50 
941.366,24 

Valor net 
comptable deis 

actius 

903 .393,26 
236 .788,42 
132.884,22 

1.273.065,90 
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Nota 8 - ACTIUS FINANCERS 

8.1 - Categories d'actius financers 

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

Actius financers a 31.12.2012 : 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

Actius financers a 31.12.2011: 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

CateQoria 

Préstecs i partides a cobrar 

8.2 - Actius financers a curt termini 

Credits, 
derivats 
i altres 

1.903.817,66 

1.903.817,66 

Credits, 
derivats 
i altres 

2.008.396,10 

2.008.396,10 

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

Memoria 2012 
Man;: 2013 
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• Clients per vendes i prestacions 
de serveis 

• Clients empreses del grup 
associades (nota 15.2) 

2012 

144.749,54 

1. 759.068,12 
1.903.817,66 

2011 

178.121,30 

1.830.274,80 
2.008.396,10 

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

2012 2011 

• Xarxa Audiovisual Local, E.P.E. 25.592,60 46.884,82 
• Publionda S.L. 8.494,20 14.821,57 
• Zeta Gestión de Medios 8.694,06 
• Media Planing Group 18.827,33 11.300,51 
• Group M. Publicidad Worlwide, S.A. 18.217,06 26.067,85 
• Sant Antoni Centre Comercial 2.420,00 4.086,94 
• Carat España S.A. 580,80 3.138,22 
• Arena Media Como España 3.607,26 
• Associació de Comerciants Gran Via 2 6.098,40 5.947,20 
• Vivaki Comunications, S.L.U 10.049,89 
• Cookiteca S.L. 2.178,00 
• Monday Meeting 6.485,60 
• Altres 42.198 l 40 57.180 l 13 

144.749l 54 178.121,30 

Els moviments de I'exercici 2012 deis comptes correctors, els quals es 
presenten nets dins els comptes a cobrar, representatius de les perdues 
per deteriorament deis clients per vendes i prestacions de serveis es 
detallen a continuació: 

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

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

(Nota 14.2) 
• Perdues per deteriorament a 31.12.2012 

63.504,26 

9.409,00 

(-) 2.956,22 
69.957,04 

Els moviments de I'exercici 2011 d'aquests comptes correctors, es 
detallen a continuació: 

• Perdues per deteriorament a 1'1.1.2011 
• Correcció valorativa per deteriorament exercici 

2011 (Nota 14.2) 
• Perdues per deteriorament a 31.12.2011 

Memoria 2012 
Mar92013 
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57.072,04 

6.432,22 
63.504,26 
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Nota 9 - FONS PROPIS 

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

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

• Reserva legal 
• Reserves voluntaries 

2012 

31.246,71 
954.277,79 

985.524,50 

2011 

29.853,93 
941. 742, 75 

971.596,68 

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

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

Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 

10.1 - Categories de passius financers 

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

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2012 : 

Memoria 2012 
Mary 2013 
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PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

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

- 1.538.028,36 1.538.028,36 

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2011: 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 
entitats de Derivats i 

Categoria credit altres Total 

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

- 1.141.010,82 1.141.010 82 

10.2 - Passius financers a curt termini 

10.2.1 - La composició deis debits i partides a pagar a 31 de desembre de 2012 
és el següent: 

Memoria 2012 
Marr,: 2013 

Categories 

Debits i partides a pagar 

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

financers 

4.304,00 
72.961,47 

1.412.966,73 

18.544,26 
29.251,90 

1.538.028,36 

Total 

4.304,00 
72.961,47 

1.412.966,73 

18.544,26 
29.251,90 

1.538.028,36 
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La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 era la 
següent: 

Categories 

Debits i partides a pagar 

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

Altres 
passius 

financers 

4.304,00 
46.374,89 

1.058.591,60 

2.583,72 
29.156,61 

1.141.010,82 

Total 

4.304,00 
46.374,89 

1.058.591,60 

2.583,72 
29.156.61 

1.141.010,82 

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

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de 
tancament 

Exercici Actua112012) 

Impor! % 

Pagaments dins del termini maxim legal 16.814.289,78 97% 

Diferéncia 452.699,94 3% 

Total pagaments a I'exercici 17.266.989,72 100% 

Termini Mitjé Ponderat Excedit (dies de 
pagament) 18,50 

Ajornaments que a data de tancament 
sobrepassen el termini maxim legal 13.607,70 

- 29 -
Memoria 2012 
Mary 2013 

Exercici Anterior (2011) 

Impor! % 

18.495.655,22 94% 

1.133.386,50 6% 

19.629.041,72 100 

17,28 X 
8.525,00 



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

10.2.3 - La Societat durant els exercicis 2012 2011 no ha formalitzat cap 
polissa de credit. 

