
INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, S.A. 

Informe d'auditoria a 

31 de desembre de 2018 

Protocol número: A-.7051 

An independent member of 

BKR 
INTERNATIONAL 

Córsega, 299, 6a. 08008 Barcelona · Tel. 902 28 28 30 - 934 816 469 · Paseo de la Castellana, 123, 9• C 28046 Madrid · Tel. 912 190 763 
www.faura-casas.com · faura-casas@jaura -casas.com 

Barcelona Madrid Manresa 



ÍNDEX 

Pagina 

Informe d'auditoria --------------------------------------------------------------------------2 

Comptes anuals i informe de gestió _________________________________________________ 7 



INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

A !'accionista únic de 
lnformació i Comunicació de Barcelona, S.A. 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de lnformació i Comunicació de Barcelona, S.A., (la Societat) 
que comprenen el balan<; a 31 de desembre de 2018, 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 
finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de lnformació i Comunicació de 
Barcelona, S.A. a 31 de desembre de 2018, així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu 
corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memoria) i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoría de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de /'auditor en relació amb 
/'auditorio deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoría deis comptes anuals a Espanya segons 
alió que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, 
no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circumstfmcies que, d'acord amb alió que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin 
afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 

Aspectes més rellevants de l'auditoria 

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, 
han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostr 'toria 
deis comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el cont S;fifu" f.\9 ~. ~ 
auditoría deis comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opi · ~b~~~f1eJt'~;'\ 
i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. '//"'! {;iJr' :- :}~;¡ ~'-~ 
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Aspecte rellevant Procediments aplicats 

Situació fiscal i provisions a llarg termini (notes 12 i 13 de la memoria) 

Tal i com s'indica a la nota 12.5 de la memoria, la 
Societat té en curs procediments d'inspecció 
sobre les liquidacions de I'Impost sobre el Valor 
Afegit corresponent al període compres entre 
gener 2015 i desembre 2017, mantenint a 31 de 
desembre de 2018 una provisió de 695.171,50 
euros per tal de cobrir els passius que es puguin 
derivar d'aquests procediments. 

Per altra part, tal com s'indica a la nota 13.2 de 
la memoria, per execució de sentencies, la 
societat ha incorporat a l'exercici 2018 personal 
de la mercantil que li prestava serveis 
audiovisuals. La major part deis treballadors 
havien presentat demandes en materia de dret i 
quantitat que s'han mantingut després de la seva 
incorporació a la societat. 

Les sentencies dictades amb anterioritat a 
l'exercici 2018 reconeixien diferencies salaríais i 
condemnaven solidariament a la societat i a la 
productora audiovisual, la qual a 31 de desembre 
de 2018 es troba en liquidació. La societat i els 
seus assessors legals estimen probable el risc 
d'una sentencia condemnatoria de pagament i 
que aquesta acabi sent efectiva íntegrament per 
part de la societat donada la situació financera de 
la productora. Per aquest motiu ha estat dotada 
a l'exercici 2018 una provisió de 6.052.526,19 
euros, que incrementa la ja dotada pel mateix 
motiu en exercicis anteriors per import 
5.725.303,31 euros. 

Així mateix, per tal d'equilibrar els fons propis, la 
societat ha rebut de !'accionista únic durant 
l'exercici 2018 una aportació extraordinaria de 
4.096.366,16 euros, i en exercicis anteriors per 
import de 15.183.399,31 euros. 

La significació en el conjunt deis comptes anuals 
d'aquestes operacions i el fet de requerir un 
judici significatiu per part de la Direcció de la 
societat per la seva valoració, motiva que la 
rev1s1o d'aquestes prov1s1ons hagi estat 
considerada un aspecte rellevant en !'auditoría 

Els nostres procediments d'auditoria han indos, 
entre d'altres, la revisió de les declaracions d'IVA 
presentades per l'entitat per als períodes afectats 
i de les declaracions complementaries del 
període 2015 a setembre de 2017, la revisió de la 
documentació relacionada amb els litigis (actes 
de comprovació i inspecció de la Agencia 
Tributaria, demandes del personal extern i 
sentencies judicials rebudes), la revisió de les 
hipótesis i bases de calcul de les provisions, així 
com l'estudi deis informes emesos pels assessors 
fiscals i l'obtenció per part deis advocats i 
assessors de la confirmació de la situació actual 
deis litigis. 

Així mateix s'ha procedit a revisar el contingut 
deis acords presos pel Consell d'Administració de 
la Societat en referencia a aquests procediments, 
fins a data actual. 

En referencia a les aportacions extraordinaries 
rebudes per part de !'accionista únic, hem revisat 
el criteri utilitzat perla seu registre comptable, en 
base al fons economic de l'operació, en base a la 
documentació disponible la confirmació 
obtinguda de I'Ajuntament. 
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Aspecte rellevant Procediments aplicats 

lngressos per prestacions de serveis i subvencions (notes 11 i 14 de la memoria) 

l'activitat de la Societat es financ;a 
majoritariament amb subvencions rebudes de 
!'accionista únic, que es detallen en la nota 15 de 
la memoria, i amb la prestació de serveis a altres 
entitats vinculats amb l'activitat principal. la 
naturalesa d'aquests ingressos, i la seva 
significació en el conjunt deis comptes anuals 
motiven que hagin estat considerats com un 
aspecte rellevant en l'auditoria. 

Altra informació: Informe de gestió 

Els nostres procediments d'auditoria han indos, 
entre d'altres, l'avaluació del control intern de la 
Societat, la realització de procediments 
substantius amb un abast significatiu, entre els 
quals s'inclou la revisió deis contractes de 
prestació de serveis i d'ordres de publicitat, 
la sol·licitud de confirmacions externes d'una 
mostra representativa deis saldos de clients, així 
com la realització de proves destinades a verificar 
la correcta imputació temporal deis ingressos 
que inclou la revisió deis registres comptables 
posteriors al tancament de l'exercici auditat. 

Respecte de les operacions amb el !'accionista 
únic, hem obtingut per part d'aquest el detall del 
volum d'operacions de l'exercici així com del 
saldo pendent a 31 de desembre de 2018 i hem 
conciliat aquesta informació amb els registres 
comptables de la Societat. 

l'altra informació compren !'informe de gestió de l'exercici 2018 la formulació de la qual és 
responsabilitat deis administradors de la Societat, i no forma part integrant deis comptes anuals. 

la nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'altra informació. la nostra 
responsabilitat sobre l'altra informació, de conformitat amb allo que exigeix la normativa 
reguladora de l'activitat de d'auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la 
concordanc;a de l'altra informació amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat 
obtingut en la realització de l'auditoria deis esmentats comptes i sense incloure informació 
diferent de l'obtinguda com a evidencia durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat 
pel que fa a !'informe de gestió consisteix a avaluar i informar de si el seu contingut i presentació 
són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que he m realitzat, 
concloem que existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar d'aixo. 

Sobre la base del treball realitzat, segons allo descrit en el paragraf anterior, la informacig' "'!Q1:n;":~ ... 

~onté l'info:~e.de gestió concorda ambla d~ls comptes anuals d: l'e.~ercici 2018 i el seu ~~~.: .. ~~ ~?~· 
1 presentaCio son conformes amb la normat1va que resulta d'aphcac1o. r~ ;;.;, ·: .. '?- · <-(.':. 
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Responsabilitat deis administradors en relació amb els comptes anuals 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de la Societat, de 
conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del 
control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d'incorrecció material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la 
capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 
correspongui, les qüestions relacionades amb !'empresa en funcionament i utilitzant el principi 
comptable d'empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la intenció de liquidar 
la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de !'auditor en relació amb l'auditoria deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 
estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que 
conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, pero no garanteix que una 
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria vigent 
a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir 
lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 
preveure raonablement que influeixen en les decisions económiques que els usuaris prenen 
basant-se en els comptes anuals. 

Coma part d'una auditoria, de conformitat ambla normativa reguladora de l'activitat d'auditoria 

de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 

d'escepticisme professional durant tata l'auditoria. També: 

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau 

o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i 

obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada pera proporcionar una base pera la nostra 

opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el 

cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar coHusió, falsificació, 

omissions deliberades, manifestacions intencionadament errónies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant pera l'auditoria ambla finalitat de dissenyar 

procediments d'auditoria que siguin adequats en fundó de les circumstimcies, i no amb la 

finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors. -~ 
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• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part deis administradors, del principi 

comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria obtinguda, 

concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions 

que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per continuar com a 

empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que 

cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada 

en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió 

modificada. les nostres conclusions es basen en !'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la 

data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixó, fets o condicions futurs poden ser la 

causa que l'entitat deixi de ser una empresa en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 

de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb els administradors de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast 
i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de !'auditoría, així 
com qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 
l'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació als administradors de l'entitat, 
determinem les que han estat de la majar significativitat en !'auditoría deis comptes anuals del 
període actual i que són, en conseqüencia, els riscos considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 12 de marc; de 2019 

Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 
N° ROAC 50206 

Ma Josep Arasa Alegre 
N° ROAC 15397 
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FAURA·CASAS, 
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Consultora, S.L. 

2019 Núm. 20/19/06125 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

Comptes anuals i informe de gestió exercici 2018 



betevé lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018 

1) Balam;os al31 de desembre de 2018 i 2017 

2) Comptes de Perdues i Guanys corresponents als exercicis anuals 

acabats el31 de desembre de 2018 i 2017 

3) Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals 

acabats el31 de desembre de 2018 i 2017 

4) Estats de fluxos d'efectiu corresponents als exercicis anuals acabats 

el 31 de desembre de 2018 i 2017 

5) Memoria anual de l'exercici 2018 

Memoria 2018 

Mar~; 2019 
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betevé lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

BALANCOS AL 31 DE DESEMBRE DE 20181 2017 (en euros) 

ACTIU NO CORRENT 

lmmobilitzat intangible 

Aplicacions informatiques 

lmmobilitzat material 

lnstal·lacions tecniques i altre immobilitzat 

material 

lnversions financeres a llarg termini 

Altres actius financers 

Actius per impost diferit 

ACTIU CORRENT 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Clients per vendes i prestacions de serveis 

Clients, empresas del grup i associades 

Altres credits amb Administracions Públiques 

lnversions financeres a curt termini 

Altres actius financers 

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i altres actius llquids equivalents 

Tresoreria 

TOTALACTIU 

Notes 

6 

7 

8 

12.3 

8.4 

8/15.2 

12.1 

8.6 

2018 

2.098.746,68 

155.214,86 

1. 7 49.120.42 

-

194.411,40 

14.208.089,06 

10.310.626,63 

120.800,10 

8.401.576,26 

1. 788.250,27 

760.227,23 

35.424,91 

3.101.810,29 

16.306.835,7 4 

Les Notes 1 a 18 descritas en la Memoria formen part integran! del Balan~; al 31 de desembre de 2018 

Memoria 2018 
Mar<; 2019 

-2-

2017 

2.586.545,11 

190.273,66 

2.187.798,56 

-

208.472,89 

11.137.740,16 

9.040.034,23 

183.168,00 

7.329.253,61 

1.527.612,62 

59.536,84 

26.060,57 

2.012.108,52 

-



betevé lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

BALANCOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 1 2017 (en euros) 

Notes 2018 2017 

PATRIMONI NET 1.677.011,21 2.796.760,17 

Fons Propis 9 1.093. 777,08 2.171.341,59 

Capital 

Capital escripturat 1.457.449,25 1.457.449,25 

Reserves 1.347.040,35 1.347.040,35 

Reserva legal 280.809,80 280.809,80 

Altres reserves 1.066.230,55 1.066.230,55 

Resultats negatius d'exercicis anteriors (-) 15.816.547,32 (-) 3.951.313,31 

Altres aportacions de socis 19.279.765.4 7 15.183.399,31 

Resultat de l'exercici 3 (-) 5.173.930.67 (-) 11.865.234,01 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 11 583.234,13 625.418,58 

PASSIU NO CORRENT 12.472.536,37 7.776.586,65 

Provisions a llarg termini 13 12.263.539,04 7.561.455,87 

Altres deutes a llarg termini 10.1 14.585,93 6.657,89 

Passius per impost diferit 12.3 194.411.40 208.472,89 

PASSIU CORRENT 2.157.288,16 3.150.938,45 

Provisions a curt termini 

Altres provisions - -

Deutes a curt termini 

Altres passius financers 10.2 148.994,28 410.000,13 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.008.293,88 2. 7 40.938,32 

Prove"idors 10.2 1.591.390.21 2.584.976, 77 

Prove"idors empresas del grup i associades 10.2/15.2 - 13.462.46 

Remuneracions pendents de pagament 10.2 46.600,20 - 26.799,15 

Aitres deutes amb Administracions Públiques 12.1 370.303,47 .&.S~~ ~~.699,94 
TOTAL PATRIMONI NET 1 PASSIU 16.306.835,7 4 V/,t,> ~ z;~~~-1-~~85,27 
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betevé 

INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

COMPTES DE P~RDUES 1 GUANYS CORRESPONENTS 

ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 201812017 

{en euros) 

OPERACIONS CONTINUADES 

lmport net de la xlfra de negocls 

Prestaclons de servels 

Altres lngressos d'explotacló 

Subvenclons d'explotacló Incorporadas al resultat de l'exerclcl 

Altres lngressos 

Despases de personal 

Sous, salarls 1 asslmllats 

Cllrregues soclals 

Altres despases d'explotacló 

Servels exterlors 

Trlbuts 

Pérdues par deterlorament 1 varlacló de provlslons par operaclons comerclals 

Amortltzacló de l'lmmobllltzat 

lmputacló de subvenclons d'lmmobllltzat no flnancer 1 altres 

Execessos de provlslons 

Altres resultats 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

lngressos flnancers 

De valors negociables 1 altres lnstruments flnancers de tercers 

Despases ftnanceres 

Deterlorament de crtldlts no comerclals 

RESULTAT FINANCER 

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 

1m post sobre beneflcls 

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 

Resulta! de l'exerclcl procedent d'actlvltats lnterrompudes net d'lmpostos 

Notes 

14.5 

11.3 

14.6 

14.1 

14.1 

14.2 

14.2 

8.5/14.2 

617 

11 

12.5/13.2 

14.3 

12.7 

14.4 

12.2 

2018 

247.069,59 

6.950.272,97 

6.688.132,97 

262.140,00 

(-) 6.076.479,54 

(-) 4.712.219,41 

(-) 1.364.260,13 

(-) 10.275.792,64 

(-) 10.266.227,27 

(-) 8.218,91 

(-) 1.346,46 

(-) 798.198,30 

380.707,39 

1.140.981,06 

3.494.661,15 

(-) 4.936.778,32 

(·) 223.090,86 

(-) 223.090,86 

(-) 5.159.869,18 

(-) 14.061,49 

2017 

438.372,50 

17.469.606,39 

16.869.480,00 

600.126,39 

(-) 1.267.704,92 

(-) 1.022.927,53 

(-) 244.777,39 

(-) 16.441.051,43 

(-) 16.433.133,47 

(-) 7.917,96 

(-) 664.081,29 

419.128,83 

(-) 11.901.041,51 

(-) 11.946.771,43 

111.395,84 

111.395,84 

(-) 11.835.375,59 

(-) 29.858,42 

(-) 5.173.930,67 J.-). 11.865.234,01 

RESULTAT DE L'EXERCICI (-) 5.173.930 ~t.1 ~J:j~),p;kS65.~'~1 
Les Notes 1 a 18 descritas en la Membria formen part integran! del Compte de pllrdues i guanys de l'exercici acaba! el31 q disembre~da:2W:" · .. ~ cj\l 
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betevé lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA 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 2018 1 2017 

(EN EUROS) 

a) ESTATS D'INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS 

ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 1 2017 

Resultat del compte de perdues i guanys 

lngressos i despases imputadas directament en el 

patrimoni net 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Efecte impositiu 

