


 

 
Barcelona de Serveis Municipals ....................................................................................................................... 6 

Empresa pública amb activitats diverses .................................................................................................................................... 7 

L’estructura organitzativa ................................................................................................................................................................ 10 

Estructura de decisió ..................................................................................................................................................................... 10 

Consell d’Administració ............................................................................................................................................................... 10 

Coordinació amb Presidència .................................................................................................................................................... 11 

Òrgans de gestió ............................................................................................................................................................................... 11 

L’estratègia i el compromís amb la responsabilitat social ................................................................................................. 12 

Pla Estratègic 2018-2023 ............................................................................................................................................................ 12 

Responsabilitat social corporativa ........................................................................................................................................... 14 

Aspectes rellevants en sostenibilitat: l’anàlisi de materialitat ..................................................................................... 15 

Eines per a una gestió responsable ............................................................................................................................................. 18 

Política integral ................................................................................................................................................................................. 18 

Lluita contra la corrupció i el suborn ...................................................................................................................................... 19 

Gestió de riscos ............................................................................................................................................................................... 20 

Protecció de la privacitat ............................................................................................................................................................. 21 

Objectius i reptes de l’organització ............................................................................................................................................ 22 

Identificació de les parts interessades ...................................................................................................................................... 39 

Accions per a la sostenibilitat ........................................................................................................................... 42 

Sostenibilitat social ........................................................................................................................................... 50 

Ciutadania i entitats ............................................................................................................................................................................ 51 

Clientela i persones usuàries..................................................................................................................................................... 52 

Visitants ............................................................................................................................................................................................... 56 

Veïnat ................................................................................................................................................................................................... 56 

Col·laboració amb entitats ......................................................................................................................................................... 56 

Pertinença a associacions........................................................................................................................................................... 57 

Persones B:SM ...................................................................................................................................................................................... 61 

Gestió de l’equip humà ................................................................................................................................................................. 61 

Diversitat i igualtat d’oportunitats .......................................................................................................................................... 67 

Foment de les relacions socials ................................................................................................................................................. 71 

Compromís amb la salut i el benestar .................................................................................................................................... 72 

Formació i desenvolupament professional........................................................................................................................ 75 

Sostenibilitat ambiental .................................................................................................................................... 78 

Gestió ambiental certificada ......................................................................................................................................................... 79 

Mitigació de la contaminació atmosfèrica ............................................................................................................................. 80 

Prevenció de residus i economia circular ................................................................................................................................. 81 



 

Ús sostenible dels recursos ............................................................................................................................................................ 83 

Lluita contra el canvi climàtic ........................................................................................................................................................ 85 

Protecció de la biodiversitat .......................................................................................................................................................... 86 

Sostenibilitat econòmica ................................................................................................................................... 88 

Solidesa en els resultats econòmics ........................................................................................................................................... 89 

Inversions............................................................................................................................................................................................. 91 

Cadena de subministrament alineada ...................................................................................................................................... 95 

Resum de mesures i criteris adoptats ................................................................................................................................... 97 

Sistemes de supervisió d’auditories .................................................................................................................................... 100 

Reserva social ................................................................................................................................................................................ 100 

Informació de la memòria ................................................................................................................................ 101 

Cobertura de la informació .......................................................................................................................................................... 102 

Metodologia ........................................................................................................................................................................................ 102 

Principis de contingut ................................................................................................................................................................ 103 

Verificació externa i assegurament ............................................................................................................... 104 

Índex de continguts GRI i taula del Pacte Mundial ................................................................................... 108 

 

  



 

Carta de la Directora 
(102-14) 

Benvolguts/Benvolgudes,  
 
L’any 2019 marca una fita en l’evolució de la nostra empresa i el desplegament del Pla Estratègic 2018-
2023. Per una banda, les eleccions locals del mes de maig han renovat els membres del consell 
d’administració i la seva presidència; d’altra, ha estat el moment de la materialització d’un seguit de 
projectes estratègics de gran impacte en la ciutadania i en la transformació de la ciutat.  
 
Aquesta Memòria de Sostenibilitat us permetrà veure com la mirada estratègica de BSM es tradueix en 
accions i projectes transformadors que s’emmarquen en la nostra missió de millorar la qualitat de les 
persones i generar experiències positives per a construir un Barcelona saludable i capdavantera. El 
camí de la nostra missió s’estructura a través d’objectius agrupats en quatre línies estratègiques: Ciutadania 
– client i clientes, Persones, Processos i Finances.  
 
Aquest treball de BSM per la ciutadania i la ciutat també transforma la nostra pròpia organització per 
conduir a l’acompliment de la nostra visió d’esdevenir una empresa de referència en la gestió pública de 
serveis de valor afegit, amb la guia que els valors d’excel·lència, compromís, pro activitat, integritat i 
cooperació representen. Una visió que es complementa i s’enriqueix amb el compromís per la gestió ètica 
i el bon govern, els drets humans, el Pacte Mundial i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de les Nacions Unides.  
 
En la línia de Ciutadania- Clients i Clientes, la millora de les experiències continua sent l’impulsor central 
de la nostra relació amb la ciutadania, sempre a través de l’escolta activa. Fruit d’aquest enfocament basat 
en les persones, s’han generat 50 milions d’experiències de servei públic durant l’any i el nostre Índex de 
Satisfacció del Client (ISC) continua situant-se en una valoració per sobre de 7 en una escala de 10. Amb 
l’objectiu de conèixer més i millor els clients i les clientes s'ha implantat el model customer experience BSM 
a totes les activitats.  
 
Els nostres professionals han aportat a la ciutat tres eines de gran rellevància per a la mobilitat sostenible en 
circumstàncies d’una emergència climàtica, que afecta molt especialment a la salut de les persones i la 
pèrdua de biodiversitat. El nou Bicing ha aconseguit implantar el nou model de sistema de bicicleta 
compartida sense deixar de donar servei cap dia en la transició de sistema; a més, ha estat un catalitzador 
important la nova cultura de la bicicleta elèctrica. Per la seva banda, els nous parquímetres d’AREA, 
dissenyats específicament per a les necessitats de Barcelona, aporta tecnologia necessària per contribuir a 
la implantació de polítiques sobre el canvi climàtic.  
 
De la línia estratègica de Persones cal destacar-ne la plena implantació de la nova intranet, B:IN, que ha 
esdevingut un nou espai de comunicació direccional per als treballadors i treballadores de BSM; en un sol 
espai disposem de formació continuada, transparència i una informació d’interès fluïda. La formació ha 
estat un treball constant amb l’objectiu de fomentar creixement professional i l’ús experts de les eines 
digitals; com ho ha estat també el desenvolupament del talent intern de l’empresa. Ambdós vectors se 
sustenten sobre realitats expressades en aquestes xifres: 31.685 hores de formació i 99 idees implantades 
a través del programa CREA de participació a les millores.  
 
La visió social i educativa de BSM s’ha concretat en el programa STEAM. Inspirada pels seus valors, 
l’empresa ha volgut comprometre’s en el desenvolupament de la cultura de les ciències, la tecnologia, 
l’enginyeria, les arts i les matemàtiques (STEAM en les seves sigles angleses) en els escolars i els estudiants 
de secundària. L’Estadi Olímpic ha acollit la jornada d’activitat Visions Steam, amb l’assistència de 2.000 
estudiants, una experiència que s’obrirà a d’altres espais emblemàtics de BSM.  
 
Després d’haver assolit l’any anterior la certificació integral del sistema de gestió integrada de tota 
l’empresa, l’any 2019 ha estat, en l’àmbit de Processos, el del desplegament de les accions de millora en el 
marc de les certificacions ISO 9001 i SGE21 i de seguiment del desplegament del Pla Estratègic, fruit del 



 

qual seguiment s’han realitzat de 266 accions d’escolta activa de ciutadans i ciutadanes, treballadors i 
treballadores i empreses proveïdores de l’empresa.  
 
A la línia estratègica de Finances, novament, s’ha donat compliment dels requisits del Sistema Europeu de 
Comptabilitat (SEC). El Pla de Projectes ha pres forma amb la posada en marxa de Plans d’Acció associats 
a nous projectes de forma transversal i conjunta amb les Direccions de Negoci que els impulsen. En aquesta 
cerca de l’eficiència, s’han implantat noves aplicacions que faciliten la digitalització: un generador 
d’informes economicofinancers i la integració de les dues aplicacions de compra i administració (Plyca i 
Fènix).  
 
Retre comptes és una oportunitat per establir un diàleg obert i transparent amb la ciutadania, fer conèixer 
la realitat d’un col·lectiu de professionals compromesos amb la millora de la qualitat de vida de les persones 
a través dels serveis oferts.  
 
Aquesta memòria és la porta d’aquest diàleg. És oberta. Responeu-nos amb els vostres comentaris, 
suggeriments. Doneu-nos l’oportunitat de seguir caminant per aconseguir millorar la qualitat de vida de 
Barcelona.  
 
Rebeu una cordial salutació 
 
 

Marta Labata i Salvador  
Directora General 
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Barcelona de Serveis 
Municipals 
 

B:SM és una empresa pública de l’Ajuntament de Barcelona que unifica en una sola 

societat la prestació de serveis municipals. Les activitats que gestiona B:SM són diverses 

i inclouen des de la mobilitat fins a la gestió d’instal·lacions de referència dedicades a la 

cultura, el lleure i la biodiversitat. 

Empresa pública amb activitats diverses 

(113) (102-5) Barcelona de Serveis Municipals, SA, societat dominant del Grup Barcelona de Serveis 
Municipals, va ser constituïda el 19 de juliol de 1982 per l’Ajuntament de Barcelona sota la denominació 
Societat Privada Municipal d’Aparcaments, SA. De duració indefinida, té naturalesa de societat mercantil 
municipal unipersonal i la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona. 

El ple del Consell Municipal, en data 20 de desembre de 2002, va aprovar el canvi de denominació social a 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, i la fusió per absorció de Barcelona de Serveis Municipals, SA (societat 
absorbent); Parc Zoològic de Barcelona, SA Societat Privada Municipal, i Barcelona Promoció Instal·lacions 
Olímpiques, SA (societats absorbides). 

(102-6) L’objecte social de Barcelona de Serveis Municipals, SA, comprèn el conjunt d’activitats que 
responen a la decisió presa per l’Ajuntament de Barcelona d’unificar, en una sola societat, la prestació de 
serveis municipals de contingut econòmic. 

(102-4) Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM), treballa amb l’objectiu de contribuir al 
desenvolupament de Barcelona i a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Les seves activitats 
afecten, sens dubte, el desenvolupament local a la ciutat de Barcelona. Així mateix, del diàleg amb els grups 
d’interès se’n desprenen accions indirectes que afecten les poblacions veïnes.  

(102-16) 

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

   

Missió Visió Valors 

Millorar la qualitat de vida de les 
persones i generar experiències 
positives per construir una 
Barcelona saludable i 
capdavantera. 

Ser una empresa de referència 
en la gestió pública de serveis 
amb valor afegit, de la qual 
tothom se senti orgullós. 

Els valors que defineixen la 
manera de fer de B:SM són: 
Compromís, excel·lència, pro 
activitat, cooperació, integritat 
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(102-2)  

ACTIVITATS 

Divisió d’Aparcament 

 Construcció i gestió d’aparcaments municipals 

 Gestió de l’estacionament regulat en superfície de tota la ciutat de Barcelona (àrea blava i àrea verda) 

 Gestió del servei Bicing 

 Gestió del servei Smou 

Divisió de Transports 

 Gestió del Servei Municipal de Grues 

 Gestió de dues estacions d’autobusos (Barcelona Nord, i Fabra i Puig) i de l’estacionament d’autobusos 
en superfície (Zona Bus) 

Divisió d’Anella Olímpica i Fòrum 

 Gestió de l’Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i l’Esplanada Olímpica 

 Gestió del recinte del Parc del Fòrum 

Direcció de Montjuïc, Agents Cívics i Visualitzadors, i Park Güell 

 Coordinació dels operadors del parc de Montjuïc 

 Gestió de la unitat d’Agents Cívics 

 Visualització d’habitatges d’ús turístic il·legals (HUT) 

 Gestió del Park Güell 

Divisió del Zoo 

 Gestió del Zoo de Barcelona 

Serveis Corporatius 

Els Serveis Corporatius defineixen i coordinen les polítiques que la direcció de cada divisió ha de complir. 
També són els responsables d’impulsar la innovació i de mantenir les relacions institucionals de B:SM, 
especialment amb l’Ajuntament i les seves àrees de comunicació, premsa, relacions institucionals i protocol, 
d’acord amb les instruccions rebudes de la presidència de B:SM. 

Els Serveis Corporatius estan organitzats d’acord amb l’estructura següent: 

Depenen de la Direcció General: 

 Direcció Corporativa de Persones 

 Direcció de Governança, Transparència i DPO 
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 Direcció de Màrqueting i Comunicació 

 Direcció de Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes 

 
Depenen de la Sotsdirecció General Econòmica i Financera: 

 Direcció d’Administració i Comptabilitat 

 Direcció d’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres 

 
Depenen de la Sotsdirecció General d’Operacions: 

 Direcció d’Atenció al Client 

 Direcció de Sistemes d’Informació 

 Direcció de Serveis Tècnics 

(102-10) 

Les apostes de futur implícites dins el Pla Estratègic ens motiven per dotar-nos de les estructures 
organitzatives i de les persones necessàries en cada moment per dur-les a terme des d’una perspectiva 
innovadora, aprofitant els talents interns i incorporant-ne de nous.  

Per aquest motiu, al llarg de l’any han tingut lloc alguns canvis organitzatius en diversos llocs de 
responsabilitat: Josep Maria Deulofeu ha assumit la Direcció de Serveis de Mobilitat Urbana i Antoni Roig la 
Direcció de Transports. Víctor Jodar es va posar al capdavant de la unitat de Grues. L’Anna Guzmán es va 
incorporar amb les funcions de cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació. Marta Gutiérrez s’ha 
incorporat com a cap gerent de Serveis TIC. La Direcció de Màrqueting i Comunicació s’ha reestructurat: 
s’ha especialitzat la unitat de Màrqueting de Lleure amb la incorporació de Noemí Bellmonte i Mayra Nieto 
ha pres el càrrec de responsable de la unitat de Màrqueting de Mobilitat. Júlia Farré s’ha incorporat com a 
nova cap de l’Àrea d’Estudis i Projectes, i Adriana Malé ha passat a assumir la unitat de Llançament de Nous 
Projectes, de nova creació. Sergio Jiménez s’ha incorporat com a cap de l’Àrea d’Estratègies TIC i Projectes. 
Marcel Coupin ha pres el càrrec de cap d’Operacions del Park Güell. Luís Gómez s’ha incorporat com a 
responsable de la nova Unitat Internacional i de Consultoria. A finals d’any, Francisco Pérez ha assumit les 
responsabilitats del nou Departament de Seguretat.  

SOCIETATS PARTICIPADES  

(102-2) (102-5) (102-45)  

La societat gestiona una sèrie d’activitats i de serveis municipals de forma directa, i d’altres de manera 
indirecta mitjançant la participació en altres societats. Com a conseqüència d’això, és accionista d’un grup 
d’empreses, format per quatre societats, i del seu grup, en què la participació és majoritària (superior al 
50 %). També té una participació minoritària, d’entre el 12,0 % i el 40,0 %, en cinc empreses més. 

Les societats participades de les quals B:SM porta a terme la supervisió de la gestió són les 
següents: 
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SOCIETATS PARTICIPADES (2019) 

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 % 

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 % 

 

La diversitat de serveis prestats implica, d’una banda, la necessitat d’un gran coneixement i especialització 
en la gestió dels negocis i, de l’altra, dotar-se d’uns serveis de caràcter corporatiu capaços d’absorbir els 
canvis (en dimensió i tipologia) que aquesta diversificació significa, fet que requereix una gran coordinació 
entre les dues estructures de gestió i les divisions corporatives i de negoci de B:SM. 

(102-3) 

Les oficines corporatives de B:SM actualment són al carrer de Calàbria, 66, de Barcelona. 

L’estructura organitzativa 

Estructura de decisió 

(102-18) (102-22) (102-23) (102-26) 

B:SM té definida l’estructura de decisió a través dels òrgans de govern de la companyia. Segueix una gestió 
integrada i compartida per totes les persones de l’organització a fi de garantir la coordinació i l’eficiència en 
els serveis que presta. S’estableix un esquema organitzatiu segons nivells de responsabilitat per assegurar 
un funcionament organitzat que cobreixi les necessitats de les activitats. 

L’estructura de decisió o de govern s’articula a través d’un òrgan col·legiat d’administració i representació 
de la societat, que és el Consell d’Administració, amb el president, Jaume Collboni i Cuadrado, al capdavant 
com a responsable màxim d’aquesta societat. La directora general, Marta Labata Salvador, pertany a 
aquesta estructura de decisió com a membre del Consell d’Administració i té els poders que li confereix 
aquest òrgan; a més, també és la responsable de liderar i dirigir tota l’estructura de gestió. 

Consell d’Administració 

És el màxim òrgan de decisió de l’empresa. El componen un màxim de quinze membres i es reuneix 
periòdicament per convocatòria del president o de qui el substitueixi. El Consell d’Administració té 
atribuïdes totes les facultats per intervenir en els assumptes relacionats amb la representació de la 
companyia, i el control i la supervisió de la gestió, així com en els temes fixats als estatuts. 

Composició del Consell d’Administració de B:SM (el 31 de desembre de 2019) 

(102-2) (102-5) (102-45) 
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 President: Il·lm. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado  

 Vicepresident: Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid 

 Consellers i conselleres: 
o Il·lma. Sra. Jordi Martí Grau 
o Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas 
o Il·lma. Sra. María Rosa Alarcón Montañés 
o Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez 
o Il·lm. Sr. Miquel Puig i Raposo 
o Il·lm. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
o Il·lma. Sra. Maria Buhigas i San José 
o Il·lma. Sra. Elsa Artadi Vila 
o Il·lm. Sr. Francisco Sierra López 
o Il·lm. Sr. Oscar Ramírez Lara 
o Il·lma. Sra. Eva Parera Escrichs 
o Il·lma. Sra. Francina Vila Valls 

 Secretari no conseller: Sr. Jordi Cases i Pallarès 

Coordinació amb presidència 

La directora general i el president porten a terme, en reunions que es realitzen un cop al mes com a mínim, 
la coordinació i el seguiment del funcionament de l’organització, així com dels projectes municipals en què 
participa o pot participar. En aquestes reunions es preparen els punts que cal presentar al Consell 
d’Administració i els acords importants que ha de prendre el Comitè de Direcció de B:SM. 

(102-18)  (102-26) 

Òrgans de gestió 

Comitè de Coordinació de la Direcció General 

Compost per la Direcció General i les dues sotsdireccions generals, és l’òrgan de coordinació de caràcter 
estratègic de B:SM. Aglutina la coordinació entre membres, examina els temes estratègics i estableix les 
delegacions, si s’escau, per assistir a determinats fòrums o reunions externs, especialment els relatius a 
projectes que es cogestionen amb la Gerència Municipal o amb qualsevol servei de l’Ajuntament. La 
periodicitat de reunió d’aquest comitè és quinzenal. 

Comitè de Direcció 

Es l’òrgan que examina els temes que requereixen informació o tractament específics i que adopta els 
acords o les decisions relatius a la gestió de l’empresa. Està encapçalat pel director general i compost pels 
sotsdirectors generals, per les direccions de divisió i per les direccions corporatives. La periodicitat de 
reunió d’aquest comitè és mensual. 

Mesa de Contractació  

Configurada com a mesa de contractació administrativa de la companyia, els acords que pren tenen valor 
de proposta que s’ha d’elevar a l’Òrgan de Contractació. Està encapçalada per la Direcció General i formada 
pels sotsdirectors generals, la Direcció de l’Assessoria Jurídica (que exerceix com a secretaria de l’òrgan de 

(102-22) 
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contractació), la Direcció de Governança i Transparència, i la Direcció de Control de Gestió. La periodicitat 
de reunió d’aquesta mesa és setmanal. 

Comitè de Projectes 

Es reuneix mensualment a cadascuna de les unitats. És l’òrgan de seguiment dels projectes i està format 
per les direccions implicades en el projecte que es desenvolupa. Coordina aquest comitè la Direcció de 
Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes. 

Comitè Mensual de Gestió de l’Àrea 

És l’òrgan de seguiment i coordinació de la gestió de cada àrea. També és qui informa de les decisions 
adoptades pel Comitè de Direcció. Està encapçalat per la direcció corresponent i compost pels 
responsables de les diverses àrees. La periodicitat de reunió d’aquest comitè és mensual. 

Organització 

L’estructura organitzativa respon a la voluntat de facilitar un funcionament basat en tres objectius: 

 Màxima operativitat de les divisions o les empreses que presten serveis als clients. 

 Cohesió de les divisions i empreses en una corporació empresarial potent, B:SM. 

 Coherència i coordinació amb la Gerència Municipal i amb les direccions de serveis de l’Ajuntament 
que participen en els objectius i els encàrrecs de B:SM. 

L’organització, encapçalada per la Direcció General, s’articula al voltant de dues sotsdireccions generals, 
l’Econòmica i Financera, i la d’Operacions). 

L’estratègia i el compromís amb la responsabilitat 
social 

Pla Estratègic 2018-2023 

(102-15) (102-26) 

El 2018 es va elaborar el Pla Estratègic 2018-2023, que defineix 10 línies estratègiques que marquen les 
actuacions i els plans d’acció. El pla es va fer a partir de la realització d’una matriu DAFO, de l’anàlisi de la 
informació reflectida en la matriu i del treball d’alineament amb la missió, la visió i els valors de la companyia. 

Les línies estratègiques del Pla s’agrupen en 4 perspectives: ciutadania, persones, processos i finances: 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

Ciutadà/client Millorar la satisfacció de l’experiència de la ciutadania des de l’escolta activa per 
atreure’l i fidelitzar-lo.  

Potenciar el prestigi del servei públic ofert: aportació de valor, comunicació i 
transparència.  

Identificar i desenvolupar nous serveis d’aportació de valor a la ciutat i a la ciutadania.

(102-18) 
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Persones Lideratge per valors.  

Desenvolupament del talent amb un èmfasi especial en la gestió proactiva de la 
digitalització i el relleu generacional.  

Processos Potenciar sinergies a B:SM amb visió global.  

Millora contínua al servei de l’excel·lència i de la gestió sostenible del servei públic 
ofert.  

Orientació a la innovació.  

Finances Manteniment del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010) - operador de mercat - i 
de l’autonomia econòmica i financera.  

Inversió amb retorn econòmic i social. 

 

Pel que fa a l’exercici 2019 s’han definit 10 objectius estratègics globals i 129 objectius globals específics en 
el conjunt de les unitats de negoci i corporatives. Durant el 2019 s’ha assolit el 84,71 % dels objectius tant 
globals com específics. 

El detall del compliment dels objectius globals plantejats ha estat el següent:  

ASSOLIMENT D’OBJECTIUS GENERALS AL DESEMBRE DE 2019 

OBJECTIUS ASSOLIMENT 

OG1: Millorar l’experiència de la ciutadania des de l’escolta activa. 85,45 %

OG2: Garantir la satisfacció de la ciutadania. 90,00 %

OG3: Potenciar el prestigi del servei públic ofert per B:SM. 100,00 %

OG4: Desenvolupar nous serveis d’aportació de valor. 59,09 %

OG5: Desplegar el model de lideratge per valors. 75,00 %

OG6: Garantir la sostenibilitat ambiental. 100,00 %

OG7: Impulsar la transformació digital. 71,87 %

OG8: Consolidar el sistema de millora contínua. 80,00 %

OG9: Complir el marge d’explotació previst al pressupost. 100,00 %

OG10: Complir el pressupost d’inversió previst. 85,71 %

Total 84,71 %

  

OBJECTIUS GLOBALS DE B:SM PER A 2020 

OG1: Oferir la millor experiència a la ciutadania en les activitats que prestem. 

OG2: Potenciar el prestigi de la nostra gestió pública. 

OG3: Desenvolupar nous serveis d’aportació de valor a la ciutat i a la ciutadania. 

OG4: Potenciar una cultura centrada en les persones i consolidar el nou model de lideratge per valors.  

(102-15) 
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OG5: Millora l’eficiència i la coordinació interna i impulsar una cultura més àgil i col·laborativa. 

OG6: Impulsar la transformació digital per generar nous serveis, incrementar l’aportació de valor dels que 
ja prestem i guanyar en eficiència i flexibilitat. 

OG7: Impulsar i integrar la sostenibilitat social i ambiental en cadascuna de les activitats i serveis que 
prestem.  

OG8: Garantir la sostenibilitat econòmica i l’autonomia financera complint el marge d’explotació previst al 
pressupost. 

OG9: Complir el desenvolupament dels projectes d’inversió previstos.  

Responsabilitat social corporativa 

(102-11) (102-15) (102-16) (102-26) 

A B:SM, la responsabilitat social corporativa és conseqüència d’un compromís adoptat per tots els grups 
d’interès de l’organització en matèria econòmica, social i ambiental, amb l’objectiu de responsabilitzar-se 
de les conseqüències i els impactes que es deriven de l’activitat i maximitzar la creació de valor compartit 
per a totes les parts interessades. 

Ateses les recomanacions i les polítiques municipals respecte a la sostenibilitat, B:SM té la voluntat de 
complir i superar el que és estrictament legal o recomanable, i integrar-ho dia rere dia a l’empresa. 

(102-12) (102-15) 

El codi ètic és un exemple dels compromisos de l’organització: conté principis i regles clares en matèria de 
drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció, que serveixen per relacionar-se dins l’organització i 
amb les parts interessades, i fan de guia de conducta per a les persones que integren la companyia perquè 
actuïn en consonància amb els valors de B:SM. 

B:SM és signatària dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i treballa en la consecució dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, alineats amb l’estratègia de responsabilitat social. 

Acció social 

Es tracta de la promoció i la participació en accions per al benefici de la societat i en col·laboració amb 
organitzacions sense ànim de lucre. 

Benestar i salut 

Ens preocupem per la salut de tot el personal i realitzem accions orientades a millorar la seva qualitat de 
vida, garantint sempre la seguretat laboral. 

Medi ambient 

Ens hem marcat el repte de mantenir l’equilibri ecològic global amb la responsabilitat i el compromís de 
minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats per contribuir a la sostenibilitat local. 
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Igualtat d’oportunitats 

El principi d’igualtat d’oportunitats evita la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La implicació de totes les persones que treballen 
a l’empresa cohesiona, motiva i millora l’activitat de l’organització i, per tant, contribueix al seu benestar. 

Aspectes rellevants en sostenibilitat: l’anàlisi de materialitat 

(102-44) 

L’anàlisi de materialitat de B:SM determina els aspectes que reflecteixen els efectes econòmics, ambientals 
i socials significatius de l’organització, i que influeixen de forma substancial en el seu desenvolupament i en 
els interessos de les parts interessades.  

