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Ara és el moment de fer el balanç de les activitats més destacades, dels principals serveis i

actuacions que B:SM ha prestat o realitzat durant l’any 2007. La gestió d’una empresa municipal

com aquesta, d’organització complexa i unitats tan diverses, acaba sent senzilla gràcies a la

qualitat humana i professional de tota la gent que hi treballa, homes i dones dedicats a oferir un

servei de qualitat a la ciutat. A tots ells els devem també que B:SM sigui, a més, un referent en

molts dels àmbits on participa. 

Pel que fa als Serveis a la Mobilitat, l’any 2007 cal destacar el desenvolupament d’un projecte tan

novedós com el bicing, un sistema de transport públic individual que ha tingut una espectacular

acceptació, on Barcelona ha estat pionera pel que fa a la seva implantació, i que ara és conegut

arreu del món. 

També s’han posat en servei diferents aparcaments, com el de l’edifici Ona de la plaça de les

Glòries o el de l’edifici del Parc de Recerca Biomèdica, i s’han iniciat les obres de noves

infraestructures que properament s’integraran a la xarxa municipal: al carrer Menéndez y Pelayo, a

la Rambla Raval o l’aparcament per a motos de Gran de Gràcia.

En l’àmbit de Natura i Lleure, s’han anat consolidant espais com el Fòrum, el Palau Sant Jordi o

l’Estadi Olímpic, amb una programació estable, diversificada i atractiva per a tot tipus de públic, no

sols ja de la ciutat sinó també per als que ens visiten. 

El Zoo, d’altra banda, ha superat per segon any consecutiu el milió de visitants, però m’agradaria

destacar especialment l’increment d’abonats al zoo-club, que ja s’apropen als 100.000. 

El 2007 ha estat, doncs, un any ple de treball, d’esforç, de gran responsabilitat i professionalitat.

Així és com l’equip de treballadors i treballadores de B:SM ha sabut encarar amb eficàcia els nous

reptes que ciutat ens presenta dia a dia. 

Les iniciatives que B:SM duu a terme s’inscriuen en el conjunt de prioritats de l’Ajuntament de

Barcelona. No només ens ajuden a aconseguir la qualitat urbana i cohesió territorial que volem per a

la ciutat, sinó que contribueixen també al dinamisme econòmic i la projecció internacional de

Barcelona, sempre seguint uns criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient. 

Jordi Hereu

Alcalde de Barcelona

Memòria 2007
Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona
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La Divisió corporativa de Mobilitat ha dut a ter-

me al llarg del 2007, a més de les tasques que li

són pròpies, una gestió activa dels serveis des-

envolupant projectes de ciutat. 

Aparcaments 2007

La inversió realitzada durant l’any 2007 ha estat

de 10.340 milers d’euros.

En aquest any s’han obert al públic els següents

aparcaments:

• Biomèdic (C/ Dr. Aiguadé, 86), de dues plantes

subterrànies i 278 places. 

• Ona Glòries (C/ Ciutat de Granada, 173), de

tres plantes subterrànies i 323 places.

• Consell de Cent (C/ Consell de Cent amb

Cartagena), de superfície amb 24 places per

autocars.

A més durant aquest any s’han realitzat les

obres dels següents aparcaments:

• Via Augusta-Vergós (futura seu corporativa

de FGC).

• Rambla Raval.

• Menéndez y Pelayo.

Durant aquest any s’ha finalitzat la construcció

del primer aparcament exclusiu de rotació i abo-

nats de motos a Gran de Gràcia, amb una oferta

de 171 places. (la posta en funcionament –ober-

tura al públic-, s’ha fet el gener del 2008). 

I també han finalitzat els projectes del futurs

aparcaments de:

• Bilbao-Ramon Turró.

• València-Calàbria.

Divisió de Mobilitat MEMÒRIA 2007 B:SM Barcelona de Serveis Municipals
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A més tenen projectes en curs els aparca-

ments de:

• C/Galícia

• Plaça Margarida Xirgu

• Plaça Josep Amat

• Illa Borbó

Els aparcaments de la xarxa municipal que ges-

tiona B:SM són 52 en règim mixt (abonats, rota-

ció i cessió de dret d’ús). L’evolució d’aquesta

activitat ha estat la següent:

A més també es gestionen 6 aparcaments exclu-

sius per a residents amb un total de 1.579 places. 

