
ı 129

Memòria de sostenibilitat 20183. Sostenibilitat ambiental, social, econòmica

Resultats econòmics

L’exercici 2018 s’ha desenvolupat dins d’un context macroeconòmic caracteritzat per un creixement 
sostingut per cinquè any consecutiu, si bé amb un creixement menor, que s’ha situat en el 2,5% del 
PIB i que podem qualificar de satisfactori. Això ha permès, en general, aconseguir millorar el nivell 
de serveis prestats, ocupacions i visitants de les instal·lacions, en el conjunt d’activitats que gestiona 
BSM; no obstant això, els resultats financers de la cartera gestionada de la companyia s’han vist 
afectats per l’evolució negativa dels mercats financers en l’última part de l’exercici i això ha generat 
un ajust de valor.

En aquest context, els serveis relacionats amb la mobilitat presenten una evolució positiva de l’activitat 
en Aparcaments, Grues i Zona Bus, i negativa en AREA i Bicing; en relació amb els serveis de lleure, 
l’evolució és positiva en Parcs i Anella Olímpica, i negativa al Zoo, afectat pel debat sobre el seu futur 
i, en menor grau, per les obres de millora que s’hi estan portant a terme.

L’exercici 2018 pot qualificar-se de satisfactori, tenint en compte el context indicat, tant per l’evolució 
de les diferents activitats i els serveis que duu a terme BSM com pel resultat obtingut.

Els ingressos de l’exercici s’han situat en 129,5 milions d’euros (130,8 milions d’euros el 2017) i les 
despeses d’explotació en 118,9 milions d’euros (117,9 milions d’euros el 2017).

El resultat d’explotació se situa en 10,6 milions d’euros (13,0 milions d’euros el 2017).

El resultat de l’exercici presenta un benefici de 8,7 milions d’euros (12,6 milions d’euros de l’exercici 
2017).

Valor econòmic en euros
Referència GRI 201-1

Valor econòmic directe creat (VER) 2016 2017 2018

a) Ingressos  130.114.282,54  131.216.217,04 129.860.360,68

Valor econòmic distribuït (VER)

b) Despeses operatives  42.557.758,80  44.534.336,02 43.557.573,90

c) Salaris i beneficis socials per als empleats  57.464.214,03  61.716.878,16 64.457.005,37

d) Pagaments a proveïdors de capital  1.154,08  399,47 0

e) Pagaments a governs  1.010.052,00  987.561,01 640.829,25

f) Inversions en la comunitat  -   -  0

Valor econòmic retingut (VER)*  11.668.793,83  11.356.866,48 12.478.876,12

* Calculat com Valor Econòmic Generat menys Valor Econòmic

GRI 102-7, 103-1, 103-2, 103-3, 201-1



ı 130

Memòria de sostenibilitat 20183. Sostenibilitat ambiental, social, econòmica

Inversions
L’execució d’inversions finançades per BSM ha ascendit a 13,5 milions d’euros (9,2 milions d’euros 
el 2017).

Balanç el 31 de desembre (expressat en milers d’euros)

 ACTIU 2018 2017

Immobilitzat intangible 4.795 3.589 

Immobilitzat material 152.248 150.130 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 193.821 193.821 

Inversions financeres a llarg termini 77.579 79.949 

Actius per impost diferit 1.335 1.335 

TOTAL ACTIU NO CORRENT 429.778 428.824 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12.435 15.469 

Inversions financeres a curt termini 48 48 

Periodificacions a curt termini 823 823 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.759 12.885 

TOTAL ACTIU CORRENT 35.065 29.225 

TOTAL ACTIU 464.843 458.049 

 PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2017

Fons propis 410.335 401.609 

Capital 36.000 36.000 

Prima d'emissió 148.151 148.151 

Reserves 217.458 204.838 

Resultat de l'exercici 8.726 12.620 

Ajust per canvis de valor 23.957 23.957 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 270 354 