Efecte impositiu exercicis anteriors 

Transferencias al compte de perdues i guanys 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Efecte impositiu 

TOTAL INGRESSOS 1 DESPESES RECONEGUTS 

Memoria 2018 

Mar<;: 2019 

-5-

Notes 2018 

(-) 5.173.930,67 

11 

324.461,45 

(-) 81.115,36 

243.346,09 

11 
(-) 380.707,39 

95.176,85 

(-) 285.530,54 

(-) 5.216.115,13 

2017 

(-) 11.865.234,01 

299.695,19 

(-) 74.923,80 

224.771,39 

(-) 419.128,83 

104.782,21 

(-) 314.346,62 

(-) 11.954.809,24 



betevé lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA 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 20181 2017 

(en euros) 

b) ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENTS 

ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 1 2017 (en euros) 

Resultats 

Capital Aportaclons de negatlus d'exerclcls Resultat de 

escrlpturat Reserves socl anterlors l'exercicl 

SALDO INICI DE L'EXERCICI 2017 

1.457.449.25 1.34 7.040,35 2.0000.000,00 - (-) 3.951.313,31 

Totallngressos 1 despases reconeguts - - - (-) 11.865.234,01 

2017 

Altres varlaclons del patrlmonl net - - 13.183.399,31 (-) 3.951.313,31 3.951.313,31 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017 1.457.449,25 1.34 7.040,35 15.183.399,31 (-) 3.951.313,31 (-) 11.865.234,01 

SALDO INICI DE L'EXERCICI 2018 1.457.449,25 1.347.040,35 15.183.399.31 (-) 3.951.313,31 (-) 11.865.234,01 

Totallngressos 1 despases reconeguts - - - (-) 5.173.930.67 

2018 

Altres varlaclons del patrlmonl net - - 4.096.366,16 (-) 11.865.234,01 11.865.234,01 

1.457.449,25 1.34 7.040,35 19.279.765,47 (-) 15.816.547,32 (-) 5.173.930,67 

-6-
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Subvenclons, 

donaclons 1 

llegats rebuts TOTAL 

714.993,81 1.568.170,10 

(-) 89.575,23 (-) 11.954.809,24 

- 13.183.399,31 

625.418.58 2. 796.760,17 

625.418,58 2. 796.760,17 

(-) 42.184,45 (-) 5.216.115.12 

- 4.096.366.16 

583.234,13 1..677.011.21 



betevé lnformació i Comunicació 
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INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. 

ESTATS DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 1 2017 

(en euros) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 

Resultat de l'exercici abans de impostes 

Ajustaments del resultat 

Amortització de l'immobilitzat (+) 

Correccion valoratives per deteriorament 

Variacions de provisions (+/-) 

lmputació de subvencions (-) 

Resultats per baixa i alienació de l'immobilitzat 

lngressos financers 

Despases financeres 

Altres ingressos i despases(+/-) 

Canvis en el capital corrent 

Deutors i altres comptes per cobrar(+/-) 

Altres actius corrents (+/-) 

Creditors i altres comptes per pagar(+/-) 

Altres passius corrents (+/-) 

Altres actius i passius no corrents (+/-) 

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 

Pagament d'interessos 

Cobrament d'interessos 

Cobrament (pagament) par impost sobre beneficis (+/-) 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE INVERSIÓ 

Pagaments per inversions (-) 

lmmobilitzat intangible 

lmmobilitzat material 

Altres actius financers 

Fluxos d'efectiu de les activitats de inversió 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT 

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 

Subvencions. donacions i llegats rebuts (+) 

Altres aportacions de socis 

Fluxos d'efectiu de les activitats de finan~;ament 

INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 

Efectiu o equivalents al inici de l'exercici 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 

Notes 

6i7 

11 

6 

7 

8 

11 

2018 

(-) 5.519.869,18 

5.330.382,50 

798.198,30 

1.346,46 

4.911.545,13 

(-) 380.707,39 

-
-
-
-

1.370.553,93 

2.339.637,26 

(-) 9.364,34 

(-) 745.070,15 

(-) 214.648,84 

190.969,48 

-
-

190.969,48 

1.732.036,73 

(-)1.293. 731,89 

(-) 39.603,14 

(-) 553.438,36 

(-) 700.690,39 

(-) 1.293.731,89 

651.396,93 

251.396,93 

400.000,00 

651.396,93 

2017 

(-) 11.835.375,59 

3.654.576,90 

664.081,29 

0,00 

3.521.020,28 

(-) 419.128,83 

-
(-)111.395,84 

-
-

(-) 1.342.486,60 

(-) 712.930,50 

7.067,35 

(-)567.296,17 

(-) 69.327,28 

111.395,84 

-
111.395,84 

-
(-) 9.411.889,45 

(-) 1.442.894,54 

(-) 143.470,76 

(-) 1.296.304,21 

(-) 3.119,57 

(-) 1.442.894,54 

12.190.505,71 

407.106,40 

11.783.399,31 

12.190.505,71 

1.089.701,77 .3as~~~ 
2.o12.1o8.62 1~,~;~:;f¡'&1a~f&:, ~ 
3.101.810.29 '1 f 2-~~!}Jr2 ~.~ 

(..) ;TI - r:;, 11!\'} 
Les notes 1 a 18 descritas a la Membna formen part integrant de I'Estat de Fluxos d'Efectiu de l'exerc1ci acabat el 31 dE e.§l!~flf.dé 20'1áJ{i7'Jl sti t-, \ 
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oetevé 
lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

MEMORIA ANUAL DE L'EXERCICI 2018 

Nota 1- ACTIVITAT DE L'EMPRESA 

1.1 - INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL (en 

endavant també, la Societat) fou constituida a Barcelona 1'1 de desembre de 1983 sota 
la denominació inicial d'lnformació Cartogratica i de Base, S.A. Amb la finalitat 

d'adequar el nom i l'objecte social als nous serveis acordats pel Consell Plenari de 
I'Ajuntament en sessió de 6 d'octubre de 1995, es va procedir al canvi de denominació 
social. 

1.2 -

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 modlficació d'estatuts, van ser aprovats en la sessió 
del plenari del consell municipal de 30 de maig de 2008. 

L'any 2014 es van modificar els estatuts i el Reglament esmentat per tal d'incorporar

hi el servei públic de radio local (Freqüencia 91.0 FM) encomanat inicialment a ICB en 
virtut de l'acord de la Comissió de Govern de I'Ajuntament de Barcelona de 18 de 

desembre 2013, En aquesta modificació d'estatuts també es va procedit a realitzar el 
canvi del domicili social a Pla9a Tisner. l. 08018 Barcelona. 

Aquesta modificació va estar aprovada en la sessió del plenari del consell municipal de 

I'Ajuntament de Barcelona el 25 de julio! de 2014. 

L'any 2016 va tenir lloc la darrera modificació d'estatuts, relativa al nombre de 

membres del Consell d'Administració que passara a estar formal per un mínim de 5 i un 

maxim de 7 membres. Aquesta modificació va ser aprovada el 23 de desembre del 2016 
pel plenari del consell municipal. 

La Societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 5.486, llibre 
4.788, foli 17, full 62.254, inscripció 1-. del 23/12/83. (NIF: A-08.862.997). 

comunicació audiovisual de radio o de televisió que I'Ajuntament 
encarregui, aixf com la posada a disposició del públic de continguts a 

-8-
Memoria 2018 

Mar9 2019 



betevé 
lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

transmissió de dades, siguin quines siguin la forma de distribució, emissió o 

comunicació pública i la tecnología emprades. 

S'entendra que forma part de l'objecte social qualsevol activitat de producció, 

distribució, comunicació pública que sigui convenient o necessaria perla prestació deis 
serveis de comunicació audiovisual que I'Ajuntament de Barcelona li encarregui, així 

com qualsevol altre que determinin les normativas especials que regulen els serveis de 
comunicació audiovisual. 

L'article 32.2.b) LCSP estableix que un deis requisits que han de complir les persones 

jurídiques, de dret públic o de dret privat, per ser consideradas mitja propi respecte 

d'una entitat concreta del sector públic és que més del 80 per cent de les activitats de 

l'ens destinatari de l'encarrec es portin a terme en l'exercici de les comeses que li 

han confiat el poder adjudicador que fa l'encarrec i que el controla o altres persones 

jurídiques controladas de la mateixa manera per l'entitat que fa l'encarrec i que aquest 

requisit ha de quedar reflectit en la memoria integrant deis comptes anuals de l'ens 

destinatari de l'encarrec. 

De conformitat amb el mateix precepte, per calcular el 80 per cent de les activitats de 

l'ens destinatari de l'encarrec s'han de prendre en consideració la mitjana del vol u m 

global de negocis, les despeses suportadas pels serveis prestats al poder adjudicador 

en relació amb la totalitat de les despases en que hagi incorregut el mitja propi per raó 

de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat, o un altre indicador alternatiu 

d'activitat que sigui fiable, i tot aixo referit als tres exercicis anteriors al de formalització 

de l'encarrec. D'acord amb l'esmentat precepte, s'ha tingut en consideració el volum 

total d'ingressos com a indicador més significatiu i la totalitat de l'activitat de l'ens 

concret, és a dir, tant les activitats relacionadas amb els encarrecs que li han estat 

confiats com aquelles activitats habituals que conformen el seu objecte social o les 

funcions establertes en els seus estatuts. 

lnformaciól Comunicació de Barcelona, S.A. Spm realitza altres activitats diferents deis 

encarrec rebuts de I'Ajuntament de Barcelona i de les funcions previstas en els seus 

estatuts com a entitat instrumental funcionalment descentralitzada del propi 

Ajuntament. En particular, aquestes activitats consisteixen fins al mes de maig de 2018 

en l'arrendament d'espais a productores i durant tot l'exercici el servei de difusió i 

gestió de múltiplex 26 de la TDT a Badaona televisió i Hospitalet televisió. El volum 

-9-
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betevé 

Tipus d'ingrés lmport 2016 

lngressos per 

activitats 

habituals 16.003.976,4 7 

derivadas de 

l'objecte social 

com a entitat 

instrumental 

funcionalment 

descentralitzada 

i d'encarrecs de 

gestió 

Altres ingressos 505.620,62 

Totallngressos 16.509.597,09 

%2016 lmport 2017 

96,94% 17.307.852,50 

3,06% 600.126,39 

100% 17.907.978,89 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

%2017 lmport 2018 

96,65% 6.935.202,56 

3,35% 262.140,00 

100% 7.197.342,56 

%2018 

96,36% 

3,64% 

100% 

Com s'observa en el quadre anterior, en els tres exercicis, el percentatge deis ingressos 

obtinguts en l'exercici de les activitats relacionadas amb els encarrecs que li han estat 

confiats, i d'aquelles activitats habituals que conformen el seu objecte social o les 

funcions establertes en els seus estatuts, supera en tots ells el 80% previst en l'article 

32 de la LCSP. 

1.3 - Excepte indicació contraria, la moneda funcional utilitzada en els presents comptes 

anuals és l'euro, amb decimals. 

Nota 2- BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - lmatge fidel 

Memoria 2018 
Man;: 2019 
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lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de la 
Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes i 

principis establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.O. 1.514/2007, i 

d'acord amb les successives modificaclons en el seu cas, amb l'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 l'estat de fluxos d'efectlu. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, i 

s'estima que seran aprovats sense cap modificació. 

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

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per la Direcció de la Societat 

de determinadas estimacions comptables i la consideració de determinats elements de 

judici. Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en !'experiencia historica i 

altres factors, incloent les expectativas de successos futurs, que s'han considerat 

raonables d'acord amb les circumstancies. 

Si bé les estimacions consideradas 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 l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de perdues i 

guanys de l'exercici en qüestió. 

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

Memoria 2018 
Man;: 2019 

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

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

• Estimació de la provisió per impostas i altres responsabilitats (Nota 4.6 , 12 i 
13). 

• Impostas diferits (Nota 4.6 i 12.3). 
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lnformacíó i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2018 i 2017 s'han formulat d'acord amb !'estructura 

establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguint en la seva elaboració 

l'aplicació de criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats 

monetarias, de manera que la informació presentada és homogénia i comparable. 

Nota 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS 

3.1 - La proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2018 formulada pel Consell 

Administració de la Societat i que haura de ratificar la Junta General d' Accionistas es la 

següent: 

Base: 
Resultat de l'exercici (-) 5.173.930,67 

Aplicació: 

Resultats negatius d'exercicis anteriors (-) 5.173.930,67 

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

Nota 4- NORMES PE REGISTRE 1 VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració deis seus 
Comptes Anuals per a l'exercici 2018, han estat les següents: 

4.1 - lmmobilitzat intangible 

L'immobilitzat intangible es troba valorat a preu d'adquisició, 

acumulada i les pérdues pel deteriorament de valor. 

a) Patents, llicencies, marques i similars 

Memoria 2018 
Marc; 2019 
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lnformació i Comunicació 
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Dins d'aquest epígraf s'inclouen, com a Propietat industrial, els costos incorreguts en 

el disseny de la imatge gratica i corporativa de Barcelona TV i Bfm. 

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

b) Aplicacions informatiques 

Correspon al valor de les aplicacions adquiridas a tercers. S'amortitzen linealment en 

un període de quatre anys. Les despases de manteniment de les aplicacions 

informatiques es consideren despases en el moment en qué es produeixen. 

4.2 - lmmobilitzat material 

L'immobilitzat material es troba valorat a preu d'adquisició, dedu"ida l'amortització 

acumulada i les pérdues pel deteriorament de valor. 

Les reparacions que no signifiquin una ampliació de la capacitat productiva o un 
allargament de la vida útil i les despases de manteniment són carregades directament 
al compte de pérdues i guanys. Els costos d' ampliació, modernització o millora que 

donen lloc a un augment de la durada del bé o a un increment de la seva capacitat 

productiva són capitalitzats com a més valor del bé. 

Les despases financeres directament atribu"ibles a l'adquisició o construcció 

d'elements de l'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'adqui 

coeficients lineals des del moment en qué els elements s'incorpor 

Membria 2018 

Mar~ 2019 
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lnstal·lacions 

Equips de televisió 

Mobiliari general d'oficina 

Equips informatics 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

10% 

25% 

10% 

25% 

Pera la realització de la seva activitat la Societat utilitza actius no generadors de fluxos 

d'efectiu. Tal i com es descriu a I'Ordre EHA/733/2010 de 25 de marc;:, per la qual 
s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen en determinadas 
circumstancies, els actius no generadors de fluxos d'efectiu són aquells que s'utilitzen 

no amb l'objecte d'obtenir un benefici o rendiment economic, sinó per l'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 I'Administració 

Pública coma conseqüencia del caracter estrategic o d'utilitat pública de l'activitat que 
desenvolupa. 

Al tancament de l'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 l'avaluació del deteriorament del valor deis actius de la Societat s'ha considerat 

!'existencia d'una única Unitat Generadora d'Efectiu (UGE) vinculada a l'activitat de 

gestió directa del servei públic de televisió betevé i radio BFM. 

4.3 - Arrendaments 

Memoria 2018 
Marc;: 2019 
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arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius, els quals són objecte de 
comptabilització amb carrec al compte de perdues i guanys en l'exercici en que es 

meriten. 

Al 31 de desembre de 2018 (i 2017) la Societat únicament té arrendament operatius. 

4.4 - Actius financers 

La Societat flxa la categoría 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 adoptadas per la Direcció. Aquesta classificació depen de la finalitat per la 

qual aquestes inversions han estat adquiridas. 

Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igual o inferior a un 

any, i com no corrents si el seu venciment es superior a un any. 

Els actius financers es donen de baixa en el balanc; de la Societat quan s'han extingit o 

s'han cedit la totalitat deis drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu 

financer, essent necessari que s'hagin traspassat substancialment tots els riscos i 

beneficis inherents a la propietat de l'actiu. 