Durant el 2007 s’ha seguit amb el pla de millora

de les instal·lacions dels aparcaments. Concre-

tament s’ha pintat l’aparcament de Moll de la

Fusta, s’han canviat els edicles de l’aparcament

de Marina Port, s’ha començat a aplicar, tal com

indica la llei, el sistema de reconeixement de

matrícules a tots els aparcaments juntament

amb la nova xarxa de comunicacions que en un

futur permetran instal·lar cameres i intercomuni-

cadors IP que milloraran la seguretat dels 

nostres aparcaments. 

B:SM Barcelona de Serveis Municipals MEMÒRIA 2007 Divisió de Mobilitat

Aparcaments en règim mixt

2007 2006 % Variació

Núm. vehicles rotació 3.298.590 3.208.304 2,8%

Núm. abonats 16.450 16.088 3,3%
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Bicing

El dia 22 de març del 2007 va entrar en funcio-

nament el nou Transport Públic Individual en Bi-

cicleta de Barcelona, el bicing. La primera fase

d’implantació es va desenvolupar als districtes

de Ciutat Vella i l’Eixample, Inicialment van en-

trar en funcionament 14 estacions i 200 bicicle-

tes, aquesta primera fase va concloure al mes

de juliol, amb 94 estacions i 1500 bicicletes en

servei. L’èxit del bicing ha estat aclaparador,

durant els primers 6 mesos es van registrar

90.000 abonats.

Al mes de setembre es va iniciar la segona fase

d’implantació, que va ampliar el servei als dis-

trictes de Les Corts, Sants-Montjuïc i Sant Mar-

tí, i que va concloure a finals del 2007 amb 194

estacions i 3.000 bicicletes. A finals de l’exercici

del 2007 el bicing comptava amb més de

100.000 usuaris registrats i s’havien superat els

3,5 milions d’usos.

Per al proper 2008 estan previstes dues noves

fases d’implantació que portaran el bicing a tots

els districtes de la ciutat. Es preveu que a l’estiu

del 2008 el servei compti amb 400 estacions i

6.000 bicicletes en servei.

Zones 30

Després de la primera experiència realitzada du-

rant l’any 2006 a Sant Andreu, les Zones 30 s’es-

tenen a d’altres barris de la ciutat. A partir del

mes de març va implantar-se a Font de la Guat-

lla, Poble Sec i després al barri de la Prosperitat.

Estació d’autobusos

L’estació d’autobusos Barcelona Nord també ha

experimentat una evolució positiva, incremen-

tant el número d’expedicions i viatgers.

Durant el 2007 s’han incrementat en 5 les em-

preses operadores de transport de viatgers per

carretera des de l’estació d’autobusos Barcelo-

na-Nord, que ascendeixen a 31. Totes elles són

empreses amb línies internacionals a països

com Romania, Ucraïna y Bulgària.

S’ha de destacar que durant el 2007 s’ha realit-

zat el canvi integral de tota la senyalització de

l’estació per millorar la informació dels clients. 

Divisió de Mobilitat MEMÒRIA 2007 B:SM Barcelona de Serveis Municipals

Número d’expedicions i viatgers

2007 2006 % Variació

Núm. expedicions 132.529 129.999 1,9%

Núm. viatgers 2.668.291 2.472.099 7,9%

Durant el 2007 s’han destinat més recursos i es-

forços per la millora del manteniment i la neteja

de les instal·lacions; així com per la seguretat

de les persones dins l’estació. 
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Estacionament regulat 

L’any 2007 es pot considerar com un any de

consolidació de l’Àrea Verda. Els paràmetres re-

ferents a ocupació pagada i rotació s’han esta-

bilitzat. És important remarcar el degoteig en el

nombre de places efectives a la via pública per

transformació a d’altres usos.

Respecte l’estabilització de processos, s’han

actualitzat els procediments de la ISO, s’han ini-

ciat procediments participatius importants din-

tre de la plantilla així com un important esforç

en l’àmbit de la formació.

A 31 de desembre el número de places regula-

des és de:

Grues

La plena implantació del sistema de foto-denún-

cia amb enviament remot a la Guàrdia Urbana

ha permès una major eficàcia en la lluita contra

la indisciplina. 

Per aconseguir la millora de l’activitat de la

grua, a l’inici del exercici es va realitzar un canvi

organitzatiu que va permetre augmentar la dedi-

cació de la línia de comandament del personal

operatiu alhora que es va crear una nova estruc-

tura per al personal administratiu.