L’ús dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a llenguatge estàndard permet destriar els 
temes prioritaris. Així, els temes materials, comparables, rellevants i fiables, d’acord amb la comparació de 
dades, que suposa avaluar els impactes de B:SM i els interessos de les parts interessades, són els següents: 

ODS8 Treball digne i creixement econòmic 

ODS13 Acció climàtica 

ODS12 Consum i producció responsables 

ODS5 Igualtat de gènere 

ODS6  Aigua neta i sanejament 

ODS9  Indústria, innovació i infraestructures 

ODS7  Energia neta i assequible 

ODS10  Reducció de les desigualtats 

ODS11  Ciutats i comunitats sostenibles 

ODS4  Educació de qualitat 

ODS3  Salut i benestar 

ODS17  Aliança per als objectius 

ODS1  Fi de la pobresa 

ODS16  Pau, justícia i institucions sòlides 

 
 
(102-49) 
L’anàlisi de materialitat per a l’informe de 2019 ha incorporat els ODS 1 i 16 com a nous temes rellevants 
detectats respecte a l’anàlisi de materialitat de 2018. 

Els temes de l’activitat de B:SM responen a la materialitat, permeten veure la consecució de 2019 i són 
presents a l’informe de gestió. 

(102-47) 
La resta d’indicadors que responen a l’anàlisi de materialitat i es corresponen amb indicadors GRI són els 
següents: 

201-1  Valor econòmic directe generat i distribuït 
205-3  Casos de corrupció confirmats i mesures preses 
302-1  Consum energètic dins de l’organització 
303-1  Extracció d’aigua per font 
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305-1  Emissions directes de GEH (abast 1) 
305-2  Emissions indirectes de GEH en generar energia (abast 2) 
305-3  Altres emissions indirectes de GEH (abast 3) 
306-2  Residus per tipus i mètode d’eliminació 
401-1  Noves contractacions d’empleats i rotació de personal 
401-2  Beneficis socials per al personal amb jornada completa que no s’ofereixen al personal temporal o 
de mitja jornada 
401-3  Baixes per maternitat o paternitat 
403-1  Representació del personal en comitès formals treballador-empresa de salut i seguretat 
404-1  Mitjana d’hores de formació a l’any per treballador 
404-2  Programes per millorar les aptituds dels empleats i programes d’ajuda a la transició 
404-3  Percentatge del personal que rep avaluacions periòdiques de capacitació i desenvolupament 
professional 
405-1  Diversitat en els òrgans de govern i el personal 
405-2  Relació entre el salari base dels homes i de les dones 
406-1  Casos de discriminació i accions correctores realitzades 
413-1  Operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions de l’impacte i programes de 
desenvolupament 
418-1  Reclamacions fonamentals relatives a violacions de la privacitat i la pèrdua de dades dels clients 
 

Matriu de materialitat  

Els temes materials corresponen als espais vermells i taronges.  
 

 
 
 

Temes 
materials 

Tema  
GRI  

Contingut  
GRI Estàndard associat  

Altres indicadors o 
informació que permeten 
explicar el tema  

 

Acompliment 
econòmic 
Ocupació 

201-1 Valor econòmic directe generat i 
distribuït 
401-1 Noves contractacions d’empleats i 
empleades i rotació de personal 
401-2 Beneficis socials per al personal amb 

Dades de l’activitat del 
negoci 
Accions per a la 
sostenibilitat 

(102-47) 
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jornada completa que no s’ofereixen al 
personal temporal o de mitja jornada 
401-3 Baixes per maternitat o paternitat 

 

Emissions 305-1 Emissions directes de GEH (abast 1) 
305-2 Emissions indirectes de GEH en 
generar energia (abast 2) 
305-3 Altres emissions indirectes de GEH 
(abast 3) 

Gestió ambiental: energia, 
aigua i residus 
Accions per a la 
sostenibilitat 

 

Residus i efluents 306-2 Residus per tipus i mètode 
d’eliminació 

Pla de contractació 
sostenible de l’Ajuntament 
Mesures de contractació 
pública social, mesures de 
contractació pública 
ambiental i compra 
innovadora 
Reserva social 
Escolta activa 

 

Diversitat i 
igualtat 
d’oportunitats 
No discriminació 
Ocupació 

405-1 Diversitat en els òrgans de govern i 
el personal 
405-2 Relació entre el salari base dels 
homes i de les dones 
401-2 Beneficis socials per al personal amb 
jornada completa que no s’ofereixen al 
personal temporal o de mitja jornada 
401-3 Baixes per maternitat o paternitat 
406-1 Casos de discriminació i accions 
correctores aplicades 

 

 

Aigua 303-1 Extracció d’aigua per font  

 

Privacitat dels 
clients 
Acompliment 
econòmic 

418-1 Reclamacions fonamentals relatives 
a violacions de la privacitat i la pèrdua de 
dades dels clients  
201-1 Valor econòmic directe generat i 
distribuït 

Explicació de l’activitat  
Escolta activa 
Dades de l’activitat del 
negoci 

 

Energia 302-1 Consum energètic dins de 
l’organització 

 

 

Diversitat i 
igualtat 
d’oportunitats 
No discriminació 

405-1 Diversitat en els òrgans de govern i 
el personal 
405-2 Relació entre el salari base dels 
homes i de les dones 
401-2 Beneficis socials per al personal amb 
jornada completa que no s’ofereixen al 
personal temporal o de mitja jornada 
401-3 Baixes per maternitat o paternitat 
406-1 Casos de discriminació i accions 
correctores aplicades 

 

 

Comunitats locals 413-1 Operacions amb participació de la 
comunitat local, avaluacions de l’impacte i 
programes de desenvolupament 

Explicació de l’activitat  
Escolta activa 

(102-47) 
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201-1 Valor econòmic directe generat i 
distribuït 

Dades de l'activitat del 
negoci 

 

Formació i 
desenvolupament 

404-1 Mitjana d’hores de formació a l’any 
per treballador 
404-2 Programes per millorar les aptituds 
dels empleats i programes d’ajuda a la 
transició 
404-3 Percentatge de personal que rep 
avaluacions periòdiques de capacitació i 
desenvolupament professional 

 

 

Salut i seguretat a 
la feina 

403-1 Representació del personal en 
comitès formals treballador-empresa de 
salut i seguretat 

 

 

Comunitats locals 413-1 Operacions amb participació de la 
comunitat local, avaluacions de l’impacte i 
programes de desenvolupament 

Signatura del Pacte Mundial 
Explicació de l’activitat  
Escolta activa 
Dades de l’activitat del 
negoci 
Acció social i voluntariat 

 

Acompliment 
econòmic 
Ocupació 

201-1 Valor econòmic directe generat i 
distribuït 
401-1 Noves contractacions d’empleats i 
empleades i rotació de personal 

Accions per a la 
sostenibilitat 

 

Diversitat i 
igualtat 
d’oportunitats 
No discriminació 
Salut i seguretat a 
la feina 

405-1 Diversitat en els òrgans de govern i 
el personal 
405-2 Relació entre el salari base dels 
homes i de les dones 
401-2 Beneficis socials per al personal amb 
jornada completa que no s’ofereixen al 
personal temporal o de mitja jornada 
401-3 Baixes per maternitat o paternitat 
406-1 Casos de discriminació i accions 
correctores aplicades 

Accions per a la 
sostenibilitat 

Eines per a una gestió responsable 

Política integral 

(102-15) 

El 4 de juny de 2019 es va aprovar la política integral de la companyia. B:SM considera que el sistema de 
gestió integral és una eina al servei de la missió i la visió, que integra criteris socials, ambientals, ètics i de bon 
govern en els processos per contribuir a la consecució dels objectius establerts. Formen part del sistema 
de gestió integral:  

 Sistema de gestió de la qualitat 

 Sistema de gestió del medi ambient 

 Sistema de gestió ètic i socialment responsable 

 

(102-47) 
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(102-16) 

Els compromisos en què es basa la política integral de B:SM són: 

 Visió integradora de l’empresa i visió global de les activitats i els processos, enfocats a l’aportació de 
valor a la ciutat i a la ciutadania des de l’escolta activa per a la millora contínua. 

 Consideració de les necessitats i expectatives de la ciutadania i la clientela com a prioritàries. 

 Garantia de la igualtat d’oportunitats, el respecte personal i professional, i el desenvolupament del 
talent de les persones que formen part de l’organització. 

 Gestió ètica dels recursos públics, que consisteix en la gestió eficaç i eficient dels recursos en l’execució 
dels processos i les activitats, potenciant les sinergies i assegurant una comunicació eficaç dins 
l’empresa. 

 Optimització i ús responsable dels recursos, impulsant la millora contínua en els aspectes ambientals 
dels serveis que prestem, especialment pel que fa a la reducció de residus, l’eficiència ambiental, la 
minimització d’emissions i el consum energètic responsable. 

 Garantia de la sostenibilitat social i econòmica en la gestió. 

 Garantia del compromís amb els principis de transparència i retiment de comptes en la gestió. 

 Definició de processos flexibles, adaptables als canvis de l’entorn i amb visió innovadora que permetin 
integrar la tecnologia comptant amb les persones que hi treballen per assegurar la màxima qualitat del 
servei. 

 Garantia de la confidencialitat de les dades i informacions de caràcter privat, així com assegurament del 
compliment de les mesures d’integritat, conservació, control i confidencialitat dels documents de 
l’empresa. 

 Garantia del compliment de tots els requisits legals i normatius que siguin d’aplicació, així com altres 
requisits als quals l’organització se subscrigui. 

Amb l’objectiu de concretar aquests compromisos, B:SM té establert un sistema de gestió integral per 
processos, basat en el model definit a les normes UNE‐EN ISO 9001, UNE‐EN ISO 14001 i SGE21. Per 
tot això, la direcció de B:SM defineix nivells d’exigència als responsables de procés i assigna els recursos 
necessaris per assolir‐los. Així mateix, es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè aquesta 
política, entesa com a marc de referència, sigui coneguda i posada en pràctica pels col·laboradors de 
l’empresa i els grups d’interès relacionats. 

Lluita contra la corrupció i el suborn 

(103-1 Lluita contra la corrupció)  

A través del codi ètic, B:SM manifesta el compromís contra la corrupció i el suborn. S’hi apliquen els principis 
de bon govern i es rebutja qualsevol pràctica de corrupció, entesa com l’abús del càrrec o la posició en 
benefici privat, ja sigui econòmic, social, polític o de qualsevol altre tipus, tant si els efectes tenen caràcter 
immediat com futur, en benefici propi o d’un tercer.  

(103-2 Lluita contra la corrupció) (103-3 Lluita contra la corrupció)  

B:SM rebutja els suborns i prohibeix als membres de l’organització fer a tercers, o rebre’n, serveis, favors, 
pagaments indeguts de qualsevol tipus, regals o atencions que estiguin fora dels usos habituals, socials o 
de cortesia o que, pel seu valor o característiques o circumstàncies, puguin alterar raonablement o 
condicionar el desenvolupament de les relacions comercials, administratives o professionals en què 
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intervinguin les diferents unitats de l’empresa. En qualsevol cas, els regals de cortesia o atencions que 
tinguin un preu ordinari de mercat superior als 50 euros hauran de ser retornats deixant-ne evidència 
suficient. 

B:SM també rebutja les pràctiques que puguin realitzar els seus integrants per afavorir la competència o en 
benefici propi. 

El conflicte d’interessos apareix quan es produeix alguna circumstància o situació en la qual els interessos 
individuals, familiars, de persones vinculades als membres del Consell d’Administració, o de directius, 
comandaments i la resta de treballadors divergeixen dels interessos de l’empresa. 

(205-3) 

No s’ha registrat cap cas de corrupció o suborn al llarg de tot l’any 2019. 

  

 

29 486.564 €  

convenis de col·laboració amb 
fundacions i entitats sense ànim 
de lucre 

aportacions a fundacions i 
entitats sense ànim de lucre 

 

Gestió de riscos 

(102-11) (102-15) 

La gestió de riscos es tracta amb perspectives diferents segons el tipus de risc: de compliment legal, de 
processos o ambiental.  

De l’anàlisi dels riscos de compliment legal, la Direcció de Governança i Transparència ha detectat el 2019 
un total de 158 riscos a la companyia. Dels riscos identificats, el 5,69 % es van catalogar com a riscos alts, per 
als quals es van establir plans d’acció per mitigar-los. Com a part de la millora contínua del sistema, la 
Direcció de Planificació Estratègica, Gestió Integrada i Seguiment de Projectes ha fet la revisió anual dels 
riscos vinculats al desenvolupament dels processos. Amb la metodologia comuna a tot B:SM, basada en la 
metodologia AMFE (anàlisi modal d’errades i efectes), s’han analitzat els riscos i les oportunitats de tots els 
processos de l’organització. En total, s’han identificat 1.008 riscos, 195 dels quals (19,3 %) s’han catalogat 
com a riscos alts. Després d’establir el corresponents plans d’acció, se n’ha fet seguiment mensual als 
comitès de les diferents àrees. Dins de l’anàlisi de riscos de procés, també hi ha definits els riscos ambientals, 
identificats i mesurats en els processos de les unitats de negoci, sobretot en les unitats amb certificació ISO 
14001, dins la matriu d’avaluació de riscos.  

Cal remarcar, també, l’anàlisi d’avaluació d’aspectes ambientals en condicions ordinàries i d’emergència, en 
què es relaciona l’aspecte ambiental i l’impacte associat de les activitats per instal·lació i se’n determinen els 
trets significatius. L’anàlisi es pot veure reflectida en les matrius de totes les unitats de negoci i, vinculats, hi 
ha els plans d’acció segons la rellevància, amb efecte preventiu i correctiu.  

Del total de riscos identificats en destaquem els següents: 

(103-2 Luuita contra la corrupció) (103-3 Lluita contra la corrupció) 
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 Incidències sobrevingudes que impedeixin la prestació del servei de manera regular o en les 
condicions habituals. En relació amb aquests incidències, s’està treballant en els plans de continuïtat 
de les activitats. 

 Canvis de govern a l’Ajuntament que puguin afectar la direcció de la companyia. 

 Incompliment dels criteris de la normativa SEC-2010 en referència al percentatge d’ingressos públics 
de mercat per fer front a les despeses i les inversions de la companyia. 

El òrgans implantats a B:SM per verificar i controlar els riscos i les mesures adoptades (els plans d’acció) són 
els comitès mensuals de gestió de l’àrea, encapçalats per la direcció corresponent i integrats pels 
responsables de les diverses àrees, que es reuneixen amb una periodicitat mensual. 

Durant el 2019 s’han obert un total de 250 plans d’acció envers els riscos avaluats, el 90 % dels quals han 

finalitzat de forma satisfactòria.  

El principal factor o tendència que pot afectar l’evolució de la societat és l’entorn canviant, 
amb grans canvis tecnològics i socials que es produeixen de forma ràpida. Aquests canvis 
requereixen que l’organització estigui a punt per garantir l’aportació de valor al ciutadà en 
cadascuna de les activitats que prestem i s’adeqüi als canvis. 

Els principals canvis que poden afectar l’evolució normal de la companyia són: 

 L’inici, a l’abril de 2020, de la gestió de la nova activitat del Port Olímpic. És un projecte complex amb 
una durada d’implantació de 6 anys que requerirà grans esforços i que afavorirà la transformació de la 
ciutat. 

 La creació de la Unitat Internacional i de Consultoria, per augmentar la presència internacional de B:SM 
i encetar nous projectes de col·laboració amb entitats foranes. 

 La creació de la Direcció de Seguretat, que impulsarà i coordinarà les polítiques en l’àmbit de la 
seguretat. 

 El potencial de l’electromobilitat i la prestació dels serveis associats a la ciutat de Barcelona.  

Protecció de la privacitat 

(103-1 Privacitat)  

La privacitat és un aspecte material que afecta tots els grups d’interès de B:SM i, en especial, la ciutadania, 
que engloba la clientela, els visitants i el veïnat. 

(103-2 Privacitat) (103-3 Privacitat) 

B:SM compleix la normativa vigent en matèria de protecció de dades i vetlla per garantir un ús i un 
tractament correctes de les dades personals. S’informa la ciutadania sobre la política de privacitat de 
l’organització, que té establerts canals perquè les persones puguin exercir els seus drets. Qualsevol persona 
que hagi facilitat dades personals a B:SM pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació mitjançant una comunicació a l’adreça electrònica següent: 
protecciodades@B:SMsa.cat. 

B:SM també disposa d’un delegat de protecció de dades, davant del qual les persones interessades poden 
posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals a través de l’adreça 
electrònica següent: dpo@B:SMsa.cat. 

(102-15) 
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 (418-1) (102-15) 

Al llarg de l’any 2019, no s’ha registrat cap reclamació referent a la privacitat de la ciutadania ni s’ha produït 

cap filtració o pèrdua d’informació. 

Objectius i reptes de l’organització 

A continuació es mostra la descripció dels objectius del 2019 i reptes del 2020 per unitats de negoci.  

 

Sí  

No  

Parcialment  

GRUES  

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Continuar treballant per millorar 
la percepció de la unitat als ulls 
de la ciutadania, actuant de la 
manera més senzilla, fàcil i àgil 
en tots els processos interns en 
els quals s’interactua amb la 
ciutadania. 

Avançar en la digitalització de 
processos de la unitat per 
racionalitzar el consum de paper 
i l’espai d’emmagatzematge de 
documents. 

Millorar el grau d’assoliment 
pressupostari per garantir 
l’equilibri financer de l’activitat. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Com a part d'un procés a llarg 
termini, s'ha treballat en 
iniciatives orientades a millorar 
la informació al ciutadà i la 
transparència del servei, tot 
positivitzant la imatge del servei 
de Grues 

S'ha desenvolupat i implantat el 
GIVI per a les grues externes i 
desenvolupat la nova aplicació 
de dipòsits, que han d'ajudar a 
digitalitzar la operativa amb els 
estalvis ambientals que se'n 
deriven 

La Unitat ha millorat notablement 
l'activitat en relació amb l'exercici 
anterior, amb un impacte positiu 
en la sostenibilitat del negoci 
encara per concretar amb les 
dades consolidades de l’exercici. 
També s'ha aconseguit un nou 
esquema de taxes del servei que 
contribuirà a aconseguir 
minimitzar el dèficit d'explotació 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 
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Renovar el web de la unitat per 
tal d’oferir nous serveis en línia 
(com ara la taxa horària) i 
potenciar-ne d’existents (com 
ara el pagament en línia) en 
benefici d’una gestió més àgil i 
ràpida per a la ciutadania. 
Informar anticipadament de les 
retirades de vehicles a través de 
l’Smou per evitar possibles 
molèsties.  

Continuar amb la digitalització 
de la tasca de recuperació de 
vehicles, amb l’estalvi en 
recursos que això suposa 
(implantació de la nova aplicació 
de dipòsits, automatització dels 
tràmits de l’Institut Municipal 
d’Hisenda (IMH)). 

Treballar per a una disposició de 
recursos més eficient, en el marc 
de l’estudi d’anàlisi i revisió de 
processos de la unitat. 
 

DIRECCIÓ D’ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT (SOTSDIRECCIÓ 
GENERAL ECONOMICOFINANCERA, ASSESSORIA JURÍDICA I SERVEIS 
CORPORATIUS) 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Desenvolupar nous projectes 
conjuntament amb les 
direccions de negoci, de manera 
que s’hi contribueixi de forma 
transversal des de la perspectiva 
jurídica, econòmica, financera i 
d’administració. 

Implementar noves aplicacions 
que facilitin la digitalització: 
generador d’informes 
economicofinancers i integració 
de les dues aplicacions de 
compra i administració (Plyca i 
Fènix). 

Garantir la classificació de B:SM 
com a societat no financera en el 
sector 11 de la comptabilitat 
nacional i fer la planificació 
economicofinancera. Consolidar i 
mantenir la despesa neta de 
morositat i unes diferències de 
caixes inferiors al 0,1 %. Concretar i 
definir el procés per a tot el Grup 
B:SM dels preus de transferència 
en les prestacions de serveis entre 
empreses del Grup. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Destaquem la realització dels 
Plans d'Acció associats a nous 
projectes de forma transversal i 
conjuntament amb les 
Direccions de Negoci com han 
sigut: SMOU Aparcaments, 
Bicing, la integració dels nous 
parquímetres a mesura que es 
van implantar i amb el projecte 
de les Electrolineras hem 
concretat i transmès els 
requeriments d'administració, 
comptables i fiscals. 

Hem avançat en implementar 
noves aplicacions que faciliten 
la digitalització com ha sigut el 
procés d'integració de les dues 
aplicacions de compres i 
administració (Plyca i Fènix). 
Hem fet l'anàlisi compartit i 
conjunt entre les diferents 
Direccions que ha permès 
confeccionar un document de 
les necessitats tècniques, així 
com dels requeriments i 
especificacions funcionals del 

Hem garantit la classificació de 
BSM com a societat no financera 
en el sector 11 de la comptabilitat 
nacional i hem executat 
correctament la planificació 
economicofinancera. Igualment 
hem consolidat i mantingut la 
despesa neta de morositat i unes 
diferències de caixes inferiors al 
0,1%. Per últim, hem definit els 
preus de transferència de 
prestació dels següents serveis: 
Prevenció de Riscos a Cementiris 
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projecte d'integració PLYCA / 
FENIX. Aixó ha permés fer una 
planificació global del projecte. 
Hem assolit la migració de les 
funcionalitats del workflow al 
PLYCA. 

de Barcelona, Prevenció de riscos 
a PATSA, Preus de transferencia 
de Sistemes, Preus de 
Transferència de Serveis Jurídics a 
PATSA. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Desenvolupar nous projectes 
conjuntament amb les 
direccions de negoci, de manera 
que s’hi contribueixi de forma 
transversal: integrar en els 
processos d’administració i 
comptabilitat la nova activitat 
del Port Olímpic. El Port Olímpic 
de Barcelona es configura com 
una nova divisió a la nostra 
companyia. Conseqüentment, 
caldrà integrar els processos i 
procediments de facturació de 
clients, facturació de proveïdors, 
gestió i administració 
d’impostos, gestió i 
administració d’assegurances, 
recaptació, tresoreria, gestió i 
control de comptes bancaris, 
control del frau i de serveis 
generals. 

Implementar noves aplicacions 
que facilitin la digitalització: 
diagnosi de la robustesa del 
Enterprise Resource Planning 
(ERP) (Fènix) actual i anàlisi de les 
alternatives i realització del full de 
ruta. Mantenir i, si escau, millorar la 
puntuació de l’índex de satisfacció 
de la clientela (ISC). 

Garantir la classificació de B:SM 
com a societat no financera en el 
sector 11 de la comptabilitat 
nacional i fer de forma adequada i 
satisfactòria la planificació 
economicofinancera. Analitzar 
nous models de gestió de la 
morositat: revisar la política actual 
de crèdits a clients, adequar-la als 
objectius i l’estratègia de riscos de 
la companyia, i definir una 
normativa corporativa que permeti 
establir una nova política de crèdit i 
cobrament de clients consensuada 
pels diferents departaments que 
intervenen en el procés comercial 
de B:SM. 

BUS (ESTACIONS + ZONA BUS) 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Posar en marxa un nou sistema 
de videovigilància a les 
estacions: més càmeres, una 
nova tecnologia i millors 
prestacions amb l’objectiu de 
continuar millorant en la 
seguretat de les instal·lacions i 
les persones. 

Posar en marxa el nou web de 
Zona Bus, amb un sistema de 
reserves d’estacionament per 
als autocars discrecionals 
turístics que visiten la Font 
Màgica, fet que permetrà una 
regulació més sostenible 
d’aquest espai i reduir la 
congestió, el trànsit d’agitació i 

Incorporar la tarifa variable a la 
zona blava i Zona Bus per als 
mesos i les hores amb més activitat 
d’estacionament d’autocars 
discrecionals per reduir les puntes 
d’ocupació distribuint alguns 
estacionaments a hores de menys 
congestió o bé derivant-los a 
zones menys cèntriques i ben 
comunicades amb transport públic 
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l’impacte sobre l’entorn i el 
veïnat.  

(centre de connexions de 
Montjuïc). 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

S'ha canviat tot el sistema de 
videovigilància de les Estacions 
ampliant el nombre de càmeres 
de seguretat instal·lades que 
permeten una millora en la 
seguretat de les persones i de 
les instal·lacions. Aquestes 
noves càmeres de seguretat 
tenen una millor resolució en la 
gravació d'imatges e incorpora 
analítica de vídeo. 

La nova web ZonaBus s’ha posat 
en marxa. El sistema de reserves 
que s’ha desenvolupat ens 
permet una millor gestió de les 
zones de parada actuals amb 
reserva prèvia tant de pagament 
com gratuïtes, amb un sistema 
de control més àgil. També ens 
permetrà la creació i gestió de 
noves zones amb reserva a on es 
vulgui reduir la oferta per tal de 
reduir la congestió i el transit 
d’agitació d’aquestes, ja que la 
web es totalment configurable. 

Durant els mesos de Març a 
Octubre es va implantar en les 
zones blaves ZonaBus  del centre 
de la ciutat i en les hores de major 
congestió un increment en el preu 
hora de estacionament passant de 
6€/hora a 9€/h limitant el temps 
màxim a 2 hores . En les zones 
blaves ZonaBus mes perifèriques 
de la ciutat on no hi ha tanta 
congestió el preu no es canvia 
mantenint els 3€/h de tot l’any i 
sense limitar el temps 
d’estacionament. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Disposar d’una alternativa de 
pagament a la Zona Bus fàcil i 
àgil per als professionals dels 
autocars discrecionals i turístics 
que complementi o substitueixi 
el sistema de pagament actual 
mitjançant parquímetre. 
Aquesta alternativa facilitarà 
tant el pagament com el control 
de les zones d’estacionament i 
de parada. 

Millorar la seguretat i el confort 
dels usuaris de les estacions 
mitjançant la substitució i 
ampliació de la il·luminació 
actual a la zona d’andanes per 
bombetes més eficients, 
sostenibles i que a la vegada 
millorin la mobilitat, el confort i 
la sensació de seguretat en 
aquest espai. 

Incorporar noves empreses o línies 
amb origen, parada o final a 
l’estació de Barcelona Nord que 
actualment estiguin operant a la 
via pública a la ciutat de Barcelona 
per tal de contribuir a la 
descongestió d’algunes zones de 
la ciutat i, per tant, millorar-hi la 
mobilitat. 

PARK GÜELL 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Implantar la llançadora entre 
Alfons el Savi i el Park Güell, que 
contribuirà a alleugerir la pressió 
sobre el transport públic d’accés 
al barri del Carmel, amb el 
conseqüent benefici per al 
veïnat. 

Calcular i analitzar la petjada de 
carboni. 

Complir el pressupost per al 2019. 
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Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

El servei de llançadora es va 
posar en funcionament el dia 1 
d'Abril tal i com estava previst 

Objectiu estratègic assolit i 
reducció del 25% del valor 
previst 

Mitjançant el seguiment del 
pressupost i l'aplicació de criteris 
d'optimització en la gestió i 
operació. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Millorar les condicions del lloc 
de treball mitjançant la 
remodelació del centre 
d’operacions ubicat a la Casa 
Jardiners. 

Aconseguir l’adhesió i la 
obtenció del certificat 
Biosphere. 

Assolir el marge d’explotació del 
resultat previst al pressupost de 
2020. 

