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L’Ajuntament de Barcelona, amb la convicció de que l’especialització funcional i l’agilització de la

gestió són premisses fonamentals per assolir nivells importants d’eficàcia i eficiència en el servei als

ciutadans d’un nucli urbà de la magnitud de Barcelona, ha vingut desenvolupant en els darrers anys

una política de descentralització funcional de part de les seves activitats, creant diverses entitats

amb personalitat jurídica, fruit de la qual és el Grup d’Empreses i Institucions Municipals que a 31

de desembre de 2001 estava composat per quinze societats anònimes (regides principalment per

dret privat) amb majoria de capital social de l’Ajuntament, sis empreses amb una important

participació, si bé minoritària, i dotze organismes autònoms (regits principalment per dret públic),

alhora de participar en diversos consorcis juntament amb altres administracions, configurant-se així

com el grup d’empreses municipals més important d’Espanya.

Com a una eina més d’execució de la política municipal, les empreses i organismes autònoms,

cadascun en funció de la seva especialitat, estan contribuint decididament al procés de

consolidació de la ciutat com a centre econòmic, cultural i turístic capdavanter a nivell europeu.

Les entitats amb personalitat jurídica pròpia depenen del Sector d’Actuació de l’Ajuntament al qual

estan adscrites, en funció de la naturalesa de la seva activitat, i de la Comissió de Presidència i

Hisenda en relació a la formulació del seu pressupost i rendició de comptes anuals, com a pas previ

de la seva aprovació per part del Consell Plenari.

Els fets més significatius en l’estructura i funcionament del grup en relació a l’any 2001 han estat els

següents:

• Ha estat el primer any complert de funcionament de les Societats municipals 22 Arroba Bcn, SA i

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA que van ser constituïdes durant el darrer trimestre de l’any

2000.

• Per acord del Consell Plenari de 24 de maig de 2002, Infrastructures 2004, SA ha canviat la seva

denominació per Infrastructures del Llevant de Barcelona, SA, circumstància que es reflexa en la

presentació de la societat en aquest informe. També, ha estat el seu primer any complet

d’activitat, donat que durant l’any de constitució de la societat va entrar en funcionament en el

darrer trimestre de l’any 2000.

• Aquest exercici s’ha efectuat la tercera i penúltima amortització del capital privat de Procivesa,

seguint el procés establert estatutàriament.
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• L’Institut de Cultura de Barcelona ha subscrit i desemborsat 300.000 euros de l’ampliació de

capital de Barcelona Emprèn, SCR, SA, per tal de potenciar activitats relacionades amb el seu

àmbit d’actuació.

En aquest informe anual se sintetitza l’exercici de cada entitat, així com s’ofereix una anàlisi dels

estats financers consolidats del grup, incorporant en apartats especials les sis societats que no

compten amb majoria de capital municipal: HOLSA, Barcelona Emprèn SRC, SA, CLABSA, Catalana

d’Iniciatives CR, SA, Nexus Capital, SA i TABASA, així com els principals consorcis en els que

l’Ajuntament coopera amb altres administracions.

El Grup d’Empreses consolidat ha assolit durant l’exercici de 2001 un volum d’activitat econòmica

de 668.495 milers d’euros, dels que 446.397 milers corresponen a facturació de serveis i 222.098 a

inversió, tot comptant amb una plantilla de 5.470 persones. Aquests indicadors configuren el grup

d’empreses i organismes autònoms com una part molt important de l’activitat i recursos humans del

conjunt de l’Ajuntament de Barcelona.



Empreses i Organismes
Autònoms de l’Ajuntament 
de Barcelona
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L’Ajuntament de Barcelona, en l’exercici de les

seves competències i en funció dels seus

objectius, realitza un conjunt de serveis i

activitats de característiques i naturaleses molt

diverses. 

L’Ajuntament és un tot que, a causa de la seva

pròpia complexitat i heterogeneïtat, comporta

necessàriament formes d’organització i gestió

diferenciades adaptades a les característiques

de cada servei.

Les empreses i organismes autònoms locals han

estat constituïts en base a la convicció de que

un model organitzatiu descentralitzat és la millor

eina per arribar a assolir un doble objectiu en

l’activitat municipal: un nivell elevat d’eficàcia

econòmica i social en la gestió i el millor

aprofitament dels recursos. A través de la

descentralització funcional es pretén establir

entitats amb el suficient grau d’especialització i

autonomia en la despesa i ingressos per a

conduir dinàmicament una part de l’oferta de

serveis per a la ciutat. Paral·lelament a aquest

procés, un altre de desconcentració territorial,

articulat en la transferència de competències i

recursos als districtes municipals, apropa els

serveis al ciutadà.

Fruit d’aquest model, l’Ajuntament és un

conjunt format pels Serveis Centrals, les

Empreses i Institucions Municipals i els

Districtes.

L’adopció d’aquest patró d’organització de

caràcter divisional obeeix a criteris i necessitats

molt precises, com a exigència de la pròpia

activitat des de l’òptica de gestió: màxima

agilitat requerida per a donar respostes

immediates, formes de contractació adaptades

a les necessitats, especialització molt precisa

del servei i execució de programes concrets,

molts cops temporals i que necessiten

d’autonomia en la gestió dels recursos.

En les pàgines que segueixen, les entitats del

Grup d’Empreses i Institucions Municipals es

presenten agrupades en dos blocs, segons

sigui la seva forma jurídica: sota la

denominació d’Empreses Municipals es

contemplen els ens amb personalitat jurídica

pròpia regits principalment pel dret mercantil i

que prenen la forma de societat anònima; amb

la catalogació d’Organismes Autònoms figuren

els ens amb personalitat jurídica pròpia regits

principalment pel dret públic. Per a cada grup

s’inclouen els estats financers consolidats de

les entitats que el formen; per a cada entitat,

es comenten els fets més rellevants que han

caracteritzat l’exercici de 2001 i s’ofereixen els

indicadors més representatius, així com els

seus estats financers a 31 de desembre de

2001.

Tot i que la diferent naturalesa jurídica i

econòmica de les empreses municipals i dels

organismes autònoms fa que sigui difícil

presentar el conjunt com un grup homogeni,

finalment s’inclouen els estats financers

consolidats de totes les entitats amb

personalitat jurídica pròpia que tenen

participació majoritària de l’Ajuntament.
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Entitats del Grup d’Empreses i Institucions Municipals a 31-XII-2001

Empreses Forma jurídica1 Participació municipal

SM d’Aparcaments i Serveis, SA SM 100%

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA SM 100%

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM SM 100%

SPM Barcelona Promoció Instal. Olímpiques, SA SM 100%

SPM Barcelona Activa, SA SM 100%

Pro Nou Barris, SA SM 100%

Infrastructures del Llevant de Barcelona, SA SM 100%

22 Arroba Bcn, SA SM 100%

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA SM 100%

Promoció Ciutat Vella, SA SP 75,95%

Tractament i Selecció de Residus, SA SP 58,64%

Foment de Ciutat Vella, SA SP 51,00%

Serveis Funeraris de Barcelona, SA SP 51,00%

ProEixample, SA SP 51,00%

Mercabarna, SA SP 50,68%

Barcelona Holding Olímpic, SA SAE 49,00%

Barcelona Empren SCR, SA SP 29,27%

Clavegueram de Barcelona, SA SP 17,50%

Catalana d’Iniciatives CR, SA SP 10,45%

Nexus Capital, SA SP 10,45%

Túnels i Accessos de Barcelona, SA SP 2,82%

Organismes Autònoms

Patronat Municipal de l’Habitatge OA 100%

Institut Municipal de Persones amb Disminució OA 100%

Fundació Mies Van der Rohe OA 100%

Institut Municipal d’Informàtica OA 100%

Institut Municipal d’Urbanisme OA 100%

Institut Municipal d’Hisenda OA 100%

Institut Municipal de Parcs i Jardins OA 100%

Institut Municipal de Mercats OA 100%

Institut Municipal d’Educació OA 100%

Institut de Cultura de Barcelona OA 100%

Institut Municipal de Salut Pública OA 100%

Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida OA 100%

1. Forma jurídica de l’entitat

SM = Societat Municipal SAE = Societat Anònima Estatal

SP = Societat Participada OA = Organisme Autònom (Institut ó Patronat)



Empreses Municipals
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Comentaris a l’exercici

Els estats financers consolidats de les empreses

municipals que es presenten a continuació

estan composats per les entitats amb

naturalesa jurídica de societat anònima i

participació majoritària de l’Ajuntament. Amb

aquest criteri, les empreses amb participació

municipal que no es consoliden són HOLSA,

Barcelona Emprèn SRC, SA, CLABSA, Catalana

d’Iniciatives CR, SA, Nexus Capital, SA i

TABASA.

El volum d’activitat enregistrat l’any 2001 ha

estat de 354.298 milers d’euros, dels que

192.609 milers corresponen a ingressos

d’explotació i 161.689 a inversió, centrant-se

aquesta en les infrastructures i equipaments

urbans portades a terme per Infrastructures de

Llevant de Barcelona, SA (55.714 milers

d’euros), SM Barcelona Gestió Urbanística, SA

(29.353 milers d’euros), Foment de Ciutat Vella,

SA (16.996 milers d’euros), ProEixample, SA

(14.154 milers d’euros) i Pro Nou Barris, SA

(11.546 milers d’euros), i la renovació

tecnològica i dotació de places d’aparcament

en superfície realitzada per la Societat Municipal

d’Aparcaments i Serveis, SA (15.144 milers

d’euros). La plantilla total de les empreses

estava formada per 1.596 persones.

El balanç consolidat adjunt mostra un bon

equilibri econòmic-financer. El total d’actiu-

passiu se situa en 418.330 milers d’euros, dels

quals els actius fixes representen el 65,6%

(274.402 milers d’euros), mentre que els passius

permanents equivalen al 74% (310.293 milers

d’euros). El fons de maniobra generat és de

35.891 milers d’euros. 

En relació al compte de pèrdues i guanys de

l’exercici, el nivell d’ingressos d’explotació

ascendeix a 192.609 milers d’euros; el resultat

de l’exercici després d’impostos ha estat de

15.974 milers d’euros, representant un 8% dels

ingressos totals, alhora que el cash-flow es

situa en 33.415 milers d’euros, un 17% dels

ingressos.
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Balanços consolidats 2001-2000 de les Empreses Municipals *

(en milers d’euros)

Actiu 2001 2000 Passiu 2001 2000

Actiu fix 274.402 264.283 Recursos a llarg termini 310.293 280.449

Despeses d’establiment 90 31 Fons propis 141.380 148.168

Immobilitzat immaterial 80.144 73.792 Participació minoritària 59.767 40.646

Immobilitzat material 173.617 175.399 Subvencions de capital 28.987 12.729

Immobilitzat financer 19.002 15.061 Ingrs. anticipats concessions 39.876 21.570

Deutors a llarg termini 1.513 – Provisions 32.449 32.521

Despeses a distribuir 36 – Creditors financers 4.006 14.430

Altres creditors 3.828 10.385

Actiu circulant 143.928 107.094 Recursos a curt termini 108.037 90.928

Existències 14.430 8.330 Creditors financers 15.936 11.666

Deutors 76.485 49.908 Creditors comercials 48.287 48.418

Inversions financ. temporals 33.679 28.596 Altres creditors 31.013 21.486

Tresoreria 18.742 19.641 Prov. per operac. de tràfic 3.024 –

Ajust. per periodificació 592 619 Ajust. per periodificació 9.777 9.358

Total actiu 418.330 371.377 Total passiu 418.330 371.377

* Consolidació pel mètode d’integració global a partir de balanços auditats.

L’actiu comptabilitzat en els comptes d’immobilitzat material no inclou els actius d’afectació; és a dir, l’immobilitzat

propietat d’altres institucions públiques, cedit per a la seva utilització gratuïtament.
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Resultats consolidats 2001-2000 de les Empreses Municipals

(en milers d’euros)

Compte de pèrdues i guanys 2001 2000

Ingressos

Facturació 181.998 154.965

Altres ingressos 10.611 11.395

Total ingressos d’explotació 192.609 166.360

Costos

Compres i variació d’existències 32.278 23.770

Personal 66.290 58.310

Treballs, Subminist. i Serveis Ext. 43.993 40.532

Subvencions – –

Altres despeses 7.580 6.365

Provisions 1.434 355

Amortitzacions 16.007 13.655

Total costos d’explot. abans financers 167.582 142.987

Resultat d’explot. abans financers 25.027 23.373

Ingressos financers 3.226 2.771

Despeses financeres 4.224 5.355

Resultat d’explotació 24.029 20.789

Ingressos extraordinaris 6.894 3.582

Despeses extraordinàries 7.808 2.668

Resultat abans d’impostos 23.115 21.703

Impost de Societats 7.141 7.387

Resultat de l’exercici 15.974 14.316

Participació minoritària 5.823 5.896

Resultat consolidat 10.151 8.420

Cash-flow* 33.415 28.326

* Cash-flow = Resultat + Amortitzacions + Provisions
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Constituïda el 19 de juliol de 1982 com a

instrument de gestió al servei de la política de

mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Els fets més rellevants de l’activitat de la

Societat han estat els següents:

• Renovació i adaptació dels sistemes de

control d’accés dels aparcaments per al

cobrament de rotació.

• Com a fruit de la política comercial i de

màrqueting, el creixement de les hores

contractades en règim de pupil·latge, s’ha

incrementat un 8,5%, assolint-se una

ocupació per aquest concepte del 71,1%,

amb un increment de 2,8 punts respecte a

l’exercici anterior. Pel que fa referència a

vehicles en rotació horària el nombre d’hores

d’utilització s’ha incrementat, respecte a

l’exercici anterior, en un 7,8%.

• El servei municipal de grua amplia el seu

dispositiu fins un total de 65 vehicles grua, i

incorpora noves tasques com són la gestió

dels vehicles abandonats i la notificació de

denúncies.

El servei municipal de regulació de

l’aparcament en superfície (Programa AREA)

ha incorporat la regulació de les places

destinades a càrrega i descàrrega de

mercaderies.

• Execució del Pla Estratègic 2000-2003, que

en l’apartat d’inversions presenta a 31 de

desembre de 2001, obres ja finalitzades

corresponents a 5 aparcaments que han

entrat en funcionament, 8 obres en curs i 6

nous aparcaments en fase de projecte.

Dins de les línies d’actuació de la Societat,

convé destacar els següents aspectes:

Prestació de Serveis Municipals (Grua i AREA).

En l’activitat de Suport a la Circulació (Grua

Municipal) i Regulació de l’Aparcament en

Superfície (Programa AREA), cal destacar la

incorporació de les noves tasques addicionals

següents:

• S’incorpora al servei de vehicles abandonats,

a més a més de la retirada que ja es venia

realitzant, el seguiment dels procediments de

declaració d’abandonament i la gestió dels

dos dipòsits de custòdia ja existents.

• La notificació de denúncies en els dipòsits de

trànsit en realitzar-se la retirada del vehicle pel

seu titular.

• La regulació de l’estacionament per un temps

limitat en les zones reservades per a l’activitat

de càrrega i descàrrega de mercaderies. El

nombre de places regulades arriba a les 3.500

i estan situades en les zones més sensibles

de la ciutat.

La inversió efectuada durant el 2001 destinada

a la millora, renovació i ampliació d’aquests

serveis, ascendeix a 1.899 milers d’euros.

Aparcaments. En aquest exercici ha entrat en

servei l’aparcament subterrani de Porta de Sarrià

amb 256 places i els aparcaments per a residents

de Miguel Hernández i Garigliano, amb 172 i 79

places respectivament. Aquest dos últims han

estat cedits en dret d’ús en la seva totalitat.

La inversió efectuada durant l’exercici en

aquesta activitat ascendeix a 12.297 milers

d’euros i corresponen als aparcaments

esmentats, obres en curs de vuit aparcaments i

a la renovació i adequació dels sistemes de

control d’accés per al cobrament de rotació i

altres millores en els aparcaments.

Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA
Presidenta: Ima. Sra. Carme San Miguel i RuibalS
Conseller Director General: Sr. Alfredo Morales i Gonzálezetats que s’han consolidat
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Amb les inversions de 2001, el conjunt dels 46

aparcaments construïts per la Societat, des de la

seva constitució, ha suposat la creació,

d’aproximadament, 16.800 places d’aparcament,

sense incloure les obres en curs esmentades.

Les actuacions més significatives s’han centrat

en la política de màrqueting i comercial,

adequant l’oferta als diferents segments de la

demanda de pupil·latge, mitjançant el disseny

de productes requerits, i mantenint una àmplia

oferta de productes de rotació horària. Durant

l’exercici 2001, i per implantar en el curs del

2002, s’han desenvolupat les especificacions

tècniques necessàries per efectuar els

cobraments de rotació horària en fraccions de 5

minuts, en lloc dels 15 minuts actuals.

Estacions d’Autobusos. Aquesta línia d’actuació

de la Societat, encaminada a aconseguir la

regulació de parades en la ciutat de Barcelona

del transport de viatgers per carretera, és

materialitzada en l’Estació d’Autobusos

Barcelona Nord, primera estació d’autobusos en

la nostra ciutat.

En l’exercici 2001, s’han portat a terme

inversions per valor de 222 milers d’euros que

corresponen, fonamentalment, a la implantació

de nous serveis, com són el túnel de rentat,

taller i assortidor de combustible, adequació

tensió elèctrica i estudi d’implantació de noves

estacions.

Com a dades més significatives d’aquesta

activitat durant el present exercici, podem

assenyalar que el nombre d’expedicions

ascendeix a 102.744 havent-se transportat

1.949.000 viatgers. 

Consultoria. Aquest servei es materialitza en

l’assessorament tècnic, informàtic, de

màrqueting i financer en afers relacionats amb

la mobilitat i suposa un aprofitament del know-

how generat per la Societat. 
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Dades rellevants

Recursos físics 1998 1999 2000 2001

Aparcaments subterranis en explotació (núm. places)

Rius i Taulet 670 670 670 670

Avinguda Gaudí 372 372 372 372

Plaça del Sol 260 260 260 260

Torrent de l’Olla 312 312 312 312

Moll de la Fusta 341 341 341 341

Plaça Gal·la Placídia 333 333 333 333

Urgell 432 432 432 432

* Pg. Valldaura 257 257 257 257

Francesc Cambó 412 412 412 412

* Olesa-Felip II 239 239 239 239

Àngels 271 271 271 271

* Sol de Baix 211 211 211 211

Paral·lel 289 289 289 289

* Túnel de la Rovira 247 247 247 247

Ferran Casablancas 253 253 253 253

* Valldaura 337 337 337 337

Josep Tarradellas 356 356 356 356

Siracusa 253 253 253 253

* Plaça dels Porxos 302 302 302 302

* Polígon Canyelles 449 449 449 449

Hospital del Mar 516 516 516 516

Marina Port 269 269 510 510

Litoral-Port 264 264 264 264

Cinturó Litoral tram 6 630 630 630 630

Flos i Calcat 343 343 343 343

Cotxeres Sant Genis 1.075 1.075 1.075 1.075

Marina 476 476 476 476

* Palmeres 276 276 276 276

Estació del Nord 485 485 485 485

Glòries 755 755 755 755

* Font Castellana 422 422 422 422

* Onze de Setembre 272 272 272 272

Pl. Dels Arts 435 435 435 435

Claret-Maragall 351 351 351 351

Vilardell 397 397 397 397

* Verneda 300 300 300 300

* Roquetes 293 293 293 293

Museu Art Contemporani 251 251 251 251

Cotxeres de Sarrià 481 481 481 481

Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA
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Recursos físics 1998 1999 2000 2001

* Sant Martí 278 278 278 278

Tarradellas II 318 318 318 318

Jorge Manrique 298 298 298 298

Nova Icària 92 91 90 90

Francesc Layret – – 253 254

Porta Sarrià – – – 256

* M.Hernandez – – – 172

* Garigliano – – – 79

Total 15.873 15.872 16.365 16.873

Aparcaments en gestió

Superfície Collserola 182 182 182 182

Marina (Bus) 15 15 15 15

Wel·lington (Turisme + Bus) 150 150 150 150

Llacuna – 205 205 309

Subterrani: Mercat Sagrada Família 337 337 337 337

Total 684 889 889 993

Programa AREA (núm. places) 5.914 5.669 5.963 6.567

Grua d’infracció (núm. de grues) 50 50 57 65

Estació Autobusos Barcelona Nord (núm. andanes) 52 52 52 47

Zona Comercial Hospital del Mar (núm. locals) 24 24 24 24

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Aparc. subt. Rotac. horària (milers hores) 5.438 5.818 5.733 6.181

Programa AREA Rotació horària (milers hores) 7.701 7.910 7.766 8.647

Grua d’infracció (vehicles recollits) 143.758 130.529 87.424 165.388

Estació d’autobusos (milers de viatgers) 1.778 1.820 1.915 1.949

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla mitjana 557 544 537 651

Inversió (milers d’euros) 5.091 4.484 10.121 15.144

Resultat comptable (milers d’euros) 5.451 3.318 2.957 3.381

Cash-flow (milers d’euros) 7.969 8.186 7.230 8.841

* Aparcaments cedits quasi en la seva totalitat a RESIDENTS.

Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 82.481 Aparcaments 20.349

Despeses d’establiment – Estació d’autobusos i zones cials. 1.250

Immobilitzat immaterial 75.749 Transf. Program. I per serveis Ajt. 24.551

Immobilitzat material 6.363 Ingressos accessoris 359

Immobilitzat financer 369

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Total ingressos explotació 46.509

Actiu circulant 4.178

Existències – Costos

Deutors 3.238

Inversions financ. Temporals – Compres 8.306

Tresoreria 922 Personal 20.454

Ajustaments per periodificació 18 Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 6.258

Subvencions –

Total actiu 86.659 Altres despeses (47)

Provisions 1.010

Passiu Amortitzacions 4.462

Recursos a llarg termini 69.163

Total costos explot. abans financers 40.443

Fons propis abans resultats 52.452

Pèrdues i guanys de l’exercici 3.381 Resultat explotació abans financers 6.066

Subvencions de capital 1.696

Altres ingressos a distribuir 179 Ingressos financers 69

Provisions 8.897 Despeses financeres 464

Creditors a llarg termini 2.558

Resultat d’explotació 5.671

Recursos a curt termini 17.496

Ingressos extraordinaris 266

Creditors financers – Despeses extraordinàries 1.184

Creditors comercials 6.550

Altres creditors 10.462 Resultat abans impostos 4.753

Ajustaments per periodificació 484

Impost de Societats 1.372

Total passiu 86.659 Resultat de l’exercici 3.381

Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA
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La SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA és

l’empresa municipal encarregada de gestionar el

parc zoològic de la ciutat, el qual, fundat l’any

1892, és el més antic d’Espanya i un dels més

antics d’Europa. Va ser un dels zoològics que

van impulsar l’elaboració de l’Estratègia mundial

dels zoo per a la conservació (1993), de la qual

emanen els objectius bàsics de la seva activitat:

la conservació de la fauna, la reproducció

d’espècies –especialment de les que estan en

perill d’extinció més greu–, la investigació en

col·laboració amb altres entitats o institucions,

l’educació i la promoció del coneixement de la

biodiversitat. El Departament d’Educació del

Zoo és punt de referència pedagògica per a les

escoles i instituts del país. El Parc Zoològic de

Barcelona pretén que, a través d’una visita

lúdico-cultural, els ciutadans s’interrelacionin

amb els animals presents al parc per promoure

d’aquesta manera actituds de defensa de la

natura i del medi ambient.

El Parc Zoològic de Barcelona és membre de

l’Associació Ibèrica de Zoos i Aquaris (AIZA)

–que des de l’abril acull també zoològics de

Portugal, i de la qual ocupa la presidència; de

l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA) i

de la Junta Directiva d’aquesta Associació; de

l’Associació Mundial de Zoos i Aquaris (WAZA) i

de les seves diferents organitzacions sectorials,

com l’Associació Internacional d’Educadors de

Zoos (IZE); les associacions europees i

americana de veterinaris de zoos (EAZWV, EAZA

Veterinary Committee, AAZV); l’Associació

d’Horticultura Zoològica (AZH) i l’Associació

Europea per als Mamífers Marins (EAAM), entre

d’altres. El Parc Zoològic també participa en 43

dels 137 programes europeus per a espècies

amenaçades (EEP) i en coordina dos. També

participa en la cria en captivitat d’espècies

autòctones que són reintroduïdes als seus

hàbitats naturals en coordinació amb les

administracions competents de Catalunya i

Balears. El Parc Zoològic de Barcelona està

afiliat als moviments conservacionistes Fons

Mundial per a la Natura (WWF) i la Unió

Internacional per a la Conservació de la Natura

(IUCN).