TOTAL PATRIMONI NET 434.562 425.920 

Passius per impost diferit 3.197 3.273 

Periodificacions a llarg termini 853 875 

TOTAL PASSIU NO CORRENT 4.050 4.148 

Deutes a curt termini 4.518 5.261 

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 1.327 1.799 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 18.816 17.354 

Periodificacions a curt termini 1.570 3.567 

TOTAL PASSIU CORRENT 26.231 27.981 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 464.843 458.049 

GRI 102-7
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Compte de pèrdues i guanys de 31 de desembre (expressat en milers d’euros)

 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018 2017

 Aparcaments 26.457 25.134 

 Serveis Municipals AREA i Grua 51.802 53.570 

 Agents Cívics i Visualitzadors 6.038 5.025 

 Registre de taxa vehicles mobilitat personal (VMP) 3  - 

 Estació d'autobusos 2.083 2.018 

 Bicing 2.371 6.259 

 Zoo 8.961 9.886 

 Anella Olímpica 10.605 8.173 

 Park Güell 17.879 16.453 

 Parc del Fòrum 2.105 1.665 

 Parc de Montjuïc 224 174 

 Altres serveis 317 201 

 Ingressos de participacions financeres 618 2.218 

 Import net de la xifra de negocis 129.463 130.776 

 Aprovisionaments  (10.492)  (10.581)

 Despeses de personal  (64.457)  (61.717)

 Altres despeses d'explotació  (33.949)  (35.232)

 Amortització de l'immobilitzat i subvenció de capital  (10.028)  (10.340)

 Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat  (107) 50 

 Altres resultats 194 88 

 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 10.624 13.044 

 Ingressos financers 397 440 

 Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers  (2.372)  (840)

 RESULTAT FINANCER  (1.975)  (400)

 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 8.649 12.644 

 Impost sobre beneficis 77  (24)

 RESULTAT DE L'EXERCICI 8.726 12.620 

GRI 102-7
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L’evolució dels ingressos, en milers d’euros, per activitats és la següent.

Evolució dels ingressos

2018 2017 Variació %

Aparcaments 26.443 25.117 1.326 5,30%

Servei Municipal AREA 35.564 37.696 -2.132 -5,70%

Servei Municipal Grua 16.237 15.875 362 2,30%

Agents Cívics i Visualitzadors 6.038 5.025 1.013 20,20%

Registre de taxa vehicles mobilitat personal (VMP) 3  - 3 0,00%

Estació d'autobusos 2.083 2.018 65 3,20%

Bicing 2.371 6.259 -3.888 -62,10%

Zoo 8.961 9.886 -925 -9,40%

Anella Olímpica 10.605 8.173 2.432 29,80%

Park Güell 17.879 16.453 1.426 8,70%

Parc del Fòrum 2.105 1.665 440 26,40%

Parc de Montjuïc 224 174 50 28,70%

Altres serveis 317 201 116 57,70%

Ingressos de participacions financeres 618 2.218 -1.600 -72,10%

Total Activitats 129.448 130.760 -1.312 -1,00%

Cessió de drets d'ús 15 16 -1 -6,30%

Imputació de subv. de l'immobilitzat 84 139 -55 -39,60%

Total 129.547 130.915 -1.368 -1,00%

L’exercici 2018 presenta una disminució dels ingressos totals de l’1,0% respecte al 2017.

Els ingressos d’explotació d’aparcaments han augmentat en un 5,3%, fruit de l’increment dels ingres-
sos en totes les modalitats de rotació (4,4%) i de pupil·latge (6,8%). En concret, l’increment de rotació 
prové d’un increment del 2,2% de l’activitat i del 2,2% de l’ingrés mitjà per hora; i, en pupil·latge, d’un 
increment del 4,1% en nombre d’abonaments i del 2,7% de l’ingrés mitjà dels abonaments.