APARCAMENTS 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Potenciar l’escolta activa de la 
clientela i garantir-ne una gestió 
proactiva, de manera que 
s’incrementi l’eficiència i la 
qualitat de l’experiència en totes 
les fases (abans de l’estada, 
durant i després) per les quals 
passen els usuaris dels 
aparcaments, ja siguin de 
rotació, de productes, de 
pupil·latge o d’altres serveis. 
Posar en marxa, dins l’app Smou, 
el servei agilPark, que permet 
l’entrada, el pagament i la 
sortida de l’aparcament als 
usuaris de rotació (estades per 
minuts) sense necessitat 
d’emprar tiquet ni rebuts del 
caixer, amb la conseqüent 
reducció de paper i temps 
d’espera. 

Reduir el paper i els trasllats del 
personal derivats de la 
contractació d’abonaments, 
gràcies a la contractació 
telemàtica. 

Assolir el marge previst en el 
pressupost per al 2019. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 
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Hem millorat els processos 
encarats a la identificació de les 
millores derivades de l'escolta 
activa tant de clients externs 
com interns, si bé en queda 
pendent de desenvolupar els 
mitjans que ens permetin 
l'escolta activa per canal. 

El projecte de contractació 
telemàtica mitjançant signatura 
digital ha patit endarreriments 
en el seu desenvolupament.  
Actualment està pràcticament 
finalitzat, a l'espera de concloure 
els darrers ajustos que permetin 
la seva posta en marxa definitiva 
abans de febrer 2020. 

Malgrat la consolidació durant 
2019 de la tendència a la baixa 
observada en la rotació en 2018, 
els ingressos de la modalitat dia i 
pupil·latge, han permès 
l'assoliment dels objectius d'ingrés 
al 99% (dada nov19), mentre la 
despesa s'ha vist reduida, sobretot 
per les desviacions temporals 
causades per endarreriments en 
l'execució dels projectes previstos. 
Aquests dos factors resulten en un 
marge que supera en un 40% el de 
l'any anterior (dada nov19). 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Contribuir a la millora de 
l’escolta activa mitjançant 
l’adaptació de les eines 
d’escolta, adaptant-les a cada 
canal i moment de la interacció 
amb els usuaris. 

La posada en marxa efectiva del 
projecte de contractació 
telemàtica ha de contribuir a 
reduir el paper i els trasllats del 
personal derivats de la 
contractació d’abonaments. 

Assolir el marge previst en el 
pressupost per al 2020 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIONS I ESTRATÈGIA 
DIGITAL 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Augmentar l’oferta de dades 
obertes a la ciutadania. 
Implantar noves solucions 
basades en programari lliure. 

Garantir que el futur nou Centre 
de Processament de Dades de 
B:SM compleix els criteris 
d’eficiència energètica. 

Diversificar la cartera de 
proveïdors d’equipaments TIC 
d’usuari per fomentar la 
competència i afavorir la reducció 
de costos. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Durant 2019 s'han publicat 6 
nous DataSets en el repositori 
OpenData de l'Ajuntament de 
Barcelona. Pel que fa a la 
implantació de solucions 
basades en programari lliure, 
s'han implantat GreyLog per a la 
centralització de traces i alertes 

Tal i com es va especificar en els 
requeriments del contracte, el 
nou centre de procés de dades 
utilitza energia provinent de 
fonts d'energia renovable. 

S'han reduït els costos unitaris de 
subministre dels principals 
equipaments TIC d'usuari, com per 
exemple ordinadors portàtils. 
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d'aplicacions, Selenium per a la 
monitorització de webs i 
aplicacions, i Redmine com a 
eina de gestió de projectes per a 
la Direcciód e Serveis Tècnics. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Continuar la implantació de 
solucions basades en 
programari lliure. Seguir 
potenciant l’oferta de dades 
obertes a la ciutadania. 

Aconseguir la reducció de l’ús 
del paper mitjançant la 
implantació d’una nova 
plataforma de signatura 
electrònica per a clients i per a 
processos interns. 

Avançar en la reducció dels costos 
de les comunicacions entre les 
diferents seus de B:SM, mitjançant 
la implantació d’un pla pilot amb 
noves tecnologies de la 
comunicació més eficients en 
costos. 

DIVISIÓ D’ATENCIÓ AL CLIENT 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Implantar el mòdul d’atenció al 
client (PAC) a les unitats 
següents: Tibidabo, Park Güell, 
Aparcaments, Bicing i Zoo; i 
valorar-ne la implantació a 
l’estació de Barcelona Nord, 
l’Estacionament Regulat de 
Barcelona (AREA) i Grues. 

Seguir el model d’eficiència 
ambiental, pel qual ja es regeix 
l’oficina d’atenció al client del 
centre d’atenció telefònica a les 
instal·lacions del carrer de 
Provença. 

Constituir un centre d’atenció 
telefònica a les instal·lacions del 
carrer de Provença per reduir-ne el 
cost extern. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

S'ha implantat el mòdul 
d'atenció al client (PAC) a 
Tibidabo, Park Güell, 
Aparcaments ((parcialment), 
Bicing i Zoo. S'ha fet la valoració 
per a la implantació a Estació del 
Nord, AREA i Grua i finalment 
també s'ha implantat a Estació 
del Nord i a Anella Olímpica, 
que no estava previst. AREA i 
Grua s'ha decidit deixar-ho per 
l'any 2020. 

Com que a l'oficina de Provença 
no s'atèn presencialment, 
només ha calgut utilitzar els 
auriculars per a l'atenció 
telefònica. 

S'ha reduIt el cost del contact 
center extern amb l'obertura del 
call center del carrer Provença. 
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Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Desenvolupar el PAC als 
negocis que ja en tenen i 
implantar-lo als nous negocis 
que gestionarem, com els 
cementiris i el Port Olímpic. 

Replicar el punt d’atenció 
ciutadana del carrer Calàbria en 
una segona oficina instal·lada a 
l’estació de Barcelona Nord 
seguint els mateixos criteris 
ambientals. 

Complir el pressupost aprovat, 
tant de costos del contact center 
extern com de personal. 

PARC DEL FÒRUM 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Millorar la satisfacció de l’entorn, 
amb la participació d’aquest en 
les activitats que duem a terme 
al Parc del Fòrum. 

Reduir l’impacte ambiental i 
incrementar la sostenibilitat 
mitjançant el control de la 
petjada de carboni al Parc del 
Fòrum. 

Millorar el marge d’explotació. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Cessió d’entrades i descomptes 
especials: un total de 250 
entrades per a gent barri 
aquesta temporada   Recollida i 
donació d’aliments i 
d’excedents alimentaris dels 
esdeveniments al Menjador 
Social Gregal del Barri Besós 
Maresme.  Contractació de 
personal amb risc d’exclusió 
social i joves del barri com a staff 
en els esdeveniments  Cursos 
de surf i paddle surf gratuïts   
Visites guiades a les entitats i 
associacions del barri  
Col·laboració amb La Pionera 
facilitant la logística del material 
del Mercat que es celebra al 
barri. Conveni amb estudiants 
de la UPC – Campus Besòs per 
fer pràctiques del monoplaça 
elèctric dissenyat per ells a les 
instal·lacions. 

Implantacions dels escenaris 
segon s’estableix la nostra 
Llicencia Ambiental 00-2006-
0076, per causar el menor 
impacte acústic a l’entorn. 
Instal·lació de limitadors 
acústics en tots els escenaris, 
mitjançant empresa 
homologada, Axioma, reflectits 
en els projectes acústics de tots 
els esdeveniments musicals, 
sense excepcions. Limitació de  
l’horari de tancament dels actes. 
Tots els actes que es celebrin al 
Fòrum han d’acabar com molt 
tard a les 22 hores, excepte en 
uns casos especials que per 
interès de ciutat i acords previs 
s’ha respectat els horaris 
originals. Mesuraments acústics 
als habitatges del veïnat durant 
els festivals  Personal 
informadors per facilitar la 
mobilitat cap el Parc i evitar 
actes incívics Augment de 

Augment del 40% en el compte 
d'expotaciò del marge. 
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serveis WC a les zones exteriors  
Espai destinat dins del Parc de 
pàrquing de bicicletes. Servei de 
llançadores en els dies 
laborables  Ampliació dels 
horaris nocturns del TRAM en 
dies laborables Tancaments 
eventuals en  l’entorn del Parc. 
Illes veïns. Informadors 
ambientals al voltant del Parc 
del Fòrum. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Incloure als contractes una 
clàusula d’obligatorietat de 
contractació de personal del 
barri. · Borsa de treball  
· Assemblea dels Joves Besòs 
· Maresme  
· Noves activitats al Bosc Urbà  
· Conveni amb la UPC per a 
estudiants d’enginyeria  
· Visites guiades al casal de gent 
gran i obertura a altres 
col·lectius  
· Projecte de grafits per a joves 
del barri  
· Parades de col·lectius del barri 
als festivals musicals 

Seguir potenciant la cultura 
amb un canvi de model dels 
festivals de música (de més 
durada i amb més afectació). 
Realitzar un nou projecte 
d’impacte acústic que incorpori 
un estudi de simulació per 
determinar els nivells d’immissió 
rebuts als edificis més propers. 
A partir d’aquesta simulació, es 
podrà detallar l’emissió màxima 
permesa en cadascun dels 
escenaris, limitant-los segons la 
normativa actual. 

Seguir treballant per aconseguir 
l’equilibri en el marge directe. 

AGENTS CÍVICS I VISUALITZADORS, I PARC DE MONTJUÏC 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Augmentar l’escolta activa, 
d’una banda, amb la clientela 
interna (Guàrdia Urbana) 
adaptant el servei a les 
necessitats requerides i, de 
l’altra, tenint en compte les 
aportacions tant de la ciutadania 
com dels agents mateixos 
perquè ens ajudin a millorar el 
servei. 

Calcular i analitzar la petjada de 
carboni del Parc de Montjuïc. 
Mantenir l’electrificació de tots 
els vehicles. 

Aconseguir la renovació de 
l’encàrrec d’Agents Cívics i 
mantenir la sostenibilitat 
econòmica. Millorar la rendibilitat 
econòmica de la gestió d’espais de 
la unitat del Parc de Montjuïc. 
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Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Hem incorporat en el nostre dia 
a dia l'escolta activa i en el SGI. 
De forma que fem el seguiment 
i posada en marxa de les millores 
derivades de l'escolta activa. 

Actualment a la Unitat d'Agents 
Cívics, Visualitzadors i Parc 
Montjuïc tots els vehicles són 
elèctrics i hem millorat la 
petjada de carboni de Parc 
Montjuïc. 

Durant l'any 2019 s'ha millorat el 
marge d'explotació de la Unitat 
Parc Montjuïc i s'ha aconseguit la 
renovació de l'encàrrec d'Agents 
Cívics i Visualitzadors. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Continuar treballant l’escolta 
activa amb els clients interns 
(GUB), el districte i els 
responsables de les oficines 
d’atenció a la ciutadania (OAC). 
Tenir en compte les aportacions 
de la ciutadania i de l’equip 
d’agents cívics. Consolidar l’eina 
de treball Teams i obrir nous 
canals de comunicació. 

Avaluar i analitzar els beneficis 
obtinguts amb el trasllat de la 
unitat al nou centre base de 
Provença. 

Aconseguir la renovació de 
l’encàrrec d’Agents Cívics i 
mantenir-ne la sostenibilitat 
econòmica. Reduir el nombre 
d’agents cívics al Parc de Montjuïc 
mantenint la qualitat del servei. 

ANELLA OLÍMPICA 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Promoure i impulsar actes 
d’interès públic i solidari derivats 
del Pla Estratègic de l’Anella. 

Disminuir l’impacte ambiental 
de les activitats dutes a terme a 
l’Anella. 

Assolir la sostenibilitat econòmica 
de les instal·lacions. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

S’han promogut més d’11.300 
experiències incorporant 5 
noves activitats dirigides a la 
ciutadania (vine córrer a l’Estadi, 
activitat Steam, Entrenaments 
previs curses de ciutat, circuits 
esportius per casals d’estiu, 
caminada dia Olímpic) 

Assoliment parcial del repte. 
Incorporació en tots els 
contractes amb tercers de la 
obligació del tractament de 
residus. De cara al públic 
assistent s’han treballat 
aspectes relatius a senyalística 
de les papereres segons 
tipologia de residus així com 
l’eliminació de les canyetes en 
tota la instal·lació. 

Amb més de 430 dies d’ocupació i 
124 esdeveniments, dels quals el 
50% concerts  i  el 30% d’actes 
esportius, s’ha assolit l’objectiu 
econòmic establert. 
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Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Consolidar el Pla Estratègic de 
l’Anella. Implantar i consolidar el 
protocol «No callem», del 
programa contra les agressions i 
assetjaments sexuals en espais 
d’oci nocturn a les nostres 
instal·lacions. 

Continuar treballant amb els 
proveïdors, promotors i el públic 
assistent per aconseguir que, en 
els actes, la recollida de residus 
sigui majoritàriament selectiva 
per reduir el rebuig. 

Assolir l’equilibri econòmic en el 
marge directe de les instal·lacions. 

BICING 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Crear relacions entre el Bicing i 
entitats que treballen per 
facilitar la integració social de 
persones amb risc d’exclusió. 

Aconseguir que la flota del 
servei de Bicing (vehicles de 
reposició i manteniment) arribi a 
un 80 %. El plec de condicions 
marcava un 50 % com a mínim. 

Reduir el cost anual per bicicleta 
del nou Bicing en un 5 % (cost total 
del servei / total de bicicletes del 
sistema) respecte a l’antic servei 
(cost actual de 2.685 
euros/bici/any). 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Realitzant un accord amb la 
associació ESCLAT. 

Amb un flota de més del 80% 
electrica, tant els vehicles de 
reposició com els vehicles de 
manteniment. 

Reduint el cost del servei, gracias 
en part al baix nivell de robatoris. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Créixer amb almenys un acord 
més amb una associació social. 

Aconseguir que la flota del 
servei de Bicing (vehicles de 
reposició i manteniment) arribi 
al 100 %. 

Complir el marge d’explotació de 
l’activitat. 

ASSESSORIA JURÍDICA, CONTRACTACIÓ I COMPRES 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 
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Treballar per millorar els 
indicadors per prendre 
decisions de compra social i per 
assolir l’objectiu específic de 
publicar una licitació amb 
clàusules socials que compleixin 
i superin els requeriments legals. 

Elaborar un projecte específic 
d’economia circular d’acord 
amb alguns dels objectes de 
contractació habituals de B:SM. 

Continuar buscant la màxima 
eficiència en la publicació de les 
licitacions mitjançant l’aplicació 
dels nous procediments de què 
ens dota la nova Llei de 
contractació i amb l’agrupació 
d’objectes de contractació. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

No hem aconseguit licitar un 
servei amb obligació específica 
de contractar en un col·lectiu 
d’exclusió social recursos per a 
l’execució de la prestació. 

No s'ha elaborat un projecte 
específic d'economia circular 
d'acord amb alguns dels objecte 
de contyractació seleciionat. 

És un objectiu en permanent 
evolució en el que es busca la 
major eficiència en la publicació de 
les licitacions mitjançant l’aplicació 
dels nous procediments de què 
ens dota la nova Llei de 
contractació i amb l’agrupació 
d’objectes de contractació. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Treballar per millorar els 
indicadors per prendre 
decisions de compra social i per 
assolir l’objectiu específic de 
publicar una licitació amb 
clàusules socials que compleixin 
i superin els requeriments legals. 

Elaborar un projecte específic 
d’economia circular d’acord 
amb alguns dels objectes de 
contractació habituals de B:SM. 

Continuar buscant la màxima 
eficiència en la licitació de les 
necessitats de B:SM mitjançant 
l’aplicació dels nous procediments 
més eficients i òptims de què ens 
dota la nova Llei de contractació. 

ZOO 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Desenvolupar nous serveis 
d’aportació de valor: nous 
productes del Zoo Club. 
adaptats a la societat actual. 

Aprovar i implantar el Pla de 
Sostenibilitat. 

Millorar l’atractiu del servei públic 
ofert a la ciutadania: increment de 
la reputació. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Incorporant noves modalitats 
de contracte Zoo Club a 
col·lectius (avis/àvies i 
néts/netes, apropa...) i individus 

Aprovació del Pla de 
Sostenibilitat del Zoo i 
calendarització de les accions 
segons els recursos disponibles. 

S'ha icrementat en dues dècimes 
l'ISC de l'any anterior (passant de 
7,8 a 8,0) 
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(joves) en diferents condicions 
socials. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Millorar la inclusió de totes les 
parts interessades en la 
sensibilització amb les accions 
corresponents del Pla de 
Sensibilització del Zoo (infants, 
persones amb trastorn de 
l’espectre autista, famílies…) 

Reducció de la petjada de 
carboni del Zoo (menor impacte 
ambiental global del Zoo). 

Millora del balanç econòmic 
(increment de la despesa per 
càpita posant en valor el servei que 
ofereix el Zoo). 

CENTRE DE SUPORT A LES OPERACIONS 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Participar en les iniciatives 
impulsades per B:SM. 

Instal·lar nous punts de 
recàrrega als aparcaments de 
B:SM. 

Incorporar el projecte del cotxe 
escàner al CSO. 

Assoliment 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

A través del voluntariat 
d'operadors del CSO, s'ha 
participat  a la recollida de regals 
per "Soñar despierto" i en les 
activitats organitzades per la 
diada de Sant Jordi i el dia del 
càncer de mama. 

S'ha instal·lat un punt nou de 
recàrrega a la xarxa 
d'Aparcaments, incorporat 11 
punts nous (9 de càrrega ràpida 
per cotxe) i substituit 25 punts 
de moto obsolets. 

Projecte del cotxe Scanner 
executat i en fase de proves. 

   

Reptes 2020   

Socials Ambientals Econòmics 

Participar en les iniciatives 
impulsades per B:SM. 

Ampliar la xarxa pública de 
punts de recàrrega, tant a la via 
pública com als nostres 
aparcaments. 

Complir el pla d’inversions en els 
quals intervé el Centre de Suport a 
les Operacions (CSO). 

PEGISP 

Objectius 2019 
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Socials Ambientals Econòmics 

Vetllar pel compliment del Pla 
Estratègic i pel desplegament 
de les accions de millora en el 
marc de les certificacions ISO 
9001 i SGE21. 

Desenvolupar projectes de 
mobilitat en el marc del projecte 
de ciutat MOBILus, pel qual 
Barcelona és capital europea de 
la mobilitat. 

Consolidar el balanced scoreboard 
(quadre de comandament 
integrat) com a eina de gestió 
conjunta amb l’objectiu de facilitar 
eines de gestió que permetin la 
millora contínua. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

En el marc del desplegament 
del Pla Estratègic 2018-2023, 
s’ha impulsat el compliment dels 
objectius estratègics, vetllant 
pel seguiment del mateix. Fruit 
d’aquest seguiment hi ha un 
total de 266 accions d’escolta 
activa de ciutadà, proveïdors i 
treballadors de la companyia. 

Amb l’objectiu de garantir la 
sostenibilitat ambiental de les 
activitats que prestem s’han 
desenvolupat projectes que 
contribueixen a una millora de la 
mobilitat a la ciutat, facilitant la 
informació i utilització a l’usuari 
per tal que pugui realitzar de 
forma sostenible els seus 
desplaçaments.  S’han posat en 
marxa l’aplicatiu SMOU que 
inclou a nivell metropolità, 
incloent els municipis de 
Hospitalet del Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Just 
Desvern, Sant Joan Despí, 
Badalona, els serveis d’Apparkb, 
Aparcaments i Endolla, el servei 
de la xarxa pública de recàrrega. 

S’ha consolidat el Balanced 
Scorecard com una eina 
transversal que permet fer el 
seguiment estratègic a nivell 
global de forma mensual i que fa 
de vincle entre els objectius 
estratègics i operatius del conjunt 
de les unitats. En el marc de les 
certificacions ISO 9001 i SG21 i 
seguint l’impuls a la millora 
contínua marcat en el pla 
estratègic s’han obert un total de 
699 accions de millora de les quals, 
527 han estat completades a finals 
de 2019. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Fer un pas més en el sistema de 
gestió del grup, amb la 
integració de PATSA i CBSA al 
sistema de gestió integral de la 
companyia. Potenciar la 
coordinació interna per tal de 
garantir la millora de la prestació 
dels serveis desplegant la 
segona fase de la interrelació de 
processos, que ens ha de 
permetre posar el focus en 
l’aportació de valor dels serveis 
que prestem. Crear la Unitat 
Internacional i de Consultoria 
per tal de cercar aliances 

Garantir la sostenibilitat 
ambiental de tots els projectes 
que desenvolupem. 

Llançar el projecte del Port 
Olímpic com a nova activitat de la 
companyia que afavoreix la 
transformació d’un espai clau de la 
ciutat amb els objectius d’obrir el 
port a la ciutat, contribuir a la 
divulgació de l’activitat nàutica 
entre la ciutadania i fer del Port 
Olímpic un port de referència des 
de la gestió pública i la 
sostenibilitat ambiental. 
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estratègiques, compartir el 
coneixement i l’experiència, 
cercar l’enriquiment mutu amb 
altres organitzacions i ciutats, i 
fomentar la reputació de la 
companyia. 

SERVEIS TÈCNICS 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Facilitar l’ús del transport públic 
a la ciutadania del barri del 
Carmel, creant la infraestructura 
per a la venda de tiquets per a 
un autobús llançadora entre la 
plaça d’Alfons el Savi i el Park 
Güell per als visitants del parc. 

Continuar incrementant la xarxa 
d’endolls de Barcelona per a la 
recàrrega dels vehicles elèctrics, 
tant a l’interior dels aparcaments 
de B:SM com a l’espai públic, 
amb la supervisió d’aquest 
servei des del Centre de Suport 
a les Operacions de B:SM. 

Disminuir el cost del manteniment 
correctiu no programat de les 
diferents divisions de B:SM fent el 
manteniment preventiu amb més 
rigor i, si s’ha de dur a terme un 
manteniment correctiu, fer-lo de 
manera planificada. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Es va aconseguir acabar i posar 
en servei en temps i forma  la 
infraestructura per a la venda de 
tiquets per a un autobús 
llançadora entre la plaça 
d’Alfons el Savi i el Park Güell 
per als i les visitants del Park. 
D'aquesta forma s'ha facilitat l’ús 
del transport públic als 
ciutadans i les ciutadanes del 
barri del Carmel. 

S'ha continuat treballant per 
ncrementant la xarxa d’endolls 
de Barcelona per a la recàrrega 
dels vehicles elèctrics, tant a 
l’interior dels aparcaments de 
BSM com a l’espai públic. La 
realització dels punts fisics per a 
recarrega a l'interior dels 
aparcaments no s'ha pogut 
efectuat però si a l'exterior, 
creant 10 nous punts de 
recàrrega, 8 per a turismes i 2 
per a motos, tots ells supervisats 
des del Centre de Suport a les 
Operacions de BSM. 

S'ha disminuir el cost del 
manteniment correctiu no 
programat de les diferents 
divisions de BSM. Per aconseguir-
ho s'ha fent el manteniment 
preventiu amb més rigor i, el 
manteniment correctiu que s'ha 
tingut que realitzar s'ha intentat 
que fos planificat. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Iniciar el projecte de reforma del 
Port Olímpic de Barcelona per 
enfortir les activitats pròpiament 
portuàries, popularitzar les 
activitats nàutiques i marítimes, i 

Continuar incrementant la xarxa 
d’endolls de Barcelona per a la 
recàrrega dels vehicles elèctrics, 
tant a l’interior dels aparcaments 
de B:SM com a l’espai públic, 

Continuar ajustant el cost del 
manteniment correctiu no 
programat de les diferents 
divisions de B:SM per mitjà del 
manteniment preventiu fet amb 
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acostar les activitats vinculades 
amb la mar a la ciutadania. 

amb la supervisió d’aquest 
servei des del Centre de Suport 
a les Operacions de B:SM. 

rigor i, si s’ha de dur a terme 
manteniment correctiu, fer-lo de 
manera planificada. 

AREA - ESTACIONAMENT REGULAT DE BARCELONA 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Integrar les aplicacions mòbils 
d’aparcaments en un registre o 
una app únics, de manera que 
els usuaris pugui accedir a 
diferents serveis de mobilitat en 
un clic. 

Electrificar totalment la flota de 
motos AREA i incorporar quatre 
turismes 100 % elèctrics. 

Millorar el sistema de vigilància 
combinant la vigilància a peu amb 
altres sistemes innovadors. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

S'ha integrat a l'SMOU diferents 
serveis en una mateixa aplicació 
i s'ha produït diferents evolutius 
i millores pels usuaris en 
diferents moments de l'any. 

S'han acabat d'electrificar les 
motos pendents i alhora desde 
setembre 2019 es disposa dels 
vehicles lectors de matrícules 
de l'AREA (VLM) en fase de 
proves. de control de l'AREA 
(VLM) 

Desde juliol 2019 ja s'ha incorporat 
un nou sistema de vigilància a peu 
consistent en la lectura automàtica 
de matrícules i així mateix des del 
mes de novembre 2019 ja s'està 
combinant la vigilància amb 
vehicles lectors de matrícules VLM 
en mode de proves. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Integrar l’aplicació ONaparcar 
Residents com un servei dins 
l’aplicació Smou. És una 
demanda dels residents de 
Barcelona. 

Eliminar de progressivament el 
paper dels tiquets dels 
parquímetres per tal de reduir 
en un 10 % el paper. 

Integrar definitivament tot el nou 
model de vigilància de l’AREA 
integrant diferents recursos i 
tecnologies ja existents i en mode 
de proves. 

 

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Implantar el model 
d’experiència del client a les 
activitats de B:SM. 

Avaluar trimestralment amb 
nous indicadors clau de 
rendiment (KPI) el 
desenvolupament dels nous 

Incrementar en un 5 % les 
aparicions positives als mitjans. 
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plans de màrqueting dels 
negocis per potenciar la 
comunicació i la promoció en el 
món digital, tot mesurant les 
accions desenvolupades. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

S'ha implantat el model 
customer experience als 
negocis de BSM amb  
elaboració els Journey Maps 
dels negocis, i la realització de 
tècniques de client misteriós a 
totes les activitats 

S'han avaluat trimestralment 
amb nous indicadors clau de 
rendiment (KPI) el 
desenvolupament dels nous 
plans de màrqueting dels 
negocis, que han obtingut un 
grau d'assoliment global de 90% 

S'han incrementat un 5% les 
aparicions positives als mitjans. Les 
diferents accions de comunicació 
endegades comportat 27.121 
impactes en forma de noticies en 
diversos canals. 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Millorar l’experiència de la 
ciutadaniades de l’escolta 
activa. Implantar millores per tal 
d’ampliar i millorar el servei tant 
a la clientela interna com 
externa. 

Millorar el posicionament de 
marca B:SM entre les parts 
interessades, molt especialment 
a través del compromís de B:SM 
amb els ODS. 

Generar ingressos addicionals 
(patrocinis, publicitat i filmacions) 
per complir el marge d’explotació 
previst. 