Nota 11- SUBVENCIONS, DONACIONS 1 LLEGATS REBUTS 

11.1 - Els moviments registrats I'exercici 2012 en I'epígraf de subvencions, 
donacions i lIegats rebuts es resumeixen tot seguit: 

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

970.449,19 

104.433,37 
(-)519.434,96 

155.830,48 
711.278,08 

Els moviments registrats de I'exercici 2011 van ser els següents: 

Saldo a 1.1.2011 
Addicions de I'exercici (netes de I'efecte 
impositiu) (Nota 15.1) 
Imputació a resultats de I'exercici 
Efecte impositiu de la imputació (Nota 12.3) 
Saldo a 31.12.2011 

986.575,68 

419.720,48 
(- )622.638,53 

186.791,56 
970.449,19 

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

Concepte Ens Públic 

Equipament audiovisual, Informatic 
mobiliari I altre Immobilltzat Ajuntament de Barcelona 
Equlpament audiovisual, informatlc 
mobiliari i altre Immobilitzat Ajuntament de Barcelona 
Equlpament audiovisual, Informatic 
moblliari i altre immobllitzat Ajuntament de Barcelona 
Equlpament audiovisual, Informatic 
mobiliari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 

Memoria 2012 
Mary 2013 
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Data Import 
concessió concedit 

2002 1.350.000,00 

2003 1.650.000,00 

2004 110.700,00 

2005 4.627.874,00 
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Equipament audiovisual, Informatic 
mobiliari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2006 915.264,26 
Equipament audiovisual, informatic 
mobiliari I altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2007 420.286,48 
Equipament audiovisual, informatic 
mobillarl i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2008 1.279.379,06 
Equipament audiovisual, informatic 
mobillari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2009 252.076,84 
Equipament audiovisual, informatlc 
mobillari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2010 178.209,66 
Equipament audiovisual, informatic 
moblliari i altre immobilitzat Ajuntament de Barcelona 2011 599.600,68 
Equipament audiovisual, informatic 
Mobiliari i altre immobilitzar Ajuntament de Barcelona 2012 149.190,53 

11.532.581,51 

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

de 
(Veure 

2012 2011 

Transferencies corrents 
l'Ajuntament de Barcelona 
Nota 15.1) 14.962.628,70 15.286.215,04 

12.600,00 Altres subvencions corrents 
14.962.628,70 15.298.815,04 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

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

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

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

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

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

beneficis 

Memoria 2012 
Mary 2013 
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Saldos 
deutors 

1.133.848,17 

Saldos 
creditors 

304.833,06 304.833,05 

89.169,50 

22.351,68 

162,34 
1.438.843,57 416.354,23 
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a) 

b) 
c) 

d) 

e) 

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

Saldos Saldos 
deutors creditors 

Impost sobre el Valor Afegit: 451.871,58 
• Quota a tornar novembre i desembre 2011 
Impost sobre beneficis diferit 415.906,38 415.906,37 
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
• Retencions liquidació quart trimestre de 2011 99.801,46 
Organismes de la Seguretat Social: 
• Assegurances socials desembre 2011 21.487,32 
Retencions i pagaments a compte de l'Impost sobre 
beneficis 112[61 

867.890~57 537.195l 15 

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

EXERCICI2012: 

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

• Impost sobre beneficis 
• Despeses no dedu"ibles 

Compensació de bases imposables negatives 
d'exercicis anteriors 

12.3 - Impostos diferits 

Compte de 
perdues i guanys 

4.677,07 

111.073,32 
91.936 l 00 

207.686,39 

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

Memoria 2012 
Mar92013 

Saldo a 1 de gener 
Addicions 
Baixes 
Saldo a 31 de desembre 
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2012 

415.906,38 

( -) 111.073,32 
304.83306 

2011 

422.817,73 

(-) 6.911 l 35 
415.90638 
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Els passius per impostos diferits, així com el seu moviment durant 
I'exercici, han estat els següents: 

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

2012 

415.906,37 
44.757,16 

( -) 155.830,48 
304.833,05 

2011 

422.817,73 
179.880,20 

(-) 186.791,56 
415.906,37 

El saldo al tancament de I'exercici reflecteix I'efecte impositiu 
corresponent a les subvencions de capital que es mantenen registrades 
al 31 de desembre de 2012, considerant un tipus impositiu del 30%. 