També s’ha millorat la rapidesa de l’actuació de

la grua mitjançant la implantació de les noves

tecnologies de comunicacions, que permet en-

viar les fotografies de les infraccions d’estacio-

nament a través de 3G mitjançant un telèfon

mòbil d’última generació.

Amb la incorporació del nou telèfon 3G s’afagei-

xen fotografies dels danys que presenten els ve-

hicles abans de ser retirats per la Grua Munici-

pal, el que garanteix la resposta a les possibles

reclamacions per part dels ciutadans. 

A mitjans d’octubre s’ha posat en marxa la con-

sulta automàtica dels vehicles que ingressen,

segons la base de dades dels Mossos d’Esqua-

dra dels vehicles reclamats de robatori. Així, en

el moment que es detecta aquesta circumstàn-

cia, es posa en coneixement del titular per que

pugui recuperar el seu vehicle el més aviat 

possible. 

B:SM Barcelona de Serveis Municipals MEMÒRIA 2007 Divisió de Mobilitat

Número de places

Àrea Blava 9.702

Càrrega i descàrrega 7.799

Àrea Verda 27.355

Inversió al llarg de l’any 2007: 151,9 milers d’€.
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Atenció al client i qualitat

Renovació imatge cabines

Al llarg de l’any s’han anat pintant les cabines

noves dels aparcaments amb un disseny corpo-

ratiu de la Divisió de Mobilitat. Amb aquesta ac-

ció es pretén unificar la imatge que a nivell glo-

bal es vol donar tant a l’interior com a l’exterior

dels aparcaments.

Creació targeta P-8 Fòrum

Amb aquesta targeta es dóna servei bàsicament

als turistes que visiten Barcelona al llarg d’un cert

número de dies a un preu reduït en un aparca-

ment situat a l’exterior de la ciutat però molt ben

comunicat a través del transport públic. Amb

això evitem l’ús del vehicle durant la seva estada

i donem alternatives més econòmiques a l’esta-

cionament del cotxe que els que donen altres

aparcaments que es troben dins de la ciutat.

Canvi imatge i ampliació web Mobilitat

Durant el 2007, la Divisió de Mobilitat ha estre-

nat web. S’ha fet una renovació profunda ba-

sada en l’ampliació i reestructuració de la in-

formació fent-la més entenedora.

Proves amb alcoholímetres als aparcaments

Al llarg de l’any s’ha fet una prova amb 2 alco-

holímetres a l’aparcament de Marina Port per

veure quina era l’acollida entre els nostres

clients i els possibles problemes que es po-

guessin derivar del seu ús. Havent vist que l’a-

collida ha estat excel·lent i que no s’ha produït

cap tipus de problema, es decideix ampliar la

ubicació dels alcoholímetres a altres aparca-

ments situats en zones d’oci per ser les més

apropiades.

Senyalització Estació d’Autobusos BCN Nord

(entre 2007 i inicis 2008)

Després de fer un estudi dels fluxos de les per-

sones que utilitzen l’Estació d’Autobusos Barce-

lona Nord es va decidir canviar la senyalització

que existia per una de més apropiada tant des

del punt de vista d’imatge, com de claredat en

quant a l’orientació de les persones a través de

l’Estació. També s’han col·locat nous elements

en espais on hi havia problemes d’informació,

bàsicament a les andanes, per tal de reforçar la

informació existent a l’interior de l’Estació.

Senyalització Galeries del Mar

La galeria comercial existent dins del recinte de

l’Hospital del Mar i gestionada per B:SM tenia

una senyalització molt desfasada, tant a nivell

d’imatge com sobretot a nivell d’informació. Per

aquest motiu es va fer un estudi i es va canviar

aquesta senyalització per una altra més actual i

més completa. També s’han col·locat elements

a l’exterior per tal de donar informació als via-

nants sobre el tipus de botiga que es poden tro-

bar a la galeria.

Divisió de Mobilitat MEMÒRIA 2007 B:SM Barcelona de Serveis Municipals

Evolució activitat

2006 2007 % Any anterior

Núm. jornades grua 18.351 19.108 4,1%

Núm. vehicles per jornada 5,42 6,49 20,0%

Núm. vehicles 99.445 124.089 24,8%
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L’any 2007 ha estat el primer exercici sencer de

gestió de la nova divisió que es va crear el juny

de 2006, englobant el Parc de Montjuïc, les ins-

tal·lacions Olímpiques, el Parc del Fòrum i el

Parc Zoològic.