PERSONES, ORGANITZACIÓ I RSC 

Objectius 2019 

Socials Ambientals Econòmics 

Impulsar la transformació digital: 
facilitar la capacitació i el 
desenvolupament del personal 
de B:SM i posar-li a l’abast eines 
digitals i competencials per tal 
d’aconseguir la mobilitat interna 
cap a llocs de treball amb valor 
afegit. 

Construir el marc de treball per 
a un futur sistema de gestió 
ambiental transversal a B:SM. 

Assolir el pressupost respecte a la 
plantilla prevista. 

Assoliment 2019   

Socials Ambientals Econòmics 

Hem llançat una nova intranet 
(BIN) de caire col·laboratiu que 
te com a principal novetat, entre 
altres, el CAMPUS BSM. Totes 

Hem planificat les tasques 
elementals del sistema de gestió 
ambiental transversal. Així el 
2019, s'ha fet una diagnosi i pla 

Degut a la renovació no prevista 
d'encàrrecs que han ocasionat 
l'augment de la plantilla 
pressupostada per l'any 2019. 
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dues són espais digitals de 
trobada per a totes les persones 
de BSM. 

de correcció del total de 
requisits legals ambientals 
aplicables a tota la companyia 

Aïllant l'efecte d'augment del 
personal degut a aquests 
encàrrecs no previstos, l'obectiu 
s'hauria aconseguit completament 

   

Reptes 2020 

Socials Ambientals Econòmics 

Posar en marxa un pla 
d’empresa saludable amb 
accions enfocades a fomentar 
els hàbits de vida saludable 
entre la plantilla i, així, millorar el 
seu benestar. 

Impulsar i integrar la 
sostenibilitat social i ambiental 
en les activitats i els serveis que 
prestem. 

Assolir el pressupost respecte a la 
plantilla prevista. 

Identificació de les parts interessades 

(102-40) (102-42) 

B:SM està en interacció contínua amb l’entorn en què opera i per això és fonamental tenir en compte les 
parts interessades. La varietat de negocis de la companyia forma una xarxa de relacions complexa i 
particular en el si de B:SM. Aquesta memòria de sostenibilitat permet comunicar la informació d’interès per 
a aquests grups i donar resposta a les inquietuds que les parts interessades tenen envers B:SM. 

 (102-42) (102-43) 

Parts interessades 

 

Aquests 6 grups es desglossen en 25 subgrups amb una concurrència i un impacte diferents sobre cada 
unitat de negoci i servei corporatiu. D’acord amb els paràmetres de probabilitat i impacte, es pondera la 
rellevància per a cadascuna de les activitats i a partir d’aquí s’identifiquen els interessos i es treballa en 
accions concretes. 
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Amb tots aquests grups hi mantenim un diàleg, que, en la majoria de casos, respon a l’aplicació d’una 
metodologia:  

 CIUTADANIA: enquestes, índex de satisfacció de la clientela i canal Transparència. 

 PERSONAL: comissions, comitès i reunions. 

 COL·LABORACIONS CONTRACTUALS: licitacions, convenis i contractes.  

 ENTITATS: correus electrònics, convenis i reunions. 

 ACCIONISTA: Consell d’Administració, comissions i reunions. 

Ciutadania 

La ciutadania —entesa com el gran grup de població que viu, treballa o és a la ciutat i interactua o pot 
interactuar amb B:SM— són la clientela, els visitants i el veïnat. És la ciutadania a qui s’adrecen tots els serveis 
i amb qui establim compromisos. L’orientació del negoci s’enfoca a aquest grup, proper i vital per a B:SM, 
que, des de fa anys, treballa per millorar la comunicació i la satisfacció de la ciutadania. Les xarxes socials, les 
comunicacions formals, les enquestes de satisfacció i altres canals permeten un contacte bidireccional. A 
través dels consells dels barris, les persones expressen les seves necessitats a l’Ajuntament, que, mitjançant 
encàrrecs a B:SM, es tradueixen en els serveis públics oferts. 

Accionista 

L’Ajuntament de Barcelona és l’accionista de B:SM i una part molt influent en les decisions de l’organització. 
Les relacions que hi estableix són majoritàriament de caràcter formal i permanent. Dins l’Ajuntament, es 
poden diferenciar com a subgrups l’equip de govern, els òrgans d’intervenció tècnica i els òrgans 
d’intervenció política. 

Personal 

El personal constitueix sempre una part prioritària pel paper que duu a terme dins de B:SM: són les persones 
que treballen per a B:SM, així com la seva representació. Actualment, hi ha diversos canals de relació de 
l’empresa amb el personal i viceversa, com ara la intranet, el tauler d’anuncis, les revistes, el canal intern de 
televisió, l’atenció personalitzada a través de reunions, el telèfon, el correu electrònic i el CREA. 

Del 2019 cal destacar-ne la plena implantació de la nova intranet, B:IN, que ha esdevingut un nou espai de 
comunicació direccional per a l’equip humà de B:SM. En un sol espai, té accés a la formació continuada i a 
una informació d’interès fluida i transparent. La formació ha estat un treball constant amb l’objectiu de 
fomentar el creixement professional i l’ús expert de les eines digitals, com ho ha estat també el 
desenvolupament del talent intern de l’empresa. 

D’altra banda, el CREA, l’eina participativa per a l’escolta activa del personal i porta d’innovació d’aquest, ha 
comptat amb 316 ideants i ha vist publicades 308 oportunitats de millora, 99 de les quals estan implantades 
o en procés d’implantació. 

Col·laboracions contractuals 

B:SM estableix relacions contractuals amb ens en un context en què no hi ha una finalitat econòmica, sinó 
de col·laboració. Com a empresa pública, la contractació es fa d’acord amb el que indica la normativa de 
referència. Les relacions per iniciar col·laboracions contractuals s’especifiquen a l’apartat sobre el perfil del 
contractant del web corporatiu, així com en els contractes formalitzats, i poden ser diferents per a cadascun, 

(102-42) 
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però es garanteix sempre un diàleg clar, directe i eficaç. D’altra banda, el portal per a entitats proveïdores 
permet una comunicació les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana sobre les relacions comercials 
establertes. 

Durant el mes de novembre, es va celebrar a l’Anella Olímpica la 2a Jornada de Networking B:SM, una sessió 
amb les principals entitats col·laboradores de la companyia que va servir per crear sinergies i posar en comú 
els reptes que hem d’afrontar plegats i les línies que cal seguir durant els pròxims anys. 

Entitats 

Les entitats són un grup divers que inclou les entitats socials, l’entorn educatiu, els gremis, els col·legis 
professionals, les entitats publicoprivades, les altres empreses de B:SM o del grup municipal, les empreses 
veïnes, la competència i els mitjans de comunicació. Aquest grup es relaciona molt directament i de forma 
particular amb cada activitat o servei corporatiu de l’empresa. 

Administració pública 

L’Administració pública —local, autonòmica, estatal, europea o internacional— també determina l’activitat 
de B:SM, amb les normes que dicta i els requeriments de comunicació.  

En l’àmbit municipal és on es troba l’impacte més important. La revisió de les ordenances, els acords dels 
plens i les comissions són alguns dels aspectes més rellevants d’aquest grup d’interès. 

(102-42) 
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Accions per a la 
sostenibilitat 
 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt d’objectius globals establerts per les 

Nacions Unides que tenen com a finalitat aconseguir un món millor, més sostenible i respectuós amb el planeta 

i les persones. Les accions que realitza B:SM mostren el compromís per complir els ODS i l’Agenda per al 

Desenvolupament Sostenible. 

  

ODS 1: FI DE LA POBRESA 

 Per primera vegada, el 0,7 % de la quota de l’impost de societats de B:SM es destina a finançar projectes 
socials. 

 

 

ODS 3: SALUT I BENESTAR 

 Formació i nova aplicació My112. 

 Difusió de les bones pràctiques de B:SM (empresa saludable) en l’ODS 3 el Dia Mundial de la Salut al 
web del Pacte Mundial. 

 Campanya de calor de 2019, amb difusió a la plantilla de recomanacions per protegir-se del sol i la calor. 

 

  

ODS 4: EDUCACIÓ DE QUALITAT  

 Nou Campus B:SM, plataforma de formació integrada a la nova intranet B:IN, que garanteix la formació 
universal a tota la plantilla.  

 Projecte corporatiu de foment de de la cultura STEAM. L’esdeveniment Visions Anella se suma a 
Fisidabo 2k i Fisidabo Hipàtia. Més de 4.000 alumnes participen en el conjunt d’activitats.  

 Celebració de la Nit de la Biodiversitat al Zoo, per exposar les fites en recerca i els resultats dels 
projectes de conservació.  
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 Disseny i realització d’un curs formatiu de finances per a no financers adreçat al personal. 

 Formació en gestió d’emocions dels agents cívics. 

 Ponents i professorat a diferents cursos de l’Associació Espanyola d’Empreses Públiques Locals 
d’Interès General.  

 Formació i assistència al Customer Experience de l’EADA Business School.  

 Convenis amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al desenvolupament del treball de final 
de grau de l’alumnat de Ciències Ambientals.  

 Park Güell i les escoles de Gràcia: tres dies en què es fan activitats específiques i exclusives al recinte 
del Park Güell. 

 Presentació del llibre El Park Güell i els seus orígens, 1824-1826. 

 Organització del concurs «El drac del Park Güell i les escoles». 

 Participació en actes de difusió del coneixement: Bioblitz, Festival de la Ciència, Delta Birding Festival, 
Congrés del SECEM, jornades participatives de cens de Llúdriga (Sant Celoni, Granollers), Dia de les 
Papallones… 

 Sessió formativa sobre electromobilitat en col·laboració amb Barcelona Activa. 

 «Formació en RSC, vol. II» al Park Güell: Treballem amb les parts interessades per tal d’instaurar el 
concepte de sostenibilitat i posar en pràctica els coneixements teòrics sobre responsabilitat social. 

 

  

ODS 5: IGUALTAT DE GÈNERE  

 Creació i disseny del nou Pla d’Igualtat i Diversitat de B:SM. 

 El Park Güell participa en la 1a Jornada sobre Museus i Dones en situació de vulnerabilitat, organitzada 
per Apropa Cultura. 

 Subvenció de la participació de personal femení de B:SM a la Cursa de la Dona. 

 Acció de sensibilització amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama, 
consistent en la il·luminació de diverses instal·lacions de B:SM de color rosa. 

 Acció de sensibilització i vídeos en motiu del 8 de març, Dia de la Dona.  

 

 

ODS 6: AIGUA NETA I SANEJAMENT  

 Reducció del consum d’aigua del Zoo, gràcies a la reparació d’importants fuites d’aigua que hi havia a 
les canonades. 
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ODS 7: ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE  

 Flota 100 % elèctrica de vehicles compartits. 

 Estalvi energètic gràcies a la substitució de projectors d’il·luminació de les cabines de seguretat i de les 
taquilles per passar de llum incandescent a llum LED. 

 La unitat de Bicing, mitjançant el contracte i els acords signats amb l’empresa adjudicatària del servei, 
ha posat en funcionament una flota de vehicles, el 80% dels quals són elèctrics 

 Retirada de la via pública de prop de 500 parquímetres antics implicant-hi un consum de recursos 
menor. 

 

 

ODS 9: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES 

 Reconeixement de l'Associació Europea d’Aparcaments al nou aparcament del Mercat de Sant Antoni 
com un dels tres millors nous aparcaments d’Europa de 2019. L’aparcament incorpora elements que 
afavoreixen la sostenibilitat, com un sistema d’enllumenat LED intel·ligent que optimitza els consums i 
punts de recàrrega elèctrica per a vehicles. 

 Nova intranet B:IN innovadora, un nou espai digital de treball, gestió i comunicació per a tota la plantilla. 

 Col·locació de parquímetres de reforç a la zona blava Zona Bus: a la zona de Padilla (auditori) i al Mirador 
de l’Alcalde (Tarongers). 

 Implantació d’un gestor de clients al sistema d’atenció al client del Park Güell. 

 Inici de la implementació del programa de gestió de projectes a Serveis Tècnics per facilitar el 
seguiment dels projectes d’infraestructures de B:SM. D’una banda, el programa suposa un control més 
eficient i un seguiment més àgil, tant en la fase de redacció com en la d’obra; d’altra banda, facilita la 
transició a les noves infraestructures de les diferents divisions i el manteniment d’aquestes. 

 

 

ODS 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 

 Implementació de nous carnets del Zoo Club per incentivar la incorporació de membres de col·lectius 
en risc d’exclusió: carnet Apropa per a famílies amb membres amb necessitats especials, Silver per 
facilitar la visita d’avis i àvies i nets i netes, i Jove per a joves de fins a 25 anys. 
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 Participació del Park Güell en «Transforma’t amb l’esport, transforma’t caminant», activitat educativa 
organitzada per la Transpirinenca Social i Solidària en col·laboració amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona. 

 Participació del Park Güell en la 7a edició de la Transpirinenca Social i Solidària. 

 En el marc de l’acció social i de voluntariat corporatiu, participació de 5 persones de l’equip 
Corresponsables en algunes etapes de la Transpirinenca Social Solidària, una travessa de 600 
quilòmetres acompanyant joves en situació de vulnerabilitat. 

 En el marc de l’acció social i de voluntariat corporatiu, participació en la campanya de Nadal de la 
Fundació Soñar Despierto, consistent en apadrinar cartes als Reis Mags d’infants tutelats. 

 Xerrada titulada «La diversitat, una oportunitat d’enriquiment empresarial».  

 «Sant Jordi té magnetisme», acció conjunta amb la Fundació Sant Joan de Déu dins del marc de l’acció 
social i de voluntariat: persones voluntàries de B:SM realitzen la venda de marxandatge per finançar 
projectes socials destinats a persones sense llar, amb trastorn mental o discapacitat intel·lectual, en 
situació de dependència, etc. 

 Dreamnight, vetllada al Zoo amb persones voluntàries i nens i nenes que estan hospitalitzats.  

 

 

ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 

 Premi als World Responsible Tourism Awards a la millor iniciativa de gestió turística per la regulació del 
Park Güell. 

 Prova pilot de bus compartit per ampliar el servei al públic, facilitar la mobilitat a la muntanya i 
minimitzar-hi els fums. 

 Ampliació de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 

 Col·laboració amb la Guàrdia Urbana per contribuir a la regularització, l’adequació a la normativa i el 
compliment dels preceptes de seguretat en les noves formes de mobilitat, com els vehicles de mobilitat 
personal (patinets elèctrics, segways, cadiretes elèctriques, bicitaxis, etc.). 

 Potenciació i promoció de la possibilitat que té el personal d’utilitzar vehicles elèctrics compartits a 
B:SM per fer gestions de feina. 

 Millora dels senyals d’accés a l’estació Barcelona Nord des de la sortida del metro: col·locació d’un 
senyal d’informació d’accés a l’estació per al viatger que ve de l’estació de metro i tren d’Arc de Triomf. 

 Obres de restauració i rehabilitació del banc de la Plaça Natura. 

 Campanya de comunicació per a visitants, ciutadania i veïnat de Barcelona. 

 Nova llançadora per arribar al Park Güell. 

 Sostenibilitat econòmica: contenció dels costos de robatoris, del desenvolupament informàtic i del 
desplaçament d’estacions de Bicing en el moment de la implantació del nou model. 

 Aprovació de la participació en el projecte europeu GV-03 referent a l’electromobilitat, que es 
desenvoluparà durant el 2020. 
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 Presentació i aprovació de la subvenció estatal del Plan MOVES de Incentivos a la Movilidad Eficiente 
y Sostenible, amb 100.000 euros per a la instal·lació de nous punts de recàrrega ràpida a la via pública. 

 Implementació de la metodologia BIM (de l’anglès building information modeling) en el disseny, la 
construcció i el manteniment d’edificis. La metodologia permetrà millorar l’entesa i la comprensió dels 
projectes de B:SM abans d’executar-los, aplicar mesures de sostenibilitat en el disseny, optimitzar la 
construcció de les edificacions i millorar-ne la gestió del manteniment.  

 El Park Güell i l’Anella Olímpica estan treballant per obtenir el certificat Biosphere. 

 

 

ODS 12: CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES 

 Introducció de millores en la sostenibilitat dels subministraments i serveis contractats: reutilització del 
vestuari, allargament del contracte de rènting de les motos elèctriques, substitució de l’envàs de plàstic 
dels subministraments per altres elements més sostenibles (com la roba o el cartró), promoció de l’ús 
d’envasos sostenibles als serveis, electrificació de la flota de vehicles, etc. 

 Reutilització del mobiliari sobrant de diferents instal·lacions i equipaments per a un nou ús. 

 Assistència i participació en tallers formatius de reutilització i consum responsable. 

 Posada en marxa del nou web, que integra continguts per al públic turístic i el públic local, i de la nova 
WebApp, actualitzada i més usable.  

 Increment del nombre de papereres de reciclatge a la muntanya durant els actes. 

 Eliminació de plàstics d’un sol ús a la restauració —i substitució per materials compostables— i en el 
transport de peces de roba a la bugaderia. 

 Implantació de recollida de matèria orgànica a la restauració (cantina del personal). 

 Implantació del programa de supervisió, control i seguiment del manteniment a les diferents divisions 
de B:SM. Facilita l’execució mateixa del manteniment, així com la recopilació de dades, i permet 
prendre decisions amb més coneixement i informació.  

 Entrega de materials de senyalització vertical a la Diputació de Barcelona per reaprofitar-los. 

 Entrega de vestuari en desús (més de 2 anys d’antiguitat) a Vestilab per reaprofitar-los. 

 Ponència a la presentació de la Taula Plàstic Zero de l’Ajuntament de Barcelona sobre la iniciativa de 
B:SM de foment de gots reutilitzables als diversos negocis. 

 Donació de neumàtics i altres materials per a cadires de rodes a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

 Donació a escoles i entitats de papereres, paraigüers, palets, cadires i contenidors de plàstic i fracció 
orgànica.  

 Donació de portàtils a Calàbria 66. 
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ODS 13: ACCIÓ CLIMÀTICA 

 Participació en la Taula d’Emergència Climàtica de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb la participació en el repte 
#SinContaminaciónDelAire.  

 Difusió a la web del Pacte Mundial de les Nacions Unides de la bona pràctica en electromobilitat de 
B:SM el Dia del Medi Ambient, tal com es demana als signataris del pacte. 

 

 

ODS 16: PAU, JUSTICIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 

 Inauguració del nou canal de comunicació a Twitter @BarcelonaNord. 

 

 

ODS 17: ALIANÇA PER ALS OBJECTIUS 

 Renovació del Pacte Mundial de les Nacions Unides i segon comunicat de progrés publicat al web. 

 Manteniment dels convenis de cessió de bicicletes amb les entitats socials. 

 Impuls a la participació en ForEtica. 

 Cessió d’espais a Metges Sense Fronteres per a la divulgació de la seva tasca.  

 Col·laboració amb la campanya Òpera al Comerç amb l’Associació de Veïns Fort Pienc.  

 Visita de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades a les instal·lacions de l’estació 
Barcelona Nord. 

 Participació en el taller de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades, amb la 
presència d’empreses relacionades amb les agències de viatges i més de dos-cents convidats 
especialistes del sector. 

 Presentació, al Park Güell, del curs 2019-2020 del Centre de Recursos Pedagògics de Gràcia. 

 Concert de cloenda del cicle Música als Parcs al Park Güell. 

 Cicle de concerts, xerrades i itineraris guiats al Park Güell de la mà del Museu d’Història de Barcelona. 

 Trobada amb la delegació de l’Associació Japonesa d’Enginyeria de l’Edificació i els Equipaments.  

 Participació en el Barcelona Customer Congress 2019. 
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 Participació en el programa Apropa Cultura. 

 Cessió d’instal·lacions per a activitats solidàries, com ara Soñar Despierto. 

 Reunions i acords amb associacions i empreses, com ara Esclat. 

 Manteniment, al sistema de gestió integral, d’indicadors d’assoliment de contractació de la reserva 
social amb objectius indicats per l’Ajuntament de Barcelona, tot i l’increment que es va produint cada 
any. 

 Organització de la jornada «Beure sense plàstic» del grup de residus de Barcelona + Sostenible. 

 Participació en la campanya de difusió dels ODS en el seu 4t aniversari.  

 Difusió de la bona pràctica en acció social i voluntariat de B:SM al web del Pacte Mundial de les Nacions 
Unides en motiu del 4t aniversari dels ODS, tal com es demana als signataris del pacte. 

. 
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Sostenibilitat  
social 
 

D’acord amb el compromís de B:SM amb el servei públic, el Pacte Mundial de les Nacions 

Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, portem a terme accions que tenen 

un impacte positiu per a les persones, ja sigui ciutadania, els membres de les entitats amb 

què treballem o l’equip humà de l’organització. El vessant social de la sostenibilitat és 

prioritari en l’estratègia de B:SM. 

 

 

Ciutadania i entitats 

 (103-1 Comunitats locals) (103-2 Comunitats locals) (103-3 Comunitats locals) 

B:SM treballa per Barcelona i per la seva gent. Contribueix de manera proactiva al desenvolupament 
de la ciutat: satisfà les expectatives de la societat i millora la qualitat de vida de les persones que afecta. 
Per això, la comunitat local és un aspecte material de la companyia. 

La ciutadania de Barcelona és diversa i canviant, per la qual cosa B:SM s’adapta a les diferents necessitats i 
va més enllà del compliment estricte de la normativa, d’acord amb la responsabilitat de servei i amb el 
compromís d’igualtat per a tothom. 

Oferim avantatges a segments de la societat amb necessitats especials, com ara places d’aparcament 
gratuïtes per a persones amb discapacitat, tarifes solidàries per a col·lectius amb recursos limitats i 
descomptes per a escoles, famílies nombroses i monoparentals, residències per a gent gran, col·lectius amb 
risc d’exclusió social, etc. 

La detecció d’aquestes necessitats es fa a través de 
l’escolta activa, en col·laboració estreta amb 
l’Ajuntament de Barcelona. La ciutadania manifesta les 
seves expectatives a través de diversos canals i òrgans, 
com els consells dels barris, els gremis professionals que 
treballen a la ciutat, el servei d’atenció al client, l’índex de 
satisfacció de la clientela, les xarxes socials i el canal 
Transparència. 

 

 

 226 

 accions de millores directes obertes 
durant l’any 2019 provinents d’aquesta 
escolta activa 
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Arran d’aquesta escolta, hem dut a terme diverses accions per a la sostenibilitat, que s’exposen a l’apartat 
«Accions per a la sostenibilitat».  

Per les característiques especials i singulars de les activitats de B:SM, s’ha segmentat el grup d’interès de la 
ciutadania en tres subgrups: clientela, visitants i veïnat. 

CLIENTELA I USUARIS 

 (413-1) 

La varietat de serveis que ofereix B:SM fa que els nostres clients siguin de tipus molt diversos. Per això, 
depenent de la unitat de negoci, es parla d’usuaris i clients, que poden ser recurrents o esporàdics. Els casos 
recurrents es donen quan fan un ús continuat d’un servei o un producte de B:SM. Els casos esporàdics es 
donen quan fan ús dels serveis de la companyia deu dies o menys a l’any. En ambdós casos, la interacció 
comporta una transacció econòmica.  

En alguns serveis es faciliten tarifes socials i promocions que s’adeqüen a les necessitats de col·lectius 
diversos, com la tarifa de resident d’AREA, els abonaments d’aparcaments, les tarifes especials al Zoo i les 
promocions periòdiques dels serveis. 

La satisfacció de tots els clients i els usuaris 

Fa prop de quinze anys que B:SM elabora anualment estudis de satisfacció per conèixer l’índex de 
satisfacció de la clientela (ISC). Es configuren tants índexs com activitats tenim i, en el cas que el tipus de 
client ho requereixi, se’n fa un per tipus de client. Valorem el servei global, però també aspectes concrets 
com l’atenció a les instal·lacions, el servei, la neteja, la seguretat i els preus, diferenciats, a més, segons les 
expectatives que es tenien a l’entrada i la percepció de la qualitat un cop acabada la visita. 

D’aquesta manera, s’obté la taula d’ISC, en la qual observem la qualitat percebuda per deu dels clients 
envers nosaltres i l’índex que resulta entre la qualitat percebuda i l’esperada. En alguns casos, per 
l’especificitat del negoci i raons tècniques, es decideix extreure la qualitat percebuda, però no l’ISC. 

La valoració de sortida s’obté un cop que els clients acaben d’interactuar amb la nostra activitat. És 
aleshores que se’ls demana que ens valorin globalment, en una escala del 0 al 10. Per a l’ISC, se’ls demana 
quina expectativa de valoració tenen abans d’interactuar amb l’activitat, en una escala del 0 al 10, i es 
compara amb la valoració de sortida. Si l’ISC és menor al 100 %, la percepció de valoració és inferior a 
l’expectativa i, per tant, no s’assoleix el que s’espera de nosaltres. Si és del 100 %, el client o clienta està 
rebent just el que esperava i, si és superior, rebent un servei millor del que esperava. 

VALORACIÓ DELS CLIENTS  

(102-43) 

  QUALITAT PERCEBUDA  ISC 
 

2018 2019  2018 2019 

GLOBAL B:SM 7,29 7,17  
  

Aparcaments en rotació 8,1 7  101,10 % 102,90 % 

Aparcaments per a abonats 8,4 7,5  100,10 % 97,20 % 

(103-2 Comunitats locals) (103-3 Comunicats locals) 
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Estació Barcelona Nord 7,5 7,5  97,40 % 101,80 % 

Estació Fabra i Puig 6,9 7,3  130,50 % 101,50 % 

Grues i dipòsits 5,7 6,2  99,30 % 91,40 % 

Àrea Blava 6,1 5,3  110,90 % 92,10 % 

Àrea Verda Forans 5,7 5,2  104,80 % 110,90 % 

Àrea Verda Residents 6,6 6,8  110,00 % 95,80 % 

ER Verda Exclusiva 6,9 6,3  109,00 % 94,60 % 

Zoo 7,8 8  98,70 % 102,90 % 

Palau Sant Jordi 8,4 8  104,60 % 100,30 % 

Sant Jordi Club 8,3 8,4  106,00 % 101,10 % 

Estadi Olímpic 8,4 8,1  103,30 % 101,30 % 

Bicing  6,9 6,8  91,10 % 98,60 % 

Park Güell  8,5 8,5  96,70 % 97,20 % 

Atenció al client a Calàbria 9,2 9,1  161,00 % 117,00 % 

Agents Cívics al carrer 6,9 7,1  
  

Agents Cívics a les oficines 
d’atenció a la ciutadania 

8 7,9  
  

 

NPS* DE B:SM 

(102-43) 

Activitat 2018 2019

Estadi Olímpic 27 58

Palau Sant Jordi 46,7 27,5

Sant Jordi Club 35,8 45

Aparcaments per a abonats 50,8 16

Aparcaments en rotació 26,2 –25,3

Àrea blava –57,6 –54,5

Àrea verda d’ús de forans –73,3 –73,3

Àrea verda d’ús de residents 38,7 38,7

Àrea verda exclusiva per a residents –9,5 –9,5

Atenció al client a Calàbria 79,2 75,9

Estació Barcelona Nord –1,5 2,3

Estació Fabra i Puig 23,4 –28,2

Grues –33,3 –4,7

Park Güell 52,2 48,5

Zoo 16,1 25,1
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Bicing  7,2

* El net promoter score és un indicador en el qual s’exclouen les puntuacions de 7 i 8. Es calcula quantes valoracions estan 
percentualment entre el 0 i el 6 i quantes entre el 9 i el 10. L’NPS oscil·la entre –100 i +100. Si l’NPS és positiu, vol dir que 
proporcionalment hi ha més persones que valoren molt bé el servei que no pas persones que el valoren malament. Si és negatiu, passa 
el contrari. 