Els actius financers de la Societat es classifiquen en la categoría de Préstecs i partidas 

a cobrar. 

Els préstecs i partidas a cobrar es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat 

que hi hagi alguna evidencia en contra, correspon al preu de la transacció. En posteriors 

valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els interessos meritats en el 

compte de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'lnteres efectiu, amb 

excepció deis préstecs i partidas a cobrar amb venciment no superior a un any que es 

continuen valorant pel seu valor raonable, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos 

d'efectiu no sigui significatiu. 

Quan hi ha dubtés raonables sobre la recuperabilitat en quanties · 

saldos deis comptes que estan classificats en la categoría de pré 
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cobrar, la Societat realitza la corresponent correcció del valor per deteriorament amb 

carrec al compte de perdues i guanys de l'exercici en que el deteriorament s'ha posat 

de manifest. Les reversions de les perdues per deteriorament previament registradas, 

en cas de produir-se, es reconeixen en el compte de perdues i guanys de l'exercici en 

que el deteriorament s'ha eliminat o redu"it. 

Els deutors per operacions comercials i altres comptes a cobrar són objecte de 

correcció valorativa després d'analitzar cada cas de manera individualitzada. 

Els instruments financers que la Societat classifica en aquesta categoría són els 

següents: 

• Fiances i diposits constitu"its a llarg termini. 

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

4.5 - Passius financers 

La Societat fixa la categoría 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 adoptadas 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 l'obligació que genera s'hagi extingit. 

La Societat classifica la totalitat deis seus passius financers en la categoría de debits i 

partidas a pagar. Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que, llevat que hi hagi 

alguna evidencia en contra, correspon al preu de la transacció. En posteriors 
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continuen valorant pel seu valor raonable, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos 

d'efectiu no sigui significatiu. 

Els instruments financers que la Societat classifica en aquesta categoría són els 

següents: 

• Prove"idors d'immobilitzats: figuren registrats a l'epígraf de deutes a curt termini, 

altres passius financers. 

• Debits per operacions comercials corresponents als saldos creditors per 

prestacions de serveis i prove"idors empresas del grup i associades. 

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

4.6 - lmpost sobre beneficis 

La despesa (ingrés) per l'impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, 

es merita en l'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 l'aplicació deis beneficis fiscals existents. No obstant, es 

reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb partidas que es registren 

directament en el patrimoni net. 

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 l'exercici. 

Els impostes diferits es calculen, d'acord amb el metode del 

diferencies temporanies que sorgeixen entre les bases fiscals deis 
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seus valors en !libres. No obstant aixo, 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 l'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 actlu per impost diferit 

es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi. 

Els actius per impostas 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 impostas diferits, amb el límit 

d'aquests últims, comptabilitzats amb el mateix termini de reversió. 

4.7 - Subvencions, donacions i llegats 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 despases derivadas de la subvencló. 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord 

individualitzat de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions 

establertes pera 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 l'ambit competencia! de I'Ajuntament de Barcelona 

(accionista únic de la Societat), mitjancant gestió directa per delegació de I'Ajuntament 

de Barcelona, d'acord amb allo previst per la legislació vigent (Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local i Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals). Per 
la prestació deis serveis públics, en l'ambit de les competencias de I'Ajuntament de 
Barcelona, la Societat rep d'aquest, el financament pressupostari, el qual es reflecteix 

a l'epígraf d'ingressos "Subvencions d'explotació incorporadas al resultat de l'exercici" 

del compte de perdues i guanys. ""'~ .... 
, / ....... :.}'\....., 1,~,' ' 

,/ -~ ) \ ~ ~···-;·. ;¡_ ~ ...... , •• 

~
::;.. (·, - . ~-(,- ~.;. \, 
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Les subvencions no reintegrables relacionadas amb l'adquisició de l'immobilitzat 
material s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització deis 

corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa 

per deteriorament o baixa en balan9. 

O'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionadas amb despases 

especifiques es reconeixen en el compte de perdues i guanys en el mateix exercici en 
que es meriten les corresponents despases. 

4.8 - Provisions i contingencias 

La Societat reconeix comptablement una provisió per passiu contingent quan té una 

obligació present sorgida coma conseqüencia de successos passats, es probable que 

puguin produir-se perjudicis patrimonials per a la Societat i l'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 l'import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer 

l'obligació, registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una despasa 

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 - lngressos i despeses 
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Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre, i 

representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc 

ordinari de la seva activitat, deduint els descomptes, l'impost sobre el valor afegit i 

altres impostes relacionats amb les vendes. 

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

requisits: 

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

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

• El grau de realització de la transacció pot ser valorat amb fiabilitat. 
• Els costos incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins 

a completar-la poden ser valorats amb fiabilitat. 

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

• Vendes de publicitat. 

• lngressos 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 contractas signats i 

factures emeses. 

4.10 - Medi ambient 

Les despases derivadas de les actuacions empresarials que tenen per objecte la 
protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de 

l'exercici en que s'incorren. No obstant aixo, si su posen inversions coma conseqüencia 

d'actuacions per a minimitzar !'impacte o la protecció i mil lora del medi , ete~s 
y - ~ ; . ;'~ 

comptabilitzen com a majar valor de l'immobilitzat. 
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No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despases de caracter mediambientat ates 

que no existeixen contingencias relacionadas amb la protecció del medí ambient. 

4.11 - Operacions amb entitats vinculadas 

Amb caracter general, les operacions amb entitats vinculadas es comptabilitzen en el 

seu moment inicial pel seu valor raonable. Si el preu fixat difereix del seu valor raonable, 

la diferencia es registra atenent a la realitat economica de l'operació. La valoració 

posterior es realitza d'acord amb el previst a la normativa corresponent. 

Nota 5 - GESTIÓ DEL RISC FINANCER 

Les activitats de la Societat es traben exposades a diversos riscos financers: risc de 

credit, risc de tipus d'interes i risc de liqulditat. 

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

a) Risc de crédit 

El risc de crédit es traba a l'efectiu i a equivalents de l'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 crediticia deis 

clients, considerant la seva posició financera, !'experiencia passada i altres factors. 

b) Risc de tipus d'interes 
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e) Risc de liquiditat 

lnformació i Comunicació 
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La Societat realitza una gestió prudent del risc de liquiditat que implica la 

disponibilitat de financ;:ament per un import suficient per atendre a les seves 

obligacions. 

La Direcció realitza un seguiment de les previsions 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 l'epígraf de l'immobilitzat 

intangible es detallen a continuació: 

EXERCICI 2018: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2018 

Addicions 

Baixes 

Saldo a 31.12.2018 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2018 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Baixes 

Saldo a 31.12.2018 

VALOR NETA 31.12.2018 

Memoria 2018 
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Concessions, 

patents, llicencies, 

marques i similars 

(-) 0,23 

(-) 0,23 

0,23 

0,23 

0,00 

-22-

Aplicacions 

informatiques 

935.017,68 

39.603.14 

(-) 20.842.47 

953.778,35 

(-) 744.744,02 

(-) 74.661,94 

20.842.47 

(-) 798.563,49 

Total 

935.017,45 

39.603,14 

(-) 20.842.47 

953.778,12 

(-) 744.743,79 

(-) 74.661,94 

20.842,47 

(-) 798.563,26 
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EXERCICI 2017: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 

Addicions 

Baixes 

Saldo a 31.12.2017 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2017 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Baixes 

Saldo a 31.12.2017 

VALOR NETA 31.12.2017 

Concessions, 

patents, llicencies, 

marques i similars 

244.019,81 

(-) 244.020.04 

(- ) 0,23 

-244.019,81 

244.020.04 

0,23 

0.00 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

Aplicacions 

informatiques Total 

874.082,49 1.118.102,30 

143.470,76 143.470,76 

(-) 82.535,57 (-) 326.555.61 

935.017,68 935.017,45 

-765.085,79 -1.009.105,60 

(-)62.193,80 (-) 62.193.80 

82.535,57 326.555,61 

(-) 744.744,02 (-) 744.743,79 

190.273,66 190.273,66 

6.2 - Les addicions deis d'exercicis 2018 i 2017 inclouen principalment l'adquisició de 

!licencies de software per als sistemas de producció. 

6.3 - Les baixes de l'exercici 2018 corresponen basicament a elements adquirits en els 
exercicis 2002 al 2004 (programes informatics) que es trobaven fora d'ús. 

6.4 - L'import deis elements de l'immobilitzat intangible totalment amortitzats i en ús és 

detalla a continuació: 
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• 

• 

Concessions, patents, !licencies, marques 

i similars 
Aplicacions informatiques 
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2018 2017 

0,00 0,00 

715.162,96 

715.162,96 
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6.5 - Les subvencions rebudes relacionadas amb l'immobilitzat intangible així com els actius 

relacionats es mostren a continuació: 

EXERCICI 2018: 
(Nota 11) 

Baixes Subvencions Cost deis Valor net 

Subvencions de material pendents actius comptable 

rebudes subvencionat traspas (a) relacionats deis actius 

Concessions. patents. marques 

similars 

Aplicacions informatiques 855.053,67 (-) 20.842.4 7 78.247,07 834.211,20 78.247,07 

855.053,67 (-) 20.842.47 78.247,07 834.211,20 78.247,07 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

EXERCICI 2017 

(Nota 11) 

Baixes Subvencions Cost deis Valor net 

Subvencions de material pendents actius comptable 

rebudes subvencionat traspas (a) relacionats deis actius 

Concessions. patents. marques 174.690,00 (-)174.690,00 

similars 

Aplicacions informatiques 831.777,97 (-) 16.327,44 85.861,.51 815.450,53 85.861,51 

1.006.467,97 (-) 191.017.44 85.861,51 815.450,53 85.861,51 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

6.6 - Es política de la Societat contractar totes les polisses d'assegurances que s'estimen 

necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar als 

elements d'immobilitzat intangible 
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Nota 7 - IMMOBILITZAT MATERIAL 
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7.1 - El detall i moviments registrats pels comptes que integren l'epigraf de l'immobilitzat 

material es detallen a continuació: 

EXERCICI 2018: 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2018 

Addicions 

Baixes 

Saldo a 31.12.2018 

AMORTITITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo a 1.1.2018 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Baixes 

Saldo a 31.12.2018 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2018 

EXERCICI 2017: 

Memoria 2018 

Mar<; 2019 

COST ACTIVAT 

Saldo a 1.1.2017 

Addicions 

Baixes 

Saldo a 31.12.2017 
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lnstal·lacions 

tecniques i altre 

immobilitzat material 

13.375.601,91 

284.858,22 

(-) 1.946.636,41 

11.713.823,72 

(-) 11.187.803,35 

(-) 723.536,35 

1.946.636,41 

(-) 9.964. 703,29 

1.749.120,43 

lnstal·lacions 

tecniques i altre 

immobilitzat material 

12.678.456,01 
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AMORTITITZACIÓ ACUMUlADA 

Saldo a 1.1.2017 

Dotació a l'amortització de l'exercici 

Baixes 

Saldo a 31.12.2017 

VALOR NET COMPTABLE A 31.12.2017 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

(-) 11.185.074,17 

(-) 601.887,49 

599.158,31 

(-) 11.187.803,35 

2.187. 798,56 

7.2 - Les addicions deis exercicis 2018 i 2017 corresponen principalment a l'adquisició de 
material audiovisual i equipament informatic. 

7.3 - Les baixes de l'exercici 2017 corresponen a equipament audiovisual, mobiliari i equips 
informatics adquirits en els exercicis 2002 al 2004 totalment amortitzats i obsolets. 

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

2018 2017 

• lnstal·lacions i Equips televisió 6.707.859,29 8.611.128,29 

• Mobiliari 583.504,79 581.464,43 

• Equlps informatics 495.732,67 432.326.96 

• Altres instal·lacions 442.631,76 403.301,69 

8.229. 728,52 10.028.221,37 

7.4 - Les subvencions rebudes relacionadas amb l'immobilitzat material, aixi com els actius 

relacionats es mostren a continuació: 
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EXERCICI 2018: 

Baixes 

Subvencions de material 

rebudes subvencionat 

• lnstal·lacions tecniques i 
equips de televisio 10.639.575,51 (-) 1.922.112,52 

• Mobiliari 662.062,48 (-) 24.523,89 

• Equips lnformatics 551.672,86 

11.853.310,85 (-) 1.946.636,41 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

EXERCICI 2017: 

Baixes 

Subvencions de material 

rebudes subvencionat 

• lnstal·lacions tecniques i 
equips de televisio 10.430.235,58 (-) 62.496,39 

• Mobiliari 662.258,19 (-) 2.035,61 

• Equips lnformatics 545.597,98 (-) 5.686,12 

11.638.091,75 (-) 70.218,12 

(a): bruts de l'efecte impositiu. 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

(Nota 11) 

Subvencions 

pendents Cost deis actius 

traspas (a) relacionats 

636.964,21 8.717.462,99 

36.170,34 637.538,59 

26.263,71 551.672,86 

699.398,26 9.906.674,44 

(Nota 11) 

Subvencions 

pendents traspas Cost deis actius 

(a) relacionats 

672.883,12 10.367.739,19 

40.440,73 660.222,58 

34.706,11 539.911,86 

748.029,96 11.567.873,63 

Valor net 

comptable deis 

actius 

636.964,21 

36.170,34 

26.263,71 

699.398,26 

Valor net 

comptable deis 

actius 

672.883,12 

40.440,73 

34.706,11 

748.029,96 

7.5 - Es política de la Societat contractar tates les polisses d'assegurances que s'estimen 

diferents actius de la Societat. 
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7.7 -
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Segons resolució adoptada per l'alcaldia en data 4 d'octubre de 2006, I'Ajuntament de 

Barcelona ha cedit l'ús gratu'it de la planta baixa i primera de la finca del carrer 

Almogavers núm. 177 seu de l'entitat i de les seves instal·lacions pera destinar-les a 

estudis i dependencias de Barcelona Televisió, per un termini de 20 anys a comptar a 

partir de 1'1 de gener de 2006 

Nota 8 - ACTJUS 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 31.12.2018: 

Memoria 2018 
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ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstacs i partidas a cobrar 

Actius financers a 31.12.2017: 

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstacs i partidas a cobrar 

- 28-

Crédits, 

derivats 

i altres 

9.282.603,59 

9.282.603,59 

Crédlts, 

derlvats 

1 altres 



betevé 
lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

8.2 - Actius financers a llarg termini 

Els actius financer a llarg temini durant el 2018 no han tingut cap moviment 

EXERCICI 2017 

Saldo a 01.01.2017 

• Regularització saldo 

Saldo a 31.12.2017 

2.067.159,69 

(-) 2.067.159,69 

En l'exercici 2017 es van regulartizar els imports satisfets en relació a I'IVA deis 

exercicis 2012, 2013 i 2014, vinculats a les provisions constitu"ides pel mateix concepte 

i el mateix import que es van descriure a la Nota 12.5 i 13 d'aquell exercici. En aquesta 

partida es van registrar els pagaments deis acords de liquidació derivats de les actes 

incoadas per I'Administració en concepte d'IVA. 