Amb l’objectiu d’aprofitar sinèrgies i garantir

una àmplia oferta d’oci per als ciutadans, Natu-

ra i Lleure ha tancat l’exercici 2007 amb bons

resultats d’ocupació i activitats a tots els recin-

tes que gestiona. 

Pel què fa al Parc de Montjuïc subratllem la in-

auguració del Museu Olímpic i de l’Esport, un

nou espai de referència a la ciutat que ofereix

una visió global de diferents disciplines i moda-

litats esportives. El nou equipament, situat al

costat de l’Estadi Olímpic, ha rebut durant el

primer any de funcionament un total de 25.193

visitants. A més d’aquesta inauguració, B:SM ha

finalitzat altres actuacions que milloren la mobi-

litat a la muntanya, com la renovació completa

de les escales mecàniques, permetent l’accés a

peu des de la plaça Espanya fins l’Estadi Olím-

pic. També ha entrat en funcionament la primera

fase del camí dels Cims, s’ha inaugurat el Parc

de la Primavera i s’ha adaptat el Camí del Mar

per a recorreguts atlètics. Cal destacar la coor-

dinació de tots els esdeveniments sota criteris

de sostenibilitat, amb dispositius especials de

transport per dissuadir l’ús dels vehicles privats.

A més, s’han desenvolupat noves activitats per

acostar els ciutadans a Montjuïc, com les activi-

tats guiades per conèixer la part alta del parc

així com l’inici d’activitats per a escolars. 

Respecte a les instal·lacions olímpiques destaca

l’augment de les xifres de visitants de l’Estadi

Olímpic Lluís Companys i la consolidació de la

tendència a l’alça al Palau Sant Jordi. L’Estadi

ha celebrat tres importants concerts de referèn-

cia internacional: Rolling Stones, Rebelde i The

Police i ha recuperat la tradicional Festa dels

Súpers. Des del punt de vista esportiu, a banda

dels partits de futbol de primera divisió del RCD

Espanyol, l’Estadi també ha estat la seu de di-

versos campionats atlètics, i ha estat també el

recinte on empreses i institucions han realitzat

activitats lúdiques i esportives. En total, el nú-

mero de dies d’ocupació –sense comptar els

partits de l’Espanyol- ha ascendit a 62 durant

l’any 2007 davant els 38 de l’any 2006.

Divisió de Natura i Lleure MEMÒRIA 2007 B:SM Barcelona de Serveis Municipals
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El Palau Sant Jordi ha mantingut l’elevada pro-

gramació dels darrers anys amb la realització

d’espectacles musicals de primera línia, així

com fires, actes d’empresa i espectacles espor-

tius. Pel què fa a la música, el Sant Jordi ha

acollit concerts d’artistes consagrats com els de

Roger Waters, Luís Miguel, Alejandro Sanz, Se-

rrat&Sabina, Maná o David Bisbal així com el

festival Asics Music Festival, i les gires d’Opera-

ción Triunfo, Beyoncé, Il Divo i Fito&Fitipaldis,

entre d’altres. En l’àmbit dels espectacles fami-

liars, l’any 2007 es van programar els shows de

“Bob el Manetes”, “Disney on Ice”, les trobades

de corals infantils, el Circ Delirium i també dos

espectacles eqüestres: “Cómo bailan los caba-

llos andaluces” i “Appassionata”. Les fires tam-

bé han tingut una presència destacada, amb el

Bike Show, la Fira Biocultura o la Fira del Disc.

L’esport ha estat protagonista amb el Trial Indo-

or, el Supercross i l’Enduro, tres shows a motor

que any rera any han omplen de gom a gom les

grades del recinte. Finalment, no podem oblidar

dos grans actes de gran impacte internacional

com són la gala dels Premis Laureus i la presèn-

cia del Dalai Lama. En total s’han registrat 189

dies d’ocupació a la Sala Principal i 34 a la Sala

annexa Barcelona ’92. 

El Barcelona Teatre Musical (BTM) ha passat a

ser gestionat únicament per B:SM (fins ara ho feia

B:SM Barcelona de Serveis Municipals MEMÒRIA 2007 Divisió de Natura i Lleure

Memoria BSM '07_8  19/5/08  17:58  Página 14



15

conjuntament amb una altra empresa) i ha estre-

nat durant els darrers mesos de l’any, un musical

de primera línia que garanteix la seva ocupació

per al 2008. A més d’aquest musical, el BTM ha

acollit altres esdeveniments importants com els

concerts de Chambao, Lorena Mckennitt, Malú, El

Bicho, Sílvio Rodríguez o les “Matinés dels 60”.