Mitjançant la figura de client misteriós, se simula una relació normal de client, es verifica si el que percep és 
el que estava previst i, en el cas que no sigui així, se n’analitzen les causes —manca d’instruccions o 
incompliments, errors a l’hora comunicar-ho, casos imponderables, etc.—, i se n’extreuen les 
conseqüències corresponents.  

El 2019, la figura de client misteriós s’ha traslladat o ha estat en contacte amb l’oficina d’atenció al client, les 
estacions de Barcelona Nord i de Fabra i Puig, el Bicing, el Park Güell, el Zoo, l’AREA, la unitat de Grues i la 
d’Aparcaments. S’han avaluat l’experiència de compra, la informació facilitada, la interacció, les 
instal·lacions i les reclamacions amb un resultat global de 3 sobre 4.  

L’opinió de tots els clients i els usuaris és molt valuosa per a la millora contínua de B:SM. Per això, 
periòdicament es desenvolupen noves tècniques d’escolta activa per conèixer els interessos i les 
expectatives de la clientela. Al llarg de l’any 2019 s’han efectuat enquestes personals i telefòniques. 

L’Òmnibus és una enquesta trimestral que fa l’Ajuntament de Barcelona a cent persones més grans de 18 
anys que viuen a la ciutat. L’any 2019 no hem participat en l’Òmnibus municipal i esperem poder comptar 
amb aquesta informació de ciutat el 2020. 

Cal destacar també el nou servei Endolla Barcelona, posat en marxa el 2019, que incorpora, gestiona i posa 
a disposició de la ciutadania tots els punts de recàrrega elèctrica de la ciutat de Barcelona. 

Canals de comunicació 

B:SM disposa de diversos canals de comunicació per al diàleg amb la clientela i els usuaris, i dedica esforços 
a satisfer-ne les necessitats i expectatives. El 2019 hi ha hagut un volum de 566.570 comunicacions. El 53 % 
de les comunicacions han estat sobre el Bicing, seguides amb un 27 % de les de l’AREA. 

TENDÈNCIA DE LA VEU DE LA CLIENTELA 

(102-43) 

Mitjà de comunicació 2018 2019

Trucades ateses personalment  162.497 (72 %) 407.983 (72,01 %)

Suggeriments, queixes i reclamacions 3.705 (2 %) -

Correus electrònics 20.105 (9 %) -

Peticions de targetes AREA i targetes d’aparcaments 21.317 (9 %) -

Escrits - 125.063 (22,07 %)

Visites a l’oficina del carrer Calàbria 18.529 (8 %) 33.524 (5,92 %)

Total 226.156 566.570

Les diferències significatives entre 2018 i 2019 es deuen a diferents maneres de recollir la 
informació. El 2019, s’ha internalitzat l’atenció al client del servei del Bicing i s’han consolidat 
al gestor de clients la resta d’activitats. 
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Si analitzem les comunicacions segons el tipus, la majoria són peticions d’informació de 
temes operatius o de manteniment. 

COMUNICACIONS PER TIPUS 

(102-43) 

Tipus 2018 2019

Informació 50 % 63 %

Incidències, queixes, reclamacions i suggeriments 20 % 13 %

Tràmits 30 % 24 %

 

COMUNICACIONS PER TEMA 

(102-43) 

Tema 2018 2019

Funcionament 30 % 30 %

Manteniment 22 % 22 %

Recinte 22 % 18 %

Incidència a les app o al web 10 % 20 %

Preu 10 % 8 %

Neteja 4 % 2 %

Serveis 3 %

Tracte personal 0 % (n’hi ha hagut 2) 0 % (n’hi ha hagut 5)

 

L’any 2019 s’han resolt el 100 % de les queixes i reclamacions, i no hi ha hagut cap incident derivat de 
l’incompliment de la normativa o dels codis voluntaris relatius als impactes dels productes i els serveis en 
salut i seguretat. No hi ha hagut queixes ni reclamacions en matèria de seguretat i salut per part dels 
consumidors al llarg de l’any 2019. Tot i això, s’han pres mesures de seguretat i salut adreçades a aquest 
grup d’interès, com ara millores d’accessibilitat a les instal·lacions. 

QUEIXES I RECLAMACIONS  
 

2018 2019

Mitjana de dies de resposta  5,70 6,18

Nombre de queixes i reclamacions 3.705 10.613

 

D’altra banda, al 2019 hi ha hagut dues peticions d’informació per part de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, resoltes satisfactòriament, i una incidència vinculada al robatori de cartes a un missatger, la 
informació de la qual es va traslladar a les autoritats i als particulars concernits. 
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VISITANTS 

 (413-1) 

B:SM dona servei a la ciutat de Barcelona i a totes les persones que accedeixen a les seves instal·lacions, 
físiques o digitals, o que fan ús dels serveis, sense que això comporti necessàriament una transacció 
econòmica. Els visitants mantenen un diàleg i interaccionen constantment amb B:SM mitjançant les xarxes 
socials.  

Per això, el dia a dia dels agents cívics és al costat de la ciutadania. El 2019 han fet un total de 417.664 
actuacions, que responen a les seves necessitats i a les dels districtes. Les oficines d’atenció ciutadana han 
servit també per afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de convivència. 

Fruit de les necessitats i els suggeriments de les persones visitants són la instal·lació de nous parquímetres 
de l’AREA, dissenyats per assumir la mobilitat del futur a la ciutat, que incorporen una pantalla més gran i 
tecnologia Contactless. 

També, l’any 2019, s’ha reconegut la gestió energètica eficient de l’estació de Barcelona Nord, en el marc 
del projecte europeu Sudoe Stop CO2, com una de les millors a tot l’Estat pel que fa a l’eficiència energètica 
de les seves instal·lacions, així com pel confort i la qualitat dels serveis oferts als viatgers. 

VEÏNAT 

(413-1) 

Considerem el veïnat com les persones que són visitants o clientes de B:SM, que viuen al costat de les 
activitats de la companyia o en qui aquestes tenen un impacte directe o indirecte. El diàleg amb aquest 
grup d’interès és habitual i es fa per telèfon, correu electrònic, xarxes socials o tracte personal. 

El Park Güell és un exemple pel que fa a la relació amb el veïnat. Dins l’estratègia per retornar-li l’ús social, 
evitar les conseqüències de la massificació turística, millorar l’entorn i fer més permeable l’espai, s’han 
desenvolupat al barri millores de mobilitat —com el bus llançadora— i altres accions culturals que 
enforteixen el lligam entre el parc i el veïnat i la ciutadania en general. El Park Güell ha estat guanyador als 
premis Responsible Tourism Awards per la regulació iniciada el 2013. 

L’any 2019, B:SM també ha estat finalista als premis de l’Associació Europea d’Aparcaments pels projectes 
de gestió integrada de l’aparcament de motos i l’aparcament del Mercat de Sant Antoni. 

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 

(102-12) 

B:SM té relacions amb entitats d’índole diversa, amb les quals col·labora o manté un diàleg. Aquestes 
entitats es poden classificar en els següents tipus:  

 Entitats socials del tercer sector social 

 Entitats ambientals 

 Entitats de l’entorn educatiu 

 Col·legis professionals 
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 Entitats publicoprivades 

 Empreses del grup B:SM 

 Altres empreses municipals, veïnes i competidores 

 Mitjans de comunicació 

(102-12) 

La comunicació amb aquestes entitats es fa a través de diversos canals, com correu electrònic, trucades 
telefòniques, reunions, convenis, etc. Al llarg del 2019, l’expectativa principal de totes aquestes entitats ha 
estat la de col·laborar amb B:SM. 

Cal mencionar la cessió de materials en desús per part de B:SM a més de 15 entitats, així com de 527 
bicicletes abandonades a la ciutat, que s’han destinat a entitats socials. 

El Zoo, a través de la seva fundació, ha atorgat 88.000 euros en beques a un total d’11 projectes, 
seleccionats d’entre les 29 sol·licituds rebudes. El Zoo també ha entregat els premis Floquet de Neu al 
millor treball de recerca de batxillerat a l’Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès, concretament per 
un treball sobre les conductes afiliatives i sexuals dels pingüins de Humboldt del Zoo de Barcelona.  

B:SM ha estat present com a companyia experta en diversos congressos, conferències i publicacions. En 
són bons exemples la taula rodona sobre nous serveis de mobilitat de la Cimera de la Unió Internacional de 
Transport Públic, el Customer Congress de 2019 sobre l’experiència del client o el Vélo-City 2019. 

PERTINENÇA A ASSOCIACIONS 

(102-13) 

B:SM desenvolupa projectes enfocats a influir positivament en la societat i amb responsabilitat. A 
continuació es detallen les diferents iniciatives en les quals hem participat, els principis subscrits i les 
organitzacions a les quals pertanyem: 

Nom de l’associació Negoci o 
servei 
corporatiu 

Tipus de 
participació 

Càrrec o 
responsabilitat 

Quota i 
altres 
aportacions 
anuals  

Es considera 
estratègic?  
Per què?  

AECA, Associació 
Espanyola de 
Comptabilitat i 
Administració 
d’Empreses 

Administració 
i finances 

Associat o 
agremiat 

No 295 € Sí. 
Perquè suposa 
estar al dia dels 
principis 
comptables i 
canvis legislatius i 
normatius. 

APD, Associació 
per al Progrés de la 
Direcció 

Administració 
i finances 

Associat o 
agremiat 

No 1297,52 € Sí. 
Perquè suposa 
formació 
específica en 
capacitació i 
habilitats 
tècniques, així 
com estar al 
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corrent de les 
noves tendències 
de gestió. 

Associació de 
Directius 
Financers 

Administració 
i finances 

Associat o 
agremiat 

No 450 € Sí. Perquè suposa 
formació 
específica en 
capacitació i 
habilitats 
tècniques, així 
com estar al 
corrent de les 
noves tendències 
de gestió. 

AERCE, 
Associació 
Espanyola de 
Professionals de 
Compres, 
Contractació i 
Aprovisionaments 

AJCC Assistència a 
trobades, 
reunions… 

No  No 

APM, Associació 
de Promotors 
Musicals 

Anella 
Olímpica 

Col·laborador  4.000 € Sí. Perquè és un 
referent en el 
sector de la 
música.  

Barcelona 
Convention 
Bureau 

Anella 
Olímpica 

Associat o 
agremiat 

   9.900 € Sí. Perquè ens 
permet estar 
informats de les 
tendències del 
mercat, el 
calendari de 
congressos i la 
comercialització 
dels espais a 
clients potencials. 

EAA, European 
Arenas Association 

Anella 
Olímpica 

Membre o 
signant 

Membre 
fundador 

4.000 € Sé. Perquè és un 
vincle amb el 
sector europeu. 

ASESGA, 
Associació 
Espanyola 
d’Aparcaments i 
Garatges 

Aparcaments Associat o 
agremiat 

Associats dels 
aparcaments i 
AREA 

22.880 € Sí. Perquè ens 
permet estar al dia 
de les novetats del 
sector. 

EPA, European 
Parking 
Association 

Aparcaments Membre o 
signant 

Membre del 
Board of 
Directors 

 Sí. Perquè ens 
permet estar al dia 
de les novetats del 
sector. 

Gremi de Garatges 
de Barcelona 

Aparcaments Associat o 
agremiat 

Vocal 25.746,56 € Sí. Perquè ens 
permet estar al dia 
de les novetats del 
sector. 

Live Aparcaments Membre o 
signant 

Membres 
Directors 

20.000 € Sí. Perquè ens 
permet estar al dia 

(102-13) 
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de les novetats del 
sector. 

AAZV, American 
Association of Zoo 
Veterinarians 

Zoo   291 €  

AICAS, Associació 
Ibèrica de 
Cuidadors 
d’Animals 
Salvatges 

Zoo Col·laborador 
institucional 

 no 1.160 €  

AIZA, Associació 
Ibèrica de Zoos i 
Aquaris 

Zoo Membre o 
signant 

Membre de la 
junta directiva: 
Antoni Alarcón 

1.625 € Sí 

EAZA, European 
Association of 
Zoos and Aquaria 

Zoo Membre o 
signant 

 No 7.365 € Sí 

EAZWV, European 
Association of Zoo 
and Wildlife 
Veterinarian 

Zoo Membre o 
signant 

 125 € Sí 

European College 
of Zoological 
Medicine 

Zoo    185 €  

Comitè Espanyol 
de l’IUCN  

Zoo Membre o 
signant 

 No 1.404 € Sí 

IUCN, 
International 
Union for 
Conservation of 
Nature 

Zoo Membre o 
signant 

 No 2.412 € Sí 

IZEA, International 
Zoo Educators 
Association 

Zoo Membre o 
signant 

 No 59 € Sí 

WAZA, World 
Association of 
Zoos and 
Aquariums 

Zoo Membre o 
signant 

 No 3.025 € Sí 

GRASP, Great 
Apes Survival 
Partnership 

Zoo Membre o 
signant 

 No  No 

WAPCA, West 
African Primate 
Conservation 
Action 

Zoo Membre o 
signant 

No. Fundació 
Barcelona Zoo. 

18.000 € No 

360 Species Zoo   22.578 € Sí 

AEERC, 
Associació 
Espanyola 
d’Experts en la 

Atenció al 
Client 

Membre o 
signant 

   

(102-13) 
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Relació amb 
Clients 

ACAVE, 
Associació 
Catalana 
d’Agències de 
Viatges 
Especialitzades 

Estacions Associat o 
agremiat 

No 900 €  

Associació de 
Veïns de Fort 
Pienc (Entorn de 
l’estació Barcelona 
Nord) 

Estacions Associat o 
agremiat 

No 300 €  

AEM, Associació 
Espanyola de 
Manteniment 

Manteniment Membre o 
signant 

No   

Kid’s Cluster MIC Membre o 
signant 

No 2.500 € Sí. Perquè serveix 
per compartir 
coneixement i 
sinergies amb les 
empreses i 
organitzacions 
orientades al 
sector infantil. 

Barcelona 
Turisme, Cultura i 
Lleure 

Park Güell Membre o 
signant 

 1489,6 € Sí 

Consell Gaudí Park Güell Associat o 
agremiat 

  Sí. Per la 
naturalesa del parc 
com a obra 
important de 
Gaudí. 

Ruta del 
Modernisme 

Park Güell Associat o 
agremiat 

  Sí. El Park Güell no 
pot deixar 
d’aparèixer en 
elements de 
promoció del 
modernisme. 

Barcelona Activa Persones Col·laborador    

Barcelona + 
Sostenible 

Persones Membre o 
signant 

No  Sí 

Fundació Factor 
Humà 

Persones Associat o 
agremiat 

 974 €  

CPNL, Consorci 
per la 
Normalització 
Lingüística 

Persones Col·laborador    

Elige Sistemes Membre o 
Signant 

Vicepresident, 
Tresorer i 
Coordinació 
Tècnica de 

2.000 € Sí. Perquè la 
relació amb 
empreses 
públiques locals 

(102-13) 
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Jornades de 
Treball 

possibilita 
l’intercanvi de 
coneixement, així 
com la formació 
contínua, 
l’anàlisi, el 
tractament i la 
reflexió sobre 
situacions 
similars i l’aplicació 
de canvis 
legislatius. 

UN Global 
Compact 

Persones Associat o 
agremiat 

No 2.400 Sí. El Pacte 
Mundial de les 
Nacions Unides 
marca tendències 
en sostenibilitat 
així com el full de 
ruta de l’Agenda 
2030 amb els 
ODS.  

 

 

 

  

151.361,68   

aportats a les diferents associacions 
a les quals pertanyem 

  

Persones B:SM 

B:SM crea valor a través d’un equip humà preparat i compromès, i contribueix estratègicament a la 
innovació, la competitivitat, la igualtat i la responsabilitat social de l’empresa. La salut i el benestar de 
les persones, així com el desenvolupament i la formació d’aquestes, són també elements clau per a 
l’excel·lència en el desenvolupament de l’activitat de B:SM.  

GESTIÓ DE L’EQUIP HUMÀ 

(103-1 Ocupació) (103-2 Ocupació) (103-3 Ocupació) (102-8) 

L’any 2019, la plantilla està composta per 1.355,41 persones: 471,53 dones i 883,88 homes. D’aquestes, 
385,10 dones i 711,33 homes tenen un contracte indefinit i 457,28 dones i 856,09 homes tenen un contracte 
a temps complet. L’antiguitat mitjana a l’empresa és de 13,96 anys. Tot el nostre personal treballa a la ciutat 
de Barcelona. 

La plantilla té una edat mitjana de 45,82 anys, el 60 % té estudis superiors no obligatoris i el 97 % té 
nacionalitat espanyola. El 91,39 % de la plantilla de B:SM està coberta pel conveni col·lectiu. El personal 

(102-13) 
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d’operacions representa el 71 % de la plantilla i les unitats amb més personal són Aparcaments, AREA, Grues 
i Zoo amb valors superiors al 10 % de la plantilla mitjana.  

Totes les dades que corresponen a personal responen a la plantilla mitjana homogènia. 

(102-7)  
 

PERSONAL PROPI 
 

2018 2019 Total general

Dones 483,47 471,53 955

Homes 897,84 883,88 1781,72

Total 1381,31 1355,41 2736,72

 

  

 

35 % 65 %  

dones en plantilla homes en plantilla  

 

(102-8)  

PERSONAL PROPI SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I GÈNERE 

 

2018 2019 Total general

Indefinit 1122,89 1096,43 2219,32

Dones 389,92 385,1 775,02

Homes 732,97 711,33 1444,3

Temporal 258,42 258,98 517,4

Dones 93,55 86,43 179,98

Homes 164,87 172,55 337,42

Total 1381,31 1355,41 2736,72

 

 

 

 

(103-1 Ocupació) (103-2 Ocupació) (103-3 Ocupació) 
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(102-8)  

PERSONAL PROPI SEGONS TIPUS DE JORNADA I GÈNERE 

 

2018 2019 Total general

Temps complet 1339,52 1313,37 2652,89

Dones 467,62 457,28 924,9

Homes 871,9 856,09 1727,99

Temps parcial 41,79 42,04 83,83

Dones 15,85 14,25 30,1

Homes 25,94 27,79 53,73

Total 1381,31 1355,41 2736,72

 

(401-1)  

ROTACIÓ DE 2019 

Activitat Altes Baixes Rotació

Personal administratiu i de comptabilitat 0 1 1,81

Agents Cívics 62 59 82,8

Anella Olímpica 8 6 17,64

Aparcaments 43 45 31,97

Assessoria Jurídica Sotsdirecció General 
Econòmica i Financera 

0 0  -

Assessoria Jurídica, Contractació i Compres 5 6 32,7

Atenció al Client 0 3 3,34

Bicing 2 1 10,11

Centre de Suport a les Operacions 6 5 12,27

Control de Gestió i Pressupost 1 2 19,2

Direcció General 0 2 11,76

Estacions i Zona Bus 3 3 10,42

Estacionament Regulat 8 19 4,96

Estructura d’aparcaments i transports 0 0  -

Fòrum 2 2 16,27

Governança i Transparència 1 2 60,14
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Grues 55 69 28,73

Manteniment d’aparcaments i transports 1 2 5,99

Màrqueting i Comunicació 1 1 9

Parc de Montjuïc 0 1 11,66

Parc Zoològic 82 85 53,8

Park Güell 51 57 64,14

Persones, Organització i RSC 1 2 5,35

Planificació Estratègica 10 8 48,27

Serveis de personal tècnic 0 2 5,44

Sistemes d’Informació 10 10 30,84

Visualitzadors 3 3 12,74

Total 355 396 27,7

 

ROTACIÓ DE 2018 

Activitat Altes Baixes Rotació

Personal administratiu i de comptabilitat 3 3 10,83

Agents Cívics 46 60 59,83

Anella Olímpica 3 6 12,16

Aparcaments 37 39 26,74

Assessoria Jurídica Sotsdirecció General 
Econòmica i Financera 

0 0  -

Assessoria Jurídica, Contractació i Compres 7 5 44,55

Atenció al Client 0 3 4,64

Bicing 1 1 10,43

Centre de Suport a les Operacions 2 1 5,66

Control de Gestió i Pressupost 0 0  -

Direcció General 1 0 6,41

Estacions i Zona Bus 3 4 12,51

Estacionament Regulat 7 10 2,9

Estructura d’aparcaments i transports 0 0  -

Fòrum 2 1 14,29

Governança i Transparència 1 1 41,8

Grues 30 54 19,21

(401-1) 
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Manteniment d’aparcaments i transports 1 0 1,79

Màrqueting i Comunicació 1 2 12,86

Parc de Montjuïc 0 0  -

Parc Zoològic 94 96 58,7

Park Güell 44 49 57,22

Persones, Organització i RSC 4 4 13,29

Planificació Estratègica 6 6 36,1

Serveis de personal tècnic 2 2 9,73

Sistemes d’Informació 8 5 20,47

Visualitzadors 2 4 7,34

Total 305 356 23,93

 

(401-2)  

Pel que fa als beneficis socials de B:SM, entesos com a millores de conciliació, segons s’inclou al conveni, 
tot el personal de l’empresa disposa de millores de conciliació de vida familiar i laboral, com ara permisos 
retribuïts per tenir cura de fills o familiars, jornades laborals continuades, reducció de jornada graciable al 
personal amb jornada intensiva alguns dies de l’any, elecció de centre base o zona, torns específics per 
facilitar la conciliació, etc. També es faciliten ajuts econòmics, com ajuts econòmics per naixement, per a 
escolars i per a personal amb fills discapacitats, dies de permís sense remunerar (a banda dels dies 
d’assumptes personals), complements per malaltia o accident (100 % del salari), assegurança d’accident, 
fons d’ajuda econòmica, bestretes, bonificació als aparcaments de la xarxa B:SM del 50 % en rotació i del 
35 % en els abonaments, un detall commemoratiu per al personal que es jubila directament als 65 anys i 
descomptes o ofertes puntuals del portal de l’empleat. Per al personal fix de l’empresa, B:SM abona el 100 % 
d’una pòlissa bàsica de salut, que inclou visites i proves radiològiques. A més, s’ofereix al personal fer 
l’ampliació a pòlissa completa i incorporar-hi la família. El personal que, per la salut i el lloc de treball, 
necessita material ortopèdic i un calçat especial rep una compensació per part de l’empresa. El personal 
indefinit té la possibilitat d’adherir-se al pla de pensions del sistema d’ocupació de B:SM. 

El personal de conveni de B:SM gaudeix dels beneficis següents: 

 Preus especials en abonaments als aparcaments de la xarxa. 

 50 % de descompte en aparcaments de rotació als aparcaments de la xarxa. 

 Fons d’activitats recreatives. 

 Renovació del carnet de conduir. 

 Menjador subvencionat per al personal de l’Anella Olímpica. 

 

El personal del Zoo disposa per conveni dels beneficis següents: 

 Reducció de jornada graciable de dues hores el 24 de desembre i el 31 de desembre i final de jornada a 
les 14.00 hores. 

(401-1) 
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 Casals d’estiu al Zoo per a canalla de la plantilla de l’empresa. 

 Abonament de les colònies d’estiu. 

 Gratificació per casament o naixement. 

 Ajuda per a ulleres, plantilles, etc. 

 Permís retribuït d’una setmana al personal que faci 25 anys continuats que treballa a l’empresa i ajut per 
a viatge d’estudi i formació sempre que sigui útil per a l’empresa. 

 

A més, oferim més d’una vintena de serveis diferents amb preus especials per a tota la plantilla. 

(401-3)  

PERMÍS PER PATERNITAT I PERMÍS PER MATERNITAT 

 2018 2019 Total general

Nombre de persones que continuen a 
l’organització 12 mesos després 

30 26 56

Dones 10 8 18

Homes 20 18 38

Persones que han tornat a ocupar el 
mateix lloc de treball després del permís 

26 22 48

Dones 6 5 11

Homes 20 17 37

Persones que s’han acollit al permís de 
paternitat o maternitat 

31 26 57

Dones 11 8 19

Homes 20 18 38

Persones que tenen dret a acollir-se al 
permís de paternitat o maternitat 

31 26 57

Dones 11 8 19

Homes 20 18 38

Total 118 100 218

 

(102-41)  

PERSONAL COBERT PER CONVENI COL·LECTIU (2019) 

 2018 2019

Persones cobertes per conveni col·lectiu 91,74 % 91,39 %

Dones 90,40 % 89,01 %

(401-2) 
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Homes 92,47 % 92,67 %

 

DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

(103-1; 103-2; 103-3 Diversitat i igualtat d’oportunitats) (103-1; 103-2; 103-3 No discriminació) 

B:SM desenvolupa plans d’igualtat des d’abans que fossin obligatoris per llei. L’últim pla vigent és el pla 
d’igualtat de B:SM dels anys 2014 a 2018, del qual s’han desenvolupat el 99 % de les accions. Aquest pla 
conté mesures per promoure la diversitat i la no discriminació. Juntament amb el Departament de 
Prevenció de Riscos també s’han desenvolupat protocols contra l’assetjament en el marc del pla d’igualtat.  

Amb l’objectiu d’ampliar els àmbits d’actuació del nou Pla d’Igualtat i Diversitat, es va sol·licitar una pròrroga 
de l’antic pla, de 2014-2018, fins a l’any 2019. Al llarg d’aquest any i en compliment del Reial decret llei 
6/2019, d’1 de març, s’ha treballat i negociat amb la representació social de la companyia en el marc de la 
Comissió d’Igualtat. 

En la política integral es recullen els compromisos de B:SM amb la igualtat d’oportunitats i el respecte 
personal i professional. Així mateix, en relació amb el compromís amb els drets humans i la no discriminació, 
en el disseny del nou Pla d’Igualtat i Diversitat s’ha inclòs el vessant de diversitat, amb un ventall d’accions 
associades que es desenvoluparan al llarg dels pròxims anys. 

Les accions i mesures desenvolupades durant el 2019 han estat de caire continuista, mentre es treballava 
el nou Pla d’Igualtat i Diversitat de B:SM. 

ÀMBIT 1: Mesures organitzatives 

 Compromís en matèria d’igualtat d’oportunitats. 

 Espai «Igualtat» a la nova intranet B:IN. 

 Reunions de seguiment de la igualtat amb la part social. 

ÀMBIT 2: Mesures participatives i formatives 

 Publicació de les dades segregades per sexe, grup professional i departament (MS2018: dades 
d’ocupació i igualtat d’oportunitats). 

ÀMBIT 3: Mesures de comunicació i llenguatge no sexista 

 Inclusió a la nova intranet B:IN de guies de llenguatge inclusiu i no sexista per a l’ús de tota la plantilla. 

