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Com a organització pública, la gestió econò-
mica de B:SM es compromet a ser responsa-
ble i transparent. Garantim la sostenibilitat 
econòmica en la nostra gestió com a mostra 
del compromís amb la ciutat i apostem per una 
cadena de subministrament sostenible en tots 
els processos.

Transparència 
en els resultats 
econòmics
103-1, 103-2, 103-3: Acompliment econòmic

102-7: Dimensió de l'organització

Desenvolupament 
econòmic

L'exercici 2021 s'ha desenvolupat en un context 
que està molt marcat per la pandèmia de 
la COVID-19, que ha impedit desenvolupar 
l'activitat en una situació de normalitat. Les 
restriccions de mobilitat i els canvis d'hàbits 
associats a les noves circumstàncies han 
tingut un impacte molt directe en els diferents 
negocis. 

L'any 2021 s'ha assolit un resultat total positiu 
de 18.543 milers d'euros, amb un resultat 
financer de 18.514 milers d'euros procedent de 
la venda de la participació a Serveis Funeraris 
de Barcelona. 

Pel que fa al resultat d'explotació, s'ha obtingut 
un resultat negatiu de 8.328 milers d'euros que 
representa una millora respecte del resultat 
de l'exercici anterior, que va ser negatiu per un 
import de 26.219 milers d'euros.

Compte de resultats i guanys (a 31 de desembre en milers d’euros)

2020 2021

Import net de la xifra de negocis 79.228 111.787

Altres ingressos d'explotació 4.331 1.000

Despeses de personal -60.561 -68.784

Aprovisionaments i treballs fets per altres empreses -8.234 -9.142

Altres serveis exteriors -29.542 -30.313

Tributs -846 -674

Amortització de l'immobilitzat -11.486 -12.202

Altres resultats 891 0

Resultat d'explotació -26.219 -8.328

Resultat financer 685 26.842

Resultat abans d'impostos -25.524 18.514

Impost sobre beneficis -58 29

Resultat de l'exercici -25.592 18.543



82

M
E

M
Ò

R
IA

 D
E

 S
O

ST
E

N
IB

IL
IT

AT
 2

02
1

S
O

S
TE

N
IB

IL
IT

AT
 E

C
O

N
Ò

M
IC

A

Durant el 2021 s'han anat recuperant els ingressos en tots els negocis respecte 
del 2020; tot i així, degut encara a l'impacte de la pandèmia, el 2021 està lluny de 
la xifra prepandèmica del 2019.

Pel que fa a la despesa, ha estat superior que al tancament del 2020, tot i que ha 
quedat per sota del 2019. L'increment de la despesa ve donat per l'increment de 
l'activitat i les dotacions per amortització de l'immobilitzat que són conseqüència 
de l'esforç inversor fet per l'empresa.

201-1: Valor econòmic directe generat i distribuït 

El valor econòmic generat i distribuït (en 'euros) al llarg dels dos exercicis per 
B:SM és el següent:

Valor econòmic generat i distribuït (€) 2020 2021

VALOR ECONÒMIC DIRECTE CREAT (VEC) 83.563.909,85 112.790.401,06

a) Ingressos 83.563.909,85 112.790.401,06

VALOR ECONÒMIC DISTRIBUÏT (VED) -98.014.490,56 -109.014.588,34

b) Despeses operatives -36.549.515,02 -39.584.776,99

c) Salaris i beneficis socials per al personal -60.561.081,82 -68.784.373,75

d) Pagaments a proveïdors de capital 0 0

e) Pagaments a governs -903.893,72 -645.437,60

f) Inversions en la comunitat 0 0

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

181.578.400,41 3.775.812,72

  Balanç (a 31 de desembre en milers d’euros)

Actiu 2020 2021

Immobilitzat intangible 6.137 6.392

Immobilitzat material 157.356 165.777

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 198.528 200.507

Inversions financeres a llarg termini 34.742 25.818

Actius per impost diferit 487 448

Total actiu no corrent 397.250 398.942

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 9.362 17.330

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 0 1.017

Inversions financeres a curt termini 42.774 18.145

Periodificacions a curt termini 57 1.211

Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.118 17.427

Total actiu corrent 54.311 55.130

Total actiu 451.561 454.072

Patrimoni net i passiu 2020 2020

Fons propis 394.322 412.865

Capital 36.000 36.000

Prima d'emissió 148.151 148.151

Reserves 235.763 235.763

Resultat d'exercicis anteriors 0 -25.592

Resultat de l'exercici -25.592 18.543

Ajust per canvis de valor 23.957 0

Subvencions, donacions i llegats rebuts 229 287

TOTAL PATRIMONI NET 418.508 413.152

Passius per impost diferit 3.057 1.676

Periodificacions a llarg termini 811 790

TOTAL PASSIU NO CORRENT 3.868 2.466

Deutes a curt termini 7.662 9.190

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 2.831 2.917

Creditors comercials i altres comptes per pagar 17.262 24.517

Periodificacions a curt termini 1.430 1.831

Total passiu corrent 29.185 38.455

Total patrimoni net i passiu 451.561 454.074

El balanç de la societat per als exercicis 2020 i 2021 presenta l'estructura següent:
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203-1: Inversions en infraestructures i serveis suportats