12.4 - Les bases imposables negatives pendents de compensació al 31 de 
desembre de 2012 són les següents: 

Milers 
Exercici d'euros Any límit 

2003 1.385 2018 
2008 146 2023 

1.531 

Segons preveu el R.D.L. 9/2011, de 19 d'agost, amb efectes per als 
períodes impositius que s'inicr;n a partir de 1'1 de gener de 2012, les 
bases imposables negatives que hagin estat objecte de liquidació podran 
ser compensades amb rendes positives deis períodes impositius que 
finalitzin en els 18 anys immediats i successius. Aquest termini sera 
d'aplicació a les bases imposables negatives que estiguessin pendents 
de compensar a I'inici del primer període impositiu que hagués comen<;at 
a partir de 1'1 de gener de 2012. 

12.5 - En data 25 de gener 2013, es va rebre una comunicació d'inici 
d'actuacions de comprovació i investigació sobre les liquidacions d'IVA 
de la Societat corresponents als mesos d'octubre i novembre del 2012. 
Havent comparegut davant l'Agencia Tributaria els dies 18 i 27 de 
febrer, segons dates marcades per l'Agencia Tributaria, pel Iliurament de 
la documentació sol·licitada, a la data d'emissió deis present comptes 
anuals la Societat resta a I'espera de rebre instruccions per a quals ' 0"1 

Memoria 2012 
Man;: 2013 
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altre actuació O presentació de més documentació. En qualsevol cas, la 
Direcció de la Societat estima que, un cop es duguin a terme les 
actuacions de comprovació i investigació esmentades, no hi haura cap 
variació en els imports a tornar en concepte d'IVA deis mesos d'octubre i 
novembre del 2012. 

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

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

Nota 13 - PROVISIONS A LLARG TERMINI 

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

EXERCICI 2012: 

• Provisions a 1.1.2012 
• Provisions constitu"ides 65.233,49 

• Saldo a 31.12.2012 65.233,49 

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

Memoria 2012 
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del deure del compte de perdues i guanys adjunt amb abonament a 
I'epígraf "Provisions a Ilarg termini" del passiu del balanc; adjunto 

13.2 - A la data de formulació deis presents comptes anuals, existeix una 
reclamació per acomiadament disciplinari interposat per una persona 
empleada d'una productora, en la que la Societat podria tenir 
responsabilitat solidaria. L'eventual declaració improcedent de l' 
acomiadament esmentat suposaria fer front a un import estimat de 
12.062,48 euros. 

Nota 14 - INGRESSOS 1 DESPESES 

14.1 - Despeses de personal 

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

Memoria 2012 
Mary 2013 

2012 2011 

• Sous i Salaris 917.339,15 1.015.424,89 

• Seguretat Social a carrec de 
I'empresa 207.668,91 207.385,39 

• Prestacions a lIarg termini al 
personal (veure Nota 13) 65.233,49 

• Altres despeses socials 8.840,00 9.080,85 
1.199.081,55 1.231.891,13 

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

2012 2011 

• Directors 6 6 
• Personal comercial / Marqueting 4 4 

• Personal administratiu 9 10 
• Personal tecnic 1 1 

20 21 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2012 classificat per 
categories professionals i sexe, és la següent: 

- 35 -



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

Homes Dones Total 

• Directors 5 1 6 
• Personal comercial / Marqueting 4 4 
• Personal administratiu / informatic 4 5 9 
• Personal tecnic 1 1 

10 10 20 

• Membres del Consell d'Administració 4 1 5 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2011, era la següent: 

Homes 

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

10 

• Membres del Consell d'Administració 4 

14.2 - Altres despeses d'explotació 

Presenta el següent detall: 

• Arrendaments (lIoguer de la senyal 
de televisió) 

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

(Nota 8.2) 

2012 

157.202,88 
316.158,00 

88.673,25 
20.844,04 

451,39 
100.303,67 
154.156,74 

14.074.787,59 
14.313,99 

6.452,78 

14.933.344,33 

Dones Total 

1 6 
4 4 
6 10 

1 
11 21 

1 5 

2011 

148.800,09 
299.741,08 

72.728,85 
21.374,93 

629.59 
62.538,18 

156.197,79 
14.344.578,94 

14.159,14 
6.432,22 

15.127.180,81 

Els contractes de lIoguer registrats per la Societat corresponen 
basicament al transport de la senyal d'emissió i tenen els següents 
terminis: 
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EXERCICI2012: 

DESCRIPCIO LLOGUER PROVEIDOR FINALITZACIO Import 2013 Import 
CONTRACTE 2014 

Emissló i gestló del canal múltiple XARXA 18/07/2014 40.493 25 .307 
AUDIOVISUAL 
LOCAL 

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

LOCAL 

EXERCICI 2011: 