AMBIT 4: Mesures de selecció, contractació i retribució 

 En les promocions internes i ofertes de treball externes, priorització del gènere menys representat en 
cas d’igualtat de puntuació. 

 Comunicació de totes les places vacants i les necessitats de llocs de treball per cobrir a tota la plantilla 
mitjançant el B:IN. 
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ÀMBIT 5: Mesures de conciliació de la vida personal i laboral 

 Mesures de conciliació recollides al conveni col·lectiu i fora del conveni, com ara casals d’estiu, beneficis 
socials, jornades d’estiu, teletreball… 

ÀMBIT 6: Salut i seguretat laboral 

 Protocol d’actuació per a personal especialment sensible. 

ÀMBIT 7: Mesures per a la promoció de la diversitat 

 Renovació del compromís de B:SM amb l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

 Participació en el grup de treball «Gestió de la diversitat», organitzat per la Fundació Factor Humà i 
Barcelona Activa. 

ÀMBIT 8: Mesures per a la gestió de la mobilitat 

 Mesures vigents dels diversos negocis de B:SM per facilitar la proximitat del domicili al centre de treball 
assignat, atenent a la conciliació familiar. 

Per tal de promoure la feina amb garanties d’igualtat, B:SM té establerta una col·laboració regular amb 
Barcelona Activa, amb qui es realitzen market places de contractació de personal. L’any 2019 s’han realitzat 
8 market places per contractar persones a les unitats de Park Güell, Grues, Agents Cívics, Aparcaments i 
Zoo. En total hi han participat més de 300 persones. Una altra tècnica de selecció de personal és la 
publicació d’ofertes mitjançant el Jobsite del web de B:SM. L’any 2019 s’hi han publicat 31 ofertes i s’hi han 
inscrit 3.771 persones. A la plataforma LinkedIn s’hi han publicat 28 ofertes i s’hi han inscrit 7.655 persones 

La companyia disposa també d’un protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, del qual és 
responsable el Departament de Prevenció de Riscos Laborals. El protocol es revisa i actualitza 
periòdicament i està a disposició de tota la plantilla. 

(406-1) Al llarg de l’any 2019 no s’han produït casos de discriminació. 

(405-1)  

NOMBRE TOTAL I DISTRIBUCIÓ D’EMPLEATS PER SEXE, EDAT, PAÍS I CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL 
 

2018 2019
 

Dones Homes Total Dones Homes Total

Personal directiu i 
responsables d’àrea 

42,89 58,39 101,28 46,07 59,34 105,41

25-35  0,33 2,71 3,04 2,38 2,00 4,38

35-45  12,30 14,89 27,19 14,49 12,29 26,78

45-55  17,08 23,47 40,55 15,42 27,35 42,77

>55  13,18 17,32 30,50 13,78 17,70 31,48

Personal de comandament 18,25 57,71 75,96 20,75 61,04 81,79

<25  0,01 0,01

25-35  4,00 4,58 8,58 4,00 4,40 8,40

35-45  2,50 12,48 14,98 3,00 13,76 16,76

(103-2, 103-3 Diversitat i igualtat d’oportunitats) (103-2, 103-3 No Discriminació) 
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45-55  9,75 27,00 36,75 11,08 27,42 38,50

>55  2,00 13,65 15,65 2,67 15,45 18,12

Personal tècnic 31,81 43,95 75,76 30,04 45,09 75,13

<25  0,17 0,17 0,50 0,50

25-35  17,59 9,69 27,28 16,02 12,52 28,54

35-45  10,71 13,25 23,96 11,42 14,27 25,69

45-55  0,97 9,85 10,82 1,20 6,92 8,12

>55  2,54 10,99 13,53 1,40 10,88 12,28

Personal administratiu 97,20 52,56 149,76 88,16 43,64 131,80

<25  3,82 7,93 11,75 4,68 4,10 8,78

25-35  17,92 16,75 34,67 16,78 14,78 31,56

35-45  24,77 8,67 33,44 22,54 8,34 30,88

45-55  28,53 12,44 40,97 22,68 9,25 31,93

>55  22,16 6,77 28,93 21,48 7,17 28,65

Personal operatiu 293,32 685,23 978,55 286,51 674,77 961,28

<25  16,18 8,75 24,93 13,17 10,33 23,50

25-35  59,94 93,21 153,15 58,11 91,56 149,67

35-45  105,16 184,80 289,96 92,69 177,88 270,57

45-55  87,26 265,20 352,46 95,20 251,77 346,97

>55  24,78 133,27 158,05 27,34 143,23 170,57

 Total general  483,47 897,84 1.381,31 471,53 883,88 1.355,41

 

PERSONAL AMB DISCAPACITAT, NOMBRE MITJÀ AMB DISCAPACITAT SUPERIOR AL 33 % 

2018 2019

Dones 8,0 9,4

Homes 22,0 20,8

TOTAL 30,0 30,2

 

APORTACIÓ A PLA DE PENSIONS* 

2018 2019

Dones 73.469,56 92.498,33

Homes 148.086,16 173.387,54

TOTAL 221.555,72 265.885,87

* Correspon a pagaments realitzats en l’exercici indicat. 

 

(405-1) 
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El càrrec de les persones que formen part del Consell d’Administració d’acord indica l’article 17 dels estatuts 
de B:SM és gratuït.  

REMUNERACIONS PER CATEGORIA PROFESSIONAL 

Remuneració fixa 2018 2019
 

Dones Homes Total Dones Homes Total

Personal directiu i 
responsables d’àrea 

57.173,88 56.253,30 56.643,15 56.890,87 59.476,44 58.346,40

Personal de 
comandament 

36.626,88 40.186,11 39.330,98 38.255,14 41.270,67 40.505,64

Personal tècnic 38.031,20 41.842,96 40.242,48 39.431,61 43.381,71 41.802,30

Personal administratiu 30.795,17 28.444,33 29.970,12 31.015,93 29.849,07 30.629,57

Personal operatiu 27.084,80 29.810,13 28.993,21 27.967,21 30.135,68 29.489,37

Total general 31.580,46 32.705,82 32.311,94 32.546,25 33.536,05 33.191,71

 

Plusos 2018 2019

  Dones Homes Total Dones Homes Total

Personal directiu i 
responsables d’àrea 

65,16 137,29 106,75 36,68 138,61 94,06

Personal de 
comandament 

3.189,67 3.653,45 3.542,02 3.152,37 3.526,21 3.431,37

Personal tècnic 806,10 812,64 809,90 886,47 614,83 723,44

Personal 
administratiu 

505,40 434,23 480,42 460,55 637,64 519,18

Personal operatiu 1.559,42 1.742,68 1.687,75 1.476,84 1.603,59 1.565,81

Mitjana total 1.226,93 1.638,97 1.494,75 1.182,24 1.539,88 1.415,46

 

Variable 2018 2019
 

Dones Homes Total Dones Homes Total

Personal directiu i 
responsables d’àrea 

5.020,17 4.161,37 4.525,06 4.941,65 4.474,12 4.678,46

Personal de 
comandament 

1.132,81 1.382,45 1.322,47 1.492,96 1.719,97 1.662,38

Personal tècnic 662,74 782,81 732,39 758,13 882,55 832,80

Personal 
administratiu 

651,08 577,83 625,37 735,06 655,04 708,56

Personal operatiu 771,31 871,66 841,58 830,96 979,35 935,12

Mitjana total 1.130,57 1.096,89 1.108,67 1.239,15 1.244,17 1.242,42

 

(405-2) 
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Les diferències salarials entre homes i dones responen a l’antiguitat adquirida al llarg de la vida laboral a 
B:SM, inclosos els anys durant els quals no es tenia en compte la perspectiva de gènere, la qual cosa 
actualment estem revertint. 

BRETXA SALARIAL (SENSE ANTIGUITAT) PER CATEGORIA PROFESSIONAL 

  2018 2019

Personal directiu i responsables d’àrea –2,82 % 3,44 %

Personal de comandament 7,00 % 7,10 %

Personal tècnic 6,03 % 6,03 %

Personal administratiu –5,57 % –1,22 %

Personal operatiu 6,86 % 5,51 %

Total general 2,48 % 2,24 %

 
FOMENT DE LES RELACIONS SOCIALS 

El personal, part interessada especialment rellevant per a B:SM, comunica els interessos i les expectatives 
que té mitjançant interlocutors socials. B:SM fomenta els espais de diàleg constant amb la representació 
del personal. L’any 2019, els temes més destacats de les reunions i que esdevenen materials per a l’anàlisi 
dels aspectes significatius per al personal han estat els calendaris laborals, els torns de treball, les vacances 
i la jornada laboral, el pla de desvinculació i el desenvolupament del nou Pla d’Igualtat i Diversitat. 

Al llarg de l’any 2019 han tingut lloc 124 reunions amb els representants sindicals. 

REUNIONS AMB ELS REPRESENTANTS SINDICALS 

(102-43) 

 
2018 2019

Nombre de reunions amb representants sindicals 127 124

 

(403-8) 

El màxim òrgan de participació i diàleg entre el personal i la direcció de B:SM és el Comitè d’Empresa. El 
representant de l’empresa designat a aquest efecte es reuneix periòdicament amb els representants del 
personal. Hi ha dos comitès: un per a B:SM i un altre per a la unitat de negoci del Zoo, que són escollits pel 
personal per sufragi universal, lliure, secret i directe cada quatre anys. A l’octubre van tenir lloc les eleccions 
per als comitès d’empresa de B:SM i el Zoo. 

El 31 de desembre de 2019 el Comitè de B:SM tenia delegats de CCOO, UGT, CSIF i FESIT. Pel que fa al del 
Zoo, la representació era d’UGT, CCOO i CSIF. 

 

(405-2) 
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El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari de participació destinat a la consulta regular i periòdica de 
les actuacions de B:SM en matèria de prevenció de riscos laborals. El total de personal representat és del 
92 %.  

Per les seves característiques, el Zoo té el seu propi Comitè de Seguretat i Salut. El Comitè de Seguretat i 
Salut del Zoo està format per sis membres (tres de representació social i tres de l’empresa) i s’ha reunit 
quatre vegades durant l’últim exercici (trimestralment, tal com marca la legislació vigent). El Comitè de 
Seguretat i Salut de la resta d’unitats de B:SM inclou deu membres (cinc de representació social i cinc de 
l’empresa) i s’ha reunit onze vegades durant el 2019 (mensualment, tal com marca el conveni). A les 
reunions del Comitè de Seguretat i Salut s’hi han tractat diversos temes relacionats amb la prevenció de 
riscos laborals, sobretot en relació amb la utilització d’equips de protecció personal, la participació dels 
representants del personal en avaluacions de riscos i inspeccions periòdiques, les formacions que s’han 
impartit en la matèria i les recerques d’accidents, incidents i actes insegurs. 

PERSONAL COBERT PER CONVENI COL·LECTIU  
 

2018 2019

Cobertura del conveni col·lectiu 1.267,27 (91,74 %) 1.238,76 (91,39 %)

Dones 437,07 (90,40 %) 419,69 (89,01 %)

Homes 830,20 (92,47 %) 819,07 (92,67 %)

Composició del Comitè d’Empresa de B:SM 23 23

Dones 5 4

Homes 18 19

Composició del Comitè d’Empresa del Zoo 9 9

Dones 2 3

Homes 7 6

Composició del Comitè de Seguretat i Salut de B:SM 4 4

Dones 1 1

Homes 4 4

Composició del Comitè de Seguretat i Salut del Zoo 3 3

Dones 1 2

Homes 2 1

COMPROMÍS AMB LA SALUT I EL BENESTAR 

(103-1 Salut i seguretat a la feina) 

La salut i el benestar laboral són un tema cabdal a B:SM. Per això, el Servei de Prevenció de l’organització 
centra els esforços a millorar les condicions de treball de totes les persones que formen part de l’empresa 
amb el desig clar de complir i superar els requeriments legals. 

(403-1) 
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En aquest sentit, B:SM organitza els recursos necessaris per desenvolupar les activitats preventives i 
adoptar la modalitat d’un servei de prevenció mancomunat, que assumeix les funcions de servei de 
prevenció propi de les empreses Barcelona de Serveis Municipals, SA; Cementiris de Barcelona, SA, i Parc 
d’Atraccions Tibidabo, SA. Aquest servei està capacitat per prestar les especialitats de seguretat a la feina, 
higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicades a la prevenció de riscos laborals. L’especialitat de 
medicina del treball es contracta a través del servei de prevenció aliè. 

Pel que fa a l’avaluació dels riscos laborals, consisteix a estimar la magnitud dels riscos que no han pogut 
evitar-se i obtenir la informació necessària per prendre una decisió apropiada sobre la necessitat i el tipus 
de mesures que cal adoptar. Mitjançant el control dels riscos laborals, es fa el seguiment de les mesures 
tècniques i organitzatives preses per evitar-los o minimitzar les conseqüències que se’n puguin derivar. 

(103-3 Salut i seguretat a la feina) 

Durant l’any 2019, el Servei de Prevenció ha realitzat les actuacions següents: 

 17 avaluacions de riscos laborals. 

 3 avaluacions de riscos psicosocials. 

 24 actuacions d’anàlisis o control dels riscos als diferents centres i llocs de treball: protocols de 
seguretat, estudis higiènics, informes de teletreball, inspeccions de seguretat i altres. 

Transversalment, s’ha elaborat el procediment de manipulació i emmagatzematge de productes químics i 
s’han actualitzat el protocol antiterrorista i les fitxes del protocol d’inclemències meteorològiques. 

Les accions transversals dirigides a la gestió del coneixement en matèria de prevenció de riscos laborals 
durant el 2019 han estat les següents: 

 Formació i informació presencial en prevenció de riscos laborals a totes les noves incorporacions. S’han 
realitzat 290 accions formatives en el marc del pla d’acollida. 

 Creació de nous cursos per a la plataforma de formació de B:SM: actualització dels manuals de formació 
i informació, així com de formació del procediment d’accidentabilitat a la línia de comandament. 

En matèria de coordinacions d’activitats, s’han realitzat un total de 372 coordinacions amb la distribució 
següent: 

TIPUS DE COORDINACIÓ 
 

2019

Esdeveniments 151

Obres amb projecte 24

Obres sense projecte 13

Empreses concurrents 184

Total 372

 

D’acord amb la política de prevenció de riscos laborals i la legislació vigent, les accions del Servei de 
Prevenció de B:SM dirigides a la implantació i el manteniment de plans d’emergència i autoprotecció el 
2019 han estat les següents: 

(103-2 Salut i seguretat a la feina) 
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 Activitats de formació en emergències. 

 Simulacres d’emergència: Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic, Zoo de Barcelona, estació de Barcelona 
Nord, Fòrum i Park Güell. 

Durant el 2019 s’han realitzat un total de 956 actuacions relacionades amb la vigilància de la salut del 
personal de B:SM, distribuïdes de la manera següent: 

 Reconeixements mèdics inicials: 286. 

 Reconeixements mèdics periòdics: 600. 

 Reconeixements mèdics addicionals: 70. 

B:SM comunica totes les dades d’accidentalitat seguint la legislació vigent. Així mateix, compleix el Codi de 
Pràctiques sobre Notificació i Registre d’Accidents i Malalties Professionals de l’Organització Internacional 
del Treball. 

TENDÈNCIA DE L’ACCIDENTABILITAT PER TIPUS I GÈNERE 
 

2018 2019

Índex de freqüència  
(accidents -sense incloure in itinere-/hores treballades) × 1.000.000

60,69 52,90

Dones 51,21 43,69

Homes 65,76 57,79

Índex de gravetat  
(jornades perdudes/hores treballades) × 1000 

1,38 1,71

Dones 1,12 1,37

Homes 1,53 1,89

Accidents sense baixa 50 57

Dones 12 18

Homes 38 39

Accidents amb baixa 176 161

Dones 56 50

Homes 120 111

Accidents in itinere amb baixa 33 32

Dones 14 13

Homes 19 19

Accidents greus 0 0

Accidents molt greus 0 0

Accidents mortals 0 0

Malalties professionals 0 0

Hores treballades 2.356.091,44 2.438.768,24

Dones 820.104,11 846.914,61

Homes 1.535.987,33 1.591.853,63
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Jornades perdudes 3.259 4.169

Dones 915 1.158

Homes 2.344 3.011

 

L’absentisme es troba al voltant del 7 %; un 0,80 % és a causa d’accident laboral. 

 
FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

 (103-1 Capacitació i educació) 

La capacitació i l’educació esdevenen temes materials a la companyia arran dels canvis constants en la 
societat i, per tant, també dels interessos de les persones que la integren. 

(103-2 Capacitació i educació) 

A B:SM, com a empresa de serveis públics, la ciutadania és el que ens mou, perquè i ens obliga a adaptar-
nos al seu ritme per continuar sent una empresa competitiva i a l’altura de les expectatives de la societat. 
Per a B:SM, adaptar-se passa per fomentar de manera activa la capacitació de tots els membres de la 
companyia. Per això, la capacitació professional esdevé una de les principals línies estratègiques de B:SM.  

B:SM fa costat a totes les persones que treballen a B:SM i les acompanya en l’adaptació als canvis. Així, 
treballa per facilitar-ne l’aprenentatge per ajudar-les a créixer dins l’univers de professions que hi ha a 
l’organització, on la digitalització adquireix cada vegada més presència en tots els treballs actuals i de futur. 

La capacitació i l’educació es tradueixen en els Itineraris Professionals i els Circuits del Talent, dos 
programes que tenen com a objectiu ajudar les persones que, de manera voluntària, vulguin créixer 
professionalment dins la companyia. El repte és formar avui el personal del futur, avançar-se a les 
necessitats de la plantilla de B:SM a curt i mitjà termini, i anticipar-se al repte que suposen les noves 
professions emergents. 

(103-3 Capacitació i educació) 

B:SM treballa per donar resposta a les necessitats de la companyia, d’acord amb les línies estratègiques 
de captació del talent extern i intern, i de desenvolupament professional.  

B:SM dissenya el Pla de Formació i Desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats 
formatives detectades per millorar les capacitats de la plantilla en coherència amb el Pla Estratègic. En 
l’aposta pel desenvolupament professional i personal, B:SM ha impulsat el Campus com a plataforma 
d’autoaprenentatge al servei de l’aprenentatge continu. 

(404-1)  

TOTAL D’HORES DE FORMACIÓ PER SEXE I CATEGORIA PROFESSIONAL 
 

2018 2019

Categoria Dones Homes Total Dones Homes Total

Personal directiu i 
responsables d’àrea 

1.411,20 1.256,75 2.667,95 1.094,60 1.077,52 2.172,12
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Personal de 
comandament 

605,50 1.820,25 2.425,75 1.102,46 1.960,42 3.062,88

Personal tècnic 869,00 1.348,00 2.217,00 457,98 1.199,81 1.657,79

Personal administratiu 1.303,25 1.006,25 2.309,50 1.395,30 800,07 2.195,37

Personal operatiu 6.498,50 11.236,68 17.735,18 7.679,75 14.917,30 22.597,05

Total  10.687,45 16.667,93 27.355,38 11.730,09 19.955,12 31.685,21

 

(404-2)  

TOTAL D’HORES DE FORMACIÓ PER MODALITAT I SEXE 
 

Hores de 

formació externa

Hores de formació externa

(CIF)*

Hores de 

formació interna

Hores 

totals

Dones 5.422,65 275 6.307,44 11.730,09

Homes 7.553,54 568 12.401,57 19.955,12

Total general 12.976,19 843 18.709,01 31.685,21

* Les formacions CIF són programes individuals per millora d’aptituds. 

(404-3) 

TOTAL DE PERSONES AVALUADES PER SEXE I CATEGORIA RESPECTE DEL TOTAL DE LA PLANTILLA 
 

Persones avaluades

Administració 11 %

Dones 12 %

Homes 9 %

Comandaments intermedis 26 %

 

   

31.685,21    

Hores de formació    

(404-1) 
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Dones 44 %

Homes 20 %

Operacions 38 %

Dones 40 %

Homes 37 %

Responsables 4 %

Dones 3 %

Homes 4 %

Tècnics 1 %

Dones 4 %

Homes 0 %

Total general 30,07 %

(404-3) 
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Sostenibilitat  
ambiental 
 

Com a empresa responsable i compromesa, B:SM camina per incorporar les millors 

pràctiques de gestió i fer un bon ús dels recursos disponibles. L’activitat de l’organització 

genera impactes ambientals dels quals cal responsabilitzar-se i que cal mitigar i 

minimitzar.  

 

 

Gestió ambiental certificada 

Gairebé a tots els serveis de B:SM, hem identificat, amb metodologia pròpia, els aspectes ambientals 
normals i d’emergència. Els aspectes ambientals significatius pertanyen a vectors com el consum de 
recursos i la generació de residus i, B:SM treballa per minimitzar els impactes que se’n deriven: 
l’exhauriment de recursos naturals, la contaminació atmosfèrica i del medi, i la pèrdua de biodiversitat.  

B:SM disposa d’un sistema de gestió ambiental certificat segons la norma ISO 14001:2015 a les activitats de 
l’Anella Olímpica, el Fòrum, el Parc de Montjuïc i el Park Güell. L’organització és signatària del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat i participant activa de les activitats de la xarxa.  

A fi de complir l’objectiu estratègic de garantir la sostenibilitat ambiental, B:SM treballa per tenir un sistema 
de gestió ambiental global per a tota l’organització i obtenir la certificació segons la norma ISO14001 el 
2023. L’any 2019 s’ha elaborat la diagnosi i els plans d’acció del total de requeriments legals ambientals de 
B:SM, amb la revisió de més de 6.000 requisits.  

El Zoo de Barcelona ha desenvolupat, el 2019, el Pla de Sostenibilitat per tal de garantir el compromís 
amb la gestió ambiental de l’equipament.  

(102-11) 

Dins l’anàlisi de riscos de procés, també estan definits els riscos ambientals, identificats i mesurats als 
processos de les unitats de negoci, especialment les unitats de certificació ISO14001, dins la matriu 
d’avaluació de riscos. Cal remarcar també l’anàlisi d’avaluació d’aspectes ambientals en condicions 
ordinàries i d’emergència, en què es relacionen els aspectes ambientals i els impactes associats de les 
activitats per instal·lació, determinant-ne els aspectes significatius. L’any 2019 es van identificar 773 
aspectes, el 14,36 % dels quals han esdevingut significatius. L’anàlisi es pot veure reflectida a les diferents 
matrius de totes les unitats de negoci i, vinculats a aquesta, hi ha els plans d’acció dels riscos alts, el quals es 
poden classificar segons la seva gravetat, amb efecte preventiu i correctiu.  
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(102-11) 

Tot i que la Llei de responsabilitat mediambiental 26/2007 no ens és d’aplicació, regularment es revisa la 
conveniència de tenir una pòlissa específica per risc mediambiental. Actualment B:SM es troba en aquest 
punt. D’altra banda, l’empresa disposa d’una pòlissa de responsabilitat civil patrimonial que cobreix amb un 
límit d’indemnització de 12 milions d’euros per sinistre les conseqüències econòmiques derivades de la 
contaminació d’aigües, terra i aire, sempre que aquesta contaminació sigui accidental, sobtada i imprevista, 
incloent-hi les despeses de neteja, segons disposa la legislació vigent sobre responsabilitat mediambiental. 

Mitigació de la contaminació atmosfèrica 

La contaminació atmosfèrica és un impacte ambiental de B:SM que s’identifica en l’avaluació d’aspectes 
ambientals: consum d’electricitat, gas natural, combustible, així com el soroll i la il·luminació exterior. 
 
B:SM treballa per dotar la ciutat de les infraestructures necessàries per convertir l’electromobilitat en 
el mode motoritzat preferent per a la transició cap a un model de mobilitat saludable i sostenible. 
 
La mesura interna més significativa en aquest sentit és el procés d’electrificació de la flota de vehicles de 
B:SM, que va començar el 2016. El 2019 s’hi han incorporat 14 nous vehicles elèctrics i s’ha assolit el 67 % 
d’electrificació de la flota (131 vehicles elèctrics d’un total de 196). La flota de motos ha passat, durant aquest 
any, de 15 motos de combustible fòssil a només 2.  
 
B:SM també gestiona Endolla, la xarxa de més de 500 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, situada a 
la via pública i als aparcaments municipals. A finals de 2019 hi havia a la calçada 20 punts de càrrega ràpida 
operatius, 6 de càrrega semiràpida i 112 per a motos. Pel que fa als aparcaments, 192 punts són per a cotxes 
i 174 per a motos. 
 

 
D’altra banda, el 2019 s’ha desplegat de manera íntegra a Barcelona el nou Bicing i ha finalitzat el procés de 
transició. El nou servei ha suposat una renovació total dels sistema, que s’ha modernitzat completament 
amb un nou model de bicicletes, més ergonòmiques i amb més prestacions, i ha comportat també un canvi 
en el paisatge de la ciutat. El 2019 s’ha tancat amb un increment del 9 % dels usos del Bicing i la superació 
de l’ús de la bicicleta elèctrica respecte de la mecànica.  
 

  

  

113.796 11.000   

usuaris del nou Bicing usuaris més el que 2018   

El fet d’oferir la bicicleta elèctrica a les noves estacions híbrides (mecàniques i elèctriques) ha incrementat 
l’oferta i la demanda d’aquesta modalitat. Així, alguns usuaris han canviat els orígens i les destinacions del 

    

131 14 67 % 500 

vehicles elèctrics vehicles nous durant 2019 de la flota és elèctrica Punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics 
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seus viatges i, amb l’arribada del servei a nous barris, es preveu que tornarà a haver-hi canvis en aquest 
sentit. El nou escenari ha impulsat un nou model de reposició de bicicletes que incorpora una aplicació 
predictiva que ajuda a millorar la disponibilitat i distribució de les bicicletes. A més, l’any 2019, en el marc de 
la col·laboració amb la UAB, un equip d’estudiants del Grau de Ciències Ambientals va desenvolupar el 
treball de final de grau sobre l’estalvi d’emissions de contaminants atmosfèrics per l’ús del Bicing a 
Barcelona. L’estudi va concloure que el Bicing redueix les emissions de CO2, NOx, PM10 i PM2.5 a la ciutat i 
afirma que és el servei de mobilitat amb menor emissió de contaminants. 

Prevenció de residus i economia circular  

(103-1 Residus) (103-2 Residus) 

La gestió de residus és un tema material per a B:SM: les instal·lacions generen residus de tipus divers al llarg 
de tot l’any a causa de la mateixa prestació dels serveis. Els residus assimilables als domèstics es gestionen 
a través de la recollida municipal i la resta estan controlats i gestionats a través d’altres gestors autoritzats. 
Aquests residus assimilables als domèstics són conseqüència directa de la nostra activitat en un 24,37 %; el 
75,63 % restant correspon a l’ús que fa dels serveis la ciutadania. La recollida selectiva de residus requereix 
la complicitat de tots els clients de les instal·lacions i del personal de l’organització per garantir-ne la 
segregació correcta. 
 