8.3 - Actius financers a curt termini 

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

2018 2011 

• Clients per vendes i prestacions de 
serveis 120.800,10 183.168,00 

• Clients empresas del grup 
associades (nota 15.2) 8.401.576,26 7.329.253,61 

• Altres actius financers (Nota 8.6) 760.227,23 59.536,84 

9.282.603,59 7.571.958,45 

8.4 - L'epígraf de "Ciients per vendes i prestacions de serveis" presenta el següent detall 
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2018 2017 

• Media Planing Group 3.247,39 

• Carat España S.A . 490,05 

• Bcn Audiovisual, S.L. 42.636,00 

• Arena Media Com. España 10.890,00 39.568,70 

• Havas Media Group Spain S.A . 34.229,33 4.377,78 

• Badalona Comunicació S.A . 4.337,85 8.675,70 

• Transports de Barcelona 18.150,00 

• El Periodico de Catalunya 20.255,77 

• Consorci I'Auditori i Orquetra 4.840,11 4.838,25 

• Hermas Comunicacions S.A. 3.898,62 

• La Farga Gestió Equip. Mpai.S.A. 4.337,85 4.337,85 

• Dasare Grup - Gres 2.420,00 

• C.P.M. Audioisuals Drac Magic 3.267,00 

• 30 Segundos S.L. 4.840,00 

• Casa Ametller 28.234,14 

• Omnicom Media Gruop 6.050,00 

• Tacdotze Epe 3.388,00 

• Valles Oriental Televisió 4.719,00 

• Tatuan Ceramicas y Complementos SL 1.996,50 

• Junta Constructora del Temple 1.597,20 

• JP Pro Barcelona Sl 1.210,00 

• Al tres 14.970,12 22.164,89 

120.800,10 183.168,00 

8.5 - Els moviments de l'exercici 2018 deis comptes correctors, els quals es presenten nets 

dins els comptes a cobrar, representatius de les perdues per deteriorament deis clients 

per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació: 

• Provisions per deteriorament a 1'1.1.2018 

• Correcció valorativa per deteriorament exercici 2018 
(Nota 14.2) 

• Provisions per deteriorament a 31.12.2018 

EXERCICI 2017 

Memoria 2018 

Marc 2019 

• Provisions per deteriorament a 1'1.1.2017 

• Correcció valorativa per deteriorament exercici 2017 

• Regularització saldos de dubtos cobraments 

provisionats del 2004 al 2012 

• Provisions per deteriorament a 31.12.2017 
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Donada l'antiguitat deis saldos a cobrar de dubtos cobrament, durant l'exercici 2017 la 

societat va procedir a la regularització deis saldos provisionats entre el 2004 i el 2012. 

8.6 L'import classificat com a Altres actius financers correspon als diposits realitzats per 

l'anunci de recurs de suplicació i els imports de les condemnes a les sentencies perles 

demandes en reconeixement de dret i quantitat (Nota 13.2) 

Nota 9 - FONS PROPIS 

9.1- El capital social d'INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SOCIETAT 
PRIVADA MUNICIPAL esta representat per 2.425 accions de 601,01 euros, nominativas, 

totalment desemborsades i intransferibles a persona diferent de l'únic titular (Excm. 
Ajuntament de Barcelona). 

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

• Reserva legal 

• Reserves voluntarias 

2018 

280.809,80 
1.066.230,55 

1.347.040,35 

2017 

280.809.80 
1.066.230,55 

1.347.040,35 

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 l'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 compensacló de perdues en el casque no existeixin altres 

reserves disponibles suficients per a aquest fi. 

9.4 - En data 31 de desembre 2018 I'Ajuntament de Barcelona va autoritzar a la Societat 

unes aportacions de fons extraordinarias per un import de 4.096.366,16 euros per 

restablir l'equilibri patrimonial una vegada registradas les provisions per les 
contingencias derivadas de les sentencies judicials (nota 12 i 13). 

Memoria 2018 
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En data 30 de desembre 20161'Ajuntament de Barcelona va autoritzar a la Societat una 

transferencia de capital extraordinaria per un import de 2.000.000,00 euros per 

restablir l'equilibri patrimonial. 

Nota 10 - PASSIUS FINANCERS 

10.1 -Categories de passius financers 

El valor en !libres de cadascuna de les categories de passius financers es detallen en el 

quadre següent: 

Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2018 

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Deutes amb 

entítats de Derivats 1 

Categoría credlt altres Total 

Garantías rebudes a llarg 

termini 14.585,93 14.585,93 

- 14.585,93 14.585,93 

L'import comptabilitzat a passius financers a llarg termini, corresponen a la garantía 

definitiva per compliment deis contractes seguidament relacionats : 

Memoria 2018 

Man; 2019 

EXPEDIENT 

180027 
180034 

180052 
180067 

Categoría 

CREDITOR VENCIMENT 
Audio Video Central Media 31.12.2019 
LMI 31.12.2019 

Alguna Pregunta Més 30.09.2021 
Miscelanius 31.12.2022 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 

entitats de 

credit 

Derivats 1 

al tres 

Débits i partidas a pagar 1. 786.984,69 

1.786.984,69 
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5.522,25 
4.915,18 

1.648,50 
2.500,00 

14.585,93 

Total 
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Detall deis passius financers a 31 de desembre de 2017 

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI 

Deutes amb 

entitats de Derivats i 

Categoria crMit al tres Total 

Garantles rebudes a llarg 

termini 6.657,89 6.657,89 

- 6.657,89 6.657,89 

L'import comptabilitzat a passius financers a llarg termini, corresponen a la garantia 

definitiva per compliment del contracta número 160075 signat amb Unitronics 

Comunicaciones S.A. i venciment 31 de desembre 2018. 

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Deutes amb 

entitats de Derivats i 

Categoria crMit al tres Total 

Debits i partidas a pagar - 3.035.238,51 3.035.238,51 

- 3.035.238,51 3.035.238,51 

10.2 - Passius financers a curt termini 

Memoria 2018 
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10.2.1- La composició deis debits i partides a pagar a 31 de desembre de 2018 és el següent: 

Altres 

passius 

Categories financers Total 

Debits i partidas a pagar 

- Prove"idors d'immobilitzat 20.408,15 20.408,15 

- Deutes a curt termini transformables en 

subvenclons (subv. UE) 126.065,63 126.065,63 

- Garanties a curt termini 2.520,50 2.520,50 

- Prove"idors 1.591.390,21 1.591.390,21 

- Prove"idors, empresas del grup i associades 

(Nota 15.2) 

- Remuneracions pendents de pagament 46.600,20 46.600,20 

1.786.984,69 l. 786.984,69 

La composició d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2017 era la següent: 

Memoria 2018 
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Categories 

Debits i partidas a pagar 

- Provei"dors d'immobilitzat 

- Deutes a curt termini transformables en 

subvencions (subv. UE) 

- Garantías a curt termini 

- Provei"dors 

- Provei"dors, empresas del grup i associades 

(Nota 15.2) 

- Remuneracions pendents de pagament 
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Altres 

passius 

financers 

288.988,29 

111.234,38 

9.777,46 

2.584.976, 77 

13.462,46 

26.799,15 

3.035.238,51 

Total 

288.988,29 

111.234,38 

9.777,46 

2.584.976, 77 

13.462,46 

26.799,15 

3.035.238,51 
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lnformació sobre el període mitja de pagament a prove"idors. Disposició addicional 

tercera "Deure d'informació" de la Llei 15/2010 

2018 2017 

Di es Di es 

Període mig de pagament a prove"idors 20,88 -12,19 

Rati de les operacions pagades 20,69 -14,52 

Rati de les operacions pendents de pagament 24,82 10,93 

lmport (euros) lmport (euros) 

Total pagaments realitzats 13.844.416,87 21.908.791,21 

Total pagaments pendents 673.256,17 2.210.385,98 

La informació que es presenta en el 2018, és la requerida segons Real Decret 
1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Real Decret 635/2014, de 25 de 
julio!, per la que es desenvolupa la metodología del calcul del periode mig de pagament 

a prove"idors de les Administracions Públiques i les condicions i procediment de retenció 

de recursos deis regims de financ;:ament, previstos a la Llei Organica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 

Les noves normes sobre el calcul van entrar en vigor el passat 1 d'abril de 2018, raó per 

la qual les dades d'ambdós exercicis (en el referent al període mig de pagament i als 
ratis de les operacions) no són comparables. 

10.2.3 - La Societat durant els exercicis 2018 i 2017 no ha formalitzat cap polissa de crédit ni 

cap operació d'endeutament. 

Nota 11 - SUBVENCIONS. DONACIONS 1 LLEGATS REBUTS 

11.1 - Els moviments registrats l'exercici 2018 en l'epígraf de subvencions, donacions i llegats 

rebuts es resumeixen tot seguit: 

Memoria 2018 

Marc;: 2019 
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Saldo a 1.1.2018 

Addicions de l'exercici (netes de l'efecte impositiu) 

(Nota 15.1) 

lmputació a resultats de l'exercici 

Efecte impositiu de la imputació (Nota 12.3) 

Saldo a 31.12.2018 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

625.418,58 

243.346,09 

(-) 380.707,39 

95.176,85 

583.234,13 

Els moviments registrats de l'exercici 2017 van ser els següents: 

Saldo a 1.1.2017 

Addicions de l'exercici (netes de l'efecte impositiu) 

(Nota 15.1) 

lmputació a resultats de l'exercici 

Efecte impositiu de la imputació (Nota 12.3) 

Saldo a 31.12.2017 

714.993,81 

224.771,39 

(-) 419.128,83 

104.782,21 

625.418,58 

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

Concepte 

Equipament audiovisual. informlltic mobillari 

altre immobilitzat 

Equipament audiovisual. informlltic mobiliari i 

altre immobilltzat 

Equipament audiovisual. informlltic moblllari i 

altre immobllltzat 

Equipament audiovisual. informlltic moblllari 

altre immobllltzat 

Equipament audiovisual. informlltic moblllari i 

altre immobllltzat 

Equipament audiovisual. informlltic moblllari 

altre immobllltzat 

Equipament audiovisual. informlltic moblliari 

altre immobllltzat 

Equipament audiovisual. informlltic moblllari i 

altre immobllitzat 

Equipament audiovisual. informlltic moblllari i 

altre immobilitzat 

Equipament audiovisual. informlltic mobiliari i 

altre immobilltzat 

Equipament audiovisual. informlltic 

Mobiliari i altre immobllltzar 
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Ens Públlc 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 
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Data lmport 

concessiO concedit 

2002 634.606.05 

2003 1.650.000.00 

2004 110.700.00 

2005 4.627.874.00 

2006 915.264.26 

2007 420.286.48 

2008 1.279.379.06 

2009 252.076.84 

2010 

2011 

2012 
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Equlpament audiovisual. lnformlltic 

Mobillari i altre lmmobllltzar Ajuntament de Barcelona 

Equlpament audiovisual. !ludio, informlltlc 

Moblllarll altre lmmobllltzat Ajuntament de Barcelona 

Equipament audiovisual, !ludio, informlltic 

Mobiliarii altre lmmobllltzat Ajuntament de Barcelona 

Equlpament audiovisual, !ludio, lnformlltic 

Mobillarll altre lmmobllltzat Ajuntament de Barcelona 

Equipament audiovisual, !ludio, informlltic 

Moblllarl 1 altre lmmobllltzat Ajuntament de Barcelona 

Equipament audiovisual, lnformlltic moblllari 

altre lmmobilltzat Ajuntament de Barcelona 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

2013 150.000.00 

2014 774.999,99 

2015 299.6B4.34 

2016 299.B13,70 

2017 299.695,19 

201B 324.461,45 

12.965.B42,23 

11.3- Subvencions d'explotació incorporadas al resultat de l'exercici presenta el següent 

detall: 

2018 2017 

Transferencias corrents de I'Ajuntament 
de Barcelona (Veure Nota 15.1) 6.688.132,97 16.869.480,00 

6.688.132,97 16.869.480,00 

Nota 12 - SITUACIÓ FISCAL 

12.1- La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de desembre de 2018 

és la següent: 

a) lmpost sobre el Valor Afegit: 
• Quota a tornar d'agost. setembre, novembre i desembre 

2017 i octubre, novembre i desembre 2018 
b) lmpost sobre beneficis diferit 

e) lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques: 
• Retencions liquidació mes de desembre 2018 

d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2018 
e) Retencions i pagaments a compte de l'lmpost sobre beneficis 

2018 
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Saldos 
deutors 

1.756.481,81 

194.411,40 

Saldos 
creditors 

194.411,40 
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La composició deis comptes d'Administracions Públiques al 31 de desembre de 2017 

és la següent: 

Saldos Saldos 
deutors creditors 

a) lmpost sobre el Valor Afegit: 

• Quota a tornar d'agost. setembre. novembre i desembre 
2017 1.336.643,14 

b) lmpost sobre beneficis diferit 208.472,89 208.472,89 
e) lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques: 

• Retencions liquidació quart trimestre de 2017 88.829,70 
d) Organismes de la Seguretat Social: 

• Assegurances socials desembre 2017 26.870,24 
e) Retencions i pagaments a compte de l'lmpost sobre beneficis 

2016i2017 190.969,48 

1.736.085,51 324.172,83 

12.2 - La conciliació de l'import net d'ingressos i despases de l'exercici ambla base imposable 

de l'lmpost sobre beneficis és la següent: 

EXERCICI 2018: 

lngressos i despases de l'exercici 

lmpost sobre Societats 

Diferencies permanents 

Diferencies temporanies 

- amb origen en l'exercici 

- amb origen en exercicis anteriors 

Compensació 81 negativas d'exercicis 

anteriors 

Base imposable (resultat fiscal) 

Memoria 2018 
Marc 2019 

Compte de Perdues i Guanys 

-5.173.930,67 

Augments Disminucions 

14.061,49 0.00 

35.817,09 0,00 

0,00 0,00 

6.052.526,19 1.140.981,06 

0,00 229.954,66 

0,00 (-) 442.461,62 
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lngressos i despases directament 

lmputats patrimoni net 

-42.184,45 

Augments Disminucions 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

285.530,54 0,00 

0,00 243.346,09 
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Despesa per impost sobre societats. En el següent quadre es mostra la conciliació entre 
el resultat comptable abans d'impostos i la quota a ingressar o a retornar: 

EXERCICI 2018 

RESULTAT COMPTABLE ABANS D'IMPOSTOS 

DIFER~NCIES PERMANENTS: 

(+)Generadas a l'exercici 

DIFER~NCIES TEMPORARIES: 

(+) Amb origen en l'exercici 

(-) Amb origen en exercicis anteriors 

(-) Reversió amortitzacions no dedu"ibles 2013 i 2014 

BASE IMPOSABLE PR~VIA 

(-) Compensació BIN 

BASE IMPOSABLE 

Quota integra 25% 

Deduccions 

Quota liquida 

(-) Retencions i pagaments a compte 

LIQUID A PAGAR 1 (TORNAR) 

-5.159.869,18 

35.817,09 

6.052.526.19 

(-) 1.347.128,90 

-23.806,82 

-442.461,62 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-31.768,00 

-31.768,00 

La despesa per l'lmpost sobre beneficis de l'exercici 2018 presenta la següent 
composició : 

• lmpost corrent 

• lmpost diferit (-) 14.061,49 

12.3 - lmpostos diferits 
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Els actius per impostas diferits corresponen a les bases imposables negativas 
pendents de compensar i les deduccions pendents d'aplicar, així com les 

amortitzacions pendents de deduir deis exercicis 2013 i 2014, amb ellímit deis passius 
per impostas diferits amb el mateix termini de reversió. El moviment presentat durant 

l'exercici ha estat els següents: 

Saldo a 1 de gener 

Addicions 

Baixes 

Saldo a 31 de desembre 

2018 

208.472,89 

(-) 14.061,49 

194.411,40 

2017 

238.331,31 

(-) 29.858,42 

208.472,89 

Els passius per impostas diferits, així com el seu moviment durant l'exercici, han estat 

els següents: 

2018 2017 

Saldo a 1 de gener 208.472,89 238.331,30 

Addicions (Nota 11.1) 81.115,37 74.923,80 

Baixes (Nota 11.1) (-) 95.176,86 (-) 104.782,21 

Saldo a 31 de desembre 194.411,40 208.472,89 

El saldo al tancament de l'exercici reflecteix l'efecte impositiu corresponent a les 

subvencions de capital que es mantenen registradas al 31 de desembre, considerant 
un tipus impositiu del 25%. 