DESCRIPCIO LLOGUER PROVEIDOR FINALITZACIO Import 2012 Import 
CONTRACTE 2013 -2014 

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

Servei integral de telecomunlcaclons, RETEVISION 31/08/2013 62 .727 41.818 
consistent en el transport de senyal entre els 
estudis BTV I la Torre de Coltserola 
Emissló I gestló del canal múltiple XARXA 18/07/2014 37.443 57.727 
(CONSORCI SANT ADRIA) AUDIOVISUAL 

LOCAL 

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

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

14.4 - Ingressos financers 
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63.494,80 
564.827,65 

10.331,34 
638.653,79 

2011 

205.031,03 
703.483,04 

36.471,25 
944.985,32 
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L'any 2008 la Societat va presentar diverses reclamacions d'interessos 
de demora sobre els acords estimatoris de rectificació d'autoliquidacions 
d'IVA corresponents als exercicis 1998 a 2001 i 2002 i 2003 
respectivament que va dictar aquell mateix any I'oficina gestora 
d'hisenda. 

En data 31 de gener de 2012 es va rebre la notificació de Resolució de 
data 19 de gener de 2012 del Tribunal Economico-Administratiu 
Regional de Catalunya, en primera instancia, que estima en part les 
reclamacions presentades per la Societat corresponents als exercicis 
1998, 1999, 2000 i 2001, ordenant anul·lar els actes administratius en 
aquelles impugnats per tal que siguin substitu"its pels nous que resulten 
de la resolució esmentada i desestimant les reclamacions corresponents 
als exercicis 2002 i 2003. En data 2 de juliol de 2012 es van rebre xecs 
per valor de 646.306,61 euros corresponents a aquestes reclamacions. 

Addicionalment, la Societat ha presentat reclamació davant 
l'Administració, sol·licitant el cobrament deis interessos de demora 
sobre aquest import percebut des de la data en que teoricament s'hauria 
d'haver cobrat (principis de I'exercici 2008) fins a la data en que 
efectivament ha estat cobrat. A la data de formulació deis presents 
comptes anuals I'esmentada reclamació es troba pendents de resolució. 

Nota 15 - OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 

15.1 - Les operacions amb entitats vinculades realitzades a I'exercici 2012 són 
les següents: 

Ingressos 

Prestacions de serveis 
TransferE!ncies corrents 
Subvencions de capital 

Despeses 
Serveis rebuts 

Ajuntament 
de Barcelona 

-
14.962.628,70 

149.19053 
15.111.81923 

36.79073 
36.79073 

Empreses 
del qrup 

61.938,03 
-
-

61.938 03 

16.071 59 
16.071,59 

Seguidament es detallen les operacions realitzades a I'exercici 
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Ingressos 

Prestacions de serveis 
TransferE!ncies corrents 
Subvencions de capital 
Premis 

Despeses 
Serveis rebuts 

Ajuntament 
de Barcelona 

5.043,51 
15.286.215,04 

599.600,68 
1.50000 

15.892.359 23 

33.750,78 
33.75078 

Empreses 
del grup 

108.521,57 
-
-
-

108.521 57 

20.141 79 
20.141 79 

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

Pel que fa a empreses del grup, la Societat ha obtingut ingressos per 
diferents campanyes publicitaries Vo patrocinis i per produccions 
audiovisuals amb Serveis Funeraris de Barcelona i Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB). En I'exercici 2011 Serveis Funeraris de Barcelona, 
Institut Municipal d'Educació de Barcelona, ICUB i Parc d'Atraccions 
Tibidabo. 

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

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

15.2 - Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre de 
2012 són els següents: 
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Ajuntament de Empreses 
Barcelona del grup Total 

ACTIU CORRENT 
Clients, empreses del grup i associades 1. 746.819 23 12.24889 1.759.068 12 

1.746.81923 12.24889 1.759.068 12 

PASSIU CORRENT 
Prove"idors empreses del grup i associades 18.54426 -

18.54426 -

Els saldos pendents amb empreses vinculades a 31 de desembre 2011 
eren els següents: 

Ajuntament de Empreses 
Barcelona del grup 

ACTIU CORRENT 

18.54426 
18.54426 

Total 

Clients, empreses del grup i associades 1.801.945 00 28.32980 1.830.274 80 
1.801.94500 28.32980 1.830.274 80 

PASSIU CORRENT 
Prove'idors empreses del grup i associades 2.58372 -

2.58372 -

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

15.3 - Els membres del Consell d'Administració han meritat durant I'exercici 
2012 un import conjunt de 91.936,00 euros en concepte de dietes 
d'assistencia (100.048,00 euros en I'exercici 2011) i 11.900,00 euros 
en concepte d'honoraris professionals (22.166,50 euros en I'exercici 
2011), no havent rebut cap import en concepte de sous i salaris. 