 

 

   

60,03 %    

valor de recollida  
selectiva bruta 

   

 
 
(103-3 Residus) 

L’avaluació de la generació de residus es fa a través de l’avaluació d’aspectes ambientals, en què s’identifica 
i es relaciona aquest impacte, directa o indirectament, amb la contaminació del medi i/o la pèrdua de 
biodiversitat. 

 (306-2) 

RESIDUS PER TIPUS I MÈTODE D’ELIMINACIÓ 

 

Nom del residu Codi CER Quantitat  
retirada 2018 (t) 

Quantitat  
retirada 2019 (t) 

Valorització o eliminació 

Llaunes 150104 0,09 0,07 Valorització i eliminació 

Envasos contaminats* 150110 1,03 1,60 Valorització i eliminació 

Aerosols* 150111 0,04 0,04 Eliminació 

Draps i absorbents* 150202 0,48 2,36 Valorització i eliminació 
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Runa 170107 42,15 130,64 Valorització i eliminació 

Residus sanitaris 180203 0,82 0,13 Valorització i eliminació 

Paper i cartró 200101 86,52 113,61 Valorització 

Vidre 200102 37,50 33,80 Valorització 

Matèria orgànica 200108 336,32 342,53 Valorització i eliminació 

Roba 200110 0,70 0,16 Valorització i eliminació 

Moqueta 200111 1,59 10,64 Valorització i eliminació 

Fluorescents* 200121 0,82 0,54 Valorització i eliminació 

Equips elèctrics i 
electrònics 

200136 1,81 3,22 Valorització 

Fusta 200138 40,38 28,23 Valorització i eliminació 

Envasos 200139 85,39 71,54 Valorització 

Ferralla 200140 26,29 10,54 Valorització 

Matèria vegetal 200201 306,38 289,93 Valorització i eliminació 

Resta 200301 923,31 1.227,60 Valorització i eliminació 

Animals morts 020102 3,49 1,53 Valorització i eliminació 

Fems 020106 664,38 646 Valorització 

Tòners 080318 0,08 0,07 Valorització i eliminació 

Piles* 160603 0,06 3,92 Valorització 

Pintures i dissolvents* 200127 - 1,34 Valorització i eliminació 

Total  2.559,63 2.9020,04  
* Residus perillosos.  

El 50,23 % dels residus totals tenen origen al Zoo. 

L’economia circular ha continuat sent un dels punts de treball de B:SM durant el 2019. La prevenció de 
residus i el manteniment dels circuits de reutilització permeten donar sortida a tots els elements que 
anteriorment s’haurien convertit en residu. En aquest sentit, l’organització treballa per passar de la linealitat 
a la transversalitat, afavorint la presa de consciència de les persones i tenint cura de l’entorn.  

   

460 16 + 3.400 

objectes amb  
segona vida 

entitats  
beneficiades 

persones  
beneficiades 

 
 
B:SM treballa també per evitar els productes de plàstic d’un sol ús. El 2019 s’ha eliminat la totalitat dels gots 
de plàstic d’un sol ús, l’oferiment de canyetes de plàstic i alguns paraments de taula dels centres de 
restauració de l’Anella Olímpica i el Zoo, les ampolles de plàstic de moltes sales de reunions i altres elements 
plàstics innecessaris, com l’embolcall per a la roba neta del Zoo que facilita el servei de bugaderia. 
 

(306-2) 
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(102-12) 
 
Pel que fa a les accions de sensibilització, B:SM ha participat en la Setmana Europea per la Prevenció de 
Residus, amb el lema «Canvia els hàbits, redueix residus», en el grup de treball de residus de Barcelona + 
Sostenible i en la constitució de la Taula Plàstic Zero de l’Ajuntament de Barcelona, exposant l’experiència 
en la implantació de l’ús de gots reutilitzables al Zoo, el Tibidabo, el Parc del Fòrum, el Palau Sant Jordi i 
l’Estadi Olímpic.  
 
Igualment, s’han realitzat altres accions encaminades a potenciar i millorar la segregació dels residus, com 
ara la recollida especialitzada per fracció en la neteja d’esdeveniments a l’Anella Olímpica, el reforç en la 
disposició de papereres de recollida selectiva en espais d’oficines (com Montjuïc o les oficines de 
Provença) i altres propostes de millora derivades de les auditories ambientals dels esdeveniments del 
Fòrum.  

Ús sostenible dels recursos 

B:SM vetlla per l’optimització i l’ús responsable dels recursos d’acord amb els objectius ambientals, a fi de 
treballar cap a un nou model energètic i de consum d’aigua sostenible, basat en criteris d’eficiència i estalvi. 

 

(103-1 Energia) 

 
D’acord amb l’anàlisi de materialitat, l’energia és un tema material per a B:SM. El consum d’energia en 
l’organització varia segons el tipus i l’ús que se’n fa: 

 L’electricitat com a subministrament d’energia per als equipaments de les instal·lacions i com a 
combustible per a vehicles. 

 El gas natural per al funcionament de les calderes de calefacció. 

 El gasoil i la gasolina com a combustibles per als vehicles de la flota, principalment, i com a càrrega de 
dipòsits i grups electrògens presents en les instal·lacions, en menor grau. 

(103-2 Energia, 103-2 Aigua, 103-3 Energia, 103-3 Aigua) 
 
Els subministraments elèctrics i d’aigua es gestionen directament des de B:SM. B:SM disposa d’un gestor 
de subministraments que, conjuntament amb Serveis Tècnics, analitza i assessora per tal d’aconseguir el 
cost òptim i la màxima eficiència de l’energia i l’aigua de l’organització. Cada unitat de negoci gestiona i 
controla els consums amb l’ajuda dels responsables de manteniment i medi ambient, i el gestor. La resta de 
subministraments d’altres tipus els gestionen directament les unitats responsables. L’eficiència en l’ús dels 
recursos esdevé significativa i els plans associats expliquen com s’assoleix. 

Pel que fa a l’eficiència en l’ús dels recursos, B:SM té present aquest fet en l’elaboració de noves 
instal·lacions i envers les existents. Treballem específicament des de les unitats de negoci, on s’analitza l’ús 
real i es proposen actuacions concretes de millora per reduir-ne la despesa.  

B:SM disposa de tres contractes amb empreses distribuïdores d’energia elèctrica, les quals ens 
subministren a través de la xarxa. Per tal de reduir l’impacte ambiental associat a l’energia, l’any 2019 s’ha 
passat del 30 % al 70 % d’energia provinent de fonts renovables. A més a més, pel que fa a l’electricitat, se 
n’ha reduït el consum a l’Anella Olímpica gràcies a l’ús més eficient de les instal·lacions de control de l’Estadi 
Olímpic implementades el 2018 i a la substitució de molta il·luminació incandescent per LED (període 
2018-2019). Al Fòrum s’ha treballat amb cada promotor per fer un ús més racional de l’energia elèctrica 
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durant els actes. De la mateixa manera, estem treballant per potenciar la geotèrmia emprada en la 
climatització de l’estació de Barcelona Nord. 

Per tal de reduir l’impacte ambiental associat, el 2019 el consum d’energia provinent de fonts 
renovables ha passat del 30 % al 70 %. 

La flota de B:SM es compon de vehicles de diferent tipus: bicicletes, turismes, motocicletes, furgonetes i 
vehicles de grua. Tenim el repte de reduir l’impacte ambiental, per la qual cosa estem electrificant la flota i 
progressivament canviant els vehicles. Actualment, la majoria de motocicletes i moltes de les furgonetes 
són elèctriques. El consum de la flota que encara és de combustible fòssil correspon, en un 93 %, a vehicles 
de grua. 

(103-1 Aigua) 
 
L’aigua també és un tema material, tal com es pot comprovar en l’anàlisi de materialitat de B:SM de 2019. El 
consum d’aigua respon a la cobertura de serveis sanitaris, de neteja i de reg de B:SM. Gairebé el 100 % del 
consum de B:SM prové de la xarxa de distribució i es mesura mitjançant els comptadors. N’és una excepció 
el consum freàtic a l’Anella Olímpica, que es destina al reg de la gespa de l’Estadi, i al Fòrum, que es destina 
a les barres dels actes, que representa menys de l’1 %. 

L’aspecte més significatiu és la reducció del consum d’aigua del Zoo gràcies a la reparació d’importants 
fuites d’aigua que hi havia a les canonades i que es van detectar el 2018. Com a contrapartida, al Fòrum s’hi 
ha duplicat el consum d’aigua a causa de l’espectacle del Cirque du Soleil Messi, que ha estat quatre mesos 
a les instal·lacions del Fòrum i ha fet incrementar el consum de la unitat. 

(302-1) (303-1) 
 

CONSUM D’AIGUA I ELECTRICITAT  

 

Consums  2018 2019

Aigua freàtica (m3) 2.995,00 5.033,00

Aigua tractada (m3) - -

Aigua de xarxa (m3) 523.312,00 399.929,00

TOTAL d’aigua (m3) 526.307,00 404.962,00 

Combustible (GJ) 9.266,04 8.739,00

Electricitat (GJ) 52.805,96 49.688,00

Gas natural (GJ) 9.978,35 11.828,00

TOTAL d’energia (GJ) 72.050,35 70.255,00
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Lluita contra el canvi climàtic 

(103-1 Emissions) 
 
El canvi climàtic i la gestió de les emissions són un tema material a B:SM. El canvi climàtic, una realitat i una 
responsabilitat assumida, es treballa a través del Pla Clima, oportunitat que suma esforços i contribueix a 
fer de Barcelona una ciutat menys vulnerable i més equitativa i participativa. 
 
(103-2 Emissions) 
 
D’acord amb les guies pràctiques per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i amb 
les calculadores associades de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, B:SM elabora l’inventari d’emissions 
de GEH associades a les activitats de l’organització. Per efectuar el càlcul, es tenen en compte les emissions 
derivades del consum energètic i del transport, les emissions difoses, les de la gestió dels residus municipals 
i les derivades de la gestió de l’aigua. Els GEH es refereixen a diòxid de carboni equivalent (CO2eq), que 
inclou els sis gasos amb efecte d’hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà 
(CH4), òxid de nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i hexafluorur de sofre 
(SF6). 

B:SM elabora l’inventari d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associades a les activitats de 
l’organització. 

(103-3 Emissions) 
 
El seguiment de la petjada de carboni d’algunes activitats de B:SM es duu a terme en el si del sistema de 
gestió o bé com a element estratègic que requereix seguiment.  
 
El 2019, la reducció de la petjada de carboni ha estat un objectiu estratègic de divisions com l’Anella 
Olímpica, el Fòrum, el Park Güell i el Zoo. 
 
Com a signant de Barcelona + Sostenible, B:SM ha estat activa en el grup sobre el canvi climàtic, que ha 
treballat en el marc dels refugis climàtics. A més, l’any 2019 B:SM ha participat en les taules de treball per la 
declaració de l’emergència climàtica de Barcelona. 
 
(305-1) (305-2) (305-3) 

EMISSIONS DIRECTES DE GEH PER FONT D’EMISSIÓ (tCO2eq) 

Tipus 2018 2019

Emissions d’abast 1 (tCO2eq) 
Emissions directes de fonts que posseeix o controla el grup B:SM 

1.176,57 1.261,02

Emissions d’abast 2 (tCO2eq)* 
Emissions indirectes: generació d’electricitat i de calor, vapor o 
fred 

4.921,67 2.030,28

Emissions d’abast 3 (tCO2eq)** 
Altres emissions indirectes: aigua, residus… 

940,47 1.074,24

* Les emissions d’abast 2 es redueixen gairebé en un 50 %, perquè per primera vegada es pot evidenciar el percentatge d’energia 
verda, les emissions de la qual són 0. 

** Les emissions d’abast 3 augmenten, no perquè s’hagin generat més residus, sinó perquè tenim dades que abans no teníem. 
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50 %    

d’emissions d’abast 2 reduïdes 
amb el consum d’energia verda 

   

 

A més, B:SM treballa perquè l’impacte associat al desplaçament cap a les nostres activitats es redueixi. A 
l’abril es va iniciar el servei de bus llançadora al Park Güell per tal de disminuir la pressió sobre l’entorn 
immediat del parc i les vies d’accés i oferir, així, una mobilitat més eficient. En aquest servei es fan servir 
autobusos híbrids, que funcionen des de 15 minuts abans de l’horari d’apertura fins a 45 minuts passats. Al 
desembre de 2019, el 48 % de la compra en línia fa ús del servei, la qual cosa mostra una tendència a l’alça.  

A l’Anella Olímpica, a més del servei de reforç que ofereix habitualment TMB amb autobusos, llançadores i 
metro durant els esdeveniments, al mes de setembre hem estrenat una nova iniciativa amb la posada en 
marxa del BusUp, una nova línia d’autobús interurbà compartit (ride-sharing) que serveix per fomentar l’ús 
del transport públic i reduir les emissions de CO2. 

Pel que fa al compromís amb el canvi climàtic a la ciutat, durant el 2019 s’ha iniciat la implantació de nous 
parquímetres, dissenyats especialment per a Barcelona, que ens permetrà assumir els reptes que exigirà la 
mobilitat del futur. Per fer un pas més en l’àmbit de la sostenibilitat, els parquímetres incorporen plaques 
solars que carreguen bateries a través de l’absorció d’energia. També incorporen el reconeixement del 
distintiu ambiental de la DGT assignat a cada vehicle i apliquen el component variable de la taxa 
d’estacionament regulat en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica. 

Protecció de la biodiversitat 

B:SM no té activitat directa a cap àrea protegida. No obstant, l’avaluació d’aspectes ambientals identifica 
l’impacte de pèrdua de diversitat que podria comportar la generació de residus.  

L’activitat que afecta directament la protecció de la biodiversitat és el Zoo de Barcelona. La seva missió és 
intervenir activament en la conservació, la recerca científica i la divulgació de la fauna salvatge i els seus 
hàbitats naturals. Aquesta tasca, que es desenvolupa en col·laboració amb altres zoos, universitats i centres 
de recerca, segueix les directius i estratègies establertes pels comitès d’investigació de l’Associació 
Mundial de Zoos i Aquaris (WAZA) i de l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA), i s’empara en la 
legislació i les normatives existents en matèria conservacionista. 

  

108 + 90 % 

programes de l’EAZA de gestió ex situ d’espècies 
amenaçades: European Endangered Species 
Programmes (EEP) i European StudBooks (ESB). 

de les espècies que s’hi allotgen estan incloses a la 
Llista Vermella d’Espècies Amenaçades de la Unió 
Internacional per a la Conservació de la Natura 
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Durant els tres últims anys, la meitat dels animals nascuts al Zoo que han sortit de les instal·lacions han 
estat alliberats al seu medi natural. 

És important destacar el valor de la colònia d’ardeids —una de les més antigues de Catalunya i la més gran 
d’Europa de caràcter urbà— i de la colònia d’eriçons fosc. En ambdós casos s’estableixen mesures de gestió: 
reintroducció, cura, divulgació i sensibilització. També cal destacar el valor de la jardineria zoològica, 
mitjançant la qual s’afavoreix la biodiversitat: pol·linitzadors, ratpenats, ocells insectívors, insectes xilòfags, 
etc. Del 2019 destaquen, en aquest marc, la naturalització de la bassa del Palmerar i la reforma del jardí de 
les papallones.
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Sostenibilitat  
econòmica 
 

La gestió econòmica de B:SM, com a organització pública, és responsable i transparent, i 

es deu a l’eficiència i a la responsabilitat. Per això a la cadena de subministrament, B:SM 

s’acull al Pla de Contractació Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. La sostenibilitat 

econòmica de l’organització és garantia de servei a la ciutadania i de compromís amb la 

ciutat. 

 

 

Solidesa en els resultats econòmics 

(103-1 Acompliment econòmic) (103-2 Acompliment econòmic) (103-3 Acompliment econòmic) 

L’exercici 2019 s’ha desenvolupat dins d’un context macroeconòmic caracteritzat per un creixement 
sostingut per sisè any consecutiu. De tota manera, el creixement ha estat menor i s’ha situat en un 2,0 % del 
PIB, la qual cosa podem qualificar de satisfactòria i ha permès, en general, millorar el nivell de serveis 
prestats en el conjunt d’activitats que gestiona B:SM. D’altra banda, l’evolució positiva dels mercats 
financers ha permès revertir amb escreix l’ajust de valor que es va fer en l’exercici anterior de la cartera 
gestionada per la companyia i donar un resultat financer positiu.  

En aquest context, els serveis relacionats amb la mobilitat presenten una evolució positiva de l’activitat a 
l’AREA i la Zona Bus, i negativa a les unitats d’Aparcaments i Grues. En relació amb els serveis de lleure, 
l’evolució és positiva al Parc del Fòrum, el Parc de Montjuïc i el Park Güell, estable al Zoo i negativa a l’Anella. 

(102-7) 

     

131,3 117,9 8,2 9,6 15,6 

milions d’euros 
ingressos de 
l’exercici  
(129,5 milions 
d’euros el 2018) 

milions d’euros 
despeses 
d’explotació  
(118,9 milions 
d’euros el 2018). 

milions d’euros 
resultat d’explotació 
(10,6 milions d’euros  
el 2018) 

milions d’euros 
resultat de l’exercici 
(8,7 milions d’euros  
en l’exercici de 2018) 

milions d’euros execució 
d’inversions finançades 
per B:SM (13,5 milions 
d’euros el 2018). 
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L’exercici 2019 pot qualificar-se de satisfactori, tenint en compte el context indicat, tant per l’evolució 
de les diferents activitats i serveis que desenvolupa B:SM com pel resultat obtingut. 

VALOR ECONÒMIC EN EUROS 

(201-1) 

 
2019

 
2018

COMPONENT IMPORT (€) COMENTARI IMPORT (€)
  

VALOR ECONÒMIC DIRECTE CREAT (VEC)    

a) Ingressos  131.327.380,44 Vendes netes més ingressos 
procedents d’inversions 
financeres i venda d’actius 

129.860.360,6
8

VALOR ECONÒMIC DISTRIBUÏT 
(VED) 

    

b) Despeses operatives −42.192.083,43 Pagaments a proveïdors, 
royalties i pagaments de 
facilitats o obsequis dineraris 

−43.557.573,90

c) Salaris i beneficis socials per als 
empleats 

−64.608.841,12 Pagaments totals realitzats als 
empleats i contribucions 
socials. No inclou 
compromisos de pagaments 
futurs. 

−64.457.005,3
7

d) Pagaments a proveïdors de capital  - Tots els pagaments financers 
als proveïdors de capital de 
l’organització. 

-

e) Pagaments a governs  −1.771.330,60 Taxes i impostos bruts. −640.829,25

f) Inversions a la comunitat - Aportacions voluntàries i 
inversions de fons a la 
comunitat en el sentit ampli 
de la paraula (inclou 
donacions). 

-

VALOR ECONÒMIC RETINGUT 
(VER) 
(calculat com a valor econòmic 
generat menys valor econòmic) 

−13.176.083,40 Reserves, amortitzacions, 
deterioraments, etc. 

−12.478.876,12
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INVERSIONS 

BALANÇ EL 31 DE DESEMBRE (en milers d’euros) 

ACTIU 2019 2018

Immobilitzat intangible 5.970 4.795

Immobilitzat material 156.357 152.248

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 188.528 193.821

Inversions financeres a llarg termini 98.087 77.579 

Actius per impost diferit 378 1.335

TOTAL D’ACTIU NO CORRENT 449.320 429.778

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 9.606 12.435

Inversions financeres a curt termini 16 48

Periodificacions a curt termini 833 823

Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.556 21.759

TOTAL D’ACTIU CORRENT 32.011 35.065

TOTAL D’ACTIU 481.331 464.843

 

PATRIMONI NET I PASSIU 2019 2018

Fons propis 413.914 410.335

Capital 36.000 36.000

Prima d’emissió 148.151 148.151

Reserves 226.184 217.458

Resultat de l’exercici 9.579 8.726

Dividend a compte (6.000) -

Ajust per canvis de valor 23.957 23.957

Subvencions, donacions i llegats rebuts 237 270

TOTAL DE PATRIMONI NET 438.107 434.561

Deutes amb entitats de crèdit (crèdit) -

Passius per impost diferit 3.124 3.197

Periodificacions a llarg termini 832 853

TOTAL DE PASSIU NO CORRENT 3.956 4.050

Deutes a curt termini 18.320 4.518

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 1.628 1.327

Creditors comercials i altres comptes per pagar 17.852 18.816

Periodificacions a curt termini 1.467 1.570

TOTAL DE PASSIU CORRENT 39.267 26.231
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TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU 481.331 464.843

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EL 31 DE DESEMBRE (en milers d’euros) 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2019 2018

Aparcaments 27.523 26.458

AREA i Grues 51.625 51.802

Agents Cívics i Visualitzadors 4.581 6.038

Registre de la taxa de vehicles per a mobilitat personal (VMP) 61 3

Estacions d’autobusos 2.311 2.083

Bicing - 2.371

Zoo 8.589 8.961

Anella Olímpica 10.067 10.605

Park Güell 21.265 17.879

Parc del Fòrum 3.197 2.105

Parc de Montjuïc 219 224

Altres serveis 281 316

Ingressos de participacions financeres 1.607 618

Import net de la xifra de negocis 131.326 129.463

Aprovisionaments (12.259) (10.492)

Despeses de personal (64.609) (64.457)

Altres despeses d’explotació (30.726) (33.949)

Amortització de l’immobilitzat i subvenció de capital (10.265) (10.028)

Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat (5.299) (107)

Altres resultats (1) 194

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 8.167 10.624

Ingressos financers  2 397

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 2.513 (2.372)

RESULTAT FINANCER 2.515 (1.975)

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 10.682 8.649

Impost sobre beneficis (1.103) 77

RESULTAT DE L’EXERCICI 9.579 8.726
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EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER ACTIVITAT (en milers d’euros) 
 

2019 2018 Variació Proporció

Aparcaments 27.524 26.443 1.081 4,10 %

AREA 35.106 35.564 -458 –1,30 %

Grues 16.519 16.237 282 1,70 %

Agents Cívics i Visualitzadors 4.581 6.038 -1.457 –24,10 %

Registre de la taxa de vehicles per a 
mobilitat personal (VMP) 

61 3 58 0,00 %

Estacions d’autobusos 2.311 2.083 228 10,90 %

Bicing - 2.371 -2.371 –100,00 %

Zoo 8.589 8.961 -372 –4,20 %

Anella Olímpica 10.067 10.605 -538 –5,10 %

Park Güell 21.265 17.879 3.386 18,90 %

Parc del Fòrum 3.197 2.105 1.092 51,90 %

Parc de Montjuïc 219 224 -5 –2,20 %

Altres serveis 280 317 -37 –11,70 %

Ingressos de participacions financeres 1.607 618 989 160,00 %

Total d’activitats 131.326 129.448 1.878 1,50 %

Cessió de drets d’ús - 15 –15 –100,00 %

Imputació de subvencions de l’immobilitzat 33 84 –51 –60,70 %

Total 131.359 129.547 1.812 1,40 %

 

(102-7) (103-1 Acompliment econòmic) (103-2 Acompliment econòmic) (103-3 Acompliment econòmic) 

L’exercici 2019 presenta una disminució dels ingressos totals del 1,4 % respecte al 2018. 

Els ingressos d’explotació d’aparcaments han augmentat en un 4,1 %, gràcies a l’augment dels ingressos en 
totes les modalitats de rotació (1,3 %) i de pupil·latge (6,1 %). En concret, l’increment de rotació prové d’un 
increment del 3,0 % en l’ingrés mitjà per hora i, en pupil·latge, d’un increment del 4,1 % en el nombre 
d’abonaments i d’un 1,9 % de l’ingrés mitjà dels abonaments. 

Els ingressos del servei municipal d’AREA disminueixen en un 1,3 %, com a conseqüència de la disminució 
de places del 3,1 % a la zona blava, que passa de 7.593 places el 2018 a 7.356 places el 2019. Aquesta 
davallada de places a la zona blava s’està produint els darrers anys com a conseqüència de la polítiques de 
mobilitat de la ciutat i de l’increment dels carril bici i d’autobús. 

El Servei Municipal de Grues presenta un augment del 1,7 %, a causa de l’augment del 4,8 % en el nombre 
total de vehicles cobrats, que passa de 97.890 vehicles el 2018 a 102.605 vehicles el 2019. En aquest sentit, 
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s’ha observat un increment notable de les retirades per infracció de vehicles de dues rodes (motocicletes, 
ciclomotors i bicicletes) i també dels diferents nous modes de transport que han aparegut a la ciutat 
(tricicles, patinets i altres vehicles de mobilitat personals). 

Els ingressos generats per l’activitat de les estacions d’autobusos han augmentat en un 10,9 %, per 
l’augment en les expedicions regulars facturades. 

Com a dades significatives del nivell d’activitat a les dues estacions, cal destacar que, l’any 2019, el nombre 
d’expedicions ha estat de 129.151 (124.825 el 2018) i s’han transportat 2.233.206 viatgers (2.180.332 el 2018). 

El servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes, el Bicing, és titularitat de l’Ajuntament de 
Barcelona i gestionat per B:SM mitjançant encàrrec de gestió. 

A l’exercici 2018 els ingressos pels usuaris del servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes 
(Bicing) van passar a registrar-se directament a l’Ajuntament. 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, el patrocini que tenia el servei va finalitzar i, de moment, no s’ha renovat per un altre, a causa de 
la complexitat actual del mercat, fet pel qual s’han vist reduïts també els ingressos. 

Els ingressos del Zoo han disminuït en un 4,2 %. Durant l’any 2019 han visitat el Zoo 710.000 persones 
(785.992 visitants el 2018), un 9,7 % menys que l’any anterior. El nombre de socis del Zoo Club s’ha reduït 
en un 20,3 %, passant de 16.665 grups familiars i individuals el 2018 a 13.279 el 2019. 

 

710.000 

visitants al Zoo 

 

El nivell d’ingressos de l’Anella Olímpica ha disminuït en un 5,1 % respecte a l’any anterior. El nombre total 
d’espectadors s’ha reduït en un 11,9 %, passant de 916.927 espectadors el 2018 a 807.724 el 2019. 

Els ingressos de la gestió de la zona monumental del Park Güell han augmentat en un 18,9 %, a causa d’una 
afluència de visitants més gran (el 2019 han entrat un total de 3.029.303 visitants de pagament, enfront dels 
3.007.784 del 2018) i de l’increment de tarifes aplicat amb l’entrada en funcionament del nou servei de 
llançadora. 

Durant el 2019 el Park Güell ha rebut un total de 3.153.973 visitants (3.135.263 el 2018), aquesta xifra 
representa el 84,79 % de l’ocupació segons l’aforament previst (el 84 % l’any anterior). Del total de visitants, 
124.670 hi han accedit gratuïtament, xifra que representa un 3,95 % sobre el total (el 2018, hi van accedir 
gratuïtament 127.479 visitants). 
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3.153.973 

Visitants al Park Güell 

 

Cal destacar també, 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 2,7 milions d’euros. 

Al Parc del Fòrum els ingressos han augmentat en un 51,9 %, ja que s’hi han fet actes amb mes públic, com 
els World Roller Games o el Cirque du Soleil, entre d’altres. 