12.4- Les bases imposables negativas pendents de compensació al 31 de desembre de 2018 

són les següents: 
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2013 

2017 

2018 

Exercici 
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Milers 

d'euros 

101.480,96 

56.049,95 

442.461,62 

599.992,53 
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Addicionalment queden pendents d'aplicar deduccions amb origen en els exercicis 

2015, 2016, 2017 i 2018 per donatius a entitats sense anim de lucre per import de 

9.146,76 euros i deduccions per reversió de les mesures temporals relativas a les 

amortitzacions no dedu"ibles en 2013 i 2014 per import de 4.047,16 euros. 

12.5 - En data 25 de gener 2013, la Societat va rebre una comunicació d'inici d'actuacions de 

comprovació i investigació sobre les liquidacions d'IVA deis mesos d'octubre i 

novembre de 2012. 

Durant l'any 2013 van ser notificadas a la Societat ampliacions de les actuacions 

inspectores corresponents als mesos de gener a setembre i desembre de 2012 i de 

genera juny de 2013. 

Un cop finalitzades les actuacions inspectores, el 6 de novembre de 2013, !'Agencia 

Tributaria va estendre acta, signada en disconformitat per la Societat. en concepte 

d'IVA deis perfodes revisats (gener de 2012 a juny de 2013, ambdós inclosos). 

L'esmentada acta va fixar un deute trlbutari de 1.825.303,66 euros en concepte de 

quota més 119.327,91 euros en concepte d'interessos de demora (fins a la data de 

l'acta), fixant aixf un deute total de 1.944.631,57 euros. 

El fonament tecnic d'aquesta liquidació emesa per la lnspecció era que, en base a un 

informe emes per la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de 

6 de juliol de 2012 sobre la tributació de I'IVA de l'activitat deis ens públics, 

I'Administració considera que la Societat té a afectes d'aquest impost el caracter 

d'empresa dual", jaque realitza actjyjtats "economigues" (subjectes a IV A) i activitats 

no "economigues" (no subjectes a IV A). 

En base a aquest caracter d'empresa "dual", la inspecció va establir que la Societat 

només es podía deduir I'IVA suportat en el desenvolupament de les activitats 

"economiques" subjectes a aquest impost. i pera determinar I'IVA suportat dedu"ible, 

en la referida liquidació va aplicar la denominada "regla de la prorrata", que calculava 

el percentatge de I'IVA dedu"ible en funció de la proporció entre: 

Memoria 2018 
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- per una banda, els ingressos subjectes i no exempts d'IVA per la inserció de 

publicitat i, 
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En concret, aplicant aquesta regla de la prorrata en la liquidació realitzada per la 

inspecció, es va considerar dedui"ble en les liquidacions de l'exercici 2012 i deis mesas 
de gener a juny de 2013, només el percentatge del 4,09% de I'IVA suportat per la 

Societat. 

El 22 de novembre de 2013, la Societat va presentar al·legacions a l'acta d'lnspecció. 

Les al·legacions van ser desestimadas per 1' Agencia Tributaria segons resolució de data 

23 de gener de 2014, notificada a la Societat el 24 de gener de 2014. 

En data 24 de febrer de 2014, la Societat va presentar reclamació económico

administrativa davant el Tribunal Economic Administratiu Central (TEAC) contra 

aquesta resolució. Els motius d'al·legació van ser: 

l. lnaplicabilitat del concepte d'empresa "dual" a la Societat ates !'existencia d'una 
única activitat economica, de caracter empresarial i plenament subjecte a IV A. 

2. Incorrecta determinació del sistema de calcul de I'IVA suportat dedui"ble, jaque no 
es pot aplicar novament la regla de la prorrata per ser contraria a la Llei 37/1992 

de I'IVA i a la Directiva Europea sobre imposició indirecta: a més de no ser aplicable 
aquesta regla de la prorrata als suposits de realització d'activitats economiques 

subjectes a IVA i activitats no economiques no subjectes a aquest impost. 
3. Principi de Reserva de Llei establert a la Llei General Tributaria i a la Constitució 

Espanyola. Obligació de determinar per Llel un criteri de deducció de I'IVA suportat 
en el cas de subjectes passius que realitzin activitats subjectes i no subjectes a 
IV A. L'efecte di recte vertical de les directivas europees no pot ser aplicat per I'Estat 

espanyol de forma inversa. 

La Societat, en base a opinions tecniques recavadas, va considerar que era 

probable que la reclamació presentada davant el TEAC el 24 de febrer de 2014 no 

fos estimada. En previsió que al final del procés jurídic, de resolució i duració difícil 

de precisar, s'hagués de fer frontales obligacions derivadas de l'acta incoada per 

I'Administració, la Societat va registrar, amb carrec al compte de perdues i guanys 

de l'exercici 2013 (5.364.485,56 euros) i com increment del seu actiu immobilitzat 

(25.638,38 euros per I'IVA de compres d'immobilitzat financ;:ades amb 

subvencions), els efectes que es van derivar en aquell exercici, van ser els que 

seguidament es detallen: 
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Provisió de l'acta incoada per 

I'Administració: 

- Principal 

- lnteressos fins la data de l'acta (6 de 

novembre de 2013) 

- lnteressos addicionals fins el 31 de 
desembre de 2013 

- Estimació de la quota a ingressar que 

resultaría del període 1 de juliol a 31 de 
desembre de 2013 (període fora de 

l'acta incoada), en el suposit de 

mantenir els criteris de I'Administració 

Deteriorament deis saldos pendents de 

cobrament en concepte d'IVA: 

Quart trimestre 2012 

1/1/2013 a 30/6/2013 

1/7/2013 a 31/1212013 

lnformació í Comunicació 
de Barcelona SA spm 

1.825.303,66 

119.327,91 

9.747,52 

59.160,37 

880.294,23 

1.259.672,31 

1.236.617,94 

2.013.539,46 

3.376.584,48 

5.390.123,94 

El 18 de febrer de 2014, la Societat va rebre notificació de !'Agencia Tributaria d'inici 

d'actuacions de comprovació i inspecció sobre les liquidacions d'IVA deis mesos de 

juliol a desembre de 2013. Sobre aquest periode ICB va signar acta de disconformitat 

el dia 4 de juliol de 2014 i després de ser desestimadas per part de !'Agencia Tributaria 

les al·legacions presentadas, el 12 de novembre de 2014 es va interposar davant del 

TEAC reclamació economice-administrativa. 

La Societat va rebre durant tot l'exercici 2014 notificacions de !'Agencia Tributaria 

d'inici d'actuacions de comprovació i inspecció sobre les liquidacions mensuals d'IVA 

deis mesas degenera novembre de 2014. S'han presentat al·legacions per cadascuna 

d'elles que han estat tates desestimadas. Seguint el mateix procediment que en les 

anteriors actuacions, la Societat ha interposat davant del TEAC reclamacions 

economico-administratives. 



betevé 
Provisions realitzades 2014 

- lnteressos de quotes d'IVA deis 

meses de juliol a desembre de 2013 
meritats en l'exercici 2014 

- Diferencia en el calcul de rati 

economic del 2013 (3,01 al 3,10%) 

- Estimació de les quotes a ingressar 
que resulta de l'exercici 2014 

- lnteressos de les quotes de l'exercici 
2014 

Deteriorament de saldos 

- Genera desembre 2014 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

7.847,24 

2.923,06 

47.798,43 

529,78 59.098,51 

2.802. 793,58 2.802. 793,58 

2.861.892,09 

Durant l'exercici 2015 la Societat va dotar i aplicar les següents provisions: 

Devolució en concepte de diferencia en 

el calcul de rati economic del 2013 

Retrocés de la provisió de les quotes 

corresponents a l'exercici 2014 per 

canvi de criteri en el calcul 

Diferencia interessos de la quota 

desembre 2014 

(-) 2.391,60 

(-) 3.508,68 

422,00 (-) 5.478,28 

La modificació en l'article 7.8 de la Llei 37/92 de I'IVA aprovada perla llei 28/2014 de 

27 de novembre, va disposar que, a partir de 1'1 de gener de 2015, en l'ambit de les 

televisions i radios públiques, es consideren subjectes a IVA les activitats que generin 

o siguin susceptibles de generar ingressos de publicitat no provinents del sector públic. 
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lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

L'1 de desembre de 2017, el TEAC va notificar a la Societat la corresponent Resolució 
en relació a la Reclamació economica administrativa presentada per ICB, i en la mateixa 

va determinar el següent: 

• No aplicació de la no subjecció a I'IVA regulada a l'article 7.8° de la Llei del IVA 
en relació a les activitats d'elaboració i emissió de la programació televisiva 

realitzades per ICB, donat que ICB no realitza funcions públiques, ni te atribu"ides 

prerrogativas de poder públic (element subjectiu per l'aplicació de la no 

subjecció a I'IVA). Dites prerrogativas de poder públic se les reserva 

I'Ajuntament de Barcelona, donat que es ell, a través de l'aprovació del contracta 
programa, qui defineix els objectius generals de la funció de servei públic (tipus 

de programació, principis que inspiren la mateixa, número d'hores de 

programacló i de publicitat, etc.). 

Per tant, el TEAC determina que ICB no actua com a un en dual als efectes del 

IV A. 

• Determina el caracter economic de l'activitat d'elaboració i emissió de la 

programació pública televisiva realitzada per ICB a 1' Ajuntament de Barcelona, 

donat que entén que (i) ICB esta actuant com un empresari, als efectes de I'IVA, 
a !'ordenar per compte propi factors de produccló materials 1 humans per 
l'execució del servei en qüestió, i (ii) ICB presta un servei a I'Ajuntament de 
Barcelona onerós, donat que percep una contraprestació (subvenció) per 
l'execució del mateix. En aquest sentit, el TEAC determina que existeix un vincle 

di recte entre les prestacions de serveis d'elaboració i emissió de la programació 

realitzades per ICB i la contrapartida pagada per part de I'Ajuntament de 

Barcelona (subvenció), basat en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unió 

Europea, Assumpte C-151/13 "Le Rayon d'Or SARL", de data 27 de marí; de 

2014. 

Per tant, la base imposable del servei d'elaboració i emissió de la programació 
prestat per ICB a I'Ajuntament de Barcelona estara constituida per l'import 
corresponent a la subvenció obtinguda, i la mateixa es troba subjecte a I'IVA. 

• Tenint en compte que ICB actua com empresari als efectes del IVA en relació a 
totes les activitats que realitza, i les mateixes queden subjectes a I'IVA, ICB 
disposa del pie dret a la deducció de les quotes de l'tVA suportadas per la 
realització deis serveis de publicitat i cessió de programació propia, així com per 
els serveis d'elaboració i emissió de la programació pública televisiva. 

presentat un recurs contenciós administratiu en contra de la 

!'Audiencia Nacional. 
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lnformació i Comumcació 
de Barcelona SA spm 

Durant l'exercici 2018, 1' Administració Tributaria ha procedit a la devolució de les quotes 
d'IVA ingressades per la societat relativas al procediment inspector corresponent als 

anys 2012 a 2014 per import de 9.589.577,03€ (veure Nota 14.3 Altres resultats). 

Tenint en compte aquesta devolució i que els períodes objecte d'inspecció es traben 

prescrits, el 2 d'octubre de 2018, la societat va presentar escrit de desistiment del 

recurs presentat davant de !'Audiencia Nacional. 

En opinió deis assessors fiscals de la societat el risc de que I'Administració Tributaria 

reabrí procediment inspector corresponent als exercicis 2012 a 2014 és remot. 

La direcció d'ICB, d'acord amb l'opinió deis seus assessors legals, ha decldit retrocedir 
provisions comptabilitzades en exercicis anteriors corresponents a riscos per 

contingencies d'IVA deis exercicis 2012 a 2014 per un import de 413.979,20€ 

Per altra banda, en data 23 de novembre de 2017, la Societat va rebre una comunicació 

d'1nici d'actuacions Inspectores pel període comprés entre 1'1 de gener de 2015 i el 30 

de setembre de 2017. En data 20 de febrer del 2018 la Societat ha rebut comunicació 

d'ampliació de la inspecció als mesas d'octubre a desembre de 2017. 

En atenció a la resolució del TEAC esmentada, la Direcció d'ICB, d'acord amb els seus 
assessors legals, considera probable que !'Agencia Tributarla apliqui el crlteri d'aquest 
tribunal i consideri que I'IVA suportat és totalment dedu"ible pero que s'hagi d'aplicar IVA 

repercutit a les aportacions municipals. 

ICB, per motius d'estricta prudencia, l'exercici 2017 va procedir a comptabilitzar 
provisions per IVA repercutit de les aportacions municipals pels següents imports, 

conceptes i exercicis: 

• de 2012. 2013 i 2014 coma complement de les actas liquidadas en els seu 

moment, es va provisionar un import de 413.979,20 € 
• de gener 2015 a 9 de novembre de 2017 per import de 8.640.571,49€ 
• de 10 de novembre a 31 de desembre 2017 per import de 727.001,86€ 
• per interessos de demora per import de 400.000 euros comptabilitzats 

l'exercici 2017 a l'epigraf "altres resultats" del compte de resultats de 

l'exercici. 

A més a més, per motius d'estricta prudencia i també 
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lnformactó i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

El resultat de les declaracions complementarias presentadas per ICB tenen el caracter 

de pagament a compte sobre l'import que pugui esdevenir de les liquidacions per 
l'actuació inspectora. 

Per últim, el 9 de novembre de 2017, es va publicar a la Llei de Contractas del Sector 

Públic una nova modificació de la Llei d'IVA. 

Aquesta modificació deis articles 7.8°, 78 i 93 de la Llei de I'IVA torna a canviar el criteri 

a partir del10 de novembre del 2017. La Llei a partir d'aquesta data considera que les 

activitats de les televisions públlques són d'interes general i que les subvencions que 

reben no estan vinculadas a preu. Per tant, les subvencions deixen de ser consideradas 

contraprestacions d'un servei i no tenen IVA repercutit. 

D'una altra banda, la Llei canvia en la regulació del IVA de les societats duals, eliminant 

l'articulat que considerava que l'activitat de les televisions públiques no era dual sempre 

que obtinguessin ingressos publicitaris. 

La Llei només exclou de la dualitat als serveis públics de foment de la cultura (lletra A 

de l'article 78.2.3) i no els d'interes general (lletra B del mateix article) on queden 

emmarcades les televisions públiques d'acord amb el que s'estipula en el preambul de 

la Llei. 

L'any 2017 la direcció de la societat va considerar que existía un risc probable de que 

ICB fas considerada dual amb activitats economiques i no economiques aplicant-se un 

criteri limitatiu del dret a deducció de les quotes suportadas d'IVA i va quantificat aquest 

risc pel període de 10 de novembre a desembre 2017 en 727.001,87€ efectuant la 

corresponent provisió. 