Els ingressos del Servei Municipal d’AREA disminueixen en un 5,7% com a conseqüència d’una dis-
minució de places del 10,2% en zona blava, i han passat de 8.453 places el 2017 a 7.593 places el 
2018, i del 5,7% en zona verda d’ús forà, on s’ha passat de 39.163 places el 2017 a 36.926 places 
el 2018. Aquesta davallada de places s’està produint en els darrers anys com a conseqüència de les 
polítiques de mobilitat de la ciutat i de l’increment dels carrils bici i d’autobús.

En ambdós serveis municipals cal assenyalar l’evolució de la tarifa de taxes, que presenten una conge-
lació en l’AREA des del 2009 fins al 2017, exceptuant el 2012 quan van tenir una pujada del 3%, i, en 
el cas de les taxes de grua, una congelació en el mateix període amb l’excepció d’una disminució de 
taxes del 2% en l’exercici 2012.

GRI 102-7
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Els ingressos generats per l’activitat d’Estació d’Autobusos han augmentat en un 3,2%, degut a l’in-
crement en les expedicions regulars facturades en tots els trams.

Com a dades significatives del nivell d’activitat a les dues estacions, cal destacar que, el 2018, el nom-
bre d’expedicions ha estat de 129.364 (116.603 el 2017) i s’hi han transportat 2.180.332 viatgers 
(2.110.585 el 2017).

El servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes (Bicing) és titularitat de l’Ajuntament 
de Barcelona i BSM el gestiona mitjançant un encàrrec de gestió.

En l’exercici 2018 els ingressos dels usuaris i les usuàries del servei de transport públic individualitzat 
mitjançant bicicletes (Bicing) han passat a registrar-se directament a l’Ajuntament, motiu pel qual hi 
ha una disminució dels ingressos de BSM en aquesta activitat. L’ingrés registrat el 2018 correspon a 
la part dels ingressos periodificats l’any 2017, d’acord amb el criteri de registrar els ingressos en el 
període en què es presta el servei. 

Així mateix, cal destacar, així mateix, que durant aquest exercici ha acabat el patrocini que tenia el 
servei i que, de moment, no s’ha renovat per un altre, fet pel qual també s’han vist reduïts també els 
ingressos per aquest motiu. 

Pel que fa al Bicing mecànic, el nombre de persones abonades al final de l’any se situa en 102.323, 
enfront dels 106.688 de l’exercici 2017. El nombre d’utilitzacions ha estat de 12,7 milions el 2018 
(14,2 milions en l’exercici 2017). Cal destacar que hi continua havent un alt índex de rotació, fet que 
consolida el servei de Bicing com a sistema d’introducció de la mobilitat en bicicleta. 

Pel que fa al Bicing elèctric, el 31 de desembre de 2018 el total d’abonaments ha arribat fins a 9.549, 
enfront dels 9.834 de l’exercici 2017, i el nombre d’utilitzacions ha estat de 95.941 durant l’exercici 
(117.370 en l’exercici 2017) i representen una disminució del 18,3%.

Els ingressos del Zoo han disminuït en un 9,4%. Durant l’any 2018 han visitat el Zoo 785.992 per-
sones (870.370 visitants el 2017), un 9,7% menys que l’any anterior. El nombre de socis i sòcies del 
Zoo Club s’ha reduït en un 25,9% i ha passat de 22.478 grups familiars i individuals a 16.665 el 2018. 

Val a dir que a més de la disminució d’afluència derivada del debat sobre el nou model de Zoo i del 
retard que això provoca en les millores previstes per a l’equipament, la reducció també prové d’una 
climatologia adversa que ha afectat més al primer quadrimestre amb més pluja en comparació als 
últims exercicis.

El nivell d’ingressos de l’Anella Olímpica ha augmentat un 29,8% respecte a l’any anterior, perquè 
hi ha hagut un increment molt significatiu de l’activitat prevista en les dues instal·lacions més im-
portants, l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi, motivada sobretot per la replanificació, durant aquest 
exercici, de tres grans esdeveniments que s’havien anul·lat l’any anterior.