Aquests actes, juntament amb diferents activitats

empresarials i lliurament de premis, han compor-

tat una ocupació de 119 dies, una xifra molt su-

perior al 2006 que fou de 50 dies.

El Parc del Fòrum segueix consolidant una

agenda d’esdeveniments de primer nivell com el

Primavera Sound, Summercase, Weekend Dan-

ce, els concerts de la Mercè i la Feria d’Abril,

entre d’altres. Durant l’any 2007 s’ha realitzat la

primera fase del Pla de Seguretat, instal·lant

tanques extensibles, càmeres de videovigilàn-

cia, enllumenat d’emergència i una Unitat de

Control Centralitzada.

Amb l’arribada del bon temps (de maig a octu-

bre) el Parc del Fòrum ofereix la seva zona de

banys així com l’àrea lúdica familiar a l’esplana-

da. L’edifici del Fòrum ha acollit una oferta per-

manent amb les tres exposicions gratuïtes “Bar-

celona Sensacions” i “Barcelona. Ciutat

projecta”, a més de la mostra temporal “Dona”

organitzada per la Fundació Santiago Dexeus.

Divisió de Natura i Lleure MEMÒRIA 2007 B:SM Barcelona de Serveis Municipals
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El Zoo ha treballat durant l’any 2007 de manera

compromesa tant per apropar el món de la na-

tura a la societat com per preservar la fauna sal-

vatge a través de la participació en programes

de cria i conservació d’espècies.

El Zoo s’ha implicat en la reintroducció de gase-

les dorcas al Senegal, enviant dos exemplars i

col·laborant en la creació d’una reserva protegi-

da que garanteix la repoblació d’aquesta espè-

cie. Dins el mateix projecte, el Zoo ha realitzat el

material educatiu pels escolars de la pròpia re-

gió i pels visitants.

Una altra fita destacada d’aquest 2007 ha estat

la inauguració al Zoo de la única seu de l’Institut

Jane Goodall a Espanya. La cessió d’aquest es-

pai respon a l’interès mutu de les dues institu-

cions per la conservació d’espècies protegides

mitjançant el desenvolupament de programes

educatius, de divulgació i recerca. La reconegu-

da primatòloga Jane Goodall ha visitat el Zoo en

diverses ocasions i ha presentat el programa

educatiu del seu institut a l’Aula Oberta, un nou

espai a l’aire lliure recentment remodelat.

Altres obres i millores en instal·lacions que el zoo

ha realitzat durant l’any han estat les reformes

dels punts de restauració, del dofinari, de l’espai

Goril·les i d’un nou llac a la Granja, entre d’altres 

Com cada any, el Zoo ha participat en la cam-

panya de l’European Association of Zoos and

Aquariums (EAZA) per protegir espècies en pe-

rill d’extinció. Durant l’any 2007 s’ha apostat per

difondre el perill que corre la fauna de l’illa de

Madagascar, un espai natural greument amena-

çat. La campanya ha aconseguit una recaptació

de 7.287€, fet que li ha merescut el guardó de

plata d’aquesta associació.

Zoo de Barcelona MEMÒRIA 2007 B:SM Barcelona de Serveis Municipals
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Com a resultat de l’adscripció del Zoo al pla

d’acció de l’Agenda 21 s’han realitzat diferents

actuacions per aconseguir una gestió sostenible

i compromesa: recollida selectiva de residus,

instal·lació de 10 plaques solars, recirculació

d’aigua a la font de la Dama del Paraigua, crea-

ció de nous hàbitats-refugi per a la fauna i la

flora autòctones, etc. 

Pel què fa a les accions i activitats puntuals or-

ganitzades durant l’any cal destacar la celebra-

ció del primer ecosafari nocturn, promogut per

l’Institut Jane Goodall; la festa-bateig de la cria

de girafa Ba-ba, que va aplegar més de 7.000

persones; la participació en el programa “ticket-

ciència”, la reedició de la Beca Floquet de Neu

per a treballs de recerca, la creació del primer

premi Sabater Pi o la celebració de la festa “Po-

sa’t la gorra” en solidaritat amb els nens malalts

de càncer.

En total, durant l’any més d’1.100.000 persones

han visitat les instal·lacions, fet que suposa un

increment del 8,4% que l’any anterior. L’abona-

ment Zoo Club també ha experimentat un im-

portant creixement assolint els 29.349 contrac-

tes (99.854 persones). A més, s’han potenciat

els projectes educatius que ofereixen una expe-

riència lúdica de primer ordre. Durant l’any s’-

han registrat un total de 56.349 visites provi-

nents d’escoles i casals.
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Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) és

l’empresa del Grup B:SM que gestiona el Parc

d’Atraccions així com el Funicular, la Torre de

Collserola i els centres de restauració ubicats a

diferents gestionades per Barcelona de Serveis

Municipals (B:SM).

Pel què fa al parc d’atraccions, l’any 2007 ha

estat marcat per dos fets importants. D’una

banda l’obertura gratuïta tots els dies de l’any

del Camí del Cel, també conegut com a Cota

500, que recupera un espai on fins aquell mo-

ment només s’hi podia accedir entrant al parc

d’atraccions. S’accedeix així al mirador més pri-

vilegiat de la ciutat i se li dóna un ús diari obert

a tothom. És per això que simultàniament es po-

tencia la seva dimensió de parc urbà i el con-

cepte d’un parc amb atraccions.

D’altra banda, també es desenvolupa un pla de

mobilitat i un estudi de gestió mediambiental

que es materialitza amb l’adhesió al compromís

de l’Agenda 21. 

Dins el pla de mobilitat, és un fet remarcable de

l’any 2007 l’actuació realitzada en matèria de

transport públic amb la remodelació de la ma-

quinària Funicular i la rehabilitació de l’estació

del Dr. Andreu que ha permès doblar tant la fre-

qüència de pas com també la seva capacitat. A

més, s’ha potenciat el Tibibus (des de pl. Cata-

lunya), el bus de barri 111 i el 195, amb més fre-

qüència. Totes aquestes accions han permès

augmentar l’ús del transport públic per part dels

visitants en detriment del transport privat. 
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Pel què fa a la continua millora i innovació del

parc destaca la instal·lació del primer cinema en

4 dimensions a Catalunya, el DiDiDaDo. El cine-

ma, que ofereix sensacions visuals i tàctils, ha

estat acollit amb molt entusiasme per part dels

visitants. Aquesta nova atracció familiar ha po-

tenciat l’oferta d’espectacle educatiu i ha poten-

ciat l’equilibri entre atraccions i espectacles

d’alta innovació tecnològica.

A més, el parc ha dut a terme altres novetats a

les seves instal·lacions com és la homogeneït-

zació de la senyalització interna del parc –tant

direccional com d’accés a les atraccions i ser-

veis-, uns ventiladors d’aigua per refrescar els

visitants i nous centres de restauració com el

que trobem a la zona de la Mina d’Or. 

Pel què fa al número de visitants, l’exercici 2007

ha tancat amb un balanç de 600.604 persones,

consolidant la tendència de creixement dels da-

rrers anys. El passi anual Tibiclub experimenta

un important augment, passant de 67.476 socis

a 82.208 en el darrer any (21.400 famílies). Pel

què fa a les visites escolars, el parc ha rebut du-

rant el 2007 un total de 36.522 estudiants en-

front els 32.221 de l’any anterior.
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Dades rellevants

Resum econòmic MEMÒRIA 2007 B:SM Barcelona de Serveis Municipals

Recursos físics

2004 2005 2006 2007

Divisió de mobilitat

Aparcaments

En gestió directa o concessió

Subterranis

Règim d’explotació mixt

Nre. aparcaments 37 39 40 41

Nre. places 14.369 15.331 15.136 15.314

Règim d’explotació de resident

Nre. aparcaments 17 17 19 19

Nre. places 4.701 4.701 5.285 5.361

En gestió

Subterranis

Nre. aparcaments 1 2 4 5

Nre. places 337 452 814 1.092

Superfície

Nre. Aparcaments 5 5 5 5

Nre. Places 837 1.114 733 733

Subterranis places en propietat

Nre. Places 88 87 85 85

Total

Nre. Aparcaments 60 63 68 70

Nre. Places 20.332 21.685 22.053 22.705

Programa AREA (Nre. places)

Places zona blava 7.158 10.869 9.930 9.702

Places zona verda

Exclusiva - 8.631 4.927 4.573

Preferent - 23.348 23.738 22.782

Grua infracció (Nre. grues) 62 62 50 50

Estació d’autobusos Barcelona Nord (Nre. andanes) 47 47 47 47

Servei Bicing

Núm. bicicles - - - 3.000

Núm. estacions - - - 200

Zona comercial Hospital del Mar (Nre. locals) 24 24 24 24

Divisió Natura i Lleure

Col·lecció zoològica

Nombre d’espècies 402 388 355 325

Nombre d’exemplars 4.946 4.869 3.617 2.719
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Indicadors propis del nivell d’activitat

2004 2005 2006 2007

Divisió Mobilitat

Aparc. subterranis rotació horària (milers hores) 7.580 8.123 9.083 9.518

Programa AREA

Ús Forani (milers hores) 10.761 11.413 14.523 14.974

Ús Resident (milers dies) - 2.603 7.771 7.617

Grua d’infracció (vehicles) 130.098 109.318 99.445 124.089

Estació d’autobusos (milers de viatgers) 2.258 2.212 2.406 2.597

Núm. Abonaments Anuals Servei Bicing - - - 102.146

Divisió Natura i Lleure

Parc Zoològic

Total visitants 860.029 963.146 1.017.427 1.102.939

Instal·lacions esportives i d’oci

Barcelona Teatre Musical

Total dies ocupació 109 38 50 119

Total espectadors (milers) 93 67 97 120

Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys

Total dies ocupació 55 41 38 62

Total espectadors (milers) 837 666 550 1.036

Palau Sant Jordi

Total dies ocupació 162 177 238 223

Total espectadors (milers) 1.297 579 658 692

Altres

Total dies ocupació 14 11 7 19

Total espectadors (milers) 45 3 5 4

Total

Total dies ocupació 340 267 333 423

Total espectadors (milers) 2.272 1.315 1.310 1.852

Museu Olímpic i de l’Esport

Total visitants - - - 25.193

Recinte Fòrum – Parc del Fòrum

Assistents (milers) - 880 1.135 1.250

Núm. Activitats Musicals i Grans Events - 14 55 60

Indicadors generals del nivell d’activitat

2004 2005 2006 2007

Plantilla mitjana 885 1.010 1.108 1.145

Inversió (milers d’euros) 21.128 54.223 32.615 30.402

Pròpia 14.707 37.633 22.808 15.007

Per compte de l’Ajuntament, OOAA i EEMM 4.017 6.962 9.411 9.133

Financera 1.296 7.378 396 6.262

Resultat comptable (milers d’euros) 3.781 7.583 10.179 10.425

Cash-flow (milers d’euros) 13.184 15.504 23.987 20.054

Memoria BSM '07_8  19/5/08  17:58  Página 24



25
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Balanç

Actiu

Actiu fix 238.109

Despeses d’establiment -

Immobilitzat immaterial 124.352

Immobilitzat material 34.172

Immobilitzat financer 78.611

Col·lecció zoològica 974

Actiu circulant 24.240

Existències -

Deutors 16.025

Inversions financ. temporals 85

Tresoreria 5.089

Ajustaments per periodificació 41

TOTAL ACTIU 259.349

Passiu

Recursos a llarg termini 208.808

Fons propis abans resultats 164.704

Pèrdues i guanys de l’exercici 10.425

Subvencions de capital 5.351

Altres ingressos a distribuir 29

Provisions 7.054

Creditors a llarg termini 20.619

Col·lecció zoològica 626

Recursos a curt termini 50.541

Creditors financers 1.365

Creditors comercials 22.883

Altres creditors 24.417

Ajustaments per periodificació 1.876

TOTAL PASSIU 259.349

Compte de pèrdues i guanys

Ingressos

Aparcaments 33.530

Estació d’autobusos i zones cials. 1.952

Serveis municipals de Grua i AREA 43.867

Bicing 3.100

Zoo 11.550

Montjuïc 7.054

Fòrum 5.457

Altres serveis 104

TOTAL INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 106.614

Costos

Compres 16.444

Personal 45.530

Treballs, subminist. i serveis ext. 27.014

Subvencions -

Altres despeses -

Provisions 86

Amortitzacions 11.255

TOTAL COSTOS D’EXPLOTACIÓ 100.329

Resultat d’explotació 6.285

Ingressos financers 6.524

Despeses financeres 1.478

Resultat ordinari 11.331

Ingressos extraordinaris 479

Despeses extraordinàries (635)

Resultat abans impostos 12.445

Impost de societats 2.020

Resultat de l’exercici 10.425

Estats financers individuals
a 31 de desembre de 2007
(milers d’euros)
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Com a conseqüència de tot l’exposat, en

aquest exercici 2007 s’ha realitzat la consoli-

dació pel mètode d’integració global per a to-

tes les societats que es troben dins del perí-

metre de consolidació, donat que és té un

domini majoritari, participació superior al 50%.

El valor de la participació dels accionistes mi-

noritaris en el patrimoni i en els resultats de les

societats consolidades es presenta en el

compte de “Socis Externs” del passiu del ba-

lanç de situació consolidat i els “Resultats atri-

buïts a socis externs” del compte de pèrdues i

guanys consolidat, respectivament.

B:SM Barcelona de Serveis Municipals MEMÒRIA 2007 Resum econòmic

Societats dins del perímetre de consolidació a 31 de desembre de 2007

% Participació % Participació Societat Data 

Directa Indirecta titular part. d’incorporació

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 100,00% - B:SM 19/03/02

Tractament i Selecció de Residus, SA 58,64% - B:SM 06/03/03

Selectives Metropolitanes, SA - 100,00% TERSA 06/03/03

Solucions Integrals, SA - 100,00% TERSA 06/03/03

Carreras i Fontanals, SA - 100,00% TERSA 06/03/03

Serveis Funeraris de Barcelona, SA 51,00% - B:SM 06/03/03

Cementiris de Barcelona, SA 51,00% - B:SM 30/08/06

Transports Sanitaris Parets, SL - 51,00% SFB 29/07/05

B:SM: Barcelona de Serveis Municipals, SA

TERSA: Tractament i Selecció de Residus, SA

SFB: Serveis Funeraris de Barcelona, SA
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Balanç

Actiu

Actiu fix 379.214

Despeses d’establiment 46

Immobilitzat immaterial 145.510

Immobilitzat material 209.164

Immobilitzat financer 23.507

Desp a distr en varis exercicis 13

Col·lecció zoològica 974

Fons de comerç de consolidació 1.646

Actiu circulant 71.062

Existències 3.505

Deutors 42.518

Inversions financ. temporals 9.886

Tresoreria 14.868

Ajustaments per periodificació 285

TOTAL ACTIU 451.922

Passiu

Recursos a llarg termini 360.291

Fons propis abans resultats 185.707

Pèrdues i guanys de l’exercici 14.580

Socis externs 64.359

Dif. neg de consolidació 2.652

Subvencions de capital 12.703

Altres ingressos a distribuir 34.469

Provisions 15.691

Creditors financers a llarg termini 29.504

Col·lecció zoològica 627

Recursos a curt termini 91.631

Creditors financers 1.485

Creditors comercials 44.299

Altres creditors 33.578

Prov. per operacions de tràfic 3.024

Ajustaments per periodificació 4.245

TOTAL PASSIU 451.922

Compte de pèrdues i guanys

Ingressos

Serveis Funeraris 49.433

Aparcaments 33.483

Tractament de residus 38.505

Mercats centrals i escorxador 31.872

Parc d'Atraccions Tibidabo 16.745

Zoo 10.882

Montjuïc 7.054

Fòrum 5.403

Bicing 3.100

Estació d’autobusos i Gal. Cials. 1.702

Altres serveis 90

Servei mpal. Grua i AREA 43.867

Servei mpal. Cremació i Cementiris 10.068

TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ 252.204

Costos

Compres 48.037

Personal 82.968

Treballs, subminist. i serveis ext. 63.849

Subvencions -

Altres despeses -

Provisions 834

Amortitzacions 24.107

TOTAL COSTOS EXPLOTACIÓ 219.795

Resultat explotació 32.409

Ingressos financers 2.257

Despeses financeres 1.738

Amort. fons comerç consolidació 116

Resultat ordinari 32.812

Ingressos extraordinaris 4.691

Despeses extraordinàries 2.819

Resultat abans impostos 34.684

Impost sobre societats 10.736

Resultat de l’exercici 23.948

Resultat atribuït a socis externs 9.188

Resultat atribuït a la Stat. Dominant 14.580

Estats financers consolidats
a 31 de desembre de 2007
(milers d’euros)
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