Durant l'exercici 2018, I'Administració Tributaria ha procedit a la devolució de tates les 

quotes d'IVA suportadas sol·licitades perles radio-televisions públiques Aquest fet ha 

assessors ha procedit a retrocedir les provisions 

import de 727.001,87€. 
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12.6-

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

Per tant la societat ha registrat com a com excessos de provisions al compte de perdues 

i guanys els següents imports: 

Excés provisions iva exercicis 2012 -2013 i 2014 

Excés provisions iva del període novembre desembre 
2017 

Total excessos de provisions 

Resum provisions per contingencias d'iva: 

EXERCICI 2018 

Provisions per contingencias d'IVA a 1.1.2018 
Retrocés provisions iva exercicis 2012 -2013 i 2014 

(Nota 13.1) 

Retrocés provisions iva del període novembre 

desembre 2017 (Nota 13.1) 

Saldo a 31.12.20018 per contingencias d'IVA 

EXERCICI 2017 

Provisions contingencias d'IVA 1.1.2017 

Regularització imports liquidats {deis exercicis 

2012,2013 i 2014) Nota 8.2 i 13 
Provisions contingencias IVA exercici (2012 a 2017) 
Liquidacions completaries presentadas i pagades 

exercicis 2015, 2016 fins setembre 2017 

Provisions per contingencias d'IVA 31.12.2017 (Nota 

13.1) 

413.979,20 

727.001,86 

1.140.981,06 

1.836.152,56 

(-) 413.979,20 

(-) 727.001,86 

695.171,50 

2.067.159,69 

(-) 2.067.159,69 

10.181.552,56 

(-) 8.345.400,00 

1.836.152,56 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos i de cotitzacions a la 

Seguretat Social no es poden considerar definitivas fins que no han estat 

inspeccionadas per les autoritats fiscals o laborals, o ha transcorregut el termini de 

prescripció de quatre anys. 
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Nota 13-

13.1-

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

PROVISIONS A LLARG TERMINI/ PASSIUS CONTINGENTS 

El moviment experimentat per la provisió constituida per la Societat es detalla a 

continuació: 

EXERCICI 2018: 

• Saldo a 1.1.2018 

• Baixa pels imports liquidats en concepte de diferencies 
salaríais i quotes S.S. en execució de sentencies deis 

tribunals del social (sentencies 5304/2017 i 100/2018) 

• Actualització a 31.12.2018 de les provisions per 

demandes davant tribunals del social 
• Retrocés provisions per contingencias d'IVA periode 

2012 - 2014 (Nota 12.5 i 13) 
• Retrocés provisions per contingencias d'IVA periode 

novembre - desembre 2017 

• Saldo a 31.12.2018 

EXERCICI 2017: 

• Saldo a 1.1.2017 

• Liquidació de diferencies salaríais i quotes S.S. de 

personal internalitzat en el 2017 
• Actualització a 31.12.2017 de les demandes davant 

Tribunals del Social 

• Provisions per contingencias d'IVA (Nota 12.5 i 13) 

• Regularització provisions de les actes 2012-2013-2014 
d'iva 

• Saldo a 31.12.2017 

7.561.455,87 

(-) 209.461,96 

6.052.526,19 

(-) 413.979,20 

(-) 727.001,86 

12.263.539,04 

6.176.922,56 

(-) 69.327,28 

1.684.867,72 

1.836.152,56 

(-) 2.067.159,69 

7.561.455,87 

13.2 El saldo al 1 de gener 2018 té com a objecte la provisió deis riscos per contingencias 

d'IVA d'octubre a desembre de 2017 més interessos que es puguin derivar d'aquests 

sales del social de Barcelona que tant la societat com els seus assesso 

com a probables. 
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lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

En el saldo de 31 de desembre 2018 s'han retrocedit provisions per contingencias 

economiques en les declaracions d'IVA deis exercicis 2014 a 2017 segons nota 12.5 i 

s'han afegit provisions per contingencias derivad es deis 56 procediments judicials que 

s'han obert contra la societat en les diferents sales del social de Barcelona que tant la 

societat com els seus assessors han estimat com a probables. 

En els exercicis 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, la Societat ha estat demandada en 

materia de dret i quantitat i per acomiadament per diversos tercers que no formen part 

de la seva plantilla. 

L'1 de maig de 2018 va tenir lloc la internalització per successió empresarial de 173 

treballadors que prestaven serveis informatius i tecnics per a betevé a través de la 

societat BCN Audiovisual, SL. La majar part d'aquests treballadors havien presentat 

demandes laborals (en materia de dret i quantitat) que han mantingut després de la 

internalització. 

En opinió deis assessors legals, el risc per contingencias economiques derivadas 

d'aquests procediments és probable. 

D'acord amb l'opinió deis assessors legals i ates que les sentencies ja dictadas van 

determinar diferencies salaríais a les que solidariament havien de fer front la societat 

cedent i la cessionaria, la direcció d'ICB fins a 31 de desembre de 2017 va 

comptabilitzar provisions per import del 50% del risc estimat. 

El passat 8 de setembre va ser publicat al BOE l'auto de declaració de concurs de 

creditors de la societat BCN Audiovisual, SL. En opinió deis assessors legals de la 

societat, respecte els procediments judicials laborals en els que són parts demandad es 

tant ICB com BCN Audiovisual, SL, si acaben en condemnes solidarias i s'executen 

només contra ICB, la possibilitat que ICB pugui recuperar el percentatge de condemna 

imputable a BCN Audiovisual, SL és molt remot. 

Per aquest motiu, la direcció d'ICB, d'acord amb l'opinió deis seus assessors legals, ha 
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lnformació i Comunicació 
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Els moviments de provisions derivadas d'aquestes contingencias laborals són: 

Saldo a 1.1.2018 

Baixa pels imports liquidats en concepte de diferencies 

salarials i quotes S.S. en execució de sentencies deis 

tribunals del social (sentencies 5304/2017 i 100/2018) 

Actualització a 31.12.2018 de les provisions per demandes 

davant tribunals del social 

Saldo a 31.12.2018 

5.725.303,31 

(-) 209.461,96 

6.052.526,19 

11.568.367,54 

La societat tenia també obert al 2017 un procediment corresponent a una demanda 

presentada per una persona de la plantilla d'ICB que va ser acomiadada per causes 

objectives. Aquesta persona va presentar una demanda en materia d'acomiadament i 

una de quantitat. La demanda d'acomiadament va ser jutjada i es va dictar la sentencia 

núm. 44 7/2017 de data 14 de novembre, perla que es desestima la demanda declarant 

procedent l'acomiadament. La demandant va presentar recurs de suplicació que va ser 

impugnat per ICB. El Tribunal Superior de Justfcia en sentencia 3881/2018 de 2 de juliol 

de 2018 va desestimar el recurs presentat per la part actora. Aquesta contingencia no 

va ser provisionada a l'exercici 2017. 

Nota 14 - INGRESSOS 1 DESPESES 

14.1- Despeses de personal 

L'eplgraf "Despeses de personal" del compte de perdues guanys presenta la 
composició següent: 
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• Sous i Salaris 
• Indemnitzacions 
• Seguretat Social a carrec de 

!'empresa i altres despeses socials 
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lnformació i Comunicació 
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La plantilla mitjana d'INFORMACIÓ 1 COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SOCIETAT 

PRIVADA MUNICIPAL, formada per personal integrament no funcionari, presenta el 

següent detall: 

Grup professional 2018 2017 

l. Alta Direcció 1,00 1,0 
2. Comite de Direcció S,OO s,oo 
3. Caps 8,19 4,S4 

4. Tecnics productius 72,98 8,82 

S. Tecnics de suport 34,73 

6. Tecnics auxiliars 8,2S 2,00 

130,15 21,36 

A 31 de desembre del 2018 hi ha contractada una persona amb discapacitat superior 

al33%. 

La distribució del personal a 31 de desembre de 2018 classificat per categories 

professionals i sexe, és la següent: 

Grup professional Homes Dones Total 

l. Alta Direcció 1,00 1,00 
2. Comite de Direcció 3,00 2,00 s,oo 
3. Caps s,oo s,oo 10,00 

4. Tecnics productius S2,00 S2,99 104,99 
S. Tecnics de suport 36,24 1S,SO S1,74 

6. Tecnics auxiliars 3,0S 8,14 11,19 

100,29 83,63 183,92 

Membres del Consell d'Administració 4 homes, 1 dona, total 5 persones. 
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La distribució del personal a 31 de desembre de 2017, era la següent: 

Homes Dones Total 

1. Director de la Societat 1 1 

2. Directors d'area 3 2 5 

3. Personal comercial 1 Marqueting 2 2 

4. Personal administratiu 1 6 9 15 
informatic/técnic 

10 13 23 

Membres del Consell d'Administració 4 homes, 1 dona, total 5 persones. 

El passat 19 d'octubre de 2017,1a Comissió de Govern de I'Ajuntament de Barcelona va 

aprovar que la forma de gestió deis serveis públics de televisió i radio locals de Barcelona 

seria directa amb mitjans propis a través d'lnformació i Comunicació de Barcelona, SA, 

spm (ICB) i va acordar iniciar el procediment per tal de ter efectiva aquesta determinació. 

Donant compliment a aquest acord, 1'1 de maig de 2018, la societat va assumir la 

prestació amb mitjans propis deis serveis de producció de continguts i programes 

informatius i els serveis técnics de betevé que fins el 30 d'abril prestava BCN Audiovisual, 

S L. 

En aplicació de l'article 44 de I'Estatut deis Treballadors, ICB va subrogar els 173 

treballadors indefinits que es trobaven adscrits a aquests serveis i aquells que en la data 

de referencia prestaven el servei amb contracta de durada determinada. 

Aquest fet és el que justifica l'increment tant de la plantilla com de la despesa de 

personal. 
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14.2- Altres despeses d'explotació 

Presenta el següent detall 

• Arrendaments (lloguer de la senyal de 

televisió i Plataformas digitals) 

• Reparacions i conservació 

• Serveis professionals independents 

• Assegurances 

• Serveis bancarls 

• Publicitat 

• Subministraments 

• Altres serveis 

• Tributs 

• Perdues per deteriorament per 

operacions comercials 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

2018 2017 

542.927,04 513.803,48 
512.483,65 399.925,46 
264.110,07 135.035,74 

22.355,84 14.965,11 
1.562,69 1.248,76 

111.773,64 275.922,13 
165.805,04 150.471,74 

8.645.209,30 14.941.761,05 
8.218,91 7.917,96 

1.346,46 

10.275.792,64 16.441.051,43 

Els contractas de lloguer registrats perla Societat corresponen basicament al transport 

de la senyal d'emissió i tenen els següents terminis: 

EXERCICI 2018 

DESCRIPCIÓ LLOGUER PROVEÍOOR 

Servels d'emlssió 1 gestló del canal múltiple de TDT 

local número 26 referilncla TL018 amb denomlnacló TRADIA TELECOM 

BARCELONA 

Servellntegral de telecomunicaclons. conslstent en RETEVISIÓN I,S.A. 

el transport de senyal entre els estudls Betevé 1 la 

Torre de Collserola 

Servei integral amb equlps par la difusló del 91,0 RETEVISIÓN 1 S.A. 

MHZ des de TORRE COLLSEROLA 
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31/08/2019 
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lnformació i Comunicació 
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EXERCICI 2017 

FINALITZACIÓ lmport 

DESCRIPCIÓ LLOGUER PROVEiDOR CONTRACTE 2017 

Servels d'emlssló i gestló del canal múltiple de TDT 

local número 26 referimcla TL01B amb denomlnacló TRADIA TELECOM 31112/2019 160.080,00 

BARCELONA 

Servellntegral de telecomunlcaclons, conslstent en RETEVISIÓN I,S.A. 31/09/2019 58.680,00 

el transport de senyal entre els estudls BTV lla Torre 

de Collserola 

Servel Integral amb equlps per la dlfusló del 91,0 RETEVISIÓN 1 S.A. 31/08/2018 50.279,60 

M Hz des de TORRE COLLSEROLA 

14.3- L'epfgraf de altres resultats presenta el següent moviment: 

2018 2017 

• lngressos extraordinaris per 

devolucions iva 2012 - 2013 - 2014 
(nota 12.5) 9.589.577,03 

• Provisions contingencias iva 2015 -
2017 (nota 12.5) (-) 10.181.552,56 

• Provisions demandes personal (nota 
13) (-) 6.052.526,19 (-) 1.684.867,72 

• Altres despases (-) 42.389,19 (-) 34.621,23 

3.494.661,65 (-) 11.901.041,51 

14.4- L'import corresponent al deteriorament de crédlts no comercials, correspon al 50% deis 

imports liquidats en concepte de diferencies salarials i quotes S.S. en execució de 

sentencies deis tribunals del social (sentencies 5304/2017 i 100/2018) que 

corresponien a la solidaritat de la societat BCN Audiovisual. Aquest saldo s'ha donat 

com a pérdua donat l'auto de declaració de concurs de creditors de l'esmentada 

societat (veure nota 13.2). 

Memoria 2018 

Mar~ 2019 

-55-



betevé 
lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

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

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

2018 

6.832,08 
240.237,51 

247.069,59 

2017 

4.556,22 
257.883,68 
175.932,60 

438.372,50 

14.6 - La distribució d'altres ingressos és la següent, corresponen : 

2018 2017 

• Canon per utilització d'una part del 
local de Pla~;a Tisner (acord signat amb 
Bcn Audiovisual) 167.200,00 501.600,00 

• Transmisió i difusió de canal múltiple 86.040,00 86.040,00 

• Altres ingressos (lndemnitzacions 
asseguran~;a) 8.900,00 12.486,39 

262.140,00 600.126,39 

Nota 15- OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 

15.1- Les operacions amb entitats vinculadas realitzades a l'exercici 2018 són les següents: 

lngressos 

Prestacions de serveis 

Transferencias corrents 

Subvencions de capital 

Memoria 2018 
Marc;: 2019 

Ajuntament 

de Barcelona 

475,00 

6.688.132,97 

324.461,45 

7.013.069,42 

lnstitut de 

Cultura 

11.181,00 

-
-

11.181,00 

-56-

Fundació Consorci Consorci 

Muse u Mercat de les Auditori i 

Picasso flors Orquetra 

3.591,00 900,00 4.000,08 

- - -
- - -

3.591,00 900,00 4.000,08 

Consorci 

Museu Art 

Contemporani 

1.665,0( 

1.665,0( 
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Ajuntament lnstitut de Consorci 

de Cultura Mercat de 

Barcelona les Flors 
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Tractamenti Consorci 

Selecció de Auditori i 

Residus Orquetra 

Consorci 

Museu Art 

Contemporani 

Des peses 

Serveis rebuts 12.154,00 10.371,00 900,00 73.619,15 4.852,05 1.600,00 

12.154,00 10.371,00 900,00 73.619,15 4.852,05 1.600,00 

La subvenció d'explotació prevista pel 2018 era de 17.144.480,00 euros. Finalment la 

subvenció rebuda aquest 2018 ha estat de 6.688.132,97 euros. Aquesta modificació de 

10.456.34 7,03 es correspon a : 

• Per una banda una reducció de 9.589.577,03 euros és equivalent als ingressos 
extraordinaris que ha rebut la Societat, corresponents a les devolucions de l'iva deis 
exercicis 2012, 2013 i 2014 segons resolucions del TEAC 

• 1 per altra banda, una reducció de 866.770 euros que va ser comunicada per 
I'Ajuntament de Barcelona a la Societat en data 2 de gener 2018. 

Addicionalment el 20181a Societat ha rebut una transferencia extraordinaria procedent 

de I'Ajuntament de Barcelona i per import de 4.096.366,16 euros per garantir l'equilibri 

patrimonial de la societat (Nota 9.4) deteriorat perla comptabilització de provisions per 

contingencias derivadas de les sentencies judicials de tribunals del social (Nota 13). 

En data 1 de desembre 2014 la Societat va signar el contracta programa 2014-2017 

amb I'Ajuntament de Barcelona, on es preveía una aportació pel 2017 en concepte de 

subvenció d'explotació de 17.538.348,00 euros. En data 2 de marc; del 2017 

I'Ajuntament de Barcelona redueix aquesta aportació en 668.868,00 euros per adequar 

el pressupost a les necessitats reals de la Societat. 

Addicionalment la Societat en el 2017 a rebut un total en transferencia extraordinaria 

com a garantía d'equilibri patrimonial de 13.183.399,31 euros (Nota 9.4) en concepte 

de provisions per les contingencias derivadas de l'iva (Nota 12.5) i les derivadas de les 

sentencies judicials (Nota 13) 

Memoria 2018 

Marc; 2019 

-57-



betevé 

lngressos 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

Seguidament es detallen les operacions realitzades a l'exercici 2017: 

Ajuntament Fundació Fundació lnstitut de Consorci 

de Barcelona Barcelona Muse u Cultura Mercat de 

Cultura Picasso les flors 

Prestacions de serveis 

Transferencias corrents 

Subvencions de capital 

1.585,00 

16.869.480,00 

299.695,19 

171.487,60 

-
-

4.574,00 11.176,00 900,00 

Despases 

Serveis rebuts 

17.170.760,19 

Ajuntament de 

Barcelona 

12.999,26 

12.999,26 

171.487,60 

lnstitut de 

Cultura 

10.371,00 

10.371,00 

4.574,00 11.176,00 900,00 

Consorci Mercat 

de les Flors 

1.089,00 

1.089,00 

Respecte les transferencias corrents i de capital procedents de I'Ajuntament de 

Barcelona, són ingressos que la Societat ha destinat a financar la seva activitat tant pel 

que fa a funcionament com a les inversions realitzades durant l'exercici. 