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

La remuneració total corresponent a I'exercici 2012 del personal d'alta 
direcció, entenent com alta direcció el Director de la compan . 
estat de 92.062,36 euros (99.144,08 euros en I'exercici 2011). 
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No existeixen bestretes, credits, o obligacions en materia de pensions ni 
cap altre ti pus de garanties assumides per la Societat, per compte del 
personal d'alta direcció. 

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

D'acord amb el que estableix I'article 229.1 del Text Refós de la 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. 

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

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

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

Memoria 2012 
Marc¡: 2013 

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

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

MARIA LLUI SA MASSA D'OR PRODUCCIONS 
PASSOLA VIDAL CINEMATOGRÁFIQUES 1 

AUDlOVISUALS, S.L. 

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

CARREC ACTIVITAT COMPANYÍA PERCENTATGE DE 
PARTICIPACIÓ 

Administradora Producci6 executiva de 99,95 % 
Única lIargmetratges 

cinematograFics, telefilms 
i documentals per TV 

President Comunicaci6 25% 

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

PERSONA PERSONA EMPRESA CARREC % APORTACIO 
VINCULADA 

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

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

Nota 16 - INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

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

D'altra banda, la Societat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a 
conseqüencia d'activitats relacionades amb el medi ambiento 
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Durant I'exercici la Societat no ha incorregut en despeses per a la 
protecció i millora del medi ambiento La Societat no manté en el seu 
immobilitzat material béns destinats a aquesta finalitat. 

Nota 17 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

No s'ha produ"it, entre la data de tancament de I'exercici i la de 
formulació de comptes, cap fet posterior que pugui afectar a la 
informació continguda en els presents comptes anuals. 

Nota 18 - AL TRA INFORMACIÓ 

Les despeses d'auditoria, derivades deis honoraris meritats durant 
I'exercici 2012 i 2011 per les Societats PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. i Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoría, S.A. son 
repercutides per l'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes 
autanoms, entitats públiques empresarials locals i Societats que 
compasen el grup municipal. 

Addicionalment s'han meritat honoraris per 43.252,20 Euros, iva inclas 
per altres serveis prestats per altres Societats vinculades a les 
esmentades (5.412,00 euros en I'exercici 2011). 
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Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consell d'Administració a Barcelona 
en data 14 de marc; de 2013. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

Sr. Ricard Fernández Deu 
President 

Sr. Jordi d arcia-so,e 
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Sr. Vicenc; Villatoro i Lamolla 

Secretari 
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INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2012 

• DADES D'EMISSI6 

• RESULTATS AUDIENCIA 

• XNFORMATIU'S 

• PROGRAMES 

• BTV 2.0 
• ACCESSIBILITAT 

• RESULTATS ECONOMICS 

• INVERSIONS 
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DADES D'EMISSIÓ 

La graella ha comptat amb 48 programes diferents, 2 més que I'any 2011. 

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

Hores Hores 
emissió % emissió % 

Informatius 36,85 38,56% 3842 41 111% 
Ficció 3269 34,21% 2920 31,24% 
Divulgació 11 40 11,93% 11 29 12,08% 
Entreteniment 907 9,50% 977 10,45% 
Esports 2 51 2,63% 231 248% 
Actualitat 075 0/79% 1 51 161% 
Infantil 227 2,38% 0,96 103% 

Respecte al 2011 destaca I'augment en dues hores setmanals de les emissions de 
programes informatius que ja representen un 41 % de la programació total de BTV. 

Més d'una quarta part de la programació (25,3%) s'ha fet en directe representant 
un total de 42,5 hores setmanals. 

El 65% deis nostres programes són de producció propia (32% propia i 33% en 
regim d'associada) i representen el 63% del total d'hores en primera emissió. 

El 30% restant són de producció aliena. En aquest cas representen un 37% de les 
hores de primera emissió. 

El nombre d'hores d'estrena s'ha situat en 5.528 que representen el 62,93% del 
temps de programació i les redifusions han estat de 3.256 hores i un 37,07% 

RESUL TATS AUDIENCIA 

Tot i que a I'any 2012 només hem disposat del servei d'audiencies durant el darrer 
quadrimestre, de les dades de que disposem podem veure que la quota d'audiencia 
de BTV ha augmentat un 18% fins a situar-se en 1'1,3% 

De totes maneres, amb I'entrada de nous canals amb entitat real (Discovery Max, 
Energy, MarcaTV, 13tv, Divinity, Xplora, BOM i d'altres) que han ocupat I'espai de 
cadenes amb audiencia quasi zero, s'ha tornat a redistribuir I'audiencia afectant a 
totes les cadenes, locals o estatals. 