Els ingressos de la gestió de la zona monumental del Park Güell han augmentat en un 8,7%, degut a 
l’increment de l’ingrés mitjà i en menor grau dels i les visitants. En aquest exercici 2018 han entrat un 
total de 3.007.784 visitants de pagament, enfront dels 2.988.616 del 2017. Cal destacar, pel que fa 
a la partida de despeses, la consolidació del model de millora dels entorns i de la zona monumental, 
que aquest any ha suposat una partida de 4,7 milions d’euros. 

Al Parc del Fòrum els ingressos han augmentat en un 26,4%, atès que s’hi han celebrat més actes i 
de caràcter més rellevant.

Al Parc de Montjuïc els ingressos han augmentat en un 28,7%, atès que, per primer cop, s’han ges-
tionat les antenes que estan instal·lades en espais gestionats per aquesta unitat.

GRI 102-7
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Grup BSM
Al tancament de l’exercici 2018, la societat gestiona altres serveis i activitats municipals de manera 
indirecta, mitjançant la participació en altres societats. 

El detall de les societats que formen el Grup Barcelona de Serveis Municipals i que formen part del 
perímetre de consolidació és el següent:

Societats dins del perímetre de consolidació (2018)

Entitat % Participació

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 100,00%

Cementiris de Barcelona, SA 100,00%

Tractament i Selecció de Residus, SA i el seu Grup 58,64%

Mercabarna, SA 50,69%

Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA 40,00%

Catalana d’Iniciatives, SA en liquidació 24,25%

Fora del perímetre de consolidació, tenim altres participacions minoritàries en les societats següents:

Societats fora del perímetre de consolidació (2018)

Entitat % Participació

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de l’Hospitalet, SA (*) 17,55%

Serveis Funeraris de Barcelona, SA i el seu Grup 15,00%

GL Events CCIB, SL 12,00%

Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, s’ha efectuat la consolidació pel mètode d’integració 
global de les societats que estan dins del perímetre de consolidació i de les quals es té un domini ma-
joritari, és a dir, una participació superior al 50%. I, pel que fa a les societats associades (participació 
superior al 20% i inferior al 50%), s’ha aplicat el mètode de posada en equivalència.

GRI 102-45
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Balanç de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA  
I SOCIETATS DEPENDENTS el 31 de desembre (expressat en milers d’euros)

 ACTIU 2018 2017

Immobilitzat intangible 6.063 4.933 

Immobilitzat material 359.903 351.783 

Inversions a empreses associades a llarg termini 115.888 114.798 

Inversions financeres a llarg termini 94.821 106.282 

Actius per impost diferit 2.017 2.332 

Fons de comerç de societats consolidades 1.025 1.172 

TOTAL ACTIU NO CORRENT 579.717 581.300 

Existències 3.503 2.584 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 46.809 36.877 

Inversions financeres a curt termini 52.120 42.155 

Periodificacions a curt termini 1.267 1.182 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 32.701 25.720 

TOTAL ACTIU CORRENT 136.400 108.518 

TOTAL ACTIU 716.117 689.818 

 PATRIMONI NET I PASSIU 2018 2017

Fons propis 458.840 442.575 

Capital 36.000 36.000 

Prima d'emissió 148.151 148.151 

Reserves 219.831 208.957 

Reserves en societats consolidades i per posada en equivalència 38.559 29.851 

Resultat de l'exercici atribuïble a la societat dominant 16.299 19.616 

Ajustos per canvis de valor 23.297 23.477 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 22.928 24.572 