El Parc Zoològic de Barcelona manté acords de

col·laboració en el camp de la recerca i de la

formació amb la Universitat de Barcelona, la

Universitat Autònoma de Barcelona, la

Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de

Saragossa. També té acords de col·laboració

científica amb entitats privades i fundacions

dedicades a la recerca i la conservació, com la

Fundació Institut Guttmann i la Fundació

Santiago Dexeus i Font.

Entre els 39 projectes, de naturalesa molt

diversa, que s’estan desenvolupant en el marc

de les esmentades col·laboracions, cal destacar,

per la seva importància per a la conservació de

les espècies amenaçades, la creació de bancs

de DNA i de cèl·lules germinals de primats, la

posada en marxa d’un banc de teixits animals i

l’inici d’un projecte de criopreservació

d’embrions. Des del punt de vista de la

necessària imbricació del Zoològic amb la

formació científica de nivell universitari del País,

també és remarcable la inclusió, com a crèdits

de lliure elecció, de diversos cursos organitzats

pel Departament d’Educació del Zoo, a les

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA

President: Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete

Gerent: Sr. Esteve Tomàs i Torrens
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SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA

universitats públiques catalanes, a partir

d’aquest curs acadèmic.

La superfície del Parc Zoològic de Barcelona és

de 12,3 ha, que es troben dintre del Parc de la

Ciutadella. A l’interior del recinte del Zoo, hi ha,

a més de les instal·lacions per allotjar les prop

de quatre-centes cinquanta espècies que acull

–la meitat de les quals es troben amenaçades

d’extinció–, diversos serveis destinats a facilitar

l’estada dels nostres visitants i també àrees

d’educació, lleure i restauració.

Durant l’any 2001, s’ha continuat treballant

segons les directrius marcades pel Consell

d’Administració, i el Parc continua la renovació

de les seves instal·lacions i dels seus

programes seguint criteris de conservació i

sostenibilitat. La recerca i l’educació han

merescut un èmfasi especial, amb l’inici o

continuació, com ja s’ha mencionat, de

nombrosos projectes d’investigació en camps

d’estudis nous i prometedors. D’altra banda,

també s’ha continuat dedicant una atenció

especial a les infrastructures i serveis per als

visitants, especialment els de restauració, que

han estat objecte d’importants remodelacions i

ampliació d’ofertes. El Zoo continua la seva

preparació per afrontar adequadament el seu

trasllat quan aquest es decideixi.
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Dades rellevants

Col·lecció zoològica 1998 1999 2000 2001

Nombre d’espècies

Mamífers 116 116 109 105

Aus 134 130 139 146

Rèptils 113 108 97 110

Amfibis-invertebrats 16 18 12 13

Peixos 64 64 60 50

Total 443 436 417 421

Nombre d’exemplars

Mamífers 598 782 753 742

Aus 880 1.012 796 1.007

Rèptils 440 610 521 610

Amfibis-invertebrats 116 199 115 85

Peixos 5.569 5.360 5.459 6.036

Total 7.603 7.963 7.644 8.480

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Total visitants de pagament 815.015 820.991 850.292 870.913

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla mitjana equivalent (persones/any) 131 142 135 137

Inversió (milers d’euros) 992 625 1.040 920

Resultat comptable (milers d’euros) 0 16 24 42

Cash-flow (milers d’euros) 565 631 685 720

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 5.544 Taquilles 5.374

Escola 492

Despeses d’establiment – Zoo-club 757

Immobilitzat immaterial 96 Terrari 174

Immobilitzat material 5.444 Concessions i botigues 943

Immobilitzat financer 4 Altres 198

Deutors a llarg termini – Transf. Program. I per serveis Ajt. 1.184

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 2.904 Total ingressos explotació 9.123

Existències 85 Costos

Deutors 1.320

Inversions financ. Temporals 1.185 Consums 696

Tresoreria 307 Personal 5.292

Ajustaments per periodificació 7 Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 2.599

Subvencions 90

Total actiu 8.449 Altres despeses 45

Provisions –

Passiu Amortitzacions 678

Recursos a llarg termini 6.636 Total costos explot. abans financers 9.400

Fons propis abans resultats 2.060

Pèrdues i guanys de l’exercici 42 Resultat explotació abans financers (277)

Subvencions de capital 2.391

Altres ingressos a distribuir – Ingressos financers 62

Provisions 1.470 Despeses financeres 65

Creditors a llarg termini 673

Resultat d’explotació (280)

Recursos a curt termini 1.812

Ingressos extraordinaris 372

Creditors financers – Despeses extraordinàries 49

Creditors comercials 888

Altres creditors 557 Resultat abans impostos 42

Ajustaments per periodificació 367

Impost de Societats –

Total passiu 8.448 Resultat de l’exercici 42

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA
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Informació Cartogràfica i de Base, SA, Societat

Privada Municipal, fou constituïda a Barcelona

l’1 de desembre de 1983. Amb la finalitat

d’adequar el nom i l’objecte social als nous

serveis acordats pel Consell Plenari de

l’Ajuntament en sessió de 6 d’octubre de 1995,

s’ha procedit al canvi de denominació social

passant a anomenar-se Informació i

Comunicació de Barcelona, SA.

Constitueix l’objecte social de la Societat la

realització dels següents fins:

a) Creació i actualització de conjunts

d’informació, ja siguin alfanumèrics o

gràfics.

b) Tractament d’informació i, especialment,

aquells processos informàtics o manuals

que puguin ésser d’interès per al Municipi

de Barcelona.

c) Elaboració d’instruments de tractament

d’informació, siguin informàtics o no.

d) Gestió de serveis de radiodifusió i

telecomunicació, per ones, cable o

qualsevol altre mitjà.

e) Gestió i elaboració d’instruments per a la

difusió d’informació ciutadana, executant els

treballs necessaris per a la millora i

optimització de les relacions entre els

ciutadans, les empreses, les entitats, les

institucions i el municipi de Barcelona.

f) Participació de manera conjunta amb altres

Administracions públiques o persones

jurídiques privades en la gestió de serveis

d’aquesta naturalesa, mitjançant qualsevol

de les formes admeses en dret.

g) Prestació de serveis de consultoria,

assessorament, estudis i projectes

relacionats amb les matèries objecte de la

Societat, tant per a entitats públiques com

privades.

h) Tasques auxiliars de les anteriorment

esmentades, així com la formació i

entrenament tècnics o assessorament en les

mateixes matèries.

Vistes les diferents línies d’actuació i d’acord

amb l’objecte social s’han desenvolupat els

següents objectius:

• Dur a terme el seguiment dels tràmits

necessaris per a la legalització de BTV.

• Adequar BTV als nous condicionants

tecnològics i al nou marc legal (televisió

digital terrestre).

• Mantenir la política d’impulsió de la

sintonització del Canal 39 en bones

condicions a la ciutat de Barcelona.

• Aprofundir i completar els continguts i la

imatge de BTV en la línia d’incidir en la

informació i divulgació de serveis als

ciutadans i de millorar la capacitat

participativa de la televisió.

• Continuar la relació i millorar la coordinació

amb les entitats de Districte que formen part

de la Coordinadora Barcelona Comunicació,

dotant a la televisió d’una estructura de

producció descentralitzada en tots els

districtes de la ciutat.

• Consolidar l’estratègia de venda d’espais

publicitaris i de patrocini així com de material

audiovisual propi.

• Col·laborar amb el Consell de l’Audiovisual

de Catalunya (CAC) per la senyalització de

programes d’acord amb les directives

europees.

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM

President: Im. Sr. Ernest Maragall i Mira

Director General: Sr. Joan Tapia i Nieto
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• Impulsar la publicació del diari digital “Diari de

Barcelona” a través d’Internet, com un mitjà

públic d’informació i comunicació, que a mig

termini s’ha de convertir en un nou instrument

multimèdia de la ciutat.

• Mantenir la presència al Consorci de

Comunicació Local, fer el seguiment de

Freqüència Barcelona i vetllar pels continguts

sobre Barcelona.

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Barcelona Televisió

Hores totals emeses 5.876 5.876 5.883 5.893

Hores d’emissió diàries 16 16 16 16

Serveis informatius (*)

Informatius 1.164 1.164 1.256 1.320

Nits temàtiques 480 480 513 616

Magazine 3.480 3.480 3.414 3.397

Debats 52 78 49 65

L’Entrevista de Joan Barril 132 132 104 104

Altres programes 568 542 547 391

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 15 15 15 12

Inversió (milers d’euros) 433 529 210 197

Resultat comptable (milers d’euros) (565) (84) – 24

Cash-flow (milers d’euros) (102) 325 301 423

* Hores emeses.

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 784

Despeses d’establiment – Serveis facturats 556

Immobilitzat immaterial 39 Transf. Program. I per serveis Ajt. 6.791

Immobilitzat material 736 Altres transferències –

Immobilitzat financer 9 Altres ingressos 13

Deutors a llarg termini – Variació existències –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 1.936 Total ingressos explotació 7.360

Existències – Costos

Deutors 282

Inversions financ. Temporals – Variació d’existències 82

Tresoreria 1.608 Personal 613

Ajustaments per periodificació 46 Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 5.594

Subvencions –

Total actiu 2.720 Altres despeses 801

Provisions 9

Passiu Amortitzacions 399

Recursos a llarg termini 1.867 Total costos explot. abans financers 7.498

Fons propis abans resultats 1.416 Resultat explotació abans financers (138)

Pèrdues i guanys de l’exercici 24

Subvencions de capital 427 Ingressos financers 1

Altres ingressos a distribuir – Despeses financeres 87

Provisions –

Creditors a llarg termini – Resultat d’explotació (224)

Recursos a curt termini 853 Ingressos extraordinaris 290

Despeses extraordinàries 42

Creditors financers –

Creditors comercials 642 Resultat abans impostos 24

Altres creditors 211

Ajustaments per periodificació – Impost de Societats –

Total passiu 2.720 Resultat de l’exercici 24

Informació i Comunicació de Barcelona, SA, SPM
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Constituïda el 14 de juny de 1988 per acord

unànime del Consell Plenari de l’Ajuntament de

Barcelona, té per objecte la gestió i

manteniment de les grans instal·lacions

olímpiques de la ciutat: el Palau dels Esports,

el Velòdrom d’Horta, el Palau Sant Jordi i

l’Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys.

La finalitat de Barcelona Promoció, SA és

obtenir la màxima rendibilitat social i

econòmica de les instal·lacions que té

encomanades al seu càrrec.

En data 30 de març de 2001, el Consell Plenari

de l’Ajuntament acordà donar a l’Estadi

Olímpic de Montjuïc la denominació d’Estadi

Olímpic de Montjuïc Lluís Companys en honor

del qui fou President de la Generalitat de

Catalunya. Així mateix, en data 6 de juliol es

realitzà l’acte institucional, a la Llotja del propi

Estadi, de canvi de l’esmentada denominació.

Des del punt de vista de l’activitat, l’any 2001

ha estat un bon any en línies generals. Així

mateix, ha estat un any amb un bon nombre

d’actes singulars i importants. En aquest

sentit, podem destacar, entre d’altres, els que

segueixen:

Al Palau Sant Jordi s’hi ha celebrat el concert

“25 Anys de Duets” amb motiu del 25è.

aniversari del Diari Avui; l’inici de la gira

mundial de Madonna, amb el seu espectacle

“Drowned World Tour” després de sis anys

sense concerts en directe; el concert

d’homenatge al mestre Bardagí

“Serrat&Sabina, sense Bardagí”; els tres

concerts d’Alejandro Sanz amb el seu treball

“El alma al aire”; la presentació mundial del

Fiat “Stilo” davant els concessionaris de la

marca i la premsa especialitzada; el “Master

Nobel de Tenis” i el “VI Campionat

Internacional Aleví de Futbol 7”.

A l’Estadi Olímpic i l’Esplanada de l’Anella

Olímpica s’han realitzat l’acte de cloenda del

Centenari del RCD Espanyol de Barcelona, la

“Festa del Futbol”, així com la “VI Festa dels

Súpers”, aquesta darrera amb una participació

de 335.000 persones. També cal fer esment 

a l’acte promocional del “Masters del Deporte

de Johnnie Walker de Golf” amb la construcció

del corresponent green i una exhibició de golf.

El Palau dels Esports ha estat adaptat a partir

del mes de novembre en un espai per a la

realització de musicals de gran format, el

Barcelona Teatre Musical-Palau dels Esports,

en col·laboració amb les empreses CiE España

i Focus. Per a iniciar el projecte s’ha

representat el musical “Notre-Dame de Paris”.

Abans, però, Manolo García, amb la

presentació de “Nunca el tiempo es perdido”,

va assolir el rècord d’espectadors d’un cantant

en una mateixa gira al Palau dels Esports

(30.568 assistents en els quatre concerts

realitzats).

Al Velòdrom d’Horta, a més de les activitats

habituals, ha obert les seves portes durant el

mes de desembre “Expoauto”, exposició

permanent de vehicles d’ocasió.

El nombre d’actes de l’any 2001 ha estat de

319 (enfront els 309 de l’any 2000). Quant al

SPM Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques, SA

President: Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas

Director General: Sr. Jordi Vallverdú i Gimeno
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nombre d’espectadors i participants, la xifra

total segueix en sintonia amb les assolides des

de 1997 (1.954.967 l’any 2001 enfront

2.020.764 l’any 2000).

Les fires i exposicions aporten un 9,40% sobre

el total d’activitat, el futbol aporta un 8,78%,

els concerts de música un 7,52% i els

espectacles familiars el 5,96%. Pel que fa a

Notre-Dame de Paris ha aportat un 12,23% del

total de l’activitat. Quant als espectadors, el

26,28% del total corresponen a activitats de

futbol, el 19,84% a espectacles o activitats

familiars, el 15,98% a concerts de música i el

10,68% a fires i exposicions.

El RCD Espanyol de Barcelona ha celebrat

durant l’any un total de 24 partits a l’Estadi

Olímpic (21 de Lliga, 2 de Copa del Rei i el

Ciutat de Barcelona de Futbol). Així mateix,

aquestes activitats han aportat 427.200

espectadors (el 46,95% del total d’espectadors

i participants en activitats a l’Estadi i el

21,85% del total d’espectadors de l’any 2001).

Els Barcelona Dragons, equip de futbol

americà que participa a la NFL-Europe, ha

jugat durant l’any 2001 els cinc partits de lliga

regular a l’Estadi Olímpic amb una aportació

de 47.856 espectadors (9.571 espectadors de

mitjana per partit), arribant a la World Bowl

després d’una esplèndida temporada, però

perdent aquesta davant els Berlin Thunder a

l’Amsterdam Arena.

L’atletisme ha estat present amb la realització

del Gran Premi Geologistics d’Atletisme, els

XIX Jocs Atlètics Maristes i la XXIII Cursa de El

Corte Inglés.

Aquest any, el món del motor ha aportat

36.250 espectadors (l’1,85% del total

d’espectadors) amb el XXIV Trial Indoor Solo

Moto, el III Enduro Indoor i el XII Supercròs

Internacional de Barcelona, proves totes 

elles organitzades per RPM Racing (Grup

Alesport).

Així mateix, al Palau dels Esports se celebraren

el II Campionat d’Espanya de Balls de Saló-10

Balls l’11 de febrer i el Campionat del Món

Senior de Ball Llatí el 29 de setembre.

Pel que fa a l’activitat musical, l’any 2001 ha

estat un molt bon any. La totalitat d’activitats

musicals aporten 73 actes en el conjunt

d’instal·lacions (incloses les representacions

del musical de gran format Notre-Dame de

Paris al Barcelona Teatre Musical-Palau dels 

Esports) amb 378.546 espectadors (un 19,36%

sobre el total d’espectadors de l’any).

D’aquestes activitats, 24 han estat concerts de

música, 6 funcions d’espectacles de dansa

moderna i 43 espectacles musicals de gran

format.

En aquest apartat, a més dels citats amb

anterioritat, cal fer especial esment als

concerts realitzats al Palau Sant Jordi com el

concert d’Eric Clapton celebrat el 25 de febrer

davant 18.000 espectadors; la constatació com

a fenomen de masses del grup Estopa que

actuà el 9 de maig davant un Sant Jordi ple de

gom a gom; el III Mega Aplec Dance de Flaix

FM que convocà 31.000 assistents l’11 de

maig (acte non-stop de les 17:00 hores de la

tarda a les 5:00 de la matinada següent), el

“Frock and Roll” a benefici de la Mandela

Children’s Found que tingué lloc el 30 de juny

amb la participació, entre d’altres, de Bono,

Wyclef Jean, Elle Macpherson i Naomí

Campbell; la presentació en concert únic a

Espanya del disc “All that you can’t leave

behind”d’U2 el 8 d’agost davant 18.000

espectadors i la gira “Excite Tour” del grup

Depeche Mode el 13 d’octubre amb totes les

entrades exhaurides.

SPM Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques, SA
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Així mateix, durant el mes de juny es

realitzaren al Palau Sant Jordi 6

representacions de l’espectacle de dansa

irlandesa “The Show” de la companyia

Riverdance.

També han actuat al Palau Sant Jordi durant

aquest any Tom Jones, Eros Ramazzotti, Ana

Belén&Victor Manuel i Roxette.

El Palau dels Esports ha acollit, a més dels

quatre ja esmentats de Manolo García, els

concerts de Jarabe de Palo i el de Paulina

Rubio i Café Quijano, ambdós al mes de

setembre. Pel que fa al Velòdrom d’Horta es va

realitzar el concert Musik@rt el 13 de juliol.

Durant l’any 2001, s’han realitzat un total de 19

actes familiars amb 387.830 espectadors o

participants (el 19,84% del total d’espectadors

i participants de 2001). Aquests han estat les

10 funcions del Circ de Moscú sobre gel al

Palau dels Esports, “Aventuras en la Selva” de

Walt Disney sobre hielo al Palau Sant Jordi i

les dues jornades de la VI Festa dels Súpers.

En relació als actes diversos, es produeix un

manteniment en relació a l’any 2000 (161 actes

l’any 2001 enfront els 163 actes l’any 2000). Es

manté, doncs, el notable increment en relació a

anys precedents, molt vinculat a la realització

d’espots i filmacions publicitàries, tot

incrementant-se el nombre de participants a

aquests (427.613 l’any 2001 per 382.676 l’any

2000). A més de la ja esmentada presentació al

Palau Sant Jordi del Fiat “Stilo”, hem de

referir-nos a la celebració de dos actes

multitudinaris amb presència internacional: el

“Tech-Ed 2001 Party” de Microsoft al mes de

juliol (8.000 assistents) i la Convenció d’UMTS

el mes d’octubre (10.500 participants). D’altres

actes de transcendència han estat les festes i

sopars del 50è aniversari de l’empresa

Encofrados J. Alsina, del 50è. aniversari de

Condis, l’acte de celebració de l’Any

Internacional del Voluntariat organitzat per

l’Incavol, el sopar commemoratiu del 600

aniversari de l’Hospital de la Santa Creu i Sant

Pau i el Sopar de Gala del Congrés

Internacional de les Joves Cambres.

Les fires i exposicions aporten durant l’any

2001 el 10,68% (208.865 participants) del total

de públic de les activitats de Barcelona

Promoció i les trobades de caire religiós el

4,33% (84.632 participants). En l’apartat de

fires i exposicions cal fer esment a la

consolidació del Saló Català del Calçat per a

Professionals, així com la realització de dues

fires puntuals com Expodonna i Funeralia. Pel

que fa a les activitats de caire religiós les

diferents instal·lacions han acollit trobades de

les religions Catòlica, Evangèlica i dels

Testimonis Cristians de Jehovà. Com a novetat

s’ha de fer esment a la utilització del Velòdrom

d’Horta per a les activitats de l’Església

Metropolitana Betània.

En relació a les inversions realitzades, cal

destacar la posta en marxa del Club Isozaki, de

les cuines centrals i del Restaurant Self-

Service Barcelona’92 al Palau Sant Jordi, així

com del Restaurant l’Olympic Sports Cafè i les

millores de bars de públic a l’Estadi Olímpic.

Aquestes inversions, així com la ja

pràcticament enllestida del Club Gaudí al Palau

Sant Jordi han estat realitzades per Aramark,

empresa concessionària dels serveis de bar.

A aquestes importants millores d’espais i

serveis, cal afegir les realitzades per Barcelona

Promoció com han estat la dotació de

butaques per a les Llotges i Platea del

Barcelona Teatre Musical-Palau dels Esports i

el nou mòdul de taquilles d’aquesta

instal·lació. També s’estan finalitzant els

treballs de reconversió d’un dels magatzems

SPM Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques, SA
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de sota-grada del Palau Sant Jordi en sala per

a activitats (futura Sala David Stern) i la

instal·lació d’un montacàrregues al passadís

perimetral nord per tal d’incorporar com a

magatzem l’espai sota la pista principal del

Palau Sant Jordi.

Per altra banda, la Euroleague va finalitzar les

obres de les seves noves oficines al Palau Sant

Jordi durant el mes de gener de 2002.

Per finalitzar, cal ressaltar dues grans notícies

per als propers anys: l’anunci de que els MTV

Europe Awards corresponents a l’any 2002 es

realitzaran al Palau Sant Jordi (amb una

audiència televisiva potencial de mil milions de

persones) i la concessió de la Final Four de

Bàsquet de 2003 a Barcelona.

SPM Barcelona Promoció Instal·lacions Olímpiques, SA
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Palau dels Esports

Actes esportius 28 15 23 12

Actes musicals 27 45 17 49

Actes diversos 8 3 6 16

Actes familiars 0 0 13 10

TOTAL ACTES 63 63 59 87

ESPECTADORS 177.138 156.443 162.053 146.891

Velòdrom d’Horta

Actes esportius 7 9 12 7

Actes musicals 0 0 1 1

Actes diversos 1 7 12 8

TOTAL ACTES 8 16 25 16

ESPECTADORS 46.942 59.514 116.671 113.208

Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys

Actes esportius 32 39 39 36

Actes musicals 4 17 5 0

Actes familiars 0 2 2 2

Actes diversos 52 38 44 47

TOTAL ACTES 88 96 90 85

ESPECTADORS 745.907 1.094.124 1.002.506 909.850

Palau Sant Jordi

Actes esportius 4 20 7 11

Actes musicals 20 27 16 23

Actes diversos 25 91 101 90

Actes familiars 81 10 11 7

TOTAL ACTES 130 148 135 131

ESPECTADORS 1.037.851 1.003.111 739.534 785.018

Total Actes Barcelona Promoció

Actes esportius 71 83 81 66

Actes musicals 51 89 39 73

Actes diversos 142 139 163 161

Actes familiars 25 12 26 19

TOTAL ACTES 289 323 309 319

TOTAL ESPECTADORS 2.007.838 2.313.192 2.020.764 1.954.967

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 41 40 41 42

Inversió (milers d’euros) 451 108 619 487

Pròpia 451 108 319 186

Per compte de l’Ajuntament – – 300 301

Resultat comptable (milers d’euros) 216 174 270 179

Cash-flow (milers d’euros) 733 397 367 306
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 922 Activitats esportives 977

Activitats musicals 959

Despeses d’establiment – Activitats comercials 676

Immobilitzat immaterial – Altres activitats 676

Immobilitzat material 922 Filmacions i publicitat 90

Immobilitzat financer – Concessions 814

Deutors a llarg termini – Exclusives de venda 796

Despeses a distribuir – Altres ingressos 176

Actiu circulant 5.666 Total ingressos explotació 5.164

Existències – Costos

Deutors 1.529

Inversions financ. temporals 3.607 Compres 170

Tresoreria 396 Personal 1.577

Ajustaments per periodificació 134 Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 2.963

Subvencions –

Total actiu 6.588 Altres despeses –

Provisions 176

Passiu Amortitzacions 127

Recursos a llarg termini 4.452 Total costos explot. abans financers 5.013

Fons Propis abans resultats 4.273 Resultat explotació abans financers 151

Pèrdues i guanys de l’exercici 179

Subvencions de capital – Ingressos financers 190

Altres Ingressos a distribuir – Despeses financeres 5

Provisions –

Creditors a llarg termini – Resultat d’explotació 336

Recursos a curt termini 2.136 Ingressos extraordinaris 23

Despeses extraordinàries 84

Creditors financers –

Creditors comercials 1.814 Resultat abans impostos 275

Altres creditors 322

Ajustaments per periodificació – Impost de Societats 96

Total passiu 6.588 Resultat de l’exercici 179
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Constituïda el 19 de desembre de 1986,

Barcelona Activa és l’Agència de

Desenvolupament Local de Barcelona,

l’instrument per al disseny i execució de les

polítiques de l’Ajuntament de Barcelona

referents a la promoció econòmica, l’ocupació,

la cooperació empresarial i el foment de

l’esperit emprenedor.