Al Parc de Montjuïc els ingressos han disminuït en un 2,2 %, fonamentalment, per la menor recaptació 
d’ingressos provinents de la gestió de les antenes que hi ha instal·lades als espais que gestiona aquesta 
unitat. 

Informació fiscal  

El règim fiscal del que gaudeix la Societat està bonificat al 99%, i s’aplica sobre els rendiments obtinguts en 
la totalitat de les activitats gestionades per la Societat, excepte en l’activitat de holding i de consultoria i 
altres serveis. 

A partir de l’exercici 2013 i a causa de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es modifiquen les competències pròpies compreses 
a l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 7/1985 de bases de règim local La bonificació del 99 % resulta també 
aplicable als rendiments generats per la gestió i explotació dels aparcaments públics. En conseqüència, a 
partir de l’exercici 2013, per al càlcul de la despesa per impost de societats s’aplica també la bonificació als 
rendiments dels aparcaments públics. 

 2018 2019

Beneficis abans d’Impostos 8.649.550 € 10.681.924 €

Impostos (ingrés) –76.525 € –1.102.882 €

Subvencions rebudes 0 € 0 €

Cadena de subministrament alineada 

(102-9) 

B:SM s’acull al desplegament del Pla de Contractació Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i aplica les 
mesures recollides a la Guia de contractació pública social, a la Guia de contractació pública ambiental i a 
la Guia de contractació pública innovadora, amb les adequacions corresponents en funció del règim jurídic 
de la contractació i de l’àmbit d’actuació i competencial, d’acord amb la seva naturalesa jurídica de poder 
adjudicador no Administració pública (PANAP). 
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B:SM classifica la contractació pública social en sis categories: 

1. Regulacions que condicionen una implantació eficient de mesures socials. 

2. Mesures a favor dels drets laborals del personal que executa els contractes. 

3. Mesures per incentivar l’ocupació i la inclusió social. 

4. Mesures a favor de les empreses socials i d’un model d’economia social i solidària. 

5. Mesures a favor de les pimes. 

6. Mesures a favor dels drets ciutadans i socials de les persones que executen els contractes. 

Pel que fa a la contractació pública ambiental, s’adopten diverses mesures recollides a les instruccions 
tècniques d’ambientalització dictades per l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les activitats 
següents:  

 Serveis d’alimentació 

 Subministrament d’electricitat 

 Elements de comunicació 

 Equips informàtics 

 Fusta 

 Mobiliari d’oficina 

 Projectes d’obres 

 Actes 

 Paper 

 Neteja i recollida de residus d’edificis 

 Productes tèxtils 

 Vehicles 

Pel que fa a la contractació pública innovadora, es tracta d’un instrument estratègic mitjançant el qual es 
pretén estimular la creació de nous mercats locals, nous productes, nous mètodes de producció o noves 
maneres d’organització, subministrament i prestació de serveis. Entre les mesures recollides a la guia de 
l’Ajuntament de Barcelona, la consulta preliminar al mercat s’utilitza com a instrument per solucionar 
diversos reptes de caràcter tecnològic, explorar el mercat i donar resposta a les necessitats que dia a dia es 
presenten i en què la tecnologia pot ser una aliada indiscutible. 

 
Tipus de contracte 2018 2019

 Contractes de serveis  1.864 (73,41 %) 495 (80,23 %)

 Contractes de subministraments 624 (24,58 %) 91 (14,75 %)

 Contractes d’obres  51 (2,01 %) 31 (5,02 %)

 Total  2.539 617
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Proporció de despesa  2018 2019

 Província de Barcelona  75,43 % 91,93 %

 Catalunya i Espanya 22,85 % 7,39 %

 Internacional  1,72 % 0,68 %

 
 
B:SM aplica de manera reiterada, en el 100 % dels procediments de contractació, alguna clàusula 
social, ambiental o d’innovació en algun dels seus apartats (criteris d’adjudicació, condicions de 
solvència…). 

Els plecs de clàusules inclouen requisits per reduir la importància de l’oferta econòmica en els concursos 
públics i potenciar la protecció de les petites i les mitjanes empreses, com ara els drets laborals, l’economia 
cooperativa, social i solidària, el comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, el 
llenguatge i el comportament no sexistes, i el respecte a la conciliació. 
 
D’acord amb la Llei 9/2018 de contractació pública, aquest any B:SM s’ha dotat d’una aplicació de gestió 
electrònica per als procediments de contractació, que permetrà monitorar una gran varietat de dades, 
entre les quals hi haurà les de contractació responsable. Un cop completada la implementació de 
l’aplicació, es podran obtenir dades fiables que fins ara no s’han pogut explotar. 

RESUM DE MESURES I CRITERIS ADOPTATS 

SOCIAL 

 Especifica, en l’objecte del contracte, que incorpora mesures socials i inclou, en la denominació de 
l’objecte, la frase «amb incorporació de clàusules de contractació pública sostenible». 

 Inclou, en el pressupost màxim de licitació, el detall i la indicació dels costos que s’han tingut en compte 
per efectuar el càlcul. Aquesta mesura també s’ha recollit a l’article 100 de la Llei 9/2017 de contractes 
del sector públic (d’ara endavant, LCSP). 

 En fase de licitació, obliga les empreses interessades a informar de la possible subcontractació dels 
seus serveis, fent ús de la facultat que s’estableix a l’article 215 de l’LCSP. 

 En els contractes en els quals les retribucions del personal siguin determinants del cost total, la 
ponderació del preu no podrà ser superior a un 35 % dels criteris d’adjudicació totals, a fi de garantir la 
qualitat de la prestació i els drets socials. 

 Com a garantia del compliment dels convenis laborals, en el cas que una oferta sigui susceptible de 
contenir valors anormals o desproporcionats, quedarà exclosa si, un cop evacuat el tràmit d’audiència 
de l’empresa licitadora, s’evidencia que els preus unitaris dels salaris del personal considerats en l’oferta 
són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 

 En els contractes susceptibles de valoració de la contractació indefinida, B:SM ha incorporat, com a 
criteri d’adjudicació en el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el percentatge de 
persones amb contractació indefinida que l’empresa licitadora adscriu a l’execució de la prestació. 
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 Així mateix, en els contractes en què les retribucions del personal són determinants del cost total, s’ha 

inclòs, com a condició especial per a l’execució del contracte reflectida a l’article 202 de l’LCSP, el 
manteniment de les condicions laborals, tenint en compte el conveni laboral d’aplicació durant la 
vigència del contracte. 

 En els contractes susceptibles d’incloure la contractació de persones amb dificultats especials 
d’inserció laboral o en situació de risc d’exclusió social, s’ha adoptat com a condició especial d’execució 
de l’article 202 de l’LCSP que, en cas de baixa mèdica, vacances o altres situacions d’absentisme, 
l’empresa licitadora resta obligada a cobrir les vacants amb persones incloses en aquests col·lectius, 
com ara persones perceptores de la renda mínima d’inserció, dones que hagin estat víctimes de 
violència de gènere, persones en risc d’exclusió social, persones amb dificultats associades a la 
drogoaddicció o l’alcoholisme, persones internes de centres penitenciaris, joves més grans de 16 anys i 
menors de 30 d’institucions de protecció de menors, i persones amb una discapacitat reconeguda 
igual o superior al 33 %. 

 Així mateix, B:SM, als seus PCAP, obliga que, en el document europeu únic de contractació (DEUC), 
les empreses de més de 50 persones en plantilla acreditin el compliment de l’article 42 del Reial decret 
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, en relació amb el percentatge de personal 
amb discapacitat. 

 En els contractes susceptibles de reserva social, de conformitat amb la Disposició addicional 4a i 48a 
de l’LCSP, s’han complert els percentatges de reserva marcats per l’Ajuntament de Barcelona i, en els 
procediments d’adjudicació indicats, s’ha establert que només es podran admetre en contractes o lots 
determinats, centres especials de treball o empreses d’inserció regulades. 

 Així mateix, en determinats contractes susceptibles de subcontractació d’economia social, B:SM obliga 
les empreses licitadores, d’acord amb el PCAP, a subcontractar determinades prestacions amb 
empreses d’economia social. Aquestes prestacions estan determinades per les característiques 
mateixes del contracte i pel mateix mercat d’empreses d’economia social. 

 En els contractes als quals són aplicables les normes sociolaborals en el procés productiu i en la 
distribució comercial per raó de la matèria, B:SM obliga al seu compliment durant tota la vigència del 
contracte com a condició especial d’execució de l’article 202 de l’LCSP. 

 Com a condició especial d’execució, hi ha l’acció directa de pagament al subcontractista en detracció 
del contractista principal, en el cas que de manera injustificada el contractista principal incompleixi els 
terminis de pagament establerts a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en 
operacions comercials. 

 En els contractes als quals són aplicables les normes sociolaborals en el procés productiu i en la 
distribució comercial per raó de la matèria, B:SM obliga al seu compliment durant tota la vigència del 
contracte com a condició especial d’execució de l’article 202 de l’LCSP. 

 En relació amb la igualtat de gènere, B:SM ha establert en els contractes d’obres com a condició 
especial d’execució l’exigència de presentar un certificat on es prevegin les mesures que efectivament 
ha adoptat l’empresa en l’execució de contracte en relació amb el llenguatge no sexista. 
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AMBIENTAL 
 

 Els materials i els productes en parament de taules, cuines i neteja són ecològics. Així mateix, se sol·licita 
maquinària amb eficiència energètica per a l’execució del contracte i la formació del personal adscrit 
en relació amb bones pràctiques ambientals.  

 Pel que fa al subministrament d’electricitat, B:SM, per tal de regular la potència contractada, aplica els 
ajustos pertinents en cada moment.  

 En relació amb els elements de comunicació, B:SM desplega actuacions encaminades a estalviar 
recursos materials (publicacions digitals, ajust del tiratge…) i a adquirir productes amb qualitats 
mediambientals positives (materials reciclats, biodegradables…).  

 En relació amb els equips informàtics, instal·la els equips amb la configuració d’estalvi energètic i 
impressió a doble cara per defecte, assegura el compromís de transparència i compliment de les 
convencions bàsiques de l’OIT, i duu a terme actuacions encaminades a minimitzar l’impacte associat 
als residus.  

 Quant a les adquisicions de mobiliari que inclouen la fusta com a material, s’exigeix que els proveïdors 
disposin del certificat FSC, PEFC o equivalent per acreditar que la fusta prové d’explotacions forestals 
sostenibles.  

 En relació amb el mobiliari, s’incorporen, tal com hem esmentat, elements de fusta d’explotacions 
forestals sostenibles, productes ecodissenyats o ecoetiquetats: amb matèries primeres reciclades o 
sostenibles, sense substàncies tòxiques, durables, amb embalatges reciclats, etc.  

 Projectes d’obres: se segueix el Decret d’alcaldia per a l’ambientalització d’obres quan hi és aplicable 
l’hora d’elaborar la memòria i la resta de documentació, i s’utilitzen criteris específics d’eficiència 
energètica, confort i manteniment.  

 Esdeveniments: es duen a terme accions amb noves tecnologies per a l’estalvi de recursos quant a la 
difusió i s’obliga, entre d’altres, a adoptar bones pràctiques ambientals en l’àmbit de la neteja i la gestió 
de residus.  

 Quant al paper, s’utilitza paper 100 % reciclat. En cas que no pugui ser reciclat, es garanteix que 
provingui d’explotacions forestals sostenibles.  

 Serveis de neteja: es duu a terme una recollida selectiva de residus; el paper higiènic i el paper per 
eixugar-se les mans és 100 % reciclat, i s’ajusten els horaris del servei per tal de garantir al màxim 
l’eficiència energètica i l’aprofitament de la llum natural.  

 Subministrament de vestuari: els articles adquirits poden ser de fibres sintètiques reciclades o, quan 
se’n garanteix el comerç just, de fibres naturals. Així mateix, s’obliga que el procés de recollida de roba i 
bugaderia es faci amb productes ambientalment sostenibles.  

 Els vehicles: es procura que siguin de baix consum i baixes emissions, de tipus elèctric o híbrid. 
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SISTEMES DE SUPERVISIÓ D’AUDITORIES 

Per tal de supervisar les contractacions, B:SM disposa d’un pla d’auditories per al manteniment de la 
certificació de qualitat d’acord amb l’ISO 9001 i l’SGE21. D’altra banda, els procediments de contractació 
s’auditen mitjançant intervenció de l’Ajuntament en els expedients de contractació. Els resultats 
s’evidencien en un informe resum que inclou totes les desviacions detectades, així com les recomanacions 
de millora. En relació amb l’SGE21, van detectar una millora en la qual s’està treballant. Pel que fa a l’ISO 
9001, els resultats van ser favorables i a l’informe final només s’hi van fer constar 4 punts forts en intervenció 
i cap desviació destacable. 

RESERVA SOCIAL 

Els contractes susceptibles de reserva social poden ser de serveis, de conservació de béns immobles, de 
serveis socials, de serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d’arts gràfiques, de serveis de neteja 
i bugaderia, de restauració, de recollida i transport de residus, de serveis i subministraments auxiliars o de 
qualsevol altre objecte contractual adequat per a l’aplicació de la reserva. 
 

Segons aquesta reserva, mereixen una atenció especial els grups següents: 

 Persones perceptores de la renda mínima d’inserció. 

 Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %. 

 Dones víctimes de violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència domèstica. 

 Joves més grans de 16 anys i menors de 30 provinents d’institucions de protecció de menors. 

 Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una ocupació; 
persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els dotze primers mesos posteriors a la 
sortida de presó. 

 Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i 
reinserció social. 

 Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons l’opinió dels 
serveis públics competents, en situació de risc o exclusió social. 

QUANTITAT ADJUDICADA EN RESERVA SOCIAL (€) 
 

2018 2019

  679.920,65 859.039,99
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Informació de  
la memòria 
 

En la memòria de sostenibilitat de B:SM hi ha referenciats els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible en relació amb les accions i les mesures que duu a terme a 

l’organització per contribuir a assolir les fites de la nova Agenda de Desenvolupament 

Sostenible. 

Cobertura de la informació 

(102-46) (102-45) (102-50) (102-52) 

Els continguts d’aquesta memòria de sostenibilitat són el recull de les principals actuacions i dades de 
l’organització en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2019. Com a novè any 
consecutiu de la memòria de sostenibilitat, B:SM continua tenint la voluntat de mesurar el compliment dels 
objectius de la companyia en els àmbits econòmic, ambiental i social, i comunicar-ho a totes les parts 
interessades amb el compromís de fer-ho anualment. L’abast d’aquesta Memòria de sostenibilitat fa 
referència a totes les activitats de B:SM, SA, sense tenir en compte les empreses participades. 

B:SM comparteix l’objectiu del Pacte Mundial de les Nacions Unides d’una gestió ètica basada en deu 
principis i, a la vegada, contribueix a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El 2019, 
B:SM ha renovat el seu compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides i novament s’ha 
compromès a fer d’aquest pacte i dels seus principis una part de l’estratègia, la cultura i les accions 
quotidianes de la companyia. 

 (102-53) 

Per a qualsevol consulta sobre la Memòria de sostenibilitat 2019, podeu contactar amb B:SM mitjançant 
l’adreça electrònica següent: rsc@bsmsa.cat. 

(102-48) 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, i per homogeneïtzar les 
dades de l’estat d’informació no financera i de la memòria de sostenibilitat de B:SM, aquest any realitzem la 
Memòria de sostenibilitat 2019 comparant les dades de dos anys: 2018 i 2019. 

Metodologia 

(102-54) 

Aquest informe s’ha elaborat de conformitat amb els Estàndards GRI: opció essencial. El document recull 
els impactes significatius de l’any 2019 per retre comptes sobre l’acompliment ambiental, social i econòmic, 
i es fan públics els compromisos de sostenibilitat per al 2020 
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S’apliquen els principis de treball dels  Estàndards GRI per a la metodologia d’elaboració de la memòria. 

PRINCIPIS DE CONTINGUT 

El contingut d’aquesta memòria vol donar resposta als interessos de les parts interessades, dins d’un 
context de sostenibilitat, pels temes materials, garantint l’exhaustivitat de la informació. 

Participació de les parts interessades 

(102-43) 

Partim de l’anàlisi actualitzada el 2019 de les parts interessades, que sistematitza l’anàlisi de materialitat i 
que permet avançar en la detecció i el tractament dels interessos. 

Context de sostenibilitat 

La informació presentada explica com l’organització contribueix o contribuirà en el futur a les condicions, 
els avenços i les tendències econòmiques, ambientals i socials en els àmbits que ens són propis. 

Exhaustivitat 

Es presenta la informació de manera desagregada per divisions de negoci i per sexe, sempre que es disposi 
dades, per tal de mostrar millor la realitat de cada lloc de treball. Els indicadors que apareixen a l’informe són 
fruit de l’anàlisi duta a terme amb cadascun dels càrrecs responsables, a partir del seu coneixement del 
negoci i dels sistemes de gestió corresponents. Les dades que puguin variar entre aquesta memòria i 
l’anterior responen al fet que s’han actualitzat a través de les fonts de dades habituals i de les revisions 
periòdiques del sistema. 

Principis de qualitat 

Precisió 

S’indica quines dades es mesuren, així com les tècniques d’obtenció o les estimacions o hipòtesis. Les 
declaracions qualitatives són fruit de l’experiència i es basen en les evidències disponibles. 

Equilibri 

Es presenta la informació en un format que permet comparar les tendències tant positives com negatives i 
que emfatitza el que es correspon amb la materialitat. La memòria exposa els compromisos i els resultats 
de tots els negocis per tal de ser transparents i conseqüents amb versions anteriors. 

Claredat 

El suport web facilita el principi de garantir l’accés i la comprensió de la informació que es presenta. 

Comparabilitat 

Es mostra informació de tres anys vista, s’uniformitzen les dades i s’assenyalen possibles variacions a l’hora 
de recopilar-les. 
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Fiabilitat 

Hem estat avaluats per tercers per mostrar la validesa de les dades que apareixen a la memòria: totes les 
dades tenen una referència original i documents interns que en verifiquen l’origen. 

Puntualitat 

D’acord amb el compromís de B:SM, es publica aquesta memòria anualment. 

 

Verificació externa i 
assegurament 
 

(102-56) 

Aquesta memòria ha estat revisada per una tercera part independent que ha comprovat la veracitat i la 
conformitat de les dades d’acord amb l’autodeclaració i el nivell que s’ha declarat. 

La verificació consisteix a fer controls per detectar la presència o l’absència dels criteris declarats i a oferir 
una visió general i conclusions. Es verifiquen i comproven la informació i les dades aportades a la memòria 
amb proves. 
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Índex de continguts GRI i 
taula del Pacte Mundial 

 

 
 

El  Content Index Service ha revisat que l’índex de continguts GRI es presenta clarament i que les 
referències relatives a la divulgació dels temes s’alineen amb les seccions adequades del cos de la memòria. 

CONTINGUTS GENERALS 

 
  

Estàndard  
GRI 

Temes Pàgina o  
resposta 
directa 

Pacte  
Mundial 

ODS 

GRI 101 
Fonaments 
2016 

GRI 102 
Continguts 
generals 2016 

PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ    
 

102-1 Nom de l’organització 7     

102-2 Activitats, marques, productes i 
serveis 

8-10     

102-3 Localització de la seu central de 
l’organització 

10     

102-4 Nombre de països on opera 
l’organització 

7     

102-5 Naturalesa del règim de propietat i 
forma jurídica 

7, 9-10 
  

102-6 Mercats servits 7 
  

102-7 Dimensió de l’organització 62, 89, 93 
  

102-8 Informació sobre el col·lectiu de 
treballadors 

61-63 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ODS8, ODS10 

102-9 Cadena de subministrament 95 1, 2, 3, 4, 5, 6 ODS8 

102-10 Canvis significatius en 
l’organització i la cadena de 
subministrament 

9 
  

102-11 Plantejament o principi de 
precaució 

14, 20,  
79-80 

7 ODS6, ODS7, 
ODS9, ODS11, 
ODS12, ODS13, 
ODS16, ODS17 

102-12 Suport a iniciatives externes 14, 56-57, 83 
  

102-13 Afiliació a associacions 57-61 
  

(102-55) 
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ESTRATÈGIA  
 

102-14 Declaració del responsable màxim 
de l’organització 

4-5 
  

102-15 Principals impactes, riscos i 
oportunitats 

12-14, 18, 20-
34 

  

ÈTICA I INTEGRITAT  
 

102-16 Valors, principis, estàndards i 
normes de conducta 

7, 14, 19 1 a 10 ODS16 

GOVERN  
 

102-18 Estructura de govern de 
l’organització 

10-12 
  

102-22 Composició del màxim òrgan de 
govern i els seus comitès 

10-11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ODS5, ODS16 

102-23 President del màxim òrgan de 
govern 

10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ODS16 

102-26 Funció del màxim òrgan de govern 
en la selecció d’objectius, valors i 
estratègia 

10-12, 14 
  

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 

102-40 Llista de grups d’interès 39 
  

102-41 Acords de negociació col·lectiva 66 3, 4, 6 ODS8 

102-42 Identificació i selecció dels grups 
d’interès 

39-41 
  

102-43 Enfocament per a la participació 
dels grups de relació 

39, 52-55, 71, 
103 

  

102-44 Temes i preocupacions clau 
detectats 

15 
  

PRÀCTIQUES PER A L’ELABORACIÓ D’INFORMES 

102-45 Entitats incloses en els estats 
financers consolidats 

9-10, 102 
  

102-46 Definició dels continguts dels 
informes i les cobertures del tema 

102 
  

102-47 Llista dels temes materials 15-18 
  

102-48 Reexpressió de la informació 102 
  

102-49 Canvis en l’elaboració dels 
informes 

15 
  

102-50 Període objecte de l’informe 102 
  

102-51 Data de l’últim informe 2018. 
  

102-52 Cicle d’elaboració de l’informe Anual. 
  

102-53 Punt de contacte per a preguntes 
sobre l’informe 

102 
  

(102-55) 
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102-54 Declaració d’elaboració de 
l’informe de conformitat amb els 
estàndards GRI 

102 
  

102-55 Índex de continguts GRI 108-113 
  

102-56 Verificació externa 104-107 
  

TEMES MATERIALS 

Estàndard GRI Temes Pàgina o 
resposta 
directa 

Pacte Mundial ODS 

 GRI 200 TEMES ECONÒMICS 

ACOMPLIMENT ECONÒMIC 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  89, 93 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

89, 93 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

89, 93 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 201 
Acompliment 
econòmic 
2016 

201-1 Valor econòmic directe generat i 
distribuït 

90 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ 
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  19 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

19-20 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

19-20 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 205 
Anticorrupció 
2016 

205-3 Casos de corrupció confirmats i 
mesures preses 

20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ODS16 

 GRI 300 Temes ambientals 

ENERGIA  
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  83 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

83 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

83 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 302 
Energia 2016 

302-1 Consum energètic dins de 
l’organització 

84 7, 8, 9 ODS7, ODS8, 
ODS12, ODS13 

AIGUA  
 

GRI 103 
Enfocament 

103-1 Explicació i límits del tema material  84 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

(102-55) 
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de la gestió 
2016 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

83 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

83 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 303 
Aigua 2016 

303-1 Extracció d’aigua per font 84 7, 8, 9 ODS6 

EMISSIONS  
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  85 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

85 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

85 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 305 
Emissions 
2016 

305-1 Emissions directes de GEH (abast 1) 85 7, 8, 9 ODS3, ODS7, 
ODS9, ODS11, 
ODS12, ODS13, 
ODS17 

305-2 Emissions indirectes de GEH en 
generar energia (abast 2) 

85 7, 8, 9 ODS3, ODS7, 
ODS9, ODS11, 
ODS12, ODS13, 
ODS17 

305-3 Altres emissions indirectes de GEH 
(abast 3) 

85 7, 8, 9 ODS3, ODS7, 
ODS9, ODS11, 
ODS12, ODS13, 
ODS17 

RESIDUS  
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  81 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

81 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

81 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 306 
Residus 2016 

306-2 Residus per tipus i mètode 
d’eliminació 

81-82 1, 2, 7, 8, 9 ODS12, ODS17 

GRI 400 Temes socials 

OCUPACIÓ  
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  61-62 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

61-62 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

61-62 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 401 
Ocupació 
2016 

401-1 Noves contractacions d’empleats i 
rotació de personal 

63-65 4, 6 ODS1, ODS3, 
ODS5, ODS8, 
ODS9, ODS10, 
ODS16, ODS17 

(102-55) 
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401-2 Beneficis socials per al personal 
amb jornada completa que no s’ofereixen 
al personal temporal o de mitja jornada 

65-66 4, 6 ODS1, ODS3, 
ODS5, ODS8, 
ODS9, ODS10, 
ODS16, ODS17 

401-3 Baixes per maternitat o paternitat 66 4, 6 ODS1, ODS3, 
ODS5, ODS8, 
ODS9, ODS10, 
ODS16, ODS17 

SALUT I SEGURETAT A LA FEINA 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  72 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

73 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

73 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 403 Salut 
i seguretat a la 
feina 2016 

403-1 Representació del personal en 
comitès formals treballador-empresa de 
salut i seguretat 

72 3 ODS8 

CAPACITACIÓ I EDUCACIÓ 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  75 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

75 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

75 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 404 
Capacitació i 
educació 
2016 

404-1 Mitjana d’hores de formació a l’any 
per treballador 

75-76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ODS4, ODS5, 
ODS8, ODS10 

404-2 Programes per millorar les aptituds 
dels empleats i programes d’ajuda a la 
transició 

76 1, 2, 3, 4, 5, 6 ODS8 

404-3 Percentatge del personal que rep 
avaluacions periòdiques de capacitació i 
desenvolupament professional 

76-77 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ODS5, ODS8, 
ODS10 

DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  67 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

67-68 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

67-68 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 405 
Diversitat i 
igualtat 
d’oportunitats 
2016 

405-1 Diversitat en els òrgans de govern i 
la plantilla 

68-69 6 ODS5, ODS8 

405-2 Relació entre el salari base dels 
homes i de les dones 

70-71 6 ODS5, ODS8, 
ODS10 

(102-55) 
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NO DISCRIMINACIÓ 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  67 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

67-68 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

67-68 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 406 No 
discriminació 
2016 

406-1 Casos de discriminació i accions 
correctores realitzades 

68 6 ODS5, ODS8 

COMUNITATS LOCALS 
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  51 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

51-52 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

51-52 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 413 
Comunitats 
locals 2016 

413-1 Operacions amb participació de la 
comunitat local, avaluacions de l’impacte i 
programes de desenvolupament 

52, 56 1 a 10 ODS8, ODS17 

PRIVACITAT DEL CLIENT 
 

GRI 103 
Enfocament 
de la gestió 
2016 

103-1 Explicació i límits del tema material  21 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-2 Enfocament i components de la 
gestió  

21 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

103-3 Avaluació de l’enfocament de la 
gestió 

21 1 a 10 ODS5, ODS8, 
ODS9 

GRI 418 
Privacitat dels 
clients 2016 

418-1 Reclamacions fonamentals relatives 
a violacions de la privacitat i la pèrdua de 
dades dels clients 

22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ODS16  

 

(102-55) 