Pel que fa a BTV I'audiencia mitja passa de 4.033 espectadors a 3.544, amb una 
audiencia acumulada a final d'any practicament identica a I'any anterior. 

Són destacables els números de share (més del 4% de mitjana) de BTVNotícies 
Matí, o el 2'8% de BTVNotícies migdia. També els programes culturals, tenen 
presencia activa amb mitjanes superiors a 1'1'3% a la nova franja cultural de les 
21h (des de setembre). 

Segons les dades del Barometre de la comunicació, BTV, amb 105.000 espectadors 
de mitjana, se situa clarament per davant de cadenes com Intereconomia, Xplora, 
MarcaTV, i d'altres cadenes "noves" que no acaben de penetrar a la ciutat de 
Barcelona. En aquest sentit, i com a exemple, La Porteria és el programa - tert=ú_I"~""," 
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futbol més vist a Barcelona, per damunt de Efectivament (Esports3), Punto Pelota 
(Intereconomia), Futboleros (MarcaTV) o Estudio Estadio (Teledeporte). 

El 40% deis entrevistats a I'OMNIBUS Municipal (desembre'12) reconeix haver vist 
BTV durant I'última setmana. La valoració de BTV pels ciutadans puja fins el 7'2 
(sobre 10), la més alta deis últims anys, i el 13'9% diu que és un deis seus canals 
més habituals (I'enquesta de serveis municipals de 2012 diu que el 4'9% tenen a 
BTV entre els 3 canals més habituals, en resposta espont~mia) 

A la vessant digital, s'ha produ"it un augment progressiu deis usuaris únics i pagines 
vistes, amb una punta de més d'l milió de pagines durant I'onada de fred de final 
de Gener de 2012. 

Si desembre '11 acabava amb 92.000 usuaris únics del portal btv.cat i 412.000 
pagines vistes, desembre de 2012 ha tingut 117.000 usuaris únics i 621.000 
pagines vistes. La progressió és constant, essent BTVnoticies.cat - que assoleix 
individualment 71.000 usuaris únics i 215.000 pagines vistes- el web que més ha 
crescut del portal btv.cat. 

Quant a les xarxes socials, a facebook tenim ja 18.134 "fans" i 16 pagines 
corporatives; i a TwiUer tenim 30.041 seguidors, amb 12 comptes corporatius. 

INFORMATIUS 

Pel que fa als serveis informatius, I'any 2012 consolidem totes les edicions que van 
iniciar el seu camí a I'any 2011 : BTVNOTÍCIES MATÍ, BTVNOTÍCIES MIGDIA, 
BTVNOTÍCIES VESPRE, LES NOTÍCIES DE LES DEU, les edicions del 
BTVNOTÍCIES del cap de setmana, I'INFOBARRIS, i el portal BTVNOTÍCES.CAT 
a internet. 

La novetat més destacada és I'ampliació del BTVNOTÍCIES MIGDIA. Des del mes 
de setembre I'edició dura 45 minuts, cosa que ens permet augmentar encara més 
I'oferta informativa de BTV. L'informatiu s'emet entre les 14:00 i les 14:45. 1 a 
continuació, I'INFOBARRIS, que s'allarga fins a les 15:00, completant una hora 
sencera d'informació. 

El mes de setembre també arrenca el programa "LA TERTÚLIA DE LES 9" que 
substitueix el programa EL OlA DE LA COMo El programa es fa en coHaboració amb 
la Xarxa i s'emet entre les 9:00 i les 10:00 després del BTVNOTÍCIES MATÍ. 

També és novetat d'aquest any 2012 el canvi d'horari de I'edició nocturna del 
BTVNOTÍCIES del cap de setmana. Dissabte i diumenge passa a denominar-se 
BTVNOTÍCIES NIT i s'emet a partir de les 21:30 hores. 

El Connexió Barcelona ha continuat omplint la graella de les tardes de BTV amb tot 
al16 que passa a Barcelona i les televisions de districte han seguit col·laborant 
basicament a I'area d'informatius i més concretament amb la producció de 
I'informatiu Infobarris. 

També els Infosidiomes ha continuat en graella tot I'any 2012. 

Quant als programes informatius especials en ressenyem dos. La transmissió de 
la manifestació independentista de I'onze de setembre a Barcelona i el seguiment 
de la campanya electoral i el programa de seguiment de la nit electoral de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre. 
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Destaquem que els nostres serveis informatius han rebut el premi especial atorgat 
en la XVIII edició deis Premis Zapping de Teleespectadors Associats de Catalunya 
(TAC). 