L’any 2001 ha estat l’any en el que Barcelona

Activa ha consolidat el seu posicionament

nacional i internacional com a referent en els

programes de creació d’empreses i suport a la

iniciativa emprenedora. En aquest sentit la xarxa

de grans ciutats Europees Eurociutats va

atorgar a Barcelona Activa el premi Estratègies

Urbanes Innovadores per la integració de

serveis, innovació i trajectòria dels programes

de Barcelona Activa per promoure l’esperit

emprenedor. L’any 2001, per altre part ha

suposat, en l’àmbit de la promoció econòmica

de Barcelona la posada en marxa del servei

Barcelona Negocis, amb el que Barcelona

Activa ha triplicat les consultes ateses en

matèria de promoció econòmica exterior. Aquest

any, la societat ha presentat projectes a totes

les convocatòries ordinàries del Departament de

Treball de la Generalitat de Catalunya; a la

Iniciativa Europea Equal amb el projecte

“Passarel·les cap a l’Ocupació”; al tram local de

l’Objectiu 3 del Ministerio de Administraciones

Públicas amb el projecte “Ocupació i empreses

de qualitat i amb sentit de futur”; a la

Convocatòria de Pactes Territorials del

Departament de Treball de la Generalitat de

Catalunya amb el Pacte Local per a l’Ocupació

de Barcelona; i a la convocatòria de Programas

Experimentales del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales amb el projecte “Empleo de

calidad y con sentido de futuro”. Finalment,

l’any 2001 ha suposat la posada en marxa de la

iniciativa del Dia de l’Emprenedor que

organitzada amb la participació de Barcelona

Emprèn, Esade, Federació de Cooperatives de

Treball de Catalunya, Federació de Societats

Laborals de Catalunya, la Universitat de

Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,

Universitat Politècnica de Catalunya, Iese, la

Salle, i First Tuesday va congregar durant tot el

dia al Palau de Congressos de Catalunya més

de 2.500 emprenedors i emprenedores, i 50

ponents de reconegut prestigi en les 40

activitats que s’hi van organitzar.

Barcelona Activa, per tal d’oferir una atenció

personalitzada als seus usuaris compta amb

una estructura descentralitzada que afavoreix la

definició d’itineraris personalitzats per a

l’entrada o retorn al mercat de treball i per a la

creació de noves empreses. Barcelona Activa va

atendre l’any 2001 un total de 77.974 usuaris,

va acompanyar 1.589 nous projectes

empresarials, va realitzar accions de divulgació

tecnològica per a 36.483 persones i va acollir

136 empreses, les quals van estar instal·lades

als seus vivers i centres d’empresa.

• El Servei per a l’Ocupació, en els seus

diferents àmbits, ha atès 19.014 persones que

busquen millorar la seva situació laboral,

mitjançant accions d’informació, orientació,

formació i experiència.

• Al mateix temps, el Servei d’Atenció als

Emprenedors ha atès 11.800 persones, que

van adreçar-se a Barcelona Activa per

Barcelon ctivaa
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demanar informació i assessorament en

matèria de creació d’empreses.

• Per la seva part, 433 petites empreses i

microempreses han participat en accions

promogudes pel Servei a l’Empresa des de la

seva Plataforma de Relacions Empresarials

del Fòrum Nord.

• El Servei de Promoció Econòmica va atendre

quasi 1.500 consultes d’empreses i

institucions interessades en els projectes de

la ciutat de Barcelona des de la perspectiva

de la promoció econòmica.

L’estratègia municipal de la Ciutat del

Coneixement es concreta en matèria de

promoció econòmica i ocupació en la

necessitat de promoure un entorn local

proactiu, facilitar la creació i la instal·lació de

noves empreses a la ciutat, disposar d’uns

recursos humans preparats i adaptats a les

noves necessitats i facilitar un accés universal

a les noves tecnologies i a les seves

aplicacions per tal de reduir el risc de divisió

digital. En aquest sentit Barcelona Activa ve

desenvolupant un conjunt de projectes que

tenen com a objectiu adaptar la ciutat, els

seus professionals i les seves empreses a les

necessitats de la societat del coneixement:

• Barcelonanetactiva, portal de serveis i

continguts per emprenedors ha seguit

augmentant la seva comunitat virtual

d’empreses i emprenedors assolint a

desembre de 2001 la xifra de 2.089

emprenedors membres de la seva comunitat

virtual

• El programa d’alfabetització digital

Cibernàrium ha assolit durant l’any 2001 el

seu usuari número 100.000, consolidant una

línia de divulgació del món d’internet i les

seves implicacions per a les empreses, els

professionals i els estudiants. El Cibernàrium

ha ofert durant el 2001 un total de 20.528

hores de formació en noves tecnologies 

• El servei Barcelona Negocis, un espai de

serveis innovador d’informació i suport per a

les empreses, professionals i institucions que

vulguin instal·lar-se o fer negocis a Barcelona,

ha rebut des del mes de març i fins a 31 de

desembre un total de 1.410 consultes a través

de la web, i 294 visites de diferents

delegacions.

• Finalment s’ha estat dotant de continguts el

projecte Ciutat de les Noves Ocupacions, el

centre d’excel·lència sobre el futur del treball i

les noves ocupacions que es posarà en marxa

a la tardor del 2002. 

SPM Barcelona Activa, SA
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Implantació d’empreses

Instal·lades Vivers i Centre Empreses 111 114 131 136

Empreses acompanyades 1.360 1.289 1.442 1.589

Servei d’atenció als emprenedors

Usuaris atesos 11.517 11.585 12.190 11.800

Emprenedors i emprenedores acompanyats 2.225 – – 2.070

Projectes empresarials acompanyats – 1.289 1.442 1.589

Projectes Dones emprenedores – – – 220

Servei per l’ocupació

Usuaris atesos 24.427 22.801 16.362 19.014

Contractes realitzats en programes experiencials – 1.271 1.310 1.448

Accions formatives (contínua i ocupacional)

Núm. d’accions 309 542 297 120

Núm. d’hores 90.885 287.901 151.995 54.188

Núm. d’alumnes 7.094 9.215 4.865 1.748

Projectes singulars

Participants en Barcelonanetactiva – 1.042 896 1.892

Consultes en la web de Barcelona Negocis – – – 1.140

Participants en Cibernàrium – 27.933 42.427 36.483

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 57 58 66 75

Inversió (milers d’euros) 2.602 3.630 1.034 2.759

Pròpia 186 853 853 2.320

Per compte de l’Ajuntament 2.416 2.777 181 439

Resultat comptable (milers d’euros) 6 30 (715) 204

Cash-flow (milers d’euros) 685 601 (114) 827

• L’índex de supervivència de les empreses instal·lades a Barcelona Activa és d’un 80%.

• El percentatge de dones participants en els programes d’ocupació és d’un 57%, i en el conjunt de les activitats

realitzades un 52%.

SPM Barcelona Activa, SA
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 7.833

Despeses d’establiment – Lloguers i serveis vivers 1.462

Immobilitzat immaterial 348 Transf. Program. I per serveis Ajt. 6.545

Immobilitzat material 7.350 Transferències rebudes per formació 8.014

Immobilitzat financer 135 Gestió de programes específics –

Deutors a llarg termini – Altres ingressos –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 14.445 Total ingressos explotació 16.021

Existències 24 Costos

Deutors 14.295

Inversions financ. temporals 50 Compres 241

Tresoreria 40 Personal 9.872

Ajustaments per periodificació 36 Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 5.545

Subvencions –

Total actiu 22.278 Altres despeses –

Provisions 37

Passiu Amortitzacions 623

Recursos a llarg termini 12.639 Total costos explot. abans financers 16.318

Fons Propis abans resultats 1.928

Pèrdues i guanys de l’exercici 204 Resultat explotació abans financers (297)

Subvencions de capital 4.441

Altres Ingressos a distribuir 5.949 Ingressos financers 18

Provisions 64 Despeses financeres 183

Creditors a llarg termini 53

Resultat d’explotació (462)

Recursos a curt termini 9.639

Ingressos extraordinaris 770

Creditors financers 158 Despeses extraordinàries 83

Creditors comercials 1.746

Altres creditors 707 Resultat abans impostos 225

Ajustaments per periodificació 7.028

Impost de Societats 21

Total passiu 22.278 Resultat de l’exercici 204

SPM Barcelona Activa, SA
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La creació de la societat privada municipal Pro

Nou Barris, SA va ésser aprovada el dia 12 de

juliol de 1996 pel Consell Plenari de

l’Ajuntament de Barcelona. El dia 7 d’abril de

1997 es va formalitzar la seva constitució,

mitjançant escriptura pública autoritzada.

Així doncs, l’empresa ha desenvolupat les seves

diferents activitats i projectes durant el període

comprés des de l’abril de 1997 fins a

l’actualitat.

Aquesta empresa té naturalesa de societat

privada municipal, el seu capital social és de 60

milers d’euros totalment subscrit i desemborsat

per l’Ajuntament de Barcelona.

El seu objecte social és, segons determina

l’article segon dels seus Estatuts, dur a terme

totes les actuacions de regeneració urbana

necessàries per a la rehabilitació dels espais

compresos en el Districte de Nou Barris que li

encarregui l’Ajuntament de Barcelona en el marc

de la seva programació plurianual d’inversions.

En el marc d’aquestes actuacions, la societat

actua, per acord del Consell Plenari de

l’Ajuntament de Barcelona de data 25 d’abril de

1997, com a beneficiària de les expropiacions

necessàries per a l’execució del seu objecte

social, i a més per resolució del Regidor del

Districte de Nou Barris, té encarregada la gestió

dels expedients de declaració de ruïna, tant

ordinària com imminent, que es produeixin en el

territori de la Zona Nord del Districte (que inclou

els barris de Roquetes, Torre Baró, Vallbona i

Ciutat Meridiana).

Els diferents projectes i intervencions

urbanístiques que l’empresa ha executat, per

encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, durant

l’any 2001 són reflex de les prioritats que es

desprenen del Pla d’Actuació Municipal. Així,

aquest any s’ha caracteritzat per la posada en

marxa d’un gran nombre d’actuacions que s’han

d’executar durant l’actual mandat i per la

conclusió de les que ja s’havien iniciat amb

anterioritat. També s’ha iniciat la tramitació

administrativa de vuit nous projectes.

Així doncs, durant aquest any, s’han finalitzat

les obres de remodelació dels sectors C i D

dels espais interiors del carrer Lorena, la

millora de l’accessibilitat del carrer Alcántara

amb la instal·lació d’un sistema d’ascensors i

la remodelació integral del carrer; les obres

d’urbanització dels espais interiors de l’illa

que conformen els carrers Andreu Nin, Rio de

Janeiro i Manuel Sanchis Guarner i la

urbanització d’una nova plaça sota la planta

fotovoltàica al barri de Vallbona. També han

conclòs les obres d’ampliació de l’avinguda

Vallbona i del seu lligam amb el barri de Torre

Baró mitjançant la urbanització del Torrent de

la Mare de Déu. La suma d’aquestes obres

han significat la renovació d’un total de

35.000 m2.

En referència a les actuacions en equipaments

públics, s’han conclòs les obres

d’insonorització del centre cívic de “Les

Basses”. També han finalitzat les obres

complementàries d’instal·lació de diferents

elements de mobiliari urbà en els nous espais

urbanitzats del Districte. 

Pro Nou Barris, SA
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Estan en fase d’execució, les obres de

remodelació de les places de Torre Llobeta,

Isabel de Villena, Francesc Layret i de la primera

fase d’Àngel Pestaña. Les obres de remodelació

del passeig de Valldaura (tant en el sector entre

la plaça Karl Marx i el passeig de Fabra i Puig

com en el sector entre la plaça Llucmajor i

l’avinguda Rio de Janeiro), les del carrer

Cartellà, Santa Fe, Subirats, Argullós, les dels

espais interiors de l’illa que delimiten els carrers

Antonio Machado, Miguel Hernández i la ronda

de la Guineueta Vella al barri de Canyelles i la

remodelació de diferents carrers del barri de

Vilapicina. 

El total de superfície d’intervenció urbanística

en execució és de 83.427 m2.

Pel que fa a la construcció de nous

aparcaments, han finalitzat les obres dels de

Torre Llobeta, Francesc Layret, Àngel Pestaña,

Canyelles i Garigliano; dels que l’empresa ha fet

la direcció de les obres. 

En relació als aparcaments dels que l’empresa

realitza la gestió directa de la seva construcció i

explotació, segons acord del Consell Plenari de

juliol del 2000, s’estan construint els de

Vallcivera, Marne i Pablo Iglesias.

Durant el darrer trimestre de l’any 2001 s’ha

procedit a la licitació dels projectes de la

segona fase del Parc Central de Nou Barris,

dels espais interiors de Deià i del sector

corresponent als interiors de Miguel Hernández i

Federico Garcia Lorca al barri de Canyelles i de

la segona fase d’urbanització de la plaça Àngel

Pestaña.

Referent a noves actuacions en equipaments

s’han licitat les obres d’una nova fase de la

rehabilitació de la Seu del Districte i del futur

equipament de Ca n’Ensenya, de l’habilitació

d’una escola bressol en el CEIP Tibidabo i les

de l’adequació de les ECAS a diferents escoles

del Districte.

En matèria de gestió de sòl, l’activitat de

l’empresa durant l’any 2001, s’ha articulat al

voltant de dos apartats diferenciats: 

• Per un costat la gestió de sis Unitats

d’Actuació (U.A.) corresponents als diversos

Plans Especials de Reforma Interior en marxa,

i que s’executen pel sistema de cooperació

• I les actuacions urbanístiques es

desenvolupen pel sistema d’expropiació. Dins

d’aquestes últimes, s’ha de particularitzar, pel

seu volum, les que corresponen a l’actuació

de la segona fase del Parc Central de Nou

Barris.

Pel que fa a la gestió d’Unitats d’Actuació pel

sistema de cooperació, Pro Nou Barris, SA, té

encarregades per acord del Consell la gestió

integral de les U.A. núm. 1 i 2 del PERI de

Porta, les U.A. núm. 2 i 3 del PERI de

Vilapicina-Torre de l’Aigua, la U.A. núm. 21 del

PERI de Roquetes i la U.A. núm. 30 de

Prosperitat.

Durant aquest any s’ha procedit a la redacció i a

la seva tramitació fins a la seva aprovació

definitiva del projecte de reparcel·lació de la

U.A. núm. 1 de Porta, i el projecte de

reparcel·lació de la U. A. núm. 30 de

Prosperitat. Ambdues es troben en tràmit

d’inscripció al Registre de la Propietat. 

Per altra part, s’ha conclòs la del projecte de

reparcel·lació de la U.A. núm. 3 de Vilapicina,

d’iniciativa privada, i s’ha aprovat inicialment el

de la U.A. 21 de Roquetes també d’iniciativa

privada.

La U.A. 2 de Vilapicina, també d’iniciativa

privada, es troba en fase d’execució, havent-se
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percebut les corresponents quotes

d’urbanització per fer front als pagaments

d’indemnitzacions econòmiques substitutòries

d’edificabilitat i dels costos d’urbanització.

Finalment, la U.A. núm. 2 de Porta, d’iniciativa

pública, s’ha acomplert la fase de recollida

d’informació i s’han iniciat els treballs de la seva

redacció.

El resum d’aquest grup d’intervenció és

l’obtenció de 21.911 m2 de sostre a construir

(que inclou la construcció de 180 nous

habitatges), de 5.760 m2 de noves zones

verdes i de 4.375 m2 de sòl destinat a nous

vials.

Pel que fa a les actuacions pel sistema

d’expropiació, cal destacar les que corresponen

a l’actuació del Parc Central de Nou Barris.

Durant l’any s’ha conclòs la tramitació

administrativa de la pràctica totalitat dels

expedients d’expropiació (208) que

constitueixen aquesta actuació urbanística tant

per la via del mutu acord (147 expedients) com

per la de resolució del Jurat d’expropiació (61).

En concret s’han finalitzat 92 expedients (entre

propietat i ocupació) i s’han acordat 95

expedients més. Les intervencions han

comportat el reallotjament de 46 famílies i

l’enderroc de 35 edificis. En total s’ha obtingut

un total de 8.364 m2 de sòl.

La resta d’actuacions urbanístiques gestionades

per ProNouBarris, SA pel sistema d’expropiació,

són les que s’indiquen en el quadre

d’indicadors.

Aquestes actuacions, ja iniciades en el mandat

anterior i que contemplen diferents

intervencions en els barris de Torre Baró,

Vallbona, Trinitat Nova, Prosperitat, Vilapicina,

Verdum i Roquetes s’ha prosseguit la tramitació

d’un total de 129 expedients durant aquest any

(dels que 37 han finalitzat i 44 han estat

acordats). Això ha significat l’obtenció de 5.240

m2 de sòl i l’enderroc de 22 edificis (havent-se

de reallotjar a 15 famílies).

Entre aquestes cal destacar l’inici de les

corresponents a l’Actuació Aïllada núm. 22 del

PERI de Roquetes (Rodrigo Caro/Artesania) i les

que afecten al carrer Amilcar–Passatge Grau en

el context de la Modificació del PGM d’aquella

zona actualment en tràmit. Per aquestes

actuacions s’ha tramitat l’aprovació de les

respectives relacions de béns i drets afectats i

s’ha iniciat el tràmit dels expedients

individualitzats d’expropiació.
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Dades rellevants

Inversió durant l’any 2001 per a l’execució d’obres Milers d’euros

Urbanització Interiors Valldaura/Andreu Nin 90

Urbanització espais interiors de Roquetes 325

Instal·lació mobiliari urbà 144

Accessos Torrent de la Mare de Déu 499

Remodelació plaça Torre Llobeta 373

Urbanització passeig Valldaura 246

Interiors blocs de Canyelles 577

Centre Cívic “Les Basses” 192

Gestió aparcaments 493

Remodelació carrer Argullós 66

Enderrocs 168

Altres intervencions urbanístiques 2.356

Expropiacions 5.577

Total 11.106

Expropiacions acabades Nº absoluts

Total d’expedients 337

Expedients acabats 129

Expedients acordats 139

Total superfície alliberada (en m2) 13.064

Famílies reallotjades 61

Enderrocs

Número d’enderrocs realitzats 57

Superfície construïda enderrocada 6.275

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 11 12 13 13

Inversió (milers d’euros) 23.524 26.979 8.468 11.546

Pròpia 18 – 12 440

Per compte de l’Ajuntament 23.506 26.979 8.456 11.106

Resultat comptable (milers d’euros) 54 0 6 6

Cash-flow (milers d’euros) 66 18 24 26
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 49

Despeses d’establiment 8 Facturació de serveis 18

Immobilitzat immaterial – Transf. Program. i per serveis Ajt. 920

Immobilitzat material 40

Immobilitzat financer –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir 1

Actiu circulant 6.560 Total ingressos explotació 938

Existències 910 Costos

Deutors 3.982

Inversions financ. Temporals 294 Compres –

Tresoreria 1.374 Personal 591

Ajustaments per periodificació – Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 211

Subvencions –

Total actiu 6.609 Altres despeses 133

Provisions –

Passiu Amortitzacions 20

Recursos a llarg termini 265 Total costos explot. abans financers 955

Fons Propis abans resultats 119

Pèrdues i guanys de l’exercici 6 Resultat explotació abans financers (17)

Subvencions de capital –

Altres Ingressos a distribuir 108 Ingressos financers 26

Provisions – Despeses financeres –

Creditors a llarg termini 32

Resultat d’explotació 9

Recursos a curt termini 6.344

Ingressos extraordinaris – 

Creditors financers – Despeses extraordinàries –

Creditors comercials 6.119

Altres creditors 225 Resultat abans impostos 9

Ajustaments per periodificació –

Impost de Societats 3

Total passiu 6.609 Resultat de l’exercici 6
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Infrastructures 2004, SA es va constituir el 7 de

juliol de 2000. Amb data 24 de maig de 2002, el

Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va

aprovar la modificació dels seus estatuts i la seva

nova denominació com a Infrastructures del

Llevant de Barcelona, SA. L’objecte social de la

Societat, recollit en l’article 2 dels seus Estatuts,

és l’execució d’actuacions urbanístiques,

d’infrastructures i edificis de dotació i concessió

de serveis que li siguin encomanades, directa o

indirectament per les administracions públiques.

Les actuacions a desenvolupar persegueixen

com objectiu últim la continuació de la

recuperació del Front Litoral de la ciutat per l’ús

públic i ciutadà, concentrat en la zona del marge

dret del Besòs-Front Litoral, on conflueixen els

municipis de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, a

través d’una intervenció en aquest àmbit

geogràfic que gira a l’entorn dels objectius

estratègics que s’exposen a continuació:

• Sostenibilitat mediambiental i intervenció

paisatgística. Les actuacions a realitzar

permeten tant superar la degradació

mediambiental que ha sofert en els darrers

anys l’àrea del front litoral del Besòs com

implantar un nou model de desenvolupament

urbà sostenible. Per una banda es

desenvoluparan accions de tipus correctiu,

com la millora de la depuració d’aigües amb

l’ampliació del tractament físico-químic actual

a un de biològic, la regeneració de la llera del

riu Besòs, la transformació de la planta tèrmica

en cicles combinats, la millora de la xarxa

bàsica de col·lectors i implantació d’un dipòsit

anti Descàrregues del Sistema Unitari. A la

vegada, es desenvoluparan accions

preventives com la creació de noves zones de

banys i espais verds amb un bon nivell de

qualitat, així com la construcció d’aiguamolls

seminaturals, gràcies a les 36,4 noves

hectàrees de terreny que es guanyaran al mar, i

la recuperació del biòtop marí amb la

implantació d’estructures fondejades que

facilitin la regeneració de la vida marina.

Aquestes actuacions positives es completaran

amb un seguit d’actuacions orientades a

l’optimització del consum energètic, amb

directrius mediambientals i normes de bona

pràctica per el disseny dels edificis i espais

urbans, i l’optimització de les fonts d’energia,

amb la implantació d’una planta fotovoltaica, i

un sistema centralitzat de climatització dels

edificis que permeti maximitzar l’eficiència

minimitzant a la vegada les emissions. Tot això

dintre del model de ciutat sostenible que

Barcelona i la seva regió metropolitana tenen la

voluntat d’assolir.

• Millora de l’accessibilitat i actuacions

viàries. La millora de l’accessibilitat constitueix

una de les estratègies urbanístiques bàsiques

per a la recuperació d’un àrea històricament

degradada, contribuint d’aquesta manera a

superar el seu aïllament. A l’àrea Fòrum s’estan

coordinant accions en tots els fronts per la

millora de l’accessibilitat en transport públic,

amb una nova parada de metro, una nova línia

de tramvia, i també millorant l’accessibilitat a

peu o en bicicleta amb la continuïtat del

passeig marítim fins al Besòs i l’arribada de la

Diagonal fins al mar. A la vegada, s’està fent un

important esforç per contribuir a la millora de

l’accessibilitat en transport privat, mitjançant la

creació de 2.000 places d’aparcament en

subsòl públic, que s’afegiran a les més de
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5.000 del centre comercial de Diagonal Mar i

les associades a la construcció d’habitatges i

oficines prevista en l’àrea; així com la

urbanització de nous carrers i la millora dels

accessos i sortides de la Ronda Litoral i la

nova configuració de les calçades laterals de la

Ronda.

• Creació d’equipaments i generadors d’activitat

urbana i econòmica. És essencial per

l’assoliment del repte plantejat de

transformació i regeneració urbana de l’àrea

dotar-la d’una oferta d’equipaments que amb

la barreja d’usos comercial i de negocis, de

lleure i d’habitatge, es constitueixen en

generadors d’activitat urbana i econòmica amb

una decidida voluntat de projecció més enllà

de la fita dels esdeveniments del 2004.

En aquest sentit, es preveu un important

augment de l’oferta hotelera en l’àrea, amb una

decidida orientació a potenciar el turisme de

negocis, i del sostre d’oficines, com les

projectades en els terrenys que ocupaven les

cotxeres d’autobusos. L’oferta d’equipaments

en l’àrea es veurà complementada amb els

equipaments universitaris, als quals s’hi

dedicaran 7,5 hectàrees, amb un sostre de

120.000 m2, i la construcció d’un centre

geriàtric. 

La dotació d’equipaments lúdico-comercials,

que té el seu principal focus al centre comercial

de Diagonal Mar, es veurà completada amb el

nou Port Esportiu. El port esportiu, amb

capacitat per unes mil embarcacions, disposarà

no sols de les àrees esportives i tècniques

relacionades amb els esports nàutics i la

navegació, sinó també d’àrees destinades al

lleure i als usos comercials. 

Amb tot, la peça central en l’oferta

d’equipaments generadors d’activitat urbana i

econòmica la constitueix el Centre de

Convencions Internacional de Barcelona, amb

capacitat per acollir esdeveniments per a

15.000 delegats, i dotat d’un auditori per a

3.200 assistents, que suposarà a més a més un

impuls extraordinari per a la consolidació de la

ciutat com a centre d’atracció del turisme de

negocis i de les grans convencions i

congressos internacionals.

Per l’any 2001, els objectius de la Societat s’han

orientat a realitzar totes aquelles accions

encaminades a garantir que les actuacions que la

Societat ha de dur a terme es realitzin d’acord

amb els terminis previstos, vetllant pel

manteniment de l’equilibri econòmic-financer de

les actuacions a través del control pressupostari,

i assegurant la qualitat arquitectònica i funcional

de les actuacions dutes a terme. A nivell

operatiu, els objectius s’han orientat a continuar

el procés d’adequació de l’estructura de

funcionament al volum d’activitat a gestionar. 

Durant l’any 2001, l’Ajuntament de Barcelona ha

encarregat a la societat l’inici de la pràctica

totalitat del programa d’actuacions a

desenvolupar en l’àmbit d’actuació de la societat,

havent-se aprovat un volum d’inversió global de

530.339 milers d’euros pel període 2000-2004.

Així mateix, s’ha iniciat el procés d’execució de

les obres de les actuacions més significatives i

que constitueixen fites clau en la programació de

les actuacions encomanades a la societat.

Activitats d’abast general

La societat ha establert com una de les prioritats

bàsiques la seguretat i salut laboral, per la qual

cosa ha desenvolupat un model que supera fins i

tot la normativa legal establerta al respecte. Per

aquesta raó, i tenint en compte la concentració

d’obres a executar en un àmbit geogràfic molt

concret, s’ha creat una Àrea de Serveis Generals

situada en la confluència de la Rambla Prim i el

carrer Taulat, on s’ubiquen els serveis de

seguretat i salut dels treballadors que participen

en les obres executades per la societat. Aquesta

àrea, que ocupa una superfície de 1.700 m2,

consta d’un edifici principal construït amb
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mòduls prefabricats amb una superfície total

construïda de 1.000 m2, que allotja les oficines de

coordinació de seguretat i salut, un dispensari i

un servei de cafeteria i menjador, i dos mòduls

auxiliars per servei de vestidors i vigilància. 

En aquest sentit, cal destacar la signatura de

convenis amb els sindicats i amb el Col·legi

d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

per desenvolupar un model específic de

prevenció dels riscos d’accidents laborals a les

obres, que inclou un Programa de Formació en

Seguretat i Salut Laboral, així com el seguiment i

coordinació a peu d’obra de les mesures de

prevenció implantades. Així mateix, s’ha signat un

conveni amb l’Institut Municipal d’Assistència

Sanitària (IMAS) per assegurar assistència mèdica

i sanitària durant tot l’horari laboral.

Planejament i Gestió Urbanística

En desenvolupament de les previsions de la

Modificació del Pla General Metropolità (MPGM)

del Front Litoral i Marge Dret del Riu Besòs, ha

estat necessari desenvolupar un seguit de Plans

Especials o modificacions puntuals de

planejament entre les que cal destacar:

• Modificació del Pla General Metropolità a la

confluència de la Rambla de Prim amb el

Carrer del Taulat, realitzant ajustos a les

alçades dels edificis.

• Pla Especial d’Ordenació de l’Àrea Principal del

Fòrum 2004, que concreta els aspectes

volumètrics i usos de l’àrea Centre de

Convencions i Edifici Fòrum.

• Pla Especial d’Ordenació de l’illa delimitada

pels carrers de Llull, Alfons el Magnànim,

Passeig de Taulat i Rambla Prim, on s’ubicaven

les cotxeres de Transports de Barcelona (TMB).

• Pla Especial en l’àmbit del nou port esportiu de

Sant Adrià de Besòs, per incorporar-hi la

concreció volumètrica dels edificis Port.

• Pla Especial d’ordenació de sistemes 4,6 i 7 en

la unitat d’Actuació Litoral (MPGM Litoral-

Besòs).

D’altra banda, com és ben sabut, és essencial

per a l’execució de les actuacions inversores

previstes la disponibilitat del sòl en els terminis

adequats. En aquest sentit, cal destacar com a

fets rellevants de l’any 2001:

• L’acord de la Junta de Direcció del Consorci

del Besòs del 7 de març de 2001 d’anticipar

l’execució de la urbanització dels carrers

Taulat, Llull, del Mar i Sant Ramon de

Penyafort, designant a la societat

Infrastructures 2004 SA beneficiària de

l’execució anticipada, la qual cosa

representava executar gairebé 30.000 m2 de

sòl, distribuïts en 26 parcel·les.

• L’acord amb Transports Municipals de

Barcelona pel trasllat provisional de les

cotxeres, permetent obrir el carrer Sant Ramon

de Penyafort. També en aquest sentit, cal

mencionar l’inici de les obres d’enderroc de les

cotxeres, a finals de 2001, la qual cosa ha

permès endegar el concurs per la construcció

dels equipaments d’oficines previstos en la

ubicació actual de les cotxeres, i permetrà

iniciar la construcció del Centre Geriàtric abans

de l’estiu de 2002.

• El setembre de 2001 es varen aconseguir les

cessions anticipades de sòl privat necessàries

per tal d’executar la urbanització del carrer

Taulat, en un termini òbviament molt reduït des

de l’obtenció el mes de març de l’acord de la

Junta de Direcció del Consorci, que possibilità

la negociació amb els privats.

• Fins a desembre de 2001 s’havien signat

cessions anticipades amb bona part dels

propietaris i ocupants de les 17 parcel·les

afectades per l’obertura del carrer Llull, la qual

cosa permetrà encetar l’enderroc de les

finques afectades el primer trimestre del 2002.

• Tramitació i aprovació definitiva del projecte de

reparcel·lació de l’àmbit C1, completant la

configuració urbanística de l’àrea a on

s’ubicaran el Centre de Convencions i l’hotel

annex, l’Edifici Fòrum i l’hotel de la plaça Fòrum.
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• S’han iniciat els tràmits de la compensació de

la unitat d’actuació Litoral, dintre de la qual

s’ubicarà un nou hotel, permetrà regularitzar els

accessos rodats del port esportiu i començar

l’execució de les obres del parc nord-est.

Gestió d’Actius

Per l’assoliment de l’objectiu de transformació i

regeneració urbana d’una àrea com la que

constitueix l’objecte de la intervenció pública

executada a través de la societat, és

indispensable que l’important impuls inversor

públic es vegi complementat amb una forta

implicació de la iniciativa privada. En aquest

sentit, la societat està realitzant un important

esforç per tal de captar inversors privats que

assumeixin la gestió dels equipaments

promoguts, i desenvolupant un programa per

posar en el mercat aquells actius la gestió dels

quals li ha estat encomanada per l’Ajuntament, i

que per les seves característiques i usos als que

estan destinats permeten un aprofitament privat,

generant per tant un retorn econòmic per

l’Ajuntament. Fites importants en aquest sentit

durant l’any 2001 són: 

• L’adjudicació a començaments del mes

d’octubre del concurs per l’explotació del

Centre de Convencions a l’empresa Générale

Location, grup francès especialitzat en logística

i organització d’esdeveniments internacionals,

congressos i convencions, i que gestiona entre

d’altres equipaments el Palau de Congressos

de Lió. 

• En el mes de novembre es va resoldre el

concurs per la construcció i gestió dels hotels

a ubicar en l’Àrea principal del Fòrum,

adjudicant-se al grup francès VINCI i a la

cadena Le Meridien l’hotel de la Plaça Fòrum, i

al grup hoteler AC Hoteles juntament amb

l’empresa SACYR l’hotel annex al Centre de

Convencions.

• La participació activa en la preparació dels

convenis amb les universitats i en la constitució

del Consorci del Centre Interuniversitari del

Llevant, prevista a començaments de 2002, del

qual formaran part els ajuntaments de

Barcelona i Sant Adrià i el Consell Comarcal

del Barcelonès, procés que ha cristal·litzat en

l’acord pres per la Universitat Politècnica de

Barcelona de traslladar l’Escola d’Enginyers

Superiors des del seu emplaçament actual a la

zona universitària de Pedralbes a l’illa Taulat-

Sant Ramon de Penyafort, a la que s’hi afegirà

també l’Escola Industrial actualment ubicada al

carrer Urgell de Barcelona. En conjunt

suposarà un espai de més de 120.000 m2 de

sostre, la meitat dels quals l’ocuparan

equipaments universitaris, i l’altra meitat zona

d’oficines i activitat econòmica relacionada

amb la universitat. 

Elaboració de projectes i execució d’obres

Durant l’any 2001 s’ha completat el procés

projectual de la major part de les actuacions

d’inversió previstes en l’àrea, i en aquest sentit

es pot destacar:

• Pel que fa a projectes relacionats amb

actuacions mediambientals i d’intervenció

paisatgística, s’han lliurat els projectes

constructius de la infrastructura de la

Plataforma Zoo, així com els bàsics dels parcs

del sud-oest i nord-est i les zones de banys.

• Pel que fa a actuacions viàries i les

relacionades amb l’accessibilitat, s’han

completat tots els projectes constructius

relatius a actuacions viàries, tant de

remodelació d’accessos i laterals de la Ronda

com de la vialitat bàsica de les diferents unitats

d’actuació, així com els relatius als

aparcaments de la Plaça Fòrum, carrer Taulat i

el d’autobusos de Garcia Faria.

• Pel que fa a les actuacions relacionades amb

equipaments i impuls de l’activitat urbana:

– S’han completat els projectes executius de

l’Esplanada Fòrum sobre la Depuradora i

Ronda Litoral, restant pendent de lliurament

Infrastructures del Llevant de Barcelona, SA
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només el d’urbanització de la Plaça Fòrum, a

l’entorn de l’Edifici Fòrum, realitzat pel mateix

equip que projecta l’edifici.

– Durant l’any 2001, s’han lliurat dos projectes

bàsics del Centre de Convencions i Edifici

Fòrum, així com els projectes constructius

corresponents a la fonamentació, estructures,

cobertes i façanes d’ambdós edificis, restant

pendents els que corresponen als acabats

interiors i instal·lacions.

Així mateix, el volum d’obra executada per la

societat durant l’any 2001 va ser d’uns 44.505

milers d’euros. De les actuacions portades a

terme, es poden destacar com a fets més

rellevants:

• Execució d’obres relacionades amb la

sostenibilitat mediambiental. A finals de 2001,

l’obra civil de les galeries de serveis del Besòs

estava pràcticament acabada, iniciant-se la

fase d’execució de les instal·lacions de les

mateixes.

• Execució d’obres corresponents a actuacions

viàries i accessibilitat: L’inici de les obres el

mes d’octubre del dipòsit anti DSU, la xarxa

bàsica de col·lectors i l’aparcament del carrer

Taulat. I també l’inici de les obres

corresponents a l’obertura del carrer Sant

Ramon de Penyafort, que es van posar en

servei a començaments del mes de juliol, i les

de la calçada lateral muntanya de la Ronda

Litoral tram Josep Pla-Sant Ramon de

Penyafort, i calçada lateral mar tram Bilbao-

Josep Pla, que es van posar en servei el mes

de novembre. Resten en fase d’execució a

finals de 2001 les obres corresponents a la

calçada lateral mar tram Josep Pla-Taulat. Cal

destacar que les actuacions viàries executades

durant l’any 2001 han suposat concentrar en

un àrea molt delimitada i un període d’uns 6

mesos un volum d’obra d’aproximadament

16.047 milers d’euros.

• Execució d’obres d’equipaments i generadors

d’activitat urbana i econòmica: l’inici de les

obres d’infrastructura del port esportiu i zones

de banys en el mes de febrer, un cop

obtinguda la concessió, havent-se acabat a

finals de 2001 l’espigó de Prim, el reblert del

parc sud-oest i la seva precàrrega, i estant en

un avançat estat d’execució l’allargament del

moll nord fins al dic de recer. I també, en el

mes d’octubre de 2001 es van iniciar les

obres de fonamentació i estructura de l’Edifici

Fòrum i del Centre de Convencions, i l’obra

civil de l’aparcament subterrani de la Plaça

Fòrum. 

Altres fets rellevants

Com a fets rellevants durant l’any 2001, cal

destacar també:

• L’atorgament per part de la Generalitat de

Catalunya el mes de febrer de 2001 de la

concessió del Port Esportiu del Besòs en favor

de la societat. 

• La signatura el mes de juny del segon dels dos

convenis amb EMSSA i l’ACA. Aquest dos

convenis, el primer dels quals es signà el mes

d’octubre de 2000, vehiculen les contribucions

de l’Ajuntament a la nova depuradora, i que

han permès l’inici de les obres de

pretractament, dels edificis i del nou primari en

els mesos de març i maig, així com el procés

de licitació de l’obra civil del biològic per

començar les obres els primers mesos del

2002.

• L’obtenció el mes d’octubre de la declaració

d’impacte ambiental de la Plataforma Zoo del

Ministeri de Medi Ambient, i que un cop

completat el procés d’autoritzacions pendents,

permetrà encetar les obres de construcció de

la plataforma durant els primers mesos de l’any

2002.

• L’obtenció el mes de desembre d’un ajut del

Fons de Cohesió de la Unió Europea per al

projecte de recuperació mediambiental del

tram final de la llera del Besòs.
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat

Inversió aprovada pel Comitè de Govern a 31.12.2001 Import Execució Execució

pel període 2000-2004 (milers d’euros) Total 2000-2001 2002-2004

Port esportiu 56.002 12.002 44.000

Llera del Besòs 23.001 998 22.003

Depuradora 25.002 – 25.002

Equipaments (Centre de Convencions i Edifici Fòrum) 116.999 5.000 111.999

Plataforma Zoo 43.003 998 42.005

Actuacions viàries i xarxa bàsica de col·lectors 111.001 18.000 93.001

Parcs 72.001 12.002 59.999

Plaça Fòrum i Esplanada sobre depuradora 54.999 998 54.001

Resta d’actuacions 26.998 10.001 16.997

Total 529.006 59.999 469.007

Indicadors generals del nivell d’activitat 2000 2001

Plantilla 8 16

Resultat comptable (milers d’euros) 24 5

Cash-flow (milers d’euros) 24 65
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 326

Despeses d’establiment 3 Ingressos d’explotació 1.570

Immobilitzat immaterial 274 Subvencions a l’explotació 1.509

Immobilitzat material 6

Immobilitzat financer 8

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir 35

Actiu circulant 5.780 Total ingressos explotació 3.079

Existències – Costos

Deutors 4.056

Inversions financ. temporals – Consums –

Tresoreria 1.714 Personal 907

Ajustaments per periodificació 10 Treballs, Subminist. I Serveis Ext. 1.759

Subvencions –

Total actiu 6.106 Altres despeses 359

Provisions –

Passiu Amortitzacions 60

Recursos a llarg termini 327 Total costos explot. abans financers 3.085

Fons Propis abans resultats 86

Pèrdues i guanys de l’exercici 5 Resultat explotació abans financers (6)

Subvencions de capital –

Altres Ingressos a distribuir – Ingressos financers –

Provisions – Despeses financeres –

Creditors a llarg termini 236

Resultat d’explotació (6)

Recursos a curt termini 5.779

Ingressos extraordinaris 25

Creditors financers 88 Despeses extraordinàries 14

Creditors comercials 4.608

Altres creditors 1.083 Resultat abans impostos 5

Ajustaments per periodificació –

Impost de Societats –

Total passiu 6.106 Resultat de l’exercici 5
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La societat privada municipal 22 ARROBA BCN,

SA (22@bcn,sa) es va constituir el 10 de

novembre de 2000, en compliment de l’acord

del Plenari del Consell Municipal de 21 de juliol

de 2000, com a societat mercantil de capital

íntegrament municipal, d’acord amb l’article 45

de la Carta de Barcelona. L’objecte social bàsic

de la Societat és impulsar la transformació

urbanística de les àrees industrials amb

qualificació urbanística 22@.

La Modificació del Pla General Metropolità per a

la renovació de les àrees industrials del

Poblenou (Pla 22@), aprovada definitivament el

27 de juliol de 2000, modifica les

característiques de la regulació de la zona

industrial 22@ del Pla General Metropolità de

1976, en l’àmbit del Poblenou, regula els usos i

la intensitat d’edificació de la nova subzona clau

22@, defineix una nova qualificació

d’equipaments, els anomenats equipaments 7@,

crea nous estàndards per la reurbanització

completa del sector, estableix els deures dels

propietaris de sòl i determina les formes i

mecanismes de planejament derivat –plans

especials– per a desenvolupar la transformació.

El Pla Especial d’Infrastructures del Poblenou

(PEI), que concreta les previsions del Pla 22@

per a les diferents xarxes d’infrastructura i de

servei, va ser aprovat l’octubre de 2000.

Durant l’any 2001 s’han aprovat 16 plans

especials, que concreten el paràmetres

urbanístics del 33% del sòl en transformació i

permeten posar en el mercat en els propers

anys, 900.000 m2 de nou sostre per activitats

productives, construir aproximadament 1.500

nous habitatges de protecció i alliberar 78.000

m2 de sòl per a nous parcs i equipaments. 

Cal destacar que la iniciativa privada ha apostat

decididament pel projecte:

D’una banda, el sector immobiliari. Dels 16

plans aprovats, 11 corresponen a iniciatives

privades: 6 edificis industrials consolidats, 3

plans d’illa i 2 plans de parcel·les de més de

2.000 m2 i, en els plans d’iniciativa pública, el

sector immobiliari ha realitzat inversions

importants. 

D’altra, els usuaris finals. En aquests moments,

la demanda en el sector és clarament superior a

l’oferta. Durant l’any 2001 s’han signat

contractes per un total de 58.000 m2, en espais

de més de 1.000 m2. Aquests contractes

corresponen, en bona part, a rehabilitacions

físiques i funcionals d’edificis existents i a

programes edificatoris sobre parcel·les de

propietari únic, ja que encara no hi ha hagut

temps material ni “jurídic” per desenvolupar

noves construccions sobre sòls en

transformació que requereixen gestió

urbanística prèvia.

Pel que fa a la gestió urbanística, s’han

constituït les primeres associacions de

cooperants i s’ha aprovat inicialment el projecte

de reparcel·lació de la unitat d’actuació núm. 2

del Pla Llull Pujades Llevant. 

En relació a l’execució del Pla d’Infrastructures

(PEI), s’ha elaborat el programa d’actuació, que

concreta els plans d’obra i de finançament de

les actuacions previstes, s’ha realitzat una
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primera actuació d’obres, que correspon a

l’àmbit de connexió entre zones 22@ i s’han

adjudicat la redacció dels projectes del àmbits

estructurants. El programa d’actuació estableix

la tesi bàsica d’avançar-se al desenvolupament

edificatori, per garantir la disponibilitat dels

nous serveis i que aquesta disponibilitat actuï

com estímul a la transformació. En aquest

sentit, es distingeixen tres tipus d’actuacions

que responen a una lògica tècnica, operativa i

temporal diferent: estructurants, subordinades i

complementàries. Les actuacions estructurants

s’executen en un temps propi,

independentment del desenvolupament

immobiliari i amb la major velocitat compatible

amb l’activitat actual del Poblenou. Permetran,

un cop realitzades, que els nous serveis arribin

a les noves edificacions, com a màxim, en el

mateix calendari en que es realitzin les

promocions. Les actuacions subordinades i

complementàries tenen uns ritmes més

compassats amb el procés de maduració

immobiliària del sector.

La promoció nacional i internacional té com a

objectiu promoure la implantació en el sector

d’activitats econòmiques i dotacionals

vinculades a l’economia del coneixement. S’ha

treballat amb els diferents agents econòmics i

socials en la identificació i selecció d’empreses

i institucions, la presència de les quals resulta

estratègica per al desenvolupament del sector. 

22@bcn, SA
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 2001

Plans especials 16

Instruments de gestió urbanística 2

Projectes d’obres 7

Execució d’obres 1

m2 de sòl planejat 649.629

m2 de sostre planejat 1.084.746

Metres lineals d’obra executada 1.625

Indicadors generals del nivell d’activitat 2001

Plantilla 9

Inversió (milers d’euros) 1.659

Pròpia 48

Per comptes de l’Ajuntament 1.611

Resultat comptable (milers d’euros) 1

Cash-flow (milers d’euros) 4

22@bcn, SA



59

Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 1.571

Despeses d’establiment 12

Immobilitzat immaterial 5 Ingressos d’explotació 962

Immobilitzat material 41

Immobilitzat financer –

Despeses a distribuir –

Deutors operacions trànsit llarg termini 1.513

Actiu circulant 4.094 Total ingressos explotació 962

Existències – Costos

Deutors 2.997

Inversions financ. Temporals 902 Compres –

Tresoreria 157 Personal 513

Ajustaments per periodificació 38 Treballs, Subminist. i Serveis Ext. 378

Subvencions –

Total actiu 5.665 Altres despeses 75

Provisions –

Passiu Amortitzacions 3

Recursos a llarg termini 3.272 Total costos explot. abans financers 969

Fons Propis abans resultats 61

Pèrdues i guanys de l’exercici 1 Resultat explotació abans financers (7)

Subvencions de capital –

Altres Ingressos a distribuir 3.210 Ingressos financers 8

Provisions – Despeses financeres –

Creditors a llarg termini –

Resultat d’explotació 1

Recursos a curt termini 2.393

Ingressos extraordinaris 3

Creditors financers – Despeses extraordinàries 3

Creditors comercials 1.390

Altres creditors 226 Resultat abans impostos 1

Ajustaments per periodificació 777

Impost de Societats –

Total passiu 5.665 Resultat de l’exercici 1
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El Plenari del Consell Municipal, en la sessió de

27 d’octubre de 2000, va aprovar la constitució

de la Societat Municipal Barcelona Gestió

Urbanística, SA. L’escriptura de constitució fou

elevada a pública el 15 de desembre de 2000, i la

societat es va constituir el mes de març de 2001.

La creació d’aquesta societat respon a la

necessitat estratègica de canalitzar l’activitat

inversora del període 2000-2003 pels mitjans

més àgils i adients. Es tracta de dotar de major

agilitat el procés de gestió de les actuacions.

La conclusió que va avalar la determinació de la

creació d’aquesta societat es fonamenta en els

resultats de l’anàlisi comparatiu entre les

magnituds inversores gestionades en el període

96-99 i la previsió de gestió determinada pel

període 2000-2003. Aquesta anàlisi va posar de

manifest la necessitat d’optimitzar al màxim el

principi d’eficàcia administrativa i agilitar de

manera global la gestió, tant al que es refereix

als processos administratius i econòmico-

financers com pel que fa a l’aplicació i tramitació

de la política de sòl, en quant a la incorporació

de tècniques de la iniciativa privada.

En aquest sentit, la societat mercantil de gestió

urbanística actua com agent de les funcions

empresarials no tant en la tutela dels processos

reglats i l’exercici d’autoritat, com en la

realització efectiva de la transformació de sòl i

de les obres d’infrastructura i dotació de

serveis. 

Els objectius i funcions de l’empresa, definits

estatutàriament són:

• Formalitzar tota mena de negocis jurídics,

amb aplicació quan es tracti de contractes i

així correspongui dels principis de publicitat i

concurrència i la normativa de contractació

administrativa que sigui d’aplicació, així com

subscriure convenis urbanístics congruents

amb la finalitat de la societat.

• Adquirir, per qualsevol títol, terrenys i edificis.

• Alienar terrenys, aprofitaments o drets

derivats de les actuacions executades.

• Actuar com a beneficiària de les

expropiacions necessàries per a l’execució i la

realització de l’objecte social.

• Constituir, transmetre, modificar i extingir tota

mena de drets sobre béns i immobles, per

qualsevol títol.

• Gestionar el manteniment i conservació dels

serveis fins la transferència dels actius.

• Participar en juntes de compensació, en

Associacions de Cooperació, en Consorcis i

en totes aquelles entitats de gestió o

col·laboració que es puguin constituir a

l’empara de la legislació de sòl i mercantil.

• Elaborar informes i rebre encàrrecs, d’altres

Administracions, per a la seva elaboració o

per a la redacció d’instruments de gestió

urbanística, així com els vinculats a les obres

d’infrastructura.

• Rebre ajuts i subvencions i accedir al mercat

de capitals, mitjançant operacions de crèdit o

qualsevol altra modalitat de captació de

recursos.

Per a poder acomplir els objectius, en el

plantejament estructural de la societat, s’ha

donat especial importància als equips de gestió,

definit en tres grans àmbits: gestió urbanística,
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direcció de projectes i direcció de gestió

d’obres, incorporant dues àrees de suport: la

direcció econòmico-financera i jurídica i la

direcció de comunicació.

L’actuació de BAGUR, SA durant l’any 2001 es

concreta en els eixos següents:

a) l’impuls del programa d’inversions

urbanístiques finançades en col·laboració

amb el sector público-privat,

desenvolupades preferentment mitjançant els

sistemes d’actuació de cooperació i

compensació.

b) l’execució del programa d’actuació

d’inversió directa encaminat a executar les

actuacions previstes en el Programa

d’Actuació Municipal (PAM) 2000-2003, fi-

nançades majoritàriament amb recursos

pressupostaris.

Programa de gestió urbanística

El programa de gestió d’actuacions

urbanístiques del quadrienni 2000-2003 es

planteja com un instrument impulsor i executor

de l’activitat urbanística de la ciutat. Té com a

objectiu bàsic, l’alliberament de sòl per tal de

requalificar i transformar l’entramat urbà a

través de l’execució del planejament.

En principi, el programa preveu el

desenvolupament de 40 sectors de planejament

i 134 actuacions urbanístiques directes. Això

representa actuar sobre més de 200 ha. de

superfície, cosa que evidentment representa

dificultats en una ciutat amb una forta activitat i

gran consolidació; hem de tenir present que

aquesta magnitud representa el 50% de la

superfície total del districte de Ciutat Vella. Per

aquest motiu són indispensables tant 

la planificació del programa com la seva

execució a terminis, i també ho serà la seva

revisió constant i l’adaptació a la realitat del

moment.

Entrant en l’actuació feta en gestió urbanística

finançada amb col·laboració del sector público-

privat, assenyalarem que durant l’any 2001

s’han executat grans actuacions, algunes d’elles

iniciades l’any 2000, que ens permeten avançar

de manera notable en la millora dels espais

urbans (globals i de barri) que configuren una

ciutat més sostenible i incrementa la qualitat de

vida en tots els barris.

Els elements determinants en la execució del

programa d’actuació per l’any 2001, han estat

l’increment d’espais d’oci i de zones verdes i la

dotació d’equipaments. Seguint aquests criteris

a l’exercici 2001 s’han gestionat 51 actuacions

de les quals 38 s’operen pel sistema de

compensació, 11 pel sistema d’expropiació i 1

pel sistema de compensació. 

D’aquestes actuacions cal destacar les

següents, tant pel seu volum econòmic com per

la seva importància per a la ciutat:

• Grans transformacions d’espais urbans:

PERI Diagonal-Poblenou

PERI de PRIM

MPGM Diagonal Mar

MPP Renfe-Meridiana

• Programes de rehabilitació de barris:

PERI de Vilapiscina

PERI Trinitat al sector Madriguera

PE de Prosperitat

• Transformació d’espais històrics:

PEMPRI del sector de Sants

PEMPRI de la Vila de Gràcia

MPGM d’Hostafrancs

• Programes vinculats a l’evolució del

planejament en general:

UE al carrer Esteve Terrades

UE als carrers Andrade-Cantabria

PGM del carrer Fresser

PE de la Paperera Poblenou

PERI del passeig Santa Coloma

MPGM Ronda de Dalt-T.Vilana

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA
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Programa d’inversió directa: actuacions

vinculades al programa d’actuació municipal

Aquest programa té com a objectiu transformar

àmbits de la ciutat que actualment estan

configurats com artèries de circulació, de

manera que esdevinguin passejos i zones

verdes recuperats per als veïns i vianants. La

inversió prevista per aquest programa és de

gairebé 120 milers d’euros.

Els principals eixos d’actuació que donen forma

a aquest objectiu són:

Obres vinculades als programes de reducció de

la contaminació acústica i ambiental.

Obres vinculades als programes de

transformació dels eixos urbans, remodelant-ne

els entorns i millorant la connectivitat entre els

barris.

a) Programa per la reducció de la contaminació

acústica:

Obres finalitzades:

– Urbanització de la Ronda del Mig entre

travessera de Les Corts i Av. Madrid.

– Urbanització de la Ronda del Mig entre Antoni

de Capmany i Sants

Obres en execució:

– Cobertura i urbanització de la Ronda del Mig

entre Mejia Lequerica i travessera de Les

Corts

– Cobertura de la Ronda del Mig entre Carrilet i

Constitució

– Cobertura de la Ronda del Mig entre Alegre de

Dalt i Sardenya

– Millora de la mobilitat a la Ronda General

Mitre

Projectes en redacció:

– Projecte de remodelació de la Gran Via de les

Corts Catalanes entre Plaça de les Glòries i

Extremadura. Es va signar un conveni de

col·laboració entre l’empresa pública GISA i la

societat municipal BAGUR, SA per la licitació

del projecte executiu.

– Programa de reducció acústica a la Ronda de

Dalt, en el tram Canyelles-Guineueta

b) Programes vinculats a la transformació

d’eixos urbans

Obres finalitzades:

– Remodelació del Passeig Marítim.

Obres en execució:

– Reordenació del Passeig Maragall.

– Reordenació de l’avinguda Madrid

– Remodelació de la plaça Bonanova

– Remodelació de la plaça de Sarrià

– Reordenació del carrer Epifani Lorda

– Remodelació del carrer Josep Soldevila

– Urbanització del carrer Ardena-Joan d’Alos-

Torrent de les Roses

– Urbanització dels carrers Andrade-Cantabria-

Puigcerdà-Concili de Trento

– Urbanització de la UA2 del PE paperera del

Poblenou

Durant l’any 2001 l’empresa BAGUR, SA, ha

signat convenis de col·laboració amb diferents

empreses i institucions:

• Conveni de col·laboració amb Localret, SA,

per a la construcció d’infrastructures

soterrades de telecomunicacions al municipi

de Barcelona.

• Conveni amb la empresa pública GISA per la

licitació del projecte executiu de remodelació

de la Gran Via de les Corts Catalanes, en el

tram comprès entre Plaça de les Glòries i el

carrer Extremadura.

• Conveni amb la Societat Municipal

d’Aparcaments i Serveis SA, per la

construcció de l’aparcament de la plaça

Bonanova.

• Conveni marc amb FECSA-ENDESA per al

soterrament de línies aèries de baixa tensió.

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA
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Programa d’actuació municipal PAM 2000–2003 a 31 de desembre de 2001

ACTUACIÓ PÚBLICO-PRIVADA Finançament

Codi Actuació TOTAL INV. PAM Extern TOTAL

SIGEF Milers Milers

d’euros * d’euros

20236 UA 8 Diagonal-Poblenou 266 855 13.160 14.015 

20236 UA 8 Diagonal Poblenou (Ind. Subst. Edi) 2.237 – – –

20236 UA 8 Diagonal Poblenou (Ind. Activ.) 3.908 – – –

20267 UA 3 Peri de Porta 11 – – –

20305 UA Única Indústria-C. Elx-Red. Project 5 3 – 3

20306 UA Única C/Felip II-Palència-Red. Proj. 9 9 – 9

20308 C/Fresser 11 11 – 11

20310 Paperera Poblenou 2ª Fase 214 181 1.279 1.460

20311 Pempri Vila de Gràcia 5 5 – 5

20319 AA 1 MPGM Barri Hostafrancs 156 156 – 156

20320 AA 2 MPGM Barri Hostafrancs 325 325 – 325

20321 AA 7 MPGM Barri Hostafrancs 3 5 – 5

20344 UA 8.1 Sants Fase 1 258 96 430 526

20345 UA1 Sants-Munné-Riera Blanca – – 195 195

20346 C/Àrdena 321 – 451 451

20349 C/ Maignon-Verdi-St. Josep de la Munt. 3 3 – 3

20349 Travessera de Dalt 47-49 (Jard. M. Pel) 54 54 – 54

20360 PGM Creueta del Coll 6 – – –

20372 UA 5 MPGM 1er. Cinturó 150 150 – 150

20381 UA Única Pl. Llucmajor 5 5 – 5

20383 UA Única Peri Sta. Coloma 7 7 – 7

20389 UA Única Triangle Ferroviari 523 523 261 784

97040 UA 1,2,3,4 Esteve Terrades 141 59 154 213

97041 Urbanitz. Andrade-Cantàbria (S.Martí) 129 58 521 579

Subtotals 2.505 16.451

TOTAL 8.747 18.956

* Inversió efectivament realitzada. 

En els casos en què el finançament supera la inversió, la societat encara està executant els projectes.

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA
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Programa d’actuació municipal PAM 2000–2003 a 31 de desembre de 2001

INVERSIÓ DIRECTA Finançament

Codi Actuació TOTAL INV. PAM Extern TOTAL

SIGEF Milers Milers 

d’euros d’euros

20017 Túnel Mitre 833 833 – 833

20200 Rda. del Mig Carrilet-Constitució 3.981 3.968 – 3.968

20200 Poble Sec 10 10 – 10

20200 Túnel Badal 364 345 9 354

20201 Rda. del Mig Trav. Corts-Mejia Lequerica 3.557 3.557 – 3.557

20201 Voreres Gran Via Carles III 466 466 – 466

20201 Voreres Avda. Madrid-Ctra. Sants 690 623 62 685

20202 Plaça Bonanova i entorns 112 112 – 112

20203 Pi i Margall 291 291 – 291

20203 Plaça Lesseps 518 518 – 518

20203 Rda. del Mig Alegre-Sardenya 889 852 – 852

20204 Pg. Maragall 1.320 1.210 126 1.336

20205 Renfe-Meridiana 12 5 – 5

20205 C/ Mossèn Epifani Lorda 175 175 – 175

20205 Josep Soldevila-C/Sant Ponç-C/Parel 387 387 – 387

20206 Gran Via-Glòries-Extremadura 166 166 – 166

20235 Ronda del Mig-Capmany-Pavia 2.895 2.839 56 2.895

20235 Rda del Mig-Avda. Madrid-Trav. Corts 1.852 1.786 65 1.851

20241 Pg. Barceloneta 1ª Fase 2.204 611 1.590 2.201

20318 Proj. Manag. Rda. del Mig-Europroject 791 259 532 791

20318 Proj. Manag. Cicsa-Esteyco 821 303 518 821

20333 Porta Sarrià i Plaça Sarrià 649 641 – 641

20370 Rda Dalt-Canyelles-Guineueta 15 15 – 15

20378 Redacció Estudis de Trànsit 44 39 – 39 

Subtotals 20.011 2.958

TOTAL 23.042 22.969

Indicadors generals del nivell d’activitat 2001

Plantilla 31

Inversió (milers d’euros) 29.349

Pròpia 191

Per compte de l’Ajuntament 29.158

Resultat comptable 69

Cash-flow 69

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 193

Despeses d’establiment 2

Immobilitzat immaterial 18 Ingressos d’explotació 324

Immobilitzat material 173 Subvencions a l’explotació 1.082

Immobilitzat financer –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 14.834 Total ingressos explotació 1.406

Existències – Costos

Deutors 12.710

Inversions financ. temporals 320 Compres –

Tresoreria 1.804 Personal 1.032

Ajustaments per periodificació – Treballs, subminist. i serveis ext. 355

Subvencions –

Total actiu 15.027 Altres despeses –

Provisions –

Passiu Amortitzacions –

Recursos a llarg termini 10.483 Total costos explot. abans financers 1.390

Fons Propis abans resultats 60

Pèrdues i guanys de l’exercici 69 Resultat explotació abans financers 16

Subvencions de capital –

Altres Ingressos a distribuir 10.346 Ingressos financers 75

Provisions – Despeses financeres –

Creditors a llarg termini 8

Resultat d’explotació 91

Recursos a curt termini 4.544

Ingressos extraordinaris –

Creditors financers – Despeses extraordinàries –

Creditors comercials 1.556

Altres creditors 2.770 Resultat abans impostos 91

Ajustaments per periodificació 218

Impost de Societats 22

Total passiu 15.027 Resultat de l’exercici 69

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA
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Promoció Ciutat Vella, SA fou constituïda el 22

de setembre de 1988 i té la naturalesa de

societat d’economia mixta, essent soci

majoritari l’Ajuntament de Barcelona.

Constitueix el seu objecte social dur a terme

totes les actuacions urbanístiques i d’edificació

necessàries per a la rehabilitació dels espais

compresos en l’àmbit de l’Àrea de Rehabilitació

Integrada de Ciutat Vella, i en especial:

• Estudis urbanístics

• Elaboració de projectes de reparcel·lació,

compensació i expropiació

• Adquisició de terrenys i edificacions

• Execució d’obres d’infrastructura,

urbanització i edificació, així com de

remodelació i rehabilitació urbana

• Alienació de solars o d’edificis

La Societat tindrà una durada de catorze anys,

al final dels quals revertiran tots els actius i

passius a l’Ajuntament de Barcelona.

Amb la creació de la nova empresa mixta

municipal, Foment de Ciutat Vella, SA, part de les

activitats que desenvolupava Promoció Ciutat

Vella, SA han estat transferides a la nova societat.

Durant l’exercici de 2001, Promoció Ciutat Vella,

SA ha gestionat expedients d’expropiació que

han suposat l’adquisició de 8 edificis sencers i

32 departaments de propietat horitzontal, amb

un total de 9.136 m2 de sostre construït i 2.470

m2 de sòl.

En el període 1988-2001, la Societat ha

expropiat directament o realitzat la gestió

d’expropiació de 247.833 m2 de sostre situats

en edificis afectats pels plans urbanístics de

renovació del Districte. Durant aquest període

també es va finançar operacions de gestió

urbanística realitzades per l’Ajuntament de

Barcelona, que varen suposar l’adquisició de

79.673 m2 de sostre construït, situat en

operacions generades pels PERI però que ja

eren iniciades quan es va crear la Societat.

En total el programa urbanístic desenvolupat a

Ciutat Vella en el període 1988-2001, ha

significat l’adquisició de 327.506 m2 de sostre. 

Durant l’exercici de 2001 s’ha reinstal·lat 133

famílies, bàsicament en les noves promocions

d’habitatges públic de Fonollar I i Fonollar II al

barri de Santa Caterina, que han permès iniciar

l’alliberament de sòl de l’operació dels Jardins

del Casc Antic entre Metges i Jaume Giralt, i en

la promoció de Sant Oleguer 2–18, on s’han

traslladat les famílies residents a les zones

d’actuació d’Espalter-Pl. Salvador Seguí i Nou

de la Rambla 82–88.

Amb la reinstal·lació d’aquestes famílies, des de

que es va iniciar l’actuació de Promoció Ciutat

Vella, SA s’haurà reinstal·lat en habitatges de

promoció pública a 2.201 famílies que vivien en

edificis afectats pel procés de renovació

urbanística.

En aquest exercici s’ha realitzat la tercera i

penúltima amortització del capital de la sèrie B,

alhora que s’ha inscrit en el Registre Mercantil

l’amortització del 50% del capital que

constitueix l’esmentada sèrie B, ja realitzada.

Promoció de Ciutat Vella S.A.

Promoció Ciutat Vella, SA 

President: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan

Gerent: Sr. Jaume Casanovas i Escussol
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També en aquesta línia ha continuat, segons les

previsions establertes, el procés de reversió

d’actius i passius de Promoció Ciutat Vella, SA

a l’Ajuntament de Barcelona. Això ha significat

la disminució dels actius de la Societat en

16.179 milers d’euros, amb una amortització

acumulada de 1.082 milers d’euros.

L’exercici de 2002 serà el catorzè d’existència

de la Societat, i per tant en compliment dels

propis estatuts i de la Llei de Societats

Anònimes, durant aquest exercici es clourà el

procés de reversió d’actius i passius a

l’Ajuntament de Barcelona i es procedirà a la

dissolució de Promoció Ciutat Vella, SA.
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Dades rellevants a 30 de novembre *

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 27 32 36 14

Inversió (milers d’euros) 16.791 16.311 13.072 751

Pròpia 9.146 4.375 3.871 228

Per compte de l’Ajuntament 7.645 11.936 9.201 523

Resultat comptable (milers d’euros) ** (403) (583) (487) (348)

Cash-flow (milers d’euros) 523 276 439 441

* L’exercici econòmic d’aquesta societat finalitza el mes de novembre de cada any.

** Els resultats comptables coincideixen amb la dotació de la provisió d’interessos per a remunerar els accionistes de la

sèrie B durant els darrers cinc anys de la societat. Aquesta pèrdua és compensada des de 1992 amb una aportació per

compensar pèrdues que fa que el resultat final sigui igual a zero.

Promoció Ciutat Vella, SA
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Estats financers a 30 de novembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 32.179

Despeses d’establiment – Vendes i facturació de serveis –

Immobilitzat immaterial – Arrendaments 946

Immobilitzat material 32.076 Transf. program. i per serveis Ajt. 2.369

Immobilitzat financer 103 Altres transferències 114

Deutors a llarg termini – Altres ingressos 426

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 1.292 Total ingressos explotació 3.855

Existències – Costos

Deutors 638

Inversions financ. temporals 374 Compres –

Tresoreria 280 Personal 1.007

Ajustaments per periodificació – Treballs, subminist. i serveis ext. 871

Subvencions –

Total actiu 33.471 Altres despeses –

Provisions 35

Passiu Amortitzacions 754

Recursos a llarg termini 15.645 Total costos explot. abans financers 2.667

Fons Propis abans resultats 11.870

Pèrdues i guanys de l’exercici (348) Resultat explotació abans financers 1.188

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir – Ingressos financers 51

Provisions 1.918 Despeses financeres 2.214

Creditors a llarg termini 2.205

Resultat d’explotació (975)

Recursos a curt termini 17.826

Ingressos extraordinaris 726

Creditors financers 15.515 Despeses extraordinàries 99

Creditors comercials 570

Altres creditors 1.741 Resultat abans impostos (348)

Ajustaments per periodificació –

Impost de Societats –

Total passiu 33.471 Resultat de l’exercici (348)

Promoció Ciutat Vella, SA
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Empresa fundada el 21 de febrer de 1983. El

seu objecte social és la gestió, tractament i

eliminació dels residus sòlids urbans –RSU– i

assimilables.

La concreció pràctica del Projecte de la Planta

de tractament integral de residus municipals de

Sant Adrià de Besòs, ha estat l’eix de les

actuacions en l’exercici 2001 per TERSA.

Les activitats productives gestionades per

TERSA en tots els centres (directa o

indirectament), han donat resultats superiors als

previstos que s’han traduït en un millor servei al

ciutadà.

De les actuacions realitzades durant l’any 2001,

cal destacar:

• L’adjudicació a “Técnicas Reunidas, SA” del

Projecte d’Optimització energètica de la

Planta de valorització energètica de la Sant

Adrià. El muntant d’aquesta operació ha

estat de 21.290 milers d’euros. Comporta:

l’enginyeria, l’obra civil, el desmuntatge dels

equips de fabricació, el subministrament, el

muntatge dels nous equips i la posta en

marxa de la instal·lació optimitzada.

• La realització del projecte bàsic (segona

fase) del Projecte de tractament integral de

residus municipals. S’ha contractat als

arquitectes “Ábalos & Herreros” per al

disseny de l’obra civil de tota la construcció

de la nova Planta de triatge i tractament amb

procés de biometanització de la matèria

orgànica.

• Els acords vinculats a la reordenació de la

zona. El dia 1 de juny vam formalitzar els

acords amb Endesa i Gas natural, relatius a:

– Cessió per part de TERSA de terrenys

necessaris per les noves Plantes de cicle

combinat.

– Compra de terrenys a Gas Natural on estan

instal·lats els equips de desferrallament de

les escòries.

– Acord per 16 anys del subministrament per

part d’Endesa de l’aigua de mar necessària

per a la refrigeració de la Planta i

subministrament d’aigua depurada

d’emergència. 

– Hem participat activament en els treballs de

reordenació urbanística necessaris per al

FORUM 2004 i per a la instal·lació de les

Plantes de triatge i tractament de matèria

orgànica. Aquesta reordenació és troba

pendent d’aprovació per la comissió

d’urbanisme de la Generalitat.

• La participació accionarial en la societat

“Ecoparc del Besòs, S.A.” constructora i

explotadora de l’Ecoparc II en el terme

municipal de Montcada i Reixac.

• L’aportació de l’immobilitzat a TERSA. 

S’han consolidat, dins del mes de desembre,

les cessions a títol lucratiu per part de

l’Ajuntament de Barcelona i de l’Entitat

Metropolitana de Serveis Hidràulics i

Tractament de Residus (EMSHTR) de les

instal·lacions del rentat de gasos de les

Plantes de valorització energètica de Sant

Adrià i de Montcada. També la de triatge 

de Gavà, que encara figurava en els actius

de les Entitats Públiques per un valor de

10.632 milers d’euros a l’Ajuntament de

Barcelona i de 3.540 milers d’euros a

l’EMSHTR.

Tractament i Selecció de Residus, SA 

President: Im. Sr. José Ignacio Cuervo Argudín

Director–Gerent: Sr. Francesc Gatuellas i Guillen
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• La compra del terreny del nus de la Trinitat

per a la futura Planta de reciclatge i

transvasament de runes de la construcció.

S’ha comprat el 100% de les participacions

de la societat “Carreras i Fontanals, SL”.

L’únic actiu és el terreny situat a la carretera

de Ribes cantonada amb la Via Favència i

amb l’Av. Meridiana, lloc estratègic per a la

instal·lació logística i del reciclatge de les

runes de construcció.

• L’aprovació, en aquest exercici, del nou

conveni a firmar entre l’EMSHTR i TERSA per

a l’explotació dels serveis de Tractament de

Residus que prestem. Es modifica el de l’any

1997 en el sentit d’incloure el sistema de

prestació indirecta dels serveis de

transferència, triatge tractament biomecànic

de residus en Sant Adrià, així com el de gestió

i/o construcció de deixalleries, gestió

d’abocadors i transvasament.

En els aspectes econòmics, l’any 2001 ha estat

el millor de la seva història amb un augment del

total d’ingressos del 17,7% i un creixement de

beneficis abans d’impostos del 47%.

Els excel·lents resultats productius són la causa

principal d’aquest bon exercici.
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Dades rellevants

Titularitat %

Ajuntament de Barcelona 58,64

Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus 41,36

Planta Energètica de Sant Adrià de Besòs 1998 1999 2000 2001

Incineració Tms. 241.787 265.320 272.134 300.524

Incineració: horari mig per forn –T/h– 12,22 12,16 12,40 12,51

% d’ocupació 75,28 83,04 83,06 91,47

Electricitat –MWh–

Producció 99.077 114.379 117.574 129.802

Vendes 85.353 96.549 100.374 110.064

Compres 309 423 359 284

Consum 14.033 18.253 17.563 20.022

kwh consumits per Tm incinerada 58,04 68,8 64,64 66,62

kwh produïts per Tm incinerada 410 431 432 432

Escòries –Tms–

Producció 63.417 62.685 63.061 69.036

% de Tms. incinerades 26,2 22,6 23,17 22,11

Ferralla: vendes Tms 6.708 7.447 6.536 7.840

Planta Energètica de Montcada i Reixac 1998 1999 2000 2001

Incineració Tms. 47.700 42.802 46.695 44.894

Incineració: horari mig per forn –T/h– 2,93 2,84 2,91 2,85

% d’ocupació 93 86 91 90

Electricitat –Mwh–

Producció 2.192 2.285 2.997 3.069

Vendes 444 70 366 401

Compres 921 1.249 806 677

Consum 2.670 3.463 3.437 3.345

kWh Consumits per Tm incinerada 56,3 80,9 73,6 74,5

Escòries –Tms–

Producció 11.400 10.081 10.786 10.511

% de Tms. incinerades 24 23,55 23,09 23,41

Ferralla: Vendes Tm 1.008 907 1.056 890

Vapor vendes –Tms– 4.775 4.330 4.021 3.655

Indicadors generals del nivell de l’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 98 97 99 86

Inversió (milers d’euros) 655 1.184 3.005 6.846

Resultat comptable (milers d’euros) 222 1.190 1.454 2.311

Cash-flow (milers d’euros) 2.464 3.967 4.634 7.194

Tractament i Selecció de Residus, SA
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 60.440

Despeses d’establiment – Serveis a l’Entitat Metropolitana 14.303

Immobilitzat immaterial 1.052 Serveis a Fecsa 6.755

Immobilitzat material 45.648 Altres serveis –

Immobilitzat financer 13.740 Altres ingressos 133

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 11.216 Total ingressos explotació 21.191

Existències 1.095 Costos

Deutors 9.204

Inversions financ. temporals 119 Compres 10.346

Tresoreria 785 Personal 3.966

Ajustaments per periodificació 13 Treballs, subminist. i serveis ext. 906

Altres despeses 62

Total actiu 71.656 Provisions 91

Amortitzacions 4.792

Passiu

Total costos explot. abans financers 20.163

Recursos a llarg termini 61.691

Fons Propis abans resultats 44.480

Pèrdues i guanys de l’exercici 2.311 Resultat explotació abans financers 1.028

Subvencions de capital 14.750

Altres Ingressos a distribuir – Ingressos financers 997

Provisions 118 Despeses financeres 1

Creditors a llarg termini 32

Resultat d’explotació 2.024

Recursos a curt termini 9.965

Ingressos extraordinaris 1.040

Creditors financers – Despeses extraordinàries 589

Creditors comercials 4.760

Altres creditors 5.205 Resultat abans impostos 2.475

Ajustaments per periodificació –

Impost de Societats 164

Total passiu 71.656 Resultat de l’exercici 2.311

Tractament i Selecció de Residus, SA
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Foment de Ciutat Vella, SA fou constituïda el 19

de febrer de 1999, com a Societat Privada

Municipal i el plenari municipal va aprovar la

transformació en societat d’economia mixta 

el 23 de febrer de 2000. El 18 de desembre 

de 2000, es va celebrar la Junta General 

de la societat mixta, que va designar els òrgans

gestors i va presentar el Pla d’Empresa

2000/2003.

D’acord amb el Pla d’Empresa, les activitats de

Foment de Ciutat Vella, SA es divideixen en dues

branques:

Actuacions d’iniciativa municipal

Aquest àmbit inclou la gestió de les operacions

del Programa d’Actuacions Municipals (PAM),

que l’Ajuntament encarregui a la Societat, així

com l’elaboració del planejament urbanístic i el

disseny dels nous espai urbans o la remodelació

dels existents.

S’inclou en aquesta línia de treball, les

actuacions de promoció econòmica vinculades

als objectius estratègics de la revitalització de

Ciutat Vella.

També dins les actuacions d’iniciativa municipal

es desenvolupa la promoció de la rehabilitació

privada a través de l’Oficina de Rehabilitació de

Ciutat Vella.

Finalment forma part d’aquesta línia d’actuacions

la gestió i manteniment del parc d’edificis

municipals ubicats a Ciutat Vella, que actualment

no es troben adscrits al servei públic.

Actuacions de caràcter público-privades

Són operacions d’obtenció de sòl que es

desenvoluparan amb l’objectiu d’impulsar la

regeneració del teixit urbà i la dinamització

econòmica del districte.

La Societat tindrà una durada de catorze anys 

i al final d’aquest període, els actius i 

passius revertiran a l’Ajuntament de Barcelona,

un cop amortitzades les accions del capital

privat.

Gestió del programa d’inversions municipal

Actuacions en Urbanització i Equipament

Durant l’exercici de l’any 2001, han finalitzat les

actuacions en urbanització i en equipaments

públics següents:

• Renovació del carrer Pelai, entre el carrer

Balmes i la Pl. Universitat (març 2001). 

• Renovació dels carrers Hort de la Bomba,

Carretes, Sant Pau i Riereta. Aquesta obra

inclou la implantació de la recollida pneumàtica

de residus sòlids i l’extensió de la xarxa de

fibra òptica (juliol 2001).

• Renovació del Passeig del Born i entorns de la

basílica de Santa Maria del Mar. Amb

implantació de la recollida pneumàtica

soterrada de residus sòlids (desembre 2001).

• Urbanització del carrer Josep Pijoan i

renovació de Ptge. de la Pau, Ptge. Escudellers

i Nou de Sant Francesc, amb implantació de

recollida pneumàtica de residus (juny 2001).

• Renovació del paviment del Passatge Magarola

(juny 2001).

• Reurbanització dels carrers Serra Xic, Llàstics i

entorns, amb incorporació de recollida

pneumàtica de residus, fibra òptica, i creació

d’una nova zona d’accés restringit de vehicles

(febrer 2001).

• Rehabilitació i adequació de l’edifici de la

Cooperativa La Fraternitat al carrer Comte

Foment de Ciutat Vella, SA 

President: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan

Conseller Delegat: Jaume Castellví i Egea

Gerent: Sr. Josep Maria de Torres i Sanahuja
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Santa Clara 8-10, com a Biblioteca de la

Barceloneta (juny 2001).

• Renovació del paviment de la Pl. de la

Barceloneta, amb millora de l’accessibilitat al

conjunt religiós i renovació de l’enllumenat

públic (març 2001). 

Les actuacions que durant l’exercici de 2001

s’han iniciat i finalitzaran l’any 2002 són:

• Renovació de la Pl. Vila de Madrid i Ptge. Duc

de la Victòria, aquesta obra inclou la

implantació de la recollida pneumàtica

soterrada i selectiva de residus i la creació d’un

espai d’interpretació arqueològica de les restes

existents (inici, juliol 2001). 

• Remodelació de la Pl. d’Emili Vendrell, amb no-

va accessibilitat per als veïns (inici, octubre

2001).

• Construcció del Poliesportiu annex a l’Escola

Milà i Fontanals (inici, octubre 2001).

• Ampliació del Centre Cívic Drassanes (inici,

abril 2001).

• Cinquena fase de creació del conjunt del

Centre Cívic de Sant Agustí, amb la

construcció del Centre de Serveis Personals i

Casal Infantil (inici, maig 2001). 

Foment de Ciutat Vella s’ha fet càrrec durant

aquest exercici de la gestió i desenvolupament

de les obres de construcció del nou Mercat de

Santa Caterina. Aquestes obres inclouen la

construcció del recinte estricte del nou mercat, i

a més els 59 apartaments per a gent gran, la

central de recollida pneumàtica de residus

sòlids, l’aparcament soterrani amb capacitat per

a 242 vehicles i la creació de l’espai musealitzat

de les restes arqueològiques de l’antic convent

de Santa Caterina. Dins l’exercici, s’ha

completat la creació de les pantalles perimetrals

del recinte del Mercat i s’ha iniciat la

construcció de l’estructura soterrada del

conjunt. 

La complexitat i transcendència d’aquesta obra

ha obligat a la creació d’una oficina tècnica

ubicada a peu d’obra dedicada exclusivament a

les tasques de coordinació i control de les obres. 

Gestió Urbanística

Foment de Ciutat Vella, SA, gestiona les

actuacions d’expropiació previstes al Pla

d’Actuació Municipal, que l’any 2001 han estat

executades a través d’encàrrecs concrets a

Promoció Ciutat Vella, SA.

Durant l’exercici 2001 s’ha continuat el

desenvolupament de les actuacions ja iniciades

com la darrera fase de creació dels Jardins del

Casc Antic, entre Metges, Jaume Giralt, Sant

Pere Més Baix i Pou de la Figuereta, durant

aquest any s’ha traslladat a les 76 famílies que

han passat a residir als nous edificis dels carrers

Fonollar-Jaume Giralt. Aquests trasllats han

permès desconstruir 9 edificis i iniciar la

desconstrucció de 5 més, en el sector de Pou de

la Figuereta. 

També s’han continuat els treballs d’expropiació i

buidat dels edificis inclosos en les operacions

Duran i Bas-Ripoll, Escola Gòtic Sud i

Flassaders-Museu Picasso.

A les operacions d’alliberament de sòl d’Espalter-

Pl. Salvador Seguí i Nou de la Rambla-Tàpies,

també s’ha pogut realitzar la major part dels

trasllats, fet que permetrà que durant el primer

trimestre de 2002 es pugui iniciar la

desconstrucció dels edificis afectats.

Durant d’aquest exercici, Foment de Ciutat Vella,

SA ha gestionat la desconstrucció d’un total de

28 edificis, amb una superfície de sostre de

21.280 m2, l’expropiació de 8 edificis sencers i 32

departaments de propietat horitzontal, amb una

superfície construïda de 9.135 m2, i el trasllat a

nous edificis de promoció pública a 137 famílies. 

Comunicació i Promoció Econòmica

Foment de Ciutat Vella, SA durant l’exercici ha

realitzat en aquest àmbit, actuacions com

l’Exposició i Jornades sobre la Rehabilitació i

Valorització del Patrimoni a París, Firenze i

Foment de Ciutat Vella, SA
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Barcelona, i ha participat en la Mostra d’Entitats

que es va celebrar el mes de maig a la Rambla

del Raval. S’ha editat el fulletó informatiu de les

obres al barri de Santa Caterina, el dossier de la

Rambla i l’Illa del Raval i diversos productes

d’informació als ciutadans de les obres en

desenvolupament.

Cal fer esment especial als treballs de promoció i

dinamització econòmica de la Rambla del Raval i

el seu entorn, que Foment ha iniciat aquest any,

dins una estratègia que s’anirà desenvolupant

també en el proper exercici. 

Al barri de Santa Caterina, donada la gran

concentració en el temps i l’espai d’actuacions

d’obra pública s’ha considerat convenient

realitzar un esforç suplementari en la línia de

donar la màxima informació possible als

ciutadans i s’ha creat el Punt d’Informació de

Santa Caterina que té la forma d’una exposició

permanent i disposa d’una persona fixa per

atendre els requeriments ciutadans. 

Planejament i Projectes Urbans

Durant el 2001, s’ha iniciat el procés de creació

del nou planejament urbanístic que constitueix la

base de les actuacions de transformació a Ciutat

Vella després de l’aplicació exhaustiva de l’antic

planejament. Els projectes que actualment

s’estan desenvolupant són:

• Sector de la Pl. de la Gardunya i entorns

• Sector dels Jardins de Valldonzella i entorns

• Centre Cívic de Sant Llàtzer i entorns

• Sector de Duran i Bas i entorns 

• Sector del Gòtic Sud

• Sector de la Pl. dels Traginers i entorns

• Sector comprés entre els carrers J. Giralt, Pou

de la Figuera i Sant Pere més Baix

Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella (ORCV)

En l’exercici 2001, l’ORCV va integrar-se a

Foment de Ciutat Vella, SA traslladant les seves

oficines a la seu de l’empresa al carrer Pintor

Fortuny 17-19.

Durant l’any, s’han formalitzat 337 expedients de

sol·licitud de subvenció per obres de

rehabilitació, dels quals 262 corresponien a

actuacions en elements comuns i 75 afectaven

només a habitatges individuals. En conjunt

aquests expedients signifiquen millores

d’habitabilitat en 3.276 habitatges repercutits per

les obres, i generen una inversió privada de

19.881 milers d’euros, que obtindrà una

subvenció oficial de 2.632 milers d’euros.

Amb data 31 de desembre, hi ha 217 obres en

curs i 121 obres a punt per començar.

Actuacions público-privades

Foment de Ciutat Vella, SA ha estat designada

empresa urbanitzadora per la Junta de

Compensació de l’illa delimitada pels carrers

Robador-Sant Rafael-Cadena i Sant Josep Oriol i

ha assumit les actuacions de finalització de la

gestió d’alliberament de sòl d’aquest polígon de

renovació urbanística, tasca que s’està realitzant

amb la col·laboració d’un equip extern. 

En aquest exercici s’ha aprovat definitivament la

Modificació del PERI del Raval per a la nova

ordenació de l’àrea delimitada pels carrers

Robador, Sant Rafael, Rambla del Raval, Sant

Josep Oriol i Pl. Salvador Seguí, i s’ha aprovat

inicialment el Projecte de Compensació de l’Illa

de la Rambla del Raval. S’ha concursat la

definició formal arquitectònica del nou hotel i els

blocs destinats a habitatge.

En l’àmbit de la gestió urbanística s’ha continuat

les gestions d’adquisició i reinstal·lació, que han

permès durant l’exercici desconstruir 9 edificis, i

s’ha alliberat 2.714 m2 de sòl. 

En compliment de les previsions d’actuacions

futures dins l’àmbit de Ciutat Vella, s’ha

desenvolupat diversos projectes d’ordenació

urbanística:

• Sector de la Pl. Folch i Torres-Jardins de les

Fàbriques 

• Sector del Mercat del Carme i entorns 

• Barri de la Barceloneta

• Sector Arc del Teatre, Lancaster, Guardia.

Foment de Ciutat Vella, SA
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 2000 2001

Actuacions finalitzades PAM

Inversió en espai públic (milers d’euros) 5.180 5.589

Espai urbà regenerat (m2) 13.583 20.467

Inversió en equipaments (milers d’euros) – 835

Sostre d’equipament (m2) – 907

Inversió en obtenció de sòl (milers d’euros) 6.052 4.658

Superfície de sostre expropiat (m2) 3.887 9.135

Superfície de sòl expropiat (m2) 861 2.294

Famílies reallotjades 88 133

Superfície de sostre desconstruït (m2) 5.789 21.280

Superfície de sòl alliberat (m2) 2.235 4.436

Oficina de Rehabilitació

Informacions personalitzades 1.661 1.546

Conferències 14 15

Assessorament tècnic 112 103

Assessorament legal 115 97

Cèdules d’habitabilitat sol·licitades 1.001 980

Cèdules d’habitabilitat concedides 812 627

Expedients de rehabilitació 324 337

Habitatges i locals repercutits 3.200 3.276

Subvencions tramitades 456 438

Inversió privada (milers d’euros) 17.868 19.881

Subvenció atorgada (milers d’euros) 3.053 2.452

Indicadors generals del nivell d’activitat 2000 2001

Plantilla – 25

Inversió (milers d’euros) 1.304 16.996

Pròpia 18 1.965

Per compte de l’Ajuntament 1.286 15.031

Resultat comptable (milers d’euros) – 109

Cash-flow (milers d’euros) 12 151

Foment de Ciutat Vella, SA
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 151

Despeses d’establiment 73 Prestacions serveis 1.098

Immobilitzat immaterial 15 Transferències corrents 1.880

Immobilitzat material 62 Altres ingressos 39

Immobilitzat financer 1

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 11.452 Total ingressos explotació 3.017

Existències 1.632 Costos

Deutors 9.264

Inversions financ. temporals – Compres 854

Tresoreria 533 Personal 1.213

Ajustaments per periodificació 23 Treballs, subminist. i serveis ext. 796

Subvencions –

Total actiu 11.603 Altres despeses –

Provisions –

Passiu Amortitzacions 42

Recursos a llarg termini 6.158 Total costos explot. abans financers 2.905

Fons Propis abans resultats 6.011

Pèrdues i guanys de l’exercici 109 Resultat explotació abans financers 112

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir – Ingressos financers 56

Provisions – Despeses financeres – 

Creditors a llarg termini 38

Resultat d’explotació 168

Recursos a curt termini 5.445

Ingressos extraordinaris –

Creditors financers – Despeses extraordinàries –

Creditors comercials 5.041

Altres creditors 365 Resultat abans impostos 168

Ajustaments per periodificació 39

Impost de Societats 59

Total passiu 11.603 Resultat de l’exercici 109

Foment de Ciutat Vella, SA
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Serveis Funeraris de Barcelona, SA és una

societat anònima constituïda el 25 de febrer de

1997 per l’Excm. Ajuntament de Barcelona, amb

caràcter unipersonal i participada inicialment

per l’Ajuntament de Barcelona en la seva

totalitat.

D’acord amb els seus estatuts, aprovats en els

consells plenaris de l’Ajuntament de dates 20 de

desembre de 1996 i 7 de febrer de 1997, els

serveis que són competència de la Societat els

venia prestant fins la seva dissolució l’Institut

Municipal dels Serveis Funeraris, organisme

autònom de caràcter administratiu depenent de

l’Ajuntament. Aquests estatuts defineixen com

objecte social de la societat:

1. La gestió, desenvolupament i explotació dels

Serveis Funeraris.

2. La gestió, desenvolupament i explotació dels

Serveis de Cremació i Cementiris.

Posteriorment, amb data 5 de maig de 1998,

l’Excm. Ajuntament de Barcelona i Pompas

Fúnebres Mediterráneas, SL varen subscriure

un contracte privat de compra-venda

d’accions, en virtut del qual l’Ajuntament va

vendre a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL

el 49% del capital social de Serveis Funeraris

de Barcelona, SA.

D’acord amb aquesta venda d’accions, Serveis

Funeraris de Barcelona, SA, es transformà en

una societat d’economia mixta, prestant els

seus serveis des d’aquell moment mitjançant

gestió indirecta.

Durant l’exercici de 2001 les actuacions més

rellevants han estat:

• Renovació Certificat ISO-9002 i obtenció de la

nova Certificació ISO-9001-2000, emès per

TÜV-RHEINLAND, de la nostra empresa com a

Serveis Funeraris Integrats.

• Pavimentació de diferents vials a cementiris

amb un total de 10.341 m2.

• Construcció de 64 columbaris i 20 tombes al

cementiri de Montjuïc, i de 134 columbaris i

30 tombes al cementiri de Collserola.

• Assistència i participació a Fires i

Convencions Internacionals.

• La demanda del servei d’incineració ha

continuat augmentant durant l’any. Enguany

l’augment respecte al 2000 sobre el total

serveis s’ha situat entorn del 1,50% (un total

de 6.404 a l’any).

• L’ocupació de les sales de vetlla també ha

sofert un lleuger augment vers l’any anterior,

del 82,4% l’any 2000 al 83,6% l’any 2001

(16.994 entre els tres tanatoris).

• Continua augmentant la demanda de serveis

de qualitat superior, en especial els de fusta

massissa que ens equipara amb França i

Itàlia. Aquesta tendència també s’observa en

els serveis contractats per les companyies

d’assegurances.

Serveis Funeraris de Barcelona, SA

President: Im. Sr. Albert Batlle i Bastardas

Director Gerent: Sr. Josep Cornet i Colom
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Dades rellevants

Recursos físics 1998 1999 2000 2001

Serveis funeraris

Sales de vetlla (Sancho d’Àvila) 27 27 27 27

Sales de vetlla (Cementiri Collserola) 25 25 25 25

Sales de vetlla (Cementiri Les Corts) 16 16 16 16

Vehicles 105 99 101 106

Cementiris (9 cementiris)

Nombre de sepultures 333.478 333.602 334.597 338.793

Superfície (m2) 2.412.560 2.412.560 2.412.560 2.412.560

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Serveis funeraris 20.224 21.056 20.213 20.330

Producció de taüts 16.336 16.843 16.766 16.793

Construcció noves sepultures 194 124 995 248

Incineracions 4.820 5.677 6.008 6.404

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 328 315 298 296

Inversió (milers d’euros) 998 1.383 1.803 1.767

Resultat comptable (milers d’euros) (1) 7.813 7.477 8.396 8.818

Cash-flow (milers d’euros) 8.685 9.454 9.912

(1) L’increment de l’exercici 1998 en relació als anteriors és conseqüència, fonamentalment, del fet que amb la conversió

de la Societat en empresa mixta, el cànon que anualment es liquidava a l’Ajuntament en concepte d’utilització de

patrimoni municipal ha estat abonat, pels propers 50 anys, juntament amb el preu de venda de les accions.

Serveis Funeraris de Barcelona, SA



81

Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers de pessetes)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 18.720 Prestació de serveis 30.221

Despeses d’establiment 1 Facturació de suplerts 3.778

Immobilitzat immaterial 2.295 Facturació d’impostos i taxes 343

Immobilitzat material 15.127 Taxes de cementiris 8.075

Immobilitzat financer 1.297 Altres ingressos 1.000

Deutors a llarg termini – Treballs per a l’immobilitzat –

Despeses a distribuir – Variació d’existències –

Actiu circulant 30.792 Total ingressos explotació 43.417

Existències 1.224 Costos

Deutors 2.078

Inversions financ. temporals 19.606 Compres 3.660

Tresoreria 7.738 Personal 12.365

Ajustaments per periodificació 146 Treballs, subminist. i serveis ext. 8.306

Altres despeses 4.420

Total actiu 49.512 Provisions 72

Amortitzacions 1.022

Passiu

Recursos a llarg termini 41.696 Total costos explot. abans financers 29.845

Fons propis abans resultats 568

Pèrdues i guanys de l’exercici 8.818 Resultat explotació abans financers 13.572

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir 12.341 Ingressos financers 1.132

Provisions 19.962 Despeses financeres 1.076

Creditors a llarg termini 7

Resultat d’explotació 13.628

Recursos a curt termini 7.816

Ingressos extraordinaris 48

Creditors financers – Despeses extraordinàries 77

Creditors comercials 3.598

Altres creditors 3.545 Resultat abans impostos 13.599

Ajustaments per periodificació 673

Impost de Societats 4.781

Total passiu 49.512 Resultat de l’exercici 8.818

Serveis Funeraris de Barcelona, SA
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ProEixample SA es va constituir el 15 de març

de 1996 per acord unànime de tots els grups

polítics de l’Ajuntament de Barcelona amb

l’objectiu de revitalitzar el centre de la ciutat, el

seu Eixample. Un any després, va ampliar el seu

capital social per donar entrada a la participació

del sector privat i propiciar d’aquesta manera la

complicitat social.

En aquest exercici, l’empresa compleix cinc anys

d’actuació com a eina complementària de l’acció

municipal en les seves polítiques de regeneració

urbana de l’Eixample, que en línies bàsiques

són: fomentar la vessant residencial, incrementar

el nivell de qualitat de vida, mantenir la seva

diversitat i centralitat i incorporar criteris de

desenvolupament més sostenible.

L’activitat de ProEixample, SA durant l’exercici

de l’any 2001, d’acord amb el Pla d’Empresa

2000-2004, s’ha centrat en accions de gestió

urbanística per recuperar nous espais verds en

els interiors de les illes, millorar l’espai públic

urbà d’acord amb les inversions previstes en el

Pla d’Actuació Municipal, fomentar la

rehabilitació i manteniment dels edificis i

promocionar l’Eixample com a centre comercial,

turístic, cultural i de lleure.

Tot seguit es presenten els fets més rellevants en

cadascun d’aquests apartats i els principals

indicadors d’activitat a l’entorn d’aquest procés

de revitalització de l’Eixample.

Millora de l’espai urbà i construcció de nous

equipaments

Un total de 10.100 milers d’euros s’han destinat

a millorar l’espai urbà i construir nous

equipaments durant el 2001. Una xifra important

que supera de bon tros inversions precedents.

ProEixample ha executat aquestes obres per

encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

La globalitat de les darreres cinc anualitats

presenta un import acumulat de prop de 32.200

milers d’euros que s’han destinat a millorar molt

significativament l’espai públic del centre de la

ciutat.

Durant l’any han finalitzat les següents obres

d’espai públic:

• La remodelació de la Gran Via, entre els

carrers de Vilamarí i Urgell.

• La millora de l’accessibilitat i implantació de

semàfors en deu cruïlles.

• La urbanització de l’interior d’illa de Numància.

• La urbanització de l’interior d’illa de Sant

Antoni.

• La urbanització de l’interior d’illa de Sopena.

• La renovació de voreres, enllumenat i

recobriments asfàltics sonoreductors de 16

illes del barri de la Sagrada Família.

• La creació d’illetes a la Av. Diagonal amb la

confluència dels carrers de Padilla i Buenos

Aires.

• La peatonalització del carrer de Còrsega entre

Av. Diagonal i Rbla. Catalunya.

• L’arranjament de l’entorn i millora de

l’enllumenat del monument al President Lluís

Companys.

• La peatonalització dels passatges de Vilaret,

Pere Calders i Tassó.

• La peatonalització del carrer de Ribes entre els

carrers de Marina i Nàpols.

ProEixample, SA

President: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan

Director-Gerent: Sr. Jordi Villarroya i Tarrés
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• Ampliació de voreres del carrer de Provença

entre els carrers de Padilla i Nàpols.

• El nou carril bici del carrer de Provença, entre

els carrers de Dos de Maig i Passeig de Gràcia.

En resum les inversions realitzades han permès

transformar i millorar 205.105 m2 de l’Eixample,

plantar 412 arbres, o estendre 4 km més de

carril-bici, en el centre de la ciutat.

Estaven en execució:

• La renovació de voreres i estesa

d’infrastructura de telecomunicacions al

Passeig de Gràcia.

• La urbanització de l’interior d’illa al Passatge

Rector Oliveres.

• La urbanització de l’interior d’illa de la Gran

Via/Girona.

Referent a la construcció de nous equipaments

s’han iniciat:

• L’escola bressol de Sant Antoni.

• Els equipaments de l’illa de Fort Pienc:

ampliació del centre cívic, biblioteca, escola

bressol, residència de gent gran i un mercat.

• També ha finalitzat la construcció del Centre

de Serveis Socials de Sant Antoni.

Durant l’any també s’ha treballat en la redacció

de nous projectes bàsics i executius, per iniciar-

se en el proper exercici. Cal destacar

especialment els projectes de finalització del

carrer d’Enric Granados, la biblioteca de St.

Antoni i els equipaments de l’illa

Londres/Villarroel, que amb un aparcament en el

subsòl, un centre escolar, una escola bressol i un

edifici d’apartaments per a joves dotaran de més i

millors serveis el barri de l’esquerra de l’Eixample.

Foment de la rehabilitació i manteniment

d’edificis

La inversió privada en rehabilitació durant l’any

2001, ha estat de 50.820 milers d’euros, una

xifra que es manté en la banda alta, si bé ja es

pot observar una lleugera disminució, del 3%,

respecte a l’exercici anterior.

Aquesta tendència és producte, sens dubte, del

fet que en els darrers quatre anys les quantitats

invertides en rehabilitació han experimentat uns

augments molt significatius, fins a arribar

enguany a una certa normalització.

S’observa també una millora de les

intervencions, fet que es fa palès amb

l’increment de l’import mitjà invertit en cada

actuació que se situa en 28.237,12 euros.

Per tipologia, la rehabilitació de façanes i

balcons representa un 43,8% del total d’inversió,

seguida de la de locals amb un 32,4%. Cal

destacar enguany l’increment en obres de nova

instal·lació o renovació d’ascensors i els

d’arranjament de cobertes i terrats.

L’activitat de l’Oficina de Rehabilitació s’ha

mantingut en un volum anual de visites i

tramitacions important i ha augmentat la

facturació de serveis tècnics ofertats per facilitar

els processos de rehabilitació.

En total des de l’Oficina de Rehabilitació s’han

tramitat durant l’any 221 expedients de

subvenció que afecten a 4.763 habitatges i

locals. Per cada euro de subvenció pública s’han

mobilitzat 2,95 euros d’inversió privada.

Les tres àrees de rehabilitació preferent de

l’Eixample: Sagrada Família, Sant Antoni i Fort

Pienc, presenten una major incidència per sobre

de la mitjana dels expedients que són tramitats

per l’Oficina de Rehabilitació.

Un avenç per facilitar l’accés dels ciutadans a la

informació dels ajuts, subvencions i tràmits que

han d’efectuar en una rehabilitació, ha estat
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aquest any la creació de l’oficina virtual de

rehabilitació. Oberta les 24 hores al dia i els 365

dies de l’any i que permet l’obtenció

d’informació i de documentació evitant-li al

ciutadà desplaçaments i tràmits innecessaris.

Cal destacar un fet important, com és l’obtenció

del Certificat de Qualitat d’acord amb la norma

UNE-EN-ISO 9001:2000, per les tasques

d’informació i tramitació de l’Oficina de

Rehabilitació. Aquest fet constitueix un

reconeixement tant del compliment del sistema

de qualitat implantat com de l’esforç efectuat

per establir dinàmiques de millora contínua.

Cal assenyalar també la continuació de la

col·laboració amb el laboratori d’edificació de la

UPC. Aquesta entesa, ha permès continuar

revisant els nivells de solidesa i seguretat de

1.000 edificis del districte, afegint enguany les

façanes interiors dels interiors d’illa oberts al

públic i els camins escolars. Els resultats

d’aquestes comprovacions demostren que el

nivell de bona conservació dels edificis de

l’Eixample augmenta anualment, sens dubte

gràcies a les polítiques de foment i impuls de la

rehabilitació que s’estan portant a terme.

D’altra banda, ProEixample, SA gestiona i lidera

el programa europeu Raphael de Recuperació

d’Esgrafiats Modernistes. En aquest programa,

que ha finalitzat el mes de desembre, també han

participat les ciutats de Brussel·les, Gènova i

Viena.

Per Barcelona, significa la recuperació

d’esgrafiats modernistes en 25 edificis, amb una

inversió en rehabilitació de 1.270 milers d’euros,

posant al descobert tot un patrimoni

arquitectònic únic que omple de valor els carrers

de l’Eixample. Les altres ciutats també han

aprofitat els ajuts d’aquest programa per

efectuar estudis d’intervenció en edificis

modernistes i fer possible en un futur proper la

seva rehabilitació.

Recuperació de més interiors d’illa

La recuperació dels interiors d’illa de l’Eixample

com a espais d’ús públic, tal i com Ildefons

Cerdà les va projectar, és un objectiu prioritari

per ProEixample, SA, i un dels fets més

característics de la seva actuació.

A més, la recuperació d’aquests espais permet

avançar en la millora de la qualitat de vida dels

residents i envers un model de desenvolupament

més sostenible, un clar factor d’atracció de nous

residents.

Els mecanismes per aconseguir l’ús públic dels

interiors d’illa són diversos i cal destacar els

següents: acords de cessió amb promotors

immobiliaris, gestió urbanística d’afectacions o

de promoció de plans urbanístics o bé invertint

el capital de la societat en operacions de

compra de sòl.

Tot i amb això, la recuperació d’interiors d’illa és

un procés complex, donat que hem establert

com a criteri d’actuació esmerçar el mínim de

recursos públics per aconseguir-los.

Durant l’exercici 2001, s’ha continuat treballant

amb els objectius i criteris del Pla Global de

Recuperació d’Interiors d’Illa, aprovat l’any

passat pel Consell d’Administració. Aquest Pla

Global preveu, en síntesi que una de cada nou

illes de l’Eixample tingui el seu interior destinat a

espai d’ús públic. D’aquesta manera cada veí de

l’Eixample tindrà a menys de 200 m de casa

seva un interior d’illa recuperat.

A les operacions de compra de sòl, efectuades

en anteriors exercicis, enguany cal afegir la

compra d’un nou solar situat a l’illa delimitada

pels carrers de Viladomat-Diputació-Calabria-
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Consell de Cent; 1.994 m2 de sòl qualificat de

17/7, transformació a equipaments. En el futur

permetrà la recuperació d’un altre interior d’illa i

un nou equipament al barri de l’esquerra de

l’Eixample. La inversió realitzada per la compra

d’aquest solar ha estat de 4.090 milers d’euros.

Dins l’apartat de vendes d’actius, s’han produït

vendes d’edificabilitat a diferents edificis de

l’Eixample. L’objectiu d’aquestes transaccions

és, per una banda, enrasar l’edificabilitat de les

construccions contigües i, per l’altra, buidar

d’edificabilitat l’interior d’illa de les Germanetes

dels Pobres. En total s’han venut 1.485 m2 de

sostre edificable.

Cal destacar també la venda del solar de

1.044 m2 de sostre, també d’aquesta illa,

mitjançant subhasta pública per al qual la

societat va obtenir 1.880 milers d’euros. 

A més, durant el 2001, s’han urbanitzat i obert al

públic dos nous interiors d’illa, el de Sant Antoni

amb 1.100 m2 i el de Numància amb 5.225 m2.

Ambdós casos suposen la recuperació de 6.325

m2 de espai públic verd. 

En total l’Eixample disposa a finals d’any de 17

interiors d’illa oberts al públic, que representen

ja 42.665 m2 de nou espai verd i de 25.624 m2

més d’espai en procés de recuperació; en total

36 illes de les 45 que es volen aconseguir, tot un

mosaic de verd en un centre urbà que n’estava

mancat.

L’Eixample, un centre viu

ProEixample, SA també té com a eix estratègic

d’actuació promoure l’Eixample com a centre

comercial, cultural, turístic, de negocis i de lleure.

En aquesta línia al llarg de l’any s’han

desenvolupat tot un seguit d’accions, entre les

quals cal destacar la col·laboració amb les

associacions de comerciants en activitats de

promoció del comerç. S’accentuen de manera

especial amb les associacions de comerciants del

barri de Sant Antoni de la dreta de l’Eixample i del

Passeig de Gràcia, amb la voluntat d’estendre en

el futur aquesta col·laboració amb noves

iniciatives en altres eixos comercials del districte.

L’organització d’esdeveniments culturals en els

interiors d’illa per donar-les a conèixer ha

generat activitats amb molta acceptació popular,

com els concerts de música els diumenges de

maig, el cicle de dansa a la tardor o el nou

programa d’enguany “Els Tresors de les Illes”.

L’objectiu és incentivar entitats de l’Eixample per

tal que organitzin actes aprofitant aquests nous

espais que l’Eixample està descobrint. Aquestes

activitats es complementen amb una nova i

actual edició de la “Guia dels Interiors d’Illa de

l’Eixample”.

També han continuat els debats i jornades a

l’entorn de temes d’interès per a l’empresa, cal

esmentar les jornades tècniques sobre

“Rehabilitació i Sostenibilitat”, amb un notable

èxit de públic professional d’àmbit nacional.

La revista “E” que va néixer l’any passat ha

consolidat la seva presencia en aquest darrer

any amb l’edició de tres números més i s’ha

convertit en un punt de referència de l’actualitat,

el dinamisme i el bon moment que està vivint el

centre de la ciutat.

La renovació de la pàgina web de ProEixample,

SA la creació de l’Oficina Virtual de

Rehabilitació, la confecció d’un monogràfic que

va ser encartat en un diari de màxima difusió i el

disseny i producció d’una exposició itinerant a

l’entorn dels nous projectes que s’estan

desenvolupant, són també accions destacables

en la promoció de l’Eixample i els seus projectes

de futur.
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Inversions en projectes urbans

Inversió PAM projectes urbans (milers d’euros) 8.540 3.770 7.325 10.104

Espai urbà regenerat (m2) 137.165 53.070 43.631 205.150

Carril bici (m) 3.482 1.672 0 3.991

Arbres nous (unitats) 429 178 119 412

Fanals renovats (unitats) 357 207 126 568

Papereres noves (unitats) 145 101 32 290

Recuperació d’interiors d’illa

Interiors d’illa recuperats 10 13 15 17

Interiors d’illa en recuperació 15 15 17 19

Total interiors d’illa 25 28 32 36

Superfície recuperada (m2) 26.004 34.027 36.340 42.665

Superfície en recuperació (m2) 26.425 23.146 26.054 25.624

Total superfície (m2) 52.429 57.173 62.394 68.289

Superfície de sòl adquirida (m2) 5.501 322 2.895 1.994

Cost adquisició sòl i despeses derivades 

(milers d’euros) 2.419 270 2.674 4.096

Documents de modificació de planejament redactats n.d. n.d. n.d. 10

Superfície subjecta a modificacions de 

planejament (m2) n.d. n.d. n.d. 8.445

Rehabilitació

Oficina de Rehabilitació de ProEixample, SA

Trucades ateses 2.656 2.528 1.407 2.359

Visites ateses personalment 4.637 3.424 2.803 2.687

% d’edificis rehabilitats i gestionats des de l’Oficina 12% 16% 19% 21%

Serveis tècnics encarregats 380 191 128 97

Facturació dels serveis tècnics (milers d’euros) 59 120 115 152

Subvencions tramitades 496 503 330 221

Volum de subvenció tramitat: (estimació milers d’euros) 2.332 3.384 2.957 2.437

Inversió privada en rehabilitació (1)

Llicències de rehabilitació concedides 2.019 1.946 2.007 1.800

Import total de la inversió (milers d’euros) 33.318 39.110 52.503 50.827

Pressupost mig per actuació (milers d’euros) 16,50 20,10 26,16 28,24

Indicadors generals d’activitat

Plantilla mitjana 17 18 19 22

Inversió (milers d’euros) – 3.968 9.748 14.154

Resultat comptable (milers d’euros) 42 – 349 296

Cash-flow (milers d’euros) 90 66 408 356

n.d.: no disponible.

(1) Elaboració pròpia a partir de les dades subministrades per l’Àmbit d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona.
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 339

Despeses d’establiment – Vendes i prestacions de serveis 2.824

Immobilitzat immaterial 30 Transf. program. i per serveis Ajt. 1.346

Immobilitzat material 292 Altres transferències 23

Immobilitzat financer 17 Ingressos per serveis diversos 40

Deutors a llarg termini – Variació d’existències 4.512

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 14.440 Total ingressos explotació 8.745

Existències 9.460 Costos

Deutors 4.647

Inversions financ. temporals – Compres 5.880

Tresoreria 326 Personal 952

Ajustaments per periodificació 7 Treballs, subminist. i serveis ext. 1.235

Subvencions –

Total actiu 14.779 Altres despeses 231

Provisions –

Passiu Amortitzacions 60

Recursos a llarg termini 7.773 Total costos explot. abans financers 8.358

Fons Propis abans resultats 6.477

Pèrdues i guanys de l’exercici 296 Resultat explotació abans financers 387

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir – Ingressos financers 73

Provisions – Despeses financeres 14

Creditors a llarg termini 1.000

Resultat d’explotació 446

Recursos a curt termini 7.006

Ingressos extraordinaris 8

Creditors financers – Despeses extraordinàries –

Creditors comercials 6.609

Altres creditors 236 Resultat abans impostos 454

Ajustaments per periodificació 161

Impost de Societats 158

Total passiu 14.779 Resultat de l’exercici 296
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Constituïda l’any 1967, té per objecte la

promoció, construcció i explotació dels

Mercats Centrals Majoristes de Barcelona, la

gestió de l’Escorxador de Barcelona, la millora

del cercle de comercialització de productes

alimentaris i la realització de tot tipus

d’encàrrecs de l’Administració en el camp de la

promoció i desenvolupament del comerç. Té la

naturalesa de societat d’economia mixta,

essent soci majoritari l’Ajuntament de

Barcelona.

Mercabarna, SA ha culminat un període

d’expansió que es va iniciar en el moment en

que fou possible disposar de la propietat dels

terrenys, un cop traslladats els quatre mercats

centrals previstos en el moment de la

constitució de la societat i que s’ha

caracteritzat pel desenvolupament de la Zona

d’Activitats Complementàries, tot consolidant

l’activitat pròpia dels Mercats.

Aquest procés ha significat la incorporació a

Mercabarna, SA de tota mena d’empreses del

comerç agroalimentari: complementàries,

subsidiàries, proveïdores, compradores,

transformadores, prestadores de serveis, etc.,

respecte els sectors més tradicionals centrats

en els mercats majoristes. Això ha permès

l’adaptació dels Mercats Majoristes a les

exigències canviants de les noves formes de

distribució. Cal destacar la ubicació dins de la

Unitat Alimentària de les plataformes

d’aprovisionament de producte fresc de la

major part de les companyies de la gran

distribució organitzada amb establiments a

Catalunya. 

També ha estat significativa la inversió per part

d’empreses majoristes en instal·lacions de valor

afegit, que els ha permès estendre la seva

funció d’abastament cap als nous sectors

creixents de la demanda, bàsicament de

l’hoteleria, restauració i col·lectivitats.

L’activitat de les empreses ubicades a la Unitat

Alimentària segueix creixent en termes físics, el

que significa un increment del seu àmbit

d’influència si tenim en compte el model

demogràfic i la reducció del consum final,

sobretot pel que fa als productes alimentaris i,

especialment, els peribles. Aquest creixement,

que es va veure fortament impulsat pel procés

de liberalització i internacionalització del

comerç, ha permès la presència habitual de

compradors procedents del sud de França i del

nord d’Itàlia, l’increment de l’activitat

exportadora de les empreses radicades a

Mercabarna, especialment a la Unió Europea i

als països de l’Europa de l’Est i la ubicació

d’empreses multinacionals.

Un dels trets bàsics de la gestió de Mercabarna,

SA és l’estreta col·laboració amb els sectors

empresarials presents a la Unitat Alimentària,

mitjançant les seves associacions

representatives. Aquesta col·laboració s’estén a

temes tan diversos com la millora dels serveis i

del funcionament dels Mercats, les campanyes

de promoció i publicitat, la presència en fires,

l’adequació a les noves normatives, la

incorporació de noves tecnologies, etc. Aquesta

col·laboració s’estén, també, a l’àmbit de les

inversions, tant si aquestes són necessàries per

renovar instal·lacions que, amb el temps, van

Mercabarna, SA
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quedant obsoletes com si es tracta de temes

que puguin actuar de dinamitzadors de noves

activitats de les empreses.

Cal destacar, dins d’aquest clima de

col·laboració, els aspectes relacionats amb la

formació, que han permès la definitiva

consolidació de l’Àrea de Formació, la qual

desenvolupa des de programes ocupacionals

fins a cursos de reciclatge en tots els sectors

del comerç i ofereix, també, serveis

especialitzats per a plans formatius expressos

per a empreses.

Durant l’any 2001, la majoria dels indicadors

d’activitat dels agents econòmics que treballen

a Mercabarna han seguit evolucionant

positivament, a excepció del volum de sacrifici

a l’Escorxador que s’ha vist afectat per una

menor aportació a causa de les especials

característiques de la campanya de producció,

especialment en bestiar oví, en part compensat

per l’increment en la comercialització de carn

forana, sacrificada en origen.

Cal fer esment al desgraciat incendi que el 21

d’abril va destruir totalment les instal·lacions del

Mercat Central de la Flor, que va donar lloc a

una ràpida intervenció per tal de restituir

immediatament el servei als compradors i

l’activitat dels operadors majoristes amb el

màxim nivell de prestació possible, mitjançant

unes instal·lacions provisionals que hauran de

permetre el normal desenvolupament del mercat

fins a disposar d’un nou.

Les inversions han assolit durant l’any 2001 els

3.396 milers d’euros, entre les que cal

destacar: la renovació de les escomeses

elèctriques als pavellons del Mercat Central de

Fruites i Hortalisses (69), les instal·lacions

provisionals del Mercat Central de la Flor (145),

la sala de vendes i diverses millores a

l’Escorxador (107), sistemes de millora en

seguretat (32) i xarxa de telecomunicacions

(54). 

Responent a la inquietud dels operadors

instal·lats a la Unitat Alimentària davant

l’apropament dels terminis de les

autoritzacions i expressada a través de

l’Associació d’Empresaris (ASSOCOME),

l’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar

l’elaboració d’un document estratègic que

permeti plantejar als empresaris i a les seves

organitzacions representatives una proposta de

continuïtat en el futur. A finals d’any s’estava

enllestint aquest treball que, sens dubte,

permetrà durant l’any 2002 establir un marc de

negociació.

Pel que fa als resultats de l’exercici, si bé s’ha

acomplert el pressupost a nivell de les

activitats ordinàries, la intervenció

administrativa de la companyia asseguradora i

el seu conseqüent procés de liquidació ha

comportat l’exigència de provisionar la

indemnització resultant del procés de peritació

del danys ocasionats al Mercat Central de la

Flor amb motiu del seu incendi, ocasionant, a

més d’altres incidències (baixa de l’immoble

sinistrat), unes pèrdues extraordinàries per

valor de 2.010 milers d’euros, reduint el resultat

final després d’impostos a 876 milers d’euros

en front als 2.043 milers d’euros de l’exercici

anterior.
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Dades rellevants

Titularitat accionariat %

Ajuntament de Barcelona 50,68

Empresa Nacional MERCASA 36,79

Consell Comarcal del Barcelonès 12,16

Altres 0,36

Recursos físics Total Superfície Edificada Superfície 

Has Mercabarna Privada Llogada

m2 m2 m2

Escorxador 4,020 28.944 13.144

Mercat C. Fruites i Hortalisses 23,225 103.589 48.005

Mercat C. del Peix 4,936 26.333 14.236

Mercat C. de la Flor 3,321 12.094 6.643

Centre de Serveis Comercials i Hotelers 1,948 14.328 4.509 11.551

Serveis Tècnics 3,725 1.581 1.513 4.421

Zona d’Activitats Complementàries 45,293 27.811 230.653 330.963

Total 86,468 214.680 236.675 428.963

Instal·lacions frigorífiques Total Volum instal·lat m3

m3 Mercabarna Privat Privat

Us Públic Us Públic Us Privat

Sales manipulació 100.113 – 2.350 97.763

Cambres refrigeració 202.592 11.175 9.664 181.753

Cambres congelació 250.624 10.726 162.615 77.283

Total 553.329 21.901 174.629 356.799

Indicadors del nivell d’activitat general 1998 1999 2000 2001

Tones sacrifici escorxador 23.221 25.140 27.249 26.793

Tones fruites i hortalisses 832.876 904.744 897.240 912.808

Tones peix fresc 77.650 83.249 81.089 82.070

Tones congelats i altres 86.050 86.747 84.943 88.366

Entrada de vehicles (milers) 3.888 3.807 3.744 3.709

Indicadors de gestió 1998 1999 2000 2001

Plantilla 179 173 169 167

Facturació (milers d’euros) 18.469 19.491 20.278 21.502

Inversió (milers d’euros) 1.857 4.784 3.372 3.396

Resultat comptable (milers d’euros) 1.827 2.218 2.043 875

Cash-flow (milers d’euros) 4.381 4.892 4.820 3.841
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 62.871 Mercat Central del Peix 1.268

Mercat Central de Fruites i Hortalisses 3.469

Despeses d’establiment – Mercat Central de la Flor 378

Immobilitzat immaterial 215 Escorxador 4.742

Immobilitzat material 59.338 Zona d’activitats complementàries 5.181

Immobilitzat financer 3.318 Altres ingressos 3.738

Deutors a llarg termini – Transferències corrents 142

Despeses a distribuir – Ingressos accessoris 2.584

Actiu circulant 14.338 Total ingressos explotació 21.502

Existències – Costos

Deutors 6.246

Inversions financ. temporals 7.222 Compres 2.044

Tresoreria 755 Personal 5.935

Ajustaments per periodificació 115 Treballs, subminist. i serveis ext. 6.802

Subvencions –

Total actiu 77.209 Altres despeses 824

Provisions 4

Passiu Amortitzacions 2.962

Recursos a llarg termini 68.225 Total costos explot. abans financers 18.571

Fons Propis abans resultats 53.314

Pèrdues i guanys de l’exercici 875 Resultat explotació abans financers 2.931

Subvencions de capital 2.069

Altres ingressos a distribuir 10.952 Ingressos financers 440

Provisions 21 Despeses financeres 102

Creditors a llarg termini 994

Resultat d’explotació 3.269

Recursos a curt termini 8.984

Ingressos extraordinaris 3.667

Creditors financers 174 Despeses extraordinàries 5.597

Creditors comercials 2.396

Altres creditors 3.360 Resultat abans impostos 1.339

Ajustaments per periodificació 30

Provisions 3.024 Impost de Societats 464

Total passiu 77.209 Resultat de l’exercici 875

Mercabarna, SA



Altres societats mixtes

Barcelona Holding Olímpic, SA

Barcelona Emprèn SCR, SA

Clavegueram de Barcelona, SA

Catalana d’Iniciatives CR, SA

Nexus Capital, SA

Túnels i Accessos de Barcelona, SA
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Es constitueix el 19 d’octubre de 1989 com a

Societat Anònima Estatal, amb el 51% del

capital aportat per l’Estat Espanyol i el 49%

restant per l’Ajuntament de Barcelona. El seu

objecte social, és l’obtenció i gestió del

finançament i el control de l’execució de les

obres d’infrastructura i equipament vinculades a

la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona el

1992. La constitució de la societat es

conseqüència del Conveni de Col·laboració

subscrit pels accionistes el 14 de setembre de

1989 i la seva activitat actual està determinada

pel seguiment del marc financer establert a un

nou Conveni de Col·laboració signat el 3 de

març de 1993, amb la finalitat de donar

compliment a l’objecte social. 

Durant l’any 2001, la Societat ha continuat en la

línia dels objectius proposats, fonamentalment

pel que fa a la reducció progressiva del seu

endeutament, que està distribuït en quatre

operacions financeres, una d’elles

instrumentada en forma de línia de crèdit per tal

d’ajustar de forma permanent el nivell de deute

a les disponibilitats tresoreres de la Societat.

Així doncs, durant l’exercici 2001 l’amortització

de deute ha estat de 62.854 milers d’euros, que

deixa el nivell d’endeutament en 506.731 milers

d’euros al tancament de l’exercici, import

sensiblement inferior al que estableix a la

mateixa data el marc financer esmentat amb

anterioritat. 

La situació actual del deute i la bondat dels

tipus d’interès permeten afirmar que HOLSA

amortitzarà la totalitat d’operacions a mitjans de

l’any 2007, dos anys i mig abans de la data

prevista al conveni, amb la conseqüent reducció

de les aportacions dels socis previstes per

aquest període. 

Pel que fa als litigis interposats contra la

Societat per temes relacionats amb processos

d’expropiació de sòl, aquests es van resolent en

la mesura i el ritme que els tribunals imposen,

sense que siguin d’esperar incidències

significatives al seu desenllaç definitiu.

Tanmateix, durant l’exercici 2001 han estat

resolts favorablement els darrers litigis

interposats contra tercers per reclamació de

deutes.

Barcelona Holding Olímpic, SA (Holsa)

President i Conseller-Delegat: Sr. José Enrique Martínez Genique
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 859.654

Despeses d’establiment –

Immobilitzat immaterial – Subvencions oficials a l’explotació 40.664

Immobilitzat material 1.102 Altres ingressos d’explotació 49

Immobilitzat financer 3.337

Deutors a llarg termini 853.971

Despeses a distribuir 1.244 Total ingressos d’explotació 40.713

Actiu circulant 115.223

Obra pendent de lliurament 1.990 Costos

Deutors 108.676

Inversions financ. temporals 150 Personal 290

Tresoreria 4.407 Treballs, subminist. i serveis ext. 462

Ajustaments per periodificació – Provisions –

Amortitzacions 415

Total actiu 974.877

Total costos explot. abans financers 1.167

Passiu

Recursos a llarg termini 896.630 Resultat explot. abans financers 39.546

Fons Propis 89.946 Ingressos financers 169

Subvencions de capital 369.923 Despeses financeres 39.918

Altres ingressos a distribuir 802

Provisions 3.179

Creditors a llarg termini 432.780 Resultat d’explotació (203)

Recursos a curt termini 78.247 Ingressos extraordinaris 17

Despeses extraordinàries 67

Creditors financers 78.068

Creditors comercials 159

Altres creditors 20 Resultat abans impostos (253)

Ajustaments per periodificació –

Impost de Societats –

Total passiu 974.877 Resultat de l’exercici (253)

Barcelona Holding Olímpic, SA (Holsa)
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Barcelona Emprèn, Societat de Capital Risc, SA,

és una societat privada constituïda per temps

indefinit a Barcelona al març de 1999. La

Societat està inscrita al Registre de Societats de

Capital Risc de la Comissió Nacional del Mercat

de Valors (CNMV), amb el nº 29 seguint els

requeriments de la Llei d’entitats de Capital Risc.

L’objecte principal d’aquesta Societat consisteix

en la promoció, mitjançant la presa de

participacions temporals en el seu capital, de

societats no financeres, de petites dimensions

amb un fort component tecnològic, bàsicament

a Barcelona i a la seva àrea d’influència.

L’Ajuntament de Barcelona, inclosa una

participació del 4,88% de l’Institut de Cultura, té

un 29,27% del seu capital social. Altres

accionistes de la Societat són Retevisión Móvil,

SA; Banco Bilbao Vizcaya, SA; Banc de Sabadell,

SA; Caixa d’Estalvis de Catalunya; Caixa

d’Estalvis i Pensions de Barcelona; Inversiones

Cuadrante, SL (Grupo Planeta), SR; Promocions

Habitat, SA; BSCH, SA; Fundació Airtel Mòbil;

Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Gas

Natural SDG, SA; Societat General d’Aigües de

Barcelona, SA; Cable i Televisió de Catalunya,

SA, Caixa d’Estalvis del Penedès i Telefónica

Soluciones Sectoriales SAU.

A 31 de desembre de 2001, la Societat

comptava amb un capital social de 6.150 milers

d’euros, i tenia autoritzada dos ampliacions

addicionals de Telefònica Solucions Sectorials i

La Salle de 150 milers d’euros cada una que

varen ser desemborsades al primer trimestre de

2002.

Durant l’exercici s’han estudiat 132 projectes

d’inversió, dels quals s’han aprovat 4.

A 31 de desembre de 2001 la societat

participava amb 11 empreses amb una inversió

total de 3.005 milers d’euros.

La Societat manté plusvàlues latents no

comptabilitzades per més de 288 milers

d’euros.

Amb l’aportació de l’Institut de Cultura de

l’Ajuntament de Barcelona, la Societat ha iniciat

una nova línia d’actuació en el terreny del

Capital Risc Cultural, tancant una primera

inversió en Barcelona Teatre Musical.

La cartera a 31 de desembre de 2001 estava

formada per les següents empreses:

• ORBITA MAX, SL. Productora àudio-visual. 

• IMAGIAM HIGH IMAGE TECH, SL. Software

per el tractament digital d’imatges. 

• NET TRANSLATIONS. Traduccions via

Internet.

• ISOCO (Intelligent Software Components, SA).

Software d’intel·ligència artificial.

• XCELLSYZ, Ltd. Biotecnologia.

• FRACTUS, SA. Antenes per

telecomunicacions. 

• AMR SYSTEMS, SL. Telecomunicacions,

Transmissió de dades.

• ADVANCELL. Biotecnologia.

• AGENTS INSPIRED. Software d’intel·ligència

artificial.

• BARCELONA TEATRE MUSICAL. Producció

de musicals.

• NON STOP YACHT. Comercialització de

productes i serveis per mega iots.

Barcelona Emprèn, SCR, SA

President: Excm. Sr. Joan Clos i Matheu

Director General: Sr. Christian Fernández i García
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 43

Despeses d’establiment 23 Plusvàlues netes –

Immobilitzat immaterial 2 Prestació de serveis –

Immobilitzat material 18 Altres ingressos 149

Immobilitzat financer – Ingressos de valors de renda fixa –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 6.123 Total ingressos explotació 149

Existències –

Deutors 162 Costos

Inversions financ. temporals 5.528

Tresoreria 433 Compres –

Ajustaments per periodificació – Personal 234

Altres despeses 15

Total actiu 6.166 Serveis exteriors 85

Amortitzacions 15

Passiu

Total costos explotació 349

Recursos a llarg termini 6.121

Fons Propis 6.121

Subvencions de capital – Resultat explotació abans financers (200)

Ingressos a distribuir –

Provisions – Ingressos financers 193

Creditors a llarg termini – Despeses financeres –

Creditors a curt termini 45 Resultat d’explotació (7)

Creditors 6 Ingressos extraordinaris 8

Remuneracions pendents de pagament 21 Despeses extraordinàries –

Altres creditors 18

Ajustaments per periodificació – Resultat abans impostos 1

Impost de Societats –

Total passiu 6.166 Resultat de l’exercici 1

Barcelona Emprèn, SCR, SA
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Clavegueram de Barcelona, SA (CLABSA),

constituïda l’11 de maig de 1992 per

l’Ajuntament de Barcelona (17,5%), la Societat

General d’Aigües de Barcelona (60%) i Fomento

de Construcciones y Contratas (22,5%) té per

objecte social la planificació, el control i

l’explotació tècnica del clavegueram de

Barcelona, així com altres activitats

relacionades que estimi oportú encomanar-li

l’Ajuntament de Barcelona o altres organismes.

L’exercici 2001 ha continuat la tònica de fort

creixement dels dos anys anteriors, tant en els

serveis bàsics del clavegueram de Barcelona,

com en altres serveis addicionals per

l’Ajuntament de Barcelona i per altres entitats:

operadors de telecomunicacions per fibra

òptica, Port de Barcelona i d’altres.

L’activitat bàsica de gestió del clavegueram de

Barcelona, segons es contempla al Contracte-

Programa 2000-2003 vigent, ha tingut un volum

molt gran en totes les funcions, especialment en

informes, projectes i controls de les obres (tan

sols les inversions directes del PECLAB en l’any

2001 han arribat a 21.636 milers d’euros), però

també en la millora i ampliació dels sistemes de

suport a l’explotació i manteniment, i

concretament al manteniment de la xarxa.

Les noves actuacions de sanejament del Pla

Municipal PAM-2000/03 van quedar totalment

projectades, i ara ja es troben en fase

d’execució. En total arribaran a 92.152 milers

d’euros, dels quals se’n té finançament europeu

de fons de cohesió de 45.000 milers d’euros.

Són destacables la construcció de 4 grans

dipòsits de retenció pluvial (167.500 m3 de

capacitat total), 3 noves comportes de derivació

a la xarxa, 16 km. de nous col·lectors i més de

25 km. de clavegueres. Un cop entren en

funcionament aquestes actuacions durant l’any

2002 i 2003, l’explotació tècnica operacional del

sistema de drenatge de la ciutat augmentarà

considerablement en potencialitat de regulació

pluvial, arribant-se a capacitats reguladores de

més d’1.000.000 m3 (440.000 m3 en dipòsits i la

resta en la xarxa). Així mateix, la complexitat de

l’explotació i del manteniment de les

instal·lacions s’incrementarà ostensiblement.

Els serveis addicionals encomanats per

l’Ajuntament de Barcelona han tingut igualment

un desenvolupament considerable a l’any

2001. S’han iniciat les obres de 9 nous

sistemes d’aprofitament d’aigües freàtiques

per a reg i altres usos públics, que entraran en

servei durant el 2002. També s’està avançant

en l’ampliació del sistema d’alerta i control del

parc fluvial del Besòs, en el tram de Sant

Adrià. Però sobre tot, s’ha progressat

definitivament en la planificació, control i

desenvolupament de les primeres actuacions

de recollida pneumàtica de residus sòlids

urbans, arribant-se ja a tenir dissenyades les 5

centrals més prioritàries (4 d’elles ja licitades i

dotades de fons europeus).

Els altres serveis addicionals realitzats per a

tercers, que a l’any 2001 han representat quasi

el 70% dels ingressos totals, corresponen a la

canalització portafibra òptica pel clavegueram

(el 55% dels ingressos totals), a la gestió del

clavegueram del Port de Barcelona i a altres

Clavegueram de Barcelona, SA

President: Im. Sr. José Cuervo i Argudín

Director-Gerent: Sr. Lluís Àngel Gutiérrez i Fernández
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treballs i serveis especialitzats a Barcelona i la

seva àrea, a Espanya i a l’estranger.

La xifra anual dels ingressos ha crescut un 18%,

fins a 10.000 milers d’euros, repartits entre

l’Ajuntament de Barcelona (30%), els operadors

de telecomunicacions de fibra òptica (55%) i

altres clients (15%). El resultat d’explotació ha

estat de 481.000 milers d’euros i el resultat net

de 409 milers d’euros.

Les inversions tecnològiques realitzades per

l’empresa han estat de 715 milers d’euros. El

valor net patrimonial a 31 de desembre de 2001

és de 6.503 milers d’euros i els actius totals de

10.530 milers d’euros, amb uns fons propis de

4.279 milers d’euros.

Les perspectives per als propers anys són de

creixement moderat en les activitats bàsiques i

addicionals de l’Ajuntament de Barcelona, però

de forta caiguda en els treballs de fibra òptica,

que podran ésser compensats en alguna

mesura per un increment important dels treballs

i serveis de tercers, ampliant l’oferta en funcions

i en àmbit geogràfic.

Clavegueram de Barcelona, SA
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 6.737

Despeses d’establiment – Serveis a l’Ajuntament de Barcelona 3.029

Immobilitzat immaterial 234 Altres serveis 6.948

Immobilitzat material 6.503

Immobilitzat financer – Total ingressos d’explotació 9.977

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 3.793 Costos

Existències – Compres 108

Deutors 3.756 Personal 3.053

Inversions financ. temporals – Treballs, subminist. i serveis ext. 5.620

Tresoreria 36 Altres despeses 18

Ajustaments per periodificació – Provisions 198

Amortitzacions 499

Total actiu 10.530

Total costos explot. abans financers 9.496

Passiu

Recursos a llarg termini 6.178 Resultat d’explot. abans financers 481

Fons Propis 4.279

Subvencions de capital – Ingressos financers 12

Ingrs. anticipats per concessions – Despeses financeres 114

Provisions 1.887

Creditors a llarg termini 12 Resultat d’explotació 379

Creditors a curt termini 4.352 Ingressos extraordinaris 186

Despeses extraordinàries –

Creditors comercials 2.459

Altres creditors 511

Préstecs a curt termini 1.280 Resultat abans impostos 565

Ajustaments per periodificació 102

Impost de Societats 156

Total passiu 10.530 Resultat de l’exercici 409

Clavegueram de Barcelona, SA
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Catalana d’Iniciatives, CR, SA és una societat

de capital risc amb més de 15 anys

d’experiència que es concreta en la participació

en més de 120 projectes empresarials dels

sectors més diversos, amb una inversió directa i

indirecta de capital superior a 600 milions

d’euros.

Actualment gestiona uns recursos financers de

100 milions d’euros i té una cartera de 30

companyies participades. Els fons propis són de

50 milions d’euros.

Catalana d’Iniciatives procedeix de la fusió al

juny de 1993 de les empreses “Societat

Catalana de Capital a Risc, SA”, “Iniciatives,

SA” i “Barcelona Impuls, SA de Capital a Risc”.

La política d’inversions de Catalana d’Iniciatives

es basa en els següents criteris:

• Processos d’adquisició d’empreses per part

d’executius (Management buy-out i

management buy-in).

• Empreses amb projectes de creixement amb

elevat potencial i necessitat d’un soci

financer.

• Empreses familiars que afronten processos bé

de canvi generacional, bé de

professionalització de la gestió.

• Projectes innovadors de Noves Tecnologies.

La inversió directa de Catalana d’Iniciatives és

d’un mínim de 2 milions d’euros, sense límit

superior. En projectes de noves tecnologies, la

inversió mínima directa de Catalana d’Iniciatives

pot ser inferior. L’àmbit d’inversió engloba tota

Espanya.

La política d’inversió està dirigida a tots els

sectors d’activitat econòmica. L’import global

previst d’inversió per l’any 2002 és de 30

milions d’euros.

L’Ajuntament de Barcelona és accionista amb

un 10,45% de les accions. D’altres accionistes

significatius són: Agrolimen, Agrupació Mútua,

Aigües de Barcelona, Banc de Sabadell, BBVA,

Caixa Holding, Caixa de Catalunya, Caja de

Ahorros del Mediterráneo, Corporación

empresarial ONCE, Grupo Fiatc, Gas Natural,

Generalitat de Catalunya, Inversiones

Cuadrante, Repsol YPF, Santander Central

Hispano, Telefónica, etc.

La participació de la societat en més de 30

empreses i l’experiència de gestió, tant dels

membres del Consell d’Administració com dels

directius i el seu equip tècnic, li permet tenir una

àmplia visió dels problemes i oportunitats

empresarials.

Catalana d’Iniciatives, CR, SA

President de la Junta d’Accionistes:1 Excm. Sr. Joan Clos i Matheu (1r. semestre) / Hble. Sr. Antoni Subirà i Claus (2n. semestre)

President del Consell d’Administració:1 Sr. Antoni Gurguí i Ferrer (1r. semestre) / Im. Sr. Ernest Maragall i Mira (2n. semestre)

Conseller Delegat: Sr. Francesc Raventós i Torras

1 Anualment, i coincidint amb la Junta General d’Accionistes d’aprovació dels comptes de l’exercici anterior, es canvien

els presidents de la Junta i del Consell d’Administració.
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 378

Despeses d’establiment – Plusvàlues netes 7.259

Immobilitzat immaterial – Prestació de serveis 2.765

Immobilitzat material 28 Altres ingressos 370

Immobilitzat financer 350 Ingressos de valors de renda fixa 165

Deutors a llarg termini –

Accions pròpies –

Total ingressos d’explotació 10.559

Actiu circulant 53.552

Existències – Costos

Deutors 19.407

Inversions financ. temporals 32.458 Compres –

Tresoreria 1.687 Personal 857

Ajustaments per periodificació – Treballs, subminist. i serveis ext. –

Altres despeses 1.529

Total actiu 53.930 Provisions 6.526

Amortitzacions 60

Passiu

Recursos a llarg termini 51.424 Total costos d’explotació 8.972

Fons Propis 49.632

Subvencions de capital – Resultat d’explotació 1.587

Ingressos a distribuir div. exerc. 23

Provisions 1.653 Ingressos extraordinaris –

Creditors a llarg termini 116 Despeses extraordinàries 266

Creditors a curt termini 2.506 Resultat abans d’impostos 1.321

Creditors financers 1.288

Creditors comercials 748 Impost de Societats (511)

Altres creditors 470

Ajustaments per periodificació –

Total passiu 53.930 Resultat de l’exercici 1.832

Catalana d’Iniciatives, CR, SA
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NEXUS CAPITAL, SA és una societat privada

constituïda a l’agost de 1998, procedent de

l’escissió de CATALANA D’INICIATIVES,CR SA

que té per objecte invertir en projectes

empresarials nous o existents, amb potencial de

creixement, i que siguin rendibles, en el marc

d’un objectiu més general de creació de riquesa

i ocupació.

Com a instrument inversor NEXUS CAPITAL, SA

disposa dels elements adients que li permeten

de complir la seva funció: nucli accionarial

qualificat, capacitat de gestió i capital. El seu

accionariat està constituït per diverses primeres

firmes industrials i financeres del país i de

l’estranger. Els fons propis són de 16,8 milions

d’euros.

Les inversions de NEXUS CAPITAL, SA estan

orientades cap a empreses de tamany mitjà,

doncs les inversions es fan a partir de 2 milions

d’euros. 

L’Ajuntament de Barcelona és accionista amb

un 10,45% de les accions. D’altres accionistes

significatius són: Agrolimen, Agrupació Mútua,

Aigües de Barcelona, Ajuntament de

Barcelona, Banc de Sabadell, BBVA, Caixa

Holding, Caixa de Catalunya, Caja de Ahorros

del Mediterraneo, Corporación empresarial

ONCE, Grupo Fiatc, Gas Natural, Generalitat

de Catalunya, Inversiones Cuadrante, Repsol

YPF, Santander Central Hispano, Telefónica,

etc.

Els serveis bàsics de suport a l’empresari es

concreten en:

1. Participar com a soci minoritari i temporal en

empreses.

2. Promoure projectes empresarials.

Nexus Capital, SA

President de la Junta d’Accionistes:1 Excm. Sr. Joan Clos i Matheu (1r. semestre) / Hble. Sr. Antoni Subirà i Claus (2n. semestre)

President del Consell d’Administració:1 Sr. Antoni Gurgui i Ferrer (1r. semestre) / Sr. Ernest Maragall i Mira (2n. semestre)

Conseller Delegat: Sr. Francesc Raventós i Torras

1 Anualment i coincidint amb la Junta General d’Accionistes d’aprovació dels comptes de l’exercici anterior es canvia el

President de la Junta i del Consell d’Administració.



103

Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 9.099

Despeses d’establiment – Plusvàlues netes 844

Immobilitzat immaterial – Prestació de serveis 382

Immobilitzat material – Altres ingressos 586

Immobilitzat financer 9.099 Ingressos de valors de renda fixa 271

Deutors a llarg termini –

Accions pròpies –

Total ingressos d’explotació 2.083

Actiu circulant 8.196

Existències – Costos

Deutors 2.130

Inversions financ. temporals 6.003 Compres –

Tresoreria 63 Personal 268

Ajustaments per periodificació – Treballs, subminist. i serveis ext. –

Altres despeses 214

Total actiu 17.295 Provisions 1.136

Amortitzacions –

Passiu

Recursos a llarg termini 16.789 Total costos d’explotació 1.618

Fons Propis 16.789

Subvencions de capital – Resultat d’explotació 465

Ingrs. a distribuir en div. exercicis –

Provisions – Ingressos extraordinaris –

Creditors a llarg termini – Despeses extraordinàries –

Creditors a curt termini 506 Resultat abans d’impostos 465

Creditors financers –

Creditors comercials – Impost de Societats 163

Altres creditors 506

Ajustaments per periodificació –

Total passiu 17.295 Resultat de l’exercici 302

Nexus Capital, SA
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Túnels i Accessos de Barcelona, SAC és una

empresa de 100% de capital públic. Els seus

accionistes són:

• Gestió d’Infrastructures, SA (53,24%)

• Generalitat de Catalunya (37,64%)

• Comarca del Barcelonès (3,49%)

• Ajuntament de Barcelona (2,82%) 

• Diputació de Barcelona (2,29%)

• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (0,52%)

Tabasa fou creada el 1987 per a gestionar la

construcció, la conservació i l’explotació del

túnels de Vallvidrera i els seus accessos, a més

de les activitats que siguin complementàries o

derivades de les anteriors. A l’agost de 1991

s’inicià l’explotació del túnel.

Les tarifes de peatge són regulades pel Decret

de concessió i la legislació complementària

corresponent. Les tarifes es regeixen per un

sistema de trams horaris, diferenciant les hores

punta de les hores i dies vall, on l’usuari

gaudeix d’una tarifa reduïda. Els sistemes

d’abonament mantenen els descomptes vigents

fins a la data. Durant l’any 2001 amb aplicació

de l’Ordre de 27 de desembre de 2000 van

entrar en vigor des de l’u de gener de 2001 les

tarifes aprovades en l’Ordre de 15 de març de

2000. Aquestes tarifes havien estat ajornades

en l’Ordre de 31 de març de 2000. Durant tot

l’any 2001 els usuaris han gaudit de la mateixa

tarifa vigent.

Segons el Reial Decret Llei 14/1997, de 29

d’agost, tots el turismes utilitzats per al

desplaçament de persones i els seus

equipatges gaudiran d’un IVA reduït del 7%.

L’any 2001, el volum de trànsit ha augmentat en

un 5,93% respecte l’any anterior, la qual cosa

representa un I.M.D. (intensitat mitjana diària) de

29.675 vehicles.

Les assistències mecàniques realitzades als

usuaris han disminuït de forma significativa en

un 2,7%, si bé, s’ha detectat una minoria molt

substancial en aquelles que fan referència a la

manca de carburant, on la disminució si tenim

en compte l’increment de trànsit es situa en el

25%. La disminució d’aquestes últimes és

conseqüència de la inauguració de l’àrea de

servei el 6 de setembre de 2000.

S’han renovat els contractes de manteniment

adients per a seguir consolidant i optimitzant

el funcionament de totes les instal·lacions i

sistemes inherents a l’explotació que, junt

amb el compliment del Pla de Manteniment,

permet donar un servei d’alta qualitat als

usuaris.

La inversió física de l’any 2001 a la comarca del

Barcelonès ha estat de 670 milers d’euros, que

representa el 61,5% del total realitzat. Entre

elles cal destacar la instal·lació dels nous

cartells alfanumèrics de missatges variables,

tres dels quals s’han situat en zona urbana de

Barcelona, un a la Via Augusta, un altre a la

Plaça Borràs i el tercer a la sortida número 8 de

la Ronda de Dalt.

Túnels i Accessos de Barcelona, SAC

President: Sr. Rafael Villaseca i Marco

Director General: Sr. Joan Deu i Pañella
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Estats financers a 31 de desembre de 2002 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 237.759

Despeses d’establiment – Peatges 23.465

Immobilitzat immaterial 83 Ingressos accessoris 429

Immobilitzat material 144.135 Altres ingressos d’explotació 602

Immobilitzat financer 15

Despeses a distribuir 93.526

Total ingressos d’explotació 24.496

Actiu circulant 9.057

Existències 111 Costos

Deutors 2.385

Inversions financ. temporals 5.445 Compres 60

Tresoreria 1.101 Personal 2.234

Ajustaments per periodificació 15 Treballs, subminist. i serveis ext. 2.975

Altres despeses –

Total actiu 246.816 Provisions 893

Amortitzacions 4.735

Passiu

Total costos explot. abans financers 10.897

Recursos a llarg termini 228.782

Fons Propis 134.963 Resultat d’explot. abans financers 13.599

Subvencions de capital –

Ingrs. a distribuir diversos exercicis – Ingressos financers –

Provisions 11.742 Despeses financeres 99

Creditors a llarg termini 82.077

Resultat d’explotació 13.500

Creditors a curt termini 18.034

Ingressos extraordinaris 76

Creditors financers 7.721 Despeses extraordinàries 10.354

Creditors comercials 1.099

Altres creditors 9.213 Resultat abans d’impostos 3.222

Ajustaments per periodificació 1

Impost de Societats 1.106

Total passiu 246.816 Resultat de l’exercici 2.116

Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
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Els estats financers consolidats dels organismes

autònoms dependents de l’Ajuntament que tot

seguit es presenten estan composats per totes

les entitats d’aquesta naturalesa que