Malgrat la complicada situació econòmica dels anys 2020 i 2021, l'activitat inversora de B:SM s'ha 
incrementat d'acord amb el que preveu el pla estratègic de la companyia, amb la mirada posada en 
la reactivació de la ciutat, la innovació, la transformació vers la nova mobilitat i la millora dels seus 
equipaments per tal de contribuir a la millora de l'experiència de la nostra clientela i la ciutadania. 

L'any 2021 s'han executat inversions per import de 24,2 milions d'euros; d'aquests, 20,1 milions 
han estat finançats directament per B:SM i 3,3 milions formen part del Programa d'inversions 
municipal (PIM).

El detall per activitats és el següent:

Inversions  (a 31 de desembre en milers d’euros)

2020 2021

SMOU 1.066 1.096 

Endolla 658 1.045 

Aparcaments 1.660 1.759 

AREA 2.658 3.142 

Grua Municipal 857 898 

Estacions 149 445 

Anella Olímpica 1.155 328 

Zoo 1.386 1.160 

Park Güell 34 374 

Parc Fòrum 368 101 

Port Olímpic 1.327 9.347 

Altres serveis i instal·lacions corporatives 1.356 1.202 

TOTAL INVERSIONS B:SM 12.674 20.897

Zoo - 1.529 

Anella Olímpica 238 1.648 

Altres - 100 

TOTAL INVERSIONS PIM (abans de l'IVA) 238 3.277

TOTAL 12.912 24.174

Les principals inversions efectuades han estat:

•  Millora de l'ultrapassament del dic de recer al Port Olímpic

•  Desplegament de places de l'AREA

•  Adequacions a la xarxa d'aparcaments

•  Instal·lacions d'animals al Zoo

•  Millora de la il·luminació de l'Esplanada de l'Anella

•  Marquesina de l'Estadi

•  Desenvolupament de l'app SMOU

•  Nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics
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A Participació en societats 
diverses
102-5: Propietat i forma jurídica

102-2: Activitats, marques, productes i serveis

102-45: Entitats incloses als estats financers consolidats

Barcelona de Serveis Municipals és una societat mercantil de 
capital íntegrament de l'Ajuntament de Barcelona que es regeix 
per la Llei de societats de capital, pel que disposen les lleis de 
règim local, els seus reglaments i qualsevol altra disposició que 
li sigui aplicable.

Aquesta societat gestiona una sèrie d'activitats i de serveis mu-
nicipals directament, i d'altres els gestiona de manera indirecta 
per mitjà de la participació en un conjunt de societats. En data 
31 de desembre, el Grup B:SM està integrat per:

Entitat participada Participació

Parc d'Atraccions Tibidabo, SA 100,00 %

Cementiris de Barcelona, SA 100,00 %

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

Mercabarna, SA 50,69 %

Barcelona d'Aparcaments Municipals, SA 40,00 %

Catalana d'Iniciatives, SA (en liquidació) 24,25 %

Fora del perímetre de consolidació, les participacions en data 31 de desembre de 2021 són:

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de l'Hospitalet, SA 17,55 %

GL Events CCIB, SL (en liquidació) 12,00 %

Informació fiscal (milers €) 2020 2021

Beneficis abans d'impostos -25.534 18.514

Impostos (despesa)/ingrés -57 29

Subvencions rebudes 4.330 99

Fins al mes de març de 2021 B:SM tenia una participació del 15 
% en el capital de la societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA, 
que va ser adquirida per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL.

Informació fiscal
Els rendiments obtinguts en les activitats gestionades per la 
Societat gaudeixen d’una bonificació del 99 % de l’impost de 
societats, excepte pel que fa a les activitats del Port Olímpic, 
de recàrrega de vehicles elèctrics, de holding i de serveis de 
consultoria i altres.

B:SM destina el 0,7 % de l’impost de societats a finalitats 
socials.

EINF: Informació fiscal: els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions 

públiques rebudes

EINF: Informació fiscal: els beneficis obtinguts país per país

Les subvencions que s'han rebut durant l'exercici 2021 van 
destinades al finançament en l'àmbit energètic a fi de finançar 
la infraestructura necessària per desenvolupar la xarxa de 
carregadors elèctrics.
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