PROGRAMES 

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

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

- La vida en do/~: De la ma de la Renata Carrillo apendrem a fer diversos 
postres així com a preparar decoracions per festes. 

- Escletxes (premi galeristes): Una finestra moderna i agil cap al món creatiu 
d'escultors, pintors, fotografs, dissenyadors de moda, iI·lustradors, etc. Les 
obres, les vides i les tendencies, de les persones que componen I'univers creatiu 
catala 

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

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

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

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

- Alta fidelitat: Entrevistes, actualitat musical i I'agenda de concerts a la ciutat 
de Barcelona. Un programa presentat per Isaac Casals. 

Moments de Barcelona: Programa comercial amb suggeriments de consum i 
ocio 

- Entre veins (3a T) 

Central de neu: programa d'informació sobre les estacions d'esquí catalanes. 
Finalitza el 11 d'abril. 

Pel que fa la producció aliena emesa al 2012, en destaquem: 

Cicles cinema: Barcelona ... i acció, Classics, Western, Sex symbols, Última 
sessió, Fem comedia 
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- Series: Embruixada, Boig per tu, Els Roper, Invasió, Alfred Hitchcock, Star 
Trek, Magnum, Inspector Wallander 

La graella s'ha complementat amb programes que podem considerar ja uns classics 
de la cadena com són Telemonegal amb el Ferran Monegal, E/s Temps del Picó, La 
Cartel/era, Respira d'en Lluís Reales, el programa literari Qwerty o el nostre 
programa cultural A Escena, el programa musical Música Moderna i la tertúlia 
d'esports de Pitu Abril La Portería. 

BTV 2.0 

Si a 2011 vam crear tot el nou entorn web amb evidents millores en els gestors de 
video i de continguts, i la creació deis nous perfils a les xarxes socials, a 2012 hem 
posat ordre en tot el sistema comunicatiu 2.0. 

En concret, hem unificat I'ús de xarxes i web (amb la creació d'unes normes d'estil 
segons els criteris que ens aconsellen els especia listes en social media strategy ) i 
hem racionalitzat i optimitzat I'ús de twitter i facebook (principalment) de cada 
perfil (programa o generic). Ara les xarxes de BlV són actives i eficients i ens doten 
de presencia real entre la ciutadania, utilitzant cada plataforma pel seu ús adequat 
(no és el mateix servei ni lIenguatge twitter que facebook que el butlletí de notícies) 

També hem posat en marxa les aplicacions per smartphone, tant per lOS com per 
ANDROID (tot i que aquestes no s'han pogut posar en marxa fins gener de 2013), 
amb la conseqüent millora de servei i cobertura del nostre directe, informació 
corporativa i vídeo a la carta per a tothom. 

La comunicació s'ha beneficiat d'una major sinergia amb la direcció de comunicació 
de l'Ajuntament de Barcelona, amb qui col·laborem estretament i en benefici mutu 
tant en publicitat com en comunicació tant ON com OFF. Aixo ens permet major 
visibilitat en ON i accés a determinats suports propis de l'Ajuntament, que disposa 
de més recursos que no pas BlV. 

La presencia de notícies de BlV a la premsa (digital o no) ha augmentat degut a la 
facilitat de les noves tecnologies i a la capacitat de detectar qui són els prescriptors, 
institucionals, media o particulars, als qui hem de comunicar els nostres missatges 
per arribar a la ciutadania. Aixo su posa un augment de la notorietat i millora de pla 
percepció de la marca, més propera al ciutada per la major presencia a tots els 
mitjans. Així, hem vist com tenim més presencia que cadenes amb més recursos i 
cobertura, i moltíssim més que les altres cadenes locals, sempre insistint en el 
nostre missatge de servei públic, quantitat-qualitat-credibilitat deis nostres molts 
informatius i la utilitat de BlV com a mitja important i imprescindible de la ciutat. 

ACCESSIBILlTAT 

L'exercici 2012, BlV ha mantingut la seva accessibilitat pel col·lectiu de persones 
sordes a través deis avanc;os informatius que emetem signats a diari, deis 
informatius subtitulats per a sords i de les pel·lícules i series de subtitulades. 

El nombre d'hores d'emissió accessibles I'any 2012 ha estat de 434. 

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

leB tanca I'exercici 2012 amb uns resultats positius de 4.677,07€. 

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

Pel que fa als ingressos d'explotació, I'any 2012 han estat inferiors al 2011 en un 
3,95% que en termes absoluts han representat 641.474,08€ menys, sense 
considerar les imputacions de subvencions d'immobilitzat, els excessos de 
provisions ni el deteriorament i resultat per alineació d'immobilitzat. Aquesta 
disminució s'ha vist compensada amb uns ingressos financers imprevistos de 
646.306,61€ procedents de l'Agencia Tributaria pel retorn de les prorrates d'IVA. 

L'import net de la xifra de negocis ha estat de 638.653,79€ front els 944.985,32€ 
de I'any anterior i per sota del pressupost previst en 404.090,51€. 

Analitzant la davallada veiem que els ingressos per publicitat televisiva (vendes de 
publicitat més intercanvis) són la partida més afectada ja que han baixat un 
19,71% respecte I'any 2011 (veure nota 14.3 de la memoria). 

Aquest any 2012 ha continuat amb la tendencia a la baixa de la publicitat que ha 
caigut en 186.681,33€ (no inclou intercanvis ni ingressos per produccions), un 
34,57% menys que I'any 2011. 

Aquests resultats estan en la línia de decreixement deis mitjans audiovisuals locals 
a tota Espanya. 

Aixo es deu a: 

Perdua important de publicitat institucional 

La crisi economica, que afecta especialment al comere; detallista, que és 
I'anunciant-tipus deis suports de proximitat. 

La situació de duopoli evident (Mediaset-Antena3) que es reparteixen 
més del 90% de la inversió publicitaria en base a la se va posició de 
lideratge i la seva inevitabilitat davant I'anunciant i les agencies. 

Segons INFOADEX, la tv havia perdut ja al setembre un 18% respecte a 2011; pero 
aixo és en el cas de tota la televisió. En el cas de les autonomiques aquesta perdua 
arribava al setembre al -36%. Les locals (que ja havien perdut més del 60% en 
I'estudi anterior) ja ni apareixen en I'estudi, per primera vegada en molts anys, 
degut a la davallada causada, en part, pels motius enunciats anteriorment. 

La previsió que fa la premsa del sector és encara pitjor pel 2013. De fet els dos 
primers mesos ja superen en negatiu les perdues deis mateixos mesos a 2012, i 
ara també s'hi troben els grans grups estatals. 

Per últim, la necessitats deis compradors (agencies i departaments de marqueting) 
d'obtenir/aconseguir resultats immediats provoca una gran concentració de la 
inversió en aquells suports que asseguren un ROl (return of investment) molt alt, i 
només les cadenes amb cobertura estatal donen xifres d'audiencia (GRP's) que 
garanteixen la inversió degut, en gran part, al metode de medició de Kantar Media 
que penalitza les audiencies baixes o de poca cobertura geogrMica. 

També destaquem la davallada en la venda de programes. La venda prevista de 
programes a la Xarxa Audiovisual Local (XAL) finalment no es va prod . . Un canvi 
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en la política de compres de la XAL va produir I'anulació deis ingressos 
pressu postats. 

Pel que fa a les transferencies corrents rebudes per la societat s'han tornat a reduir 
un any més, situant-se en 336.186,34€ per sota de les ingressades al 2011. Tot i 
aquesta davallada, destaquem que s'han rebut 135.000€ més deis previstos 
inicialment que han cobert la davallada d'ingressos procedents de la venda de 
programes. 

Les despeses com hem dit al principi s'han ajustat als ingressos disponibles i s'ha 
continuat amb la política de contenció i la negociació a la baixa deis preus deis 
contractes. Tots els estalvis aconseguits més els ingressos financers i les 
transferencies corrents no previstes s'han aplicat a cobrir en primer lIoc els déficits 
comercial i de venda de programes i a incrementar la inversió en programes per a 
la nostra graella. 

La Societat no té instruments de patrimoni propio 

INVERSIONS 

L'any 2012 leB ha disposat de 150.000€ de transferencies de capital que s'han 
destinat en la seva totalitat a noves inversions. 

De les inversions realitzades en destaquem: 

• la renovació de 10 cameres ENG 

• I'actualització del hardware i del software deis sistemes AVID d'edició de 
notícies i vídeo 

• la instal'lació d'un emba pluvial i la insonorització del despatx de direcció 

• diverses inversions en reposició d'equipament obsolet 
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Aquests comptes anuals han estat formulats pel Consel! d'Administració a Barcelona 
en data 14 de mar<; de 2013. 

Relació deis membres del Consell d/Administració~ 

~~~~ 
President 

Sr. Josep Albert de Gregario i Prieto 

Sr. Jordi Garci?;l-Soler 
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./ ' Ma Llu"isa Passola I Vldal 

Sr. Vicenc; Villatoro i Lamolla 

Secretari 
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