Pel que fa a empresas del grup, la Societat ha obtingut ingressos en el 2018 per 

diferents campanyes publicitarias amb, Fundació Museu Picasso, lnstitut de Cultura i 

Consorci Mercat de les Flors, Consorci Auditori i Orquestra, Consorci Museu Art 

Contemporani. En el 2017 lnstitut de Cultura de Barcelona (ICUB), Fundació Privada 

Barcelona Cultura, Fundació Museu Picasso i Consorci Mercat de les Flors 

Pel que fa a les campanyes publicitarias s'ha aplicat la mateixa política de preus que a 

la resta de clients no vinculats. 
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15.2- Els saldos pendents amb empresas vinculadas a 31 de desembre de 2018 són els 

següents: 

Ajuntament Fundació 

de Barcelona Muse u Total 

Picasso 

ACTIU CORRENT 

Clients, empresas del grup i associades 8.398.908,21 2.668,05 8.401.576,26 

Ajuntament de 

Barcelona 

PASSIU CORRENT 

Prove"idors empresas del grup i associades -
-

Els saldos pendents amb empresas vinculadas a 31 de desembre 2017 eren els 

següents: 

Ajuntament Fundació Fundació 

de Barcelona Barcelona Muse u 

Cultua Picasso 

ACTIU CORRENT 

Total 

Clients, empresas del grup i associades 7.274.710,56 51.875,00 2.668,05 7.329.253,61 

PASSIU CORRENT 

Prove"idors empresas del grup i associades 
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Els membres del Consell d'Administració han meritat durant l'exercici 2018 un import 

conjunt de 110.616,00 euros en concepte de dietes d'assistencia (99.303,00 euros en 

l'exercici 2017) i no s'ha liquidat cap quantitat en concepte d'honoraris professionals, 

no havent rebut cap import en concepte de sous i salaris. L'import de la prima de 

l'asseguran.;:a de responsabilitat civil pels administradors per danys ocasionats per 

actes o omissions en l'exercici ha estat de 1.815,17 (mateix importen el 2017). 

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 l'exercici 2018 del personal d'alta direcció, 

entenent com alta direcció el Director de la companyia, ha estat de 103.669,65 euros 

(102.010 euros meritats en el 2017). 

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 - Situacions de conflictes d'interessos deis admlnistradors. 

En el deure d'evitar situacions de conflicte amb l'interes de la Societat. durant l'exercici 

els administradors que han ocupat carrecs en el Consell d'Administració, han complert 

amb les obligacions previstas a l'article 228 del Text Refós de la Llei de Societats de 

Capital. Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculadas, s'han abstingut 

d'incórrer en els suposits de conflictes d'interes previstos en l'article 229 de 

l'esmentada llei. 

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 suscept . .!bi ~~~ 

provisió. 

D'altra banda, la Societat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com 

d'activitats relacionadas amb el medi ambient. 
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Durant l'exercici la Societat no ha incorregut en despases pera la protecció i millora del 

medi ambient. la Societat no manté en el seu immobilitzat material béns destinats a 
aquesta finalitat. 

Nota 17 - FETS POSTERIOR$ AL TANCAMENT 

No s'ha produ"it entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació de comptes 

cap fet posterior que pugui afectar a la informació continguda en els presents comptes 

anuals. 

Nota 18 - ALTRA INFORMACIÓ 

Les despases d'auditoria, derivadas deis honoraris meritats durant l'exercici 2018 i 

2017 per la Societat Faura-Casas Auditors-Consultors, S.l. son repercutidas per 

I'Ajuntament de Barcelona a cadascun deis organismes autonoms, entitats públiques 

empresarials locals i Societats que compasen el grup municipal. 
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Si el 2017 es van evidenciar dificultats en l'aplicació del model multipantalla fruit de les constants 

transformacions a tot el sector, l'exercici 2018 ha evldenciat la gran dificultat que aquest 

desplegament de model implica quan, a més d'aquest repte, s'hi afegeixen factors pressupostaris i 

judicials. 

L'exercici 2018 es pot considerar un any de crisi fruit, principalment, de dos grans condicionants. 

Per un costat, lajudicialització del conflicte laboral i, per un altre, la retencló pressupostaria aplicada 

per I'Ajuntament. 

Pel que fa al primer condicionant, el conflicte laboral de betevé deixa aquest 2018 un escenari 

especialment preocupant. Després d'un seguit de resolucions judicials, !'impacte més evident és 

l'increment de la massa salarial d'ICB, assumit amb el pressupost ordinari de la societat i no pas 

amb partides extraordinarias. Aixo ha tingut un impacte directe en les dotacions destinadas 

inicialment a altres partides (sobretot, programes), que han disminuit considerablement. Tot plegat 

deixant un horitzó especialment incert tenint en compte que la majar part de les demandes pendents 

encara estan per jutjar. 

Alhora, el resultat d'aquestes sentencies també ha iniciat una llarga llista de problemes fruit d'unes 

relacions laborals marcades pel conflicte i la incertesa, que obliguen la direcció a actuar amb 

extrema prudencia i planificació, pero que resten flexibilitat a l'organització, un aspecte preocupant 

tenint en compte la naturalesa canviant del sector. 

El segon gran condicionant és el pressupostari. L'aplicació d'una retenció del pressupost del 5,1% 

respecte del aprovat inicialment, ha minvat molt signlficativament la capacitat de betevé 

d'encarregar continguts nous i, per tant, d'omplir de continguts les diferents pantalles on ha 

aconseguit ser present de manera satisfactoria gracies als canvis impulsats els últims anys. 

Aquest fre a !'estrategia de continguts de betevé ha limitat considerablement el seu potencial de 

creixement, en un moment en el qual el seu posicionament en relació a altres competidors i en el 

qual els indicadors eren favorables. 

Menys pronunciada pero igualment sensible ha estat la perdua de pressupost pera inversions, que 

el 2018 s'ha limitat als 324.461,36€ euros, una quantitat clarament insuficient per evitar 

!'obsolescencia d'equips i sistemes i que, alhora, frena la capacitat de tirar endavant el model 
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En aquest context, la direcció de betevé ha elaborat durant el 2018 un Pla Estrategic que situ"i les 

prioritats per als proxims dos anys i que servira de guia per a l'elaboració del proxim contracta 

programa. Aquest Pla té en compte la feina iniciada el 2017 sobre l'univers de continguts de betevé, 

aixl com els esmentats condicionants pressupostaris i judicials, pero també la necessitat 

d'aprofundir i trobar una relació més directa amb la ciutadania, aquella a qui principalment betevé 

ha de servir. 

En aquest sentit, la proposta de valor que es despren d'aquest Pla queda resumida en la següent 

frase: "Volem ser un mitja de referencia per al ciutada amb continguts de proximitat i un llenguatge 

propi i innovador." 

El 2018 s'ha caracteritzat per un ciar compromls de servei amb una cobertura informativa 

multipantalla i amb formats com Trevols de Quatre Fulles, !'especial dedicat a !'Asperger, o la 

Segona Temporada d'OMG, ... 

El 2018 ha suposat l'impuls definitiu ats entorns digitats de betevé, amb un etevat creixement en 

número de minuts produíts pero també en el consum registrat en aquestes pantallas. És en aquest 

exercici, per exemple, que es baten records histories absoluts d'usuaris únics del web de betevé. 

Pel que fa als ingressos comercials, el 2018 es manté una xifra d'ingressos similar a la que s'havia 

arribat el 2017, pero destaquen els primers contractas branded cantent. Aquests formats no només 

suposen una font alternativa de financ;ament, sinó que també permeten elaborar continguts 

conjuntament amb marques i coherents amb l'univers de continguts de betevé. 

2. INDICADORS P'ACTIVITAT 

2.1. TELEVISIÓ 

La graella setmanal de betevé en comput mig anual i sense redifusions, s'ha distribu"it entre els 

diferents tipus de programa, de la següent forma: 
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Hores 

Emissló 2017 

lnformatius 17,60 

Ficció 16,93 

Divulgació 16,19 

Entreteni ment 12,53 

Esports 3,73 

Actualitat 3,77 

Infantil 0,89 

Total 71,64 

% 

24,57% 

23,63% 

22,60% 

17,50% 

5,20% 

5,26% 

1,24% 

100,00% 

Hores 

lnformació i Comunicació 
de Barcelona SA spm 

Emissió 2018 % 

17,38 24,97% 

14,95 21,47% 

18,12 26,03% 

10,19 14,64% 

4,50 6,47% 

3,57 5,13% 

0,89 1,29% 

69,60 100,00% 

El 2018 s'ha redu"it en 2 hores setmanals la programació en primera emissló (-2,85%). 

Enguany no hi ha diferencies substancials en les hores d'emissió de les diferents tipologies de 

programes. 

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

Hores Hores 

Emissió % Emissió % 

2017 2018 

Primera emissió 71,64 42,53% 69,60 41,31% 

Redifusions 86,88 51,57% 89,38 53,05% 

Publicitat-autopromocions 9,94 5,90% 9,50 5,64% 

Total 168,46 100,00% 168,48 100,00% 

L'any 2018 la graella de betevé ha comptat amb 46 programes diferents, 1 més que 
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Practicament una sisena part de la programació (15,48%) s'ha fet en dlrecte representant un total 

aproximat de 26 hores setmanals. 

El 72% deis nostres programes són de producció propia (24% propia i 48% en regim associada). 

El 28% restant són programes de producció aliena. 

El nombre d'hores d'estrena aquest any s'ha situat en 4.112 que representen el 46,94% del temps 

de programació i les redifusions han estat de 4.648 hores i un 53,06% de la programació. 

2.2. CONTINGUTS DIGITALS 

El 3 de juliol de 2018 es posa en marxa el nou web de betevé. Amb un disseny plenament 

responsiu, vol donar resposta a l'increment del transit des deis dispositius mobils. El canvi ja su posa 

que el transit mobil passi del 65% Uuliol) al 69% (agost). En el darrer quatrlmestre de 2018, la xifra 

de visltants que fan servir el telefon mobil es manté proper al 70%. En total aquest 2018 s'han 

publlcat 16.044 posts al web. 

SEO 

Durant els mesas de gener i febrer es fa formació a més d'una cinquantena de treballadors i 

treballadores de betevé sobre els fonaments i la redacció SEO. Un cop posats en practica els 

coneixements adquirits, a partir del mes de mar~ el transit que prové deis motors de cerca no delxa 

d'incrementar-se fins arribar a final d'any. Un increment que s'accentua amb el canvi de web Uuliol) 

i que arriba al seu maxim el desembre de 2018, quan el transit que prové deis motors de cerca marca 

un increment d'un 301% respecte al gener de 2018. 

notificacions push 

El mes de novembre es posa en marxa la subscripció a les alertes push al contingut de betevé. En 

només dos mesas, el servei ja compta amb més de 25.000 usuaris subscrits. 

accions especials 

El nou web incorpora una secció d'agenda, per ajudar als barcelonins a tenir accés a la informació 

de les testes majors i d'activitats als barris. En només sis mesas de funcionament passa a ser la 

sisena secció més vista del web, servint més de 175.000 pagines vistes. ~~~ 
~' \· ''.. ''" ""' 

Al llarg de 2018 s'han publicat una serie de reportatges interactius sobre esdeveni ~~: ti~~.:}t~;-~:.~\ 
1 (.:) (J~.> ..... ~ :j~ \. 4 

amb la ciutat, com la reobertura del Mercat de Sant Antonj, el primer aniversari de 1 ~tempfu.t;·-17;.A . e \ 
o -<] / - "' ' -;, 1 · ~ 

en primera persona. !.1.1 <.:= ''""'' ., . .-:v .o"- .: 1{ 
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També s'ha engegat una serie de reportatges interactius sobre els grans temes de ciutat, que 

arribaran a les eleccions municipals del maig de 2019. Els dos grans interactius que s'han treballat 

aquest 2018 han estat "Xoc climatic" i "Des-iguals" 

més pantallas 

Aquest 2018 s'han diversificat les finestres des d'on distribuir el contingut original de betevé 

A les xarxes: Potenciant l'ús de vfdeo nadiu a Facebook, Twitter o lnstagram 

A Youtube: unificant tots els canals tematics existents en un de sol amb la marxa betevé. Amb 

creacló de vfdeos de contingut exclusiu adients per aquest canal (Pep en serie) 

3. INDICADORS GENERALS D'AUDIENCIES DE CADENA 

• Kantar 1 HBBtv 

Segons Kantar Media, tanquem el 2018 amb una quota de pantalla de 0'3%, l'any anterior la quota 

mitjana anual va ser de 0,4%. L'audiencia mitjana és de 1.298 espectadors i !'acumulada de tot 

l'any supera els 2 milions d'espectadors. Els tres indicadors marquen davallades respecte les dades 

de 2017. 

2018 

diferencia 

2017- 2018 
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Audiencia 

mitjana 

(AM) 

1.298 

-8,40% 

TDT 

total 

Audiencia 

acumulada (MAA) quota 

2.017.400 0,3% 

-7,17% -25,00% 
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A diferencia de les mesures de Kantar Media, a les mesures de les HbbTV hi ha augments 

significatius en el nombre de sessions (+11,70%) i en els minuts de consum (8,37%). També es 

detecta una davallada en el nombre de dispositius diferents detectats al cap de l'any. L'estimació 

de la quota de pantalla passa del 2,2% al 2,6%. 

HbbTV 

total 

quota 

mitjana 

estimada dispositius sessions consum 

2018 2,6% 207.459 2.870.855 35.591.765 

diferencia 

2017- 2018 +18,18% -17,50% +11,70% +8,37% 

• beteve.cat (2018) 

El 2018 ha estat el millor any pel que fa a les xifres d'audiencia al web. Segons les dades 

auditadas per I'Oficina pera la Justificació de la Difusió (OJO), en aquest 2018 el web de betevé ha 

registrat un total de 2.262.544 usuaris únics, el que su posa un increment del 39'22% respecte a 

les xifres de 2017. Es produeixen increments en tots els indicadors quantitatius, com ara el nombre 

de sessions (+50,27%) i el de pagines vistes (34,62%). El creixement és especialment sostingut en 

el darrer quatrimestre de l'any, on el mes de desembre marca el record de l'any, superant per primera 

vegada els 400.000 usuaris únics mensuals. 

TOTAL 

diferencia 

2017-2018 
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usuaris 

2.262.544 

+39,22% 

WE8 

total 

pagines 

sessions vistes 

4.620.089 8.521.915 

+50,27% +34,62% 
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D'altra banda, !'aposta de creació de contingut exclusiu a les xarxes ha portat aparellat un increment 

tant de seguidors com de visibilitat de les presencies socials de betevé. 

La pagina de Facebook de betevé ha crescut més d'un 11% respecte al2017, i tanca l'any amb més 

de 16.000 fans. La fan page de btvnotícies ha tingut un increment del 30%, superant també els 

16.000 fans. 

A Twitter, el compte corporatiu 191beteve ha arribat als 23.270 seguidors, amb un augment del 

18,72% respecte a l'any anterior. 1 el compte de 191btvnotlcies ha tingut un increment del 11,49% 

superant els 132.000 seguidors. 

Aquests són els dos grans comptes de betevé, pero a banda el 90% deis programes de la cadena 

tenen compte propi a aquestes xarxes. 

beteve 

diferencia 

2017-2018 

btvnoticies 

diferencia 

2017-2018 
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total 

seguidors abast 

16.512 189.969 

+11,03% +15,66% 

16.060 10.704.289 

+30,35% -22,21% 
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seguidors 

I!Jbeteve 23.270 

diferencia 

2017-2018 +18,72% 

1!1 btvnoticies 132.750 

diferencia 

2017-2018 +11,49% 

seguidors 

betevé 3.179 

diferencia 

2017-2018 +2.423% 

4. INFORMATIUS 

Twitter 

total 

impressions 

2.589.105 

+36,68% 

45.570.000 

+3,16% 

Youtube 

total 

mitjana 

visualització 

06:23 

+36,68% 
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Tot i les dificultats laborals i pressupostaries, l'any 2018 a informatius hem pogut mantenir els 

nostres formats televisius i a la radio. Tanmateix hem contlnuat introduint canvis en !'estructura de 

la redacció per reforc;ar i guanyar eficiencia al web i les xarxes socials. Des del mes de setembre 

incorporem dues noves arees de responsabilitat: una edició de xarxes socials i una coordinació SEO. 

Aixo ens ha permes mili orar el nostre posicionament en les cerques i la nostra eficiencia a les xarxes, 
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contribuir en el compromís de l'ajuntament de Barcelona envers la reforma horaria. Aquesta edició 

també s'allarga en quinze minuts, incorporant entrevistes i espais d'interés ciutada. 

En relació a les altres edicions, mantenim els formats BTVNOTÍCIES MATÍ, BTVNOTÍCIES MIGDIA 1 

BTVNOTÍCIES 73 aixf com el BÁSICS, el programa informatiu d'analisi i debat sobre l'actualitat 

social i política de la ciutat. 

A la radio betevé 91.0 i pel que fa als continguts informatius, neix i es consolida HASHTAG 

BARCELONA, un espai de debat de ciutat que s'emet en el darrer tram del programa EL MATÍ DE 

BARCELONA, entre les 9 i les 10 del matr. Des del mes de setembre també fem canvis en els 

butlletins informatius. Els suprimim i en el seu lloc emetem un breu informatiu de resum de les 

notfcies del día, a les 21:00 hores. 

En l'ambit deis esports, tornem a concentrar al cap de setmana el programa BTVESPORTS amb 

edicions, les de dissabte i diumenge, que amplíen la seva durada fins als 50 minuts. 

En el marc deis informatius especials a partir del mes de setembre comencem a publicar al web un 

seguit de treballs monogratics sobre els grans reptes de la ciutat amb l'objectiu de contribuir al 

debat públic en aquest darrer any de mandat municipal i amb la vista posada a les eleccions de maig 

de 2019. Durant el 2018 els especials publicats al web han estat X oc climatic, sobre contaminació 

i canvi climatic, Des-iguals, sobre les desigualtats socials a Barcelona i Habitatge en joc, sobre 

l'emergéncia habitacional a la ciutat. 

El mes de maig publiquem un web especial sobre el nou mercat de Sant Antoni i amb motiu de la 

inauguració emetem els informatius des del mateix mercat. També emetem en directe els actes del 

primer aniversari de l'atemptat del 17 A a la Rambla 

Al setembre, el programa setmanal deis serveis informatius de betevé, NOTiCIA OBERTA desaparelx 

de la graella. 

Aquest any també hem continuat realitzant el programa semestral ENTREVISTA A L'ALCALDESSA. 

concebut des de la nostra missió de servei públic com una entrevista a la maxima responsable del 

govern de la ciutat. 

5. PROGRAMES 

graella més flexible. Destaquem com a novetats d'aquest 2018 els 

producció propia: 
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Oh My Goig!: Nova temporada de l'espai educatiu pensat per informar, sensibilitzar i 

responsabilitzar els adolescents (i no tan adolescents) sobre la sexualitat. Amb la Noe Elvira, del 

Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat (CJAS- APFCiB) aprendrem a gaudir d'una vida sexual 

positiva, responsable i lliure. 

Ciutada Novell: A Queco Novell li agrada la seva ciutat. Li agrada descobrir la Barcelona que no 

coneixem i aprendre. L'actor i periodista es converteix cada setmana en Ciutada novell, en una 

serie pera betevé amb continguts exclusius peral canal de YouTube. 

Trévols de 4 fulles: La realitat diaria de persones amb diversitats funcionals es mostra des d'una 

perspectiva desdramatitzada amb la intenció de capgirar la mirada paternalista que sovint s'ha 

dirigit cap als mals anomenats "discapacitats". 

Les Molestias: serie de betevé protagonitzada per Roger Coma i David Verdaguer. Cada capítol 

planeja sobre el costumisme generacional deis trenta llargs amb tematiques senzilles, humor 

caustic i uns dialegs afinats. Humor amb textura psicologica. Responsabilitats contra egos. 

Aspiracions laborals incompletas, desitjos sexuals irresolts i afectes 

Logic: Segona temporada d'aquesta serie documental que explora la naturalesa humana a 

través de l'art, la cultura i la tecnologia. Al llarg de cada episodi ens acompanya una veu en off 

que observa la ciutat i es pregunta que mou a les persones. Un so, una imatge, una practica 

singular. Qualsevol expressló cultural pot motivar les reflexions d'aquesta veu i iniciar el viatge 

Terrícolas: Aquesta nova temporada son 5 els presentadors que conversen amb habitants de la 

terra que trepitgen amb for~a. i que ens explicaran allo que fan, com són i com pensen: Lluis 

Reales, Tania Adam, David Guzman, Milagros Pérez Oliva i Antonio Baños 

Volcans: un viatge en 13 capítols pel cicle de la vida a través de testimonis que pertanyen a 

diferents generacions. Des de la mort al naixement, coneixerem els punts de vista de persones 

a partir del qué han viscut, viuen i encara han de viure. 

Dibuixacontes: Vint narradors expliquen un cante classic i popular mentre 20 iJ.Iustradors el 

dibuixen. Quins cantes son? Classics de la literatura universal com 'La caputxeta vermella', 'Eis 

músics de Bremen', 'En Patufet' o 'Pinotxo'. Qui explicara els cantes? 

Histories del cinema: el director de cinema Lluis Aller propasa una selecció personal de 

pel·lícules i explica per que s'han de considerar classics en la historia del cinema. Entre d'altres, 
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Deu Watts. Un programa de ciencia, salut i medí ambient en format de reportatgedocumental. 

Una mirada sistémica de la recerca i la realitat científica. 

Codi de Barris. Presentat i dirigit per Oriol Fernández. Una nova temporada d'aquest programa 

que, una vagada ha recorregut ja els 73 barris de la ciutat ara es centra en temes que preocupen 

als ciutadans. El Furgomaton visita diferents barris de Barcelona cada setmana per recollir els 

testimonis deis ve"ins sobre aquests temes. 

Slow. mostra un punt de vista més pausat i alternatiu de Barcelona, amb l'emissió de 

produccions audiovisuals d'esdeveniments quotidians en la seva totalitat. 

Tu be d'assaig. Un espai mensual pera projectes de nous formats serialitzables (ficció i no ficció) 

plantejats per estudiants universitaris o talent creatiu jove. A traves d'una acció de 

microfinanc;;ament els espectadors tenen l'oportunitat de decidir si els projectes mereixen tenlr 

continu"itat. 

Tu be d'estrena. Segona fase del programa "Tube d'assaig" amb l'emissió deis capitols realitzats 

gracias a la campanya del Verkami. 

La Portería. Tertúlia de futbol que gira entorn de l'actualitat del FC Barcelona, amb atenció als 

equips barcelonins de Segona B, Tercera i Primera Catalana i un cop d'ull a la informació 

poliesportiva. El programa s'emet aquesta temporada de dilluns a divendres 

Feeel!. Cada setmana, un concert en directa a plató. El programa, presentat per Alda Camprubl, 

va acompanyat d'una entrevista amb el grup. 

Música Moderna: Retransmissió de concerts que han tingut lloc a la ciutat dins els Festivals del 

Grec, El Bam, el Sonar, el Primavera Sound o el Cru"illa entre d'altres o emissió de diferents 

documentals que giren entorn el món de la música. 

Pantallas: Una finestra a les institucions i centres culturals de la ciutat per tal de donar sortida 

a la seva activitat i produccions audiovisuals. lnicialment hi participaven el CCCB, el MACBA, i la 

Fundació Joan Miró i aquest any s'hi han afegit també el Centre d'Art Santa Monica, la Capella 

i Loop 

Artic: Programa, que de dllluns a dijous convida a compartir la cultura en totes les seves 

creativa. Presentat per Flora Saura. 

Pel que fa la producció aliena emesa al 2018, en destaquem: 
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Cicles de cinema: Barcelona ... i acció, Directores, Classics, Western, Punt de Mira, Primera 

Sessió i Última sessió 

Series: Abella Mala 30, Rantaró, Alix, Princesa Xahrazad, 

La graella s'ha anat complementant amb programes ja habituals de la cadena com són La Cartellera, 

, el programa musical Música Moderna, el programa per nens Catakrac que encara continuen a la 

graella de betevé. 

A la programació musical de la nostra emissora de radio, seguim amb els 7 prescriptors: 

10.000 fogueres, amb Nando Cruz, un programa musical que vol redefinir el concepte actual de 

música on entre tots, construlrem un espai radiofonic pera !'escolta crítica 

Radio África, amb Tania Adam (aka Mrs. Satura) on entrarem dins l'univers eclectic i polifonlc 

de les diferents músiques del continent africa 

303: Kosmos i Ginebra dirigeixen i presenten 303, l'espai de BTVRadio dedicat a la musica 

electronica d'avantguarda. S'encarreguen també de les seleccions "Minuts Musicals de 303" 

dedicadas fntegrament a l'electronica 

Suburbia és un programa d'actualitat musical en el que es dóna cabuda a nombrosos estils 

musicals. Una selecció duta a terme curosament pel Javi Buenavista, expert en cultura indie i 

responsable de la programació del prestigiós Razzmatazz Clubs. 

Habitació 910: amb Jordi Gómez (aka Chicletol), Un contenidor de tendencias Pop de la ciutat 

on s'hi allotgen tates les criaturas pop, i es repassa el millar -i pitjor- d'aquest genere tant ampli. 

Periferias, amb Jordi Turtos. un programa de radio setmanal que es concentra en les 

anomenades "Músiques del món", ésa dir, aquelles músiques d'arrel, que es fan i desfan des del 

cor, lluny de la centralitat industrial i comercial, que cerquen l'emoció i s'expressen des de la 

tradició. 

Jazz it, amb Jau me Taulé un seguiment de l'actualitat del mon del jazz a Barcelona. 

l'actualitat del Barca 
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En la part esportiva a més de la retransmissió setmanal del partit més destacat deis equips 

barcelonins de tercera divisió hem incorporat "El partit del Ban;a", amb les retransmissió deis 

partits del FCB. 

6. RESULTATS ECONÓMICS 

6.1. RESULTATS 

Enguany i per quart any consecutiu, ICB tanca l'exerclci 2018 amb perdues importants que 

ascendeixen 5.173.930,67 euros. 

Aquestes perdues es generen basicament per la comptabilització de provisions per les probables 

contingencias economiques derivadas deis procediments judicials que té oberts la societat en les 

diferents sales deis tribunals del social de Barcelona. 

Tal i com queda reflectit a la nota 13.2 de la memoria, el passat 8 de setembre va ser publicat al 

BOE l'auto de declaració de concurs de creditors de la societat BCN Audiovisual, SL. En opinió deis 

assessors legals de la societat, respecte els procediments judicials laborals en els que són parts 

demandadas tant ICB com BCN Audiovisual, Sl, si acaben en condemnes solidarles i s'executen 

només contra ICB, la possibilitat que ICB pugui recuperar el percentatge de condemna imputable a 

BCN Audiovisual, SL és molt remot. 

La direcció d'ICB, d'acord amb l'opinió deis seus assessors legals, ha procedit aprovisionar el100% 

del risc per contingencias economiques derivades deis procediments laborals en els que són parts 

demandadas tant ICB com BCN Audiovisual, SL, la qual cosa ha significat l'actualització de les 

provisions comptabilitzades per aquest concepte en 6.052.526,19 euros. 

Eliminant l'efecte de les provisions, hem calculat que ICB hauria tancat l'exercici amb un petit 

superavit proxim als 3.000 euros. 

El desequilibri patrimonial que podien haver causat aquestes perdues ha esta compensat per 

aportacions extraordinarias de I'Ajuntament de Barcelona per import de 4.096.366,16 euros (veure 

nota 9 de la memoria). 

6.2. TRANSFERENCIES CORRENTS 
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Posteriorment, I'Administració Tributaria va procedir a la devolució de les quotes d'IVA ingressades 

per la societat relativas al procediment inspector corresponent als anys 2012 a 2014 per import de 

9.589.577,03€. Aquesta quantitat es va comptabilitzar com ingressos excepcionals i I'Ajuntament 

de Barcelona va compensar aquest exces d'ingressos amb una reducció pel mateix import de les 

transferencias corrents a la societat. 

6.3. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS 

Pel que fa a l'import net de la xifra de negocis s'ha situat en 247.069,59 euros front els 438.372,50 

euros del 2017. Són, per tant, 191.302,91 euros menys (-43,64%). 

Destaquem que enguany no es va renovar el conveni Fundació Barcelona Cultura que al 2017 va 

representar uns ingressos de 171.487,60 euros. 

Aquest exercici les vendes de publicitat han estat de 157.686,43 front els 165.724,36 euros del 

2017. Per tant, podem dir que les xifres s'han mantingut molt similars a les de l'exerclci anterior(-

8.037,93 euros) 

Si analitzem la composició de les vendes veiem que les institucionals han estat per sobre del 

pressupost inicial (+13.234,45 euros) encara que per sota de les xifres de l'any 2017 (- 12.683,97 

euros). 

En canvi les vendes privadas, tot i que es traben per sota de les expectativas inicials (- 114.665,76 

euros), han superat les xifres de 2017 en 4.646,04 euros. 

6.4. DESPESES 

Enguany les despases han estat molt per sobre deis ingressos disponibles, per la qual cosa s'han 

generat les perdues comentadas en apartats anteriors. La causa és la comptabilització de provisions 

també esmentada anteriorment. 

Destaquem el gran increment de les despases de personal respecte de l'exercici 2017 com a 

conseqüencia de la internalització de 173 treballadors que va tenir lloc 1'1 de maig de 2018. Tot i 

aixl les despases han estat inferiors a les incialment previstas jaque s'havia fet l'hipotesi que aquest 

personal s'integraria a la plantilla d'ICB a 1 de gener de 2018. 

Aquest increment de la despesa de personal ve compensat per un decrement de 1 

d'explotació on es recollien les despases deis serveis de producció de conti 

tecnics que fins a 30 d'abriiiCB tenia externalitzats. 
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La Societat no té instruments de patrimoni propi. 
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El periode mitja de pagament de l'exercici 2018 se situa en 20,88 dies. La societat paga als seus 

creditors una mitja de 9,12 dies abans de lfmit de 30 dies establert a la Llei 1512010 de mesures de 

lluita contra la morositat en operacions comercials. 

7. INVERSIONS 

L'any 2018 ICB ha fet inversions per un total de 324.461,36€ que han estat financades amb 

transferencias de capital. 

De les inversions realitzades en destaquem: 

• Llibreria de cintes per sistema d'arxiu. (Oblígat per obsolescencia) 

• Sistema de transcodificació. 

• Mescladors audio estudis 1 i 2. 

• Carregador cotxes electrics. 

• Cortina d'aire entrada. 

• 2 Cameres ENG 

Barcelona, marc 2019 
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Aquests comptes anuals i informe de gestió han estat formulats pel Consell d'Administració a 

Barcelona en data 11 de marc de 2019. 

Relació deis membres del Consell d'Administració: 

lu"isa Passola i Vidal 

Sr. Caries Bosch Arisó 

Sr. 

Secretari 
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L l 
Sr. Josep M• Carbonell Abello 

Sra. Neus Sanchis i Montiel 
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