Socis Externs 81.733 77.713 

TOTAL PATRIMONI NET 586.798 568.337 

Provisions a llarg termini 1.671 1.057 

Deutes a llarg termini 1.290 2.267 

Passius per impost diferit 3.357 3.658 

Periodificacions a llarg termini 56.090 54.246 

TOTAL PASSIU NO CORRENT 62.408 61.228 

Provisions a curt termini 41  - 

Deutes a curt termini 9.531 11.350 

Deutes amb empreses vinculades i associades 1.840 1.873 

Proveïdors comercials i altres comptes a pagar 42.802 35.488 

Periodificacions a curt termini 12.697 11.542 

TOTAL PASSIU CORRENT 66.911 60.253 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 716.117 689.818 

GRI 101
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Compte de pèrdues i guanys de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA,  
I SOCIETATS DEPENDENTS el 31 de desembre (expressat en milers d’euros)

 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2018 2017

 Tractament de residus 63.836 50.244 

 Aparcaments 26.443 25.110 

 Mercats centrals i escorxadors 28.482 28.180 

 Zoo 8.961 9.886 

 Parc d'Atraccions Tibidabo 15.999 16.536 

 Bicing 2.371 6.259 

 Agents Cívics i Visualitzadors 6.038 5.025 

 Anella Olímpica 10.605 8.173 

 Park Güell 17.879 16.453 

 Parc del Fòrum 2.105 1.665 

 Parc de Montjuïc 224 174 

 Serveis complementaris de Cementiris 4.278 4.534 

 Estació d'Autobusos 2.083 2.018 

 Altres serveis 170 94 

 Serveis Municipals AREA i Grua 51.802 53.570 

 Registre de taxa de vehicles de mobilitat personal (VMP) 3  - 

 Serveis Municipals Cremació i cementiris 11.973 11.933 

 Import net de la xifra de negocis 253.252 239.854 

 Aprovisionaments  (56.258)  (40.829)

 Altres ingressos d'explotació 14.006 11.365 

 Despeses de personal  (97.717)  (92.732)

 Altres despeses d'explotació  (73.178)  (73.823)

 Amortització de l'immobilitzat i subvenció de capital  (19.293)  (19.714)

 Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat 2.932  (173)

 Altres resultats  (511) 145 

 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 23.233 24.093 

 Ingressos financers 2.396 2.657 

 Despeses financeres  (713)  (590)

 Diferències de canvi  (1)  (8)

 Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers  (2.673)  (840)

 RESULTAT FINANCER  (991) 1.219 

 Participació en beneficis (pèrdues) de societats posada en equivalència 1.270 429 

 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 23.512 25.741 

 Impost sobre beneficis  (1.889)  (1.045)

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 21.623 24.696 

 Resultat atribuït a la societat dominant 5.324 5.080 

 Resultat atribuït a socis externs 16.299 19.616 

GRI 101
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Evolució previsible de la societat
En el context macroeconòmic de desacceleració del creixement, s’espera que el 2019 es presenti 
amb una lleugera moderació del creixement que permetrà continuar millorant el nivell de serveis 
prestats, ocupacions de les instal·lacions i visitants en el conjunt d’activitats que gestiona BSM, si bé 
amb expectatives desiguals segons les diverses activitats. Pel que fa als actius financers, esperem 
la recuperació dels mercats i, per tant, la recuperació de la pèrdua experimentada al final de l’any i 
recollida en el balanç i el compte de resultats.

Pel que fa als costos, s’espera que augmentin respecte al 2018, atès l’increment del cost de la vida i 
l’aplicació dels convenis laborals vigents.

Com a conseqüència de l’evolució indicada en els ingressos i les despeses, s’espera que el resultat del  
2019 en el conjunt de les activitats gestionades disminueixi respecte a aquest exercici 2018.

L’actuació inversora total pressupostada per al 2019 ascendeix a 14,3 milions d’euros, dels quals 5,2 
milions d’euros corresponen a nous projectes i 2,4 milions d’euros corresponen al Zoo. D’altra banda, 
un total de 3,5 milions d’euros d’obres aniran com a despesa per a la continuació de la remodelació 
dels entorns del Park Güell.

GRI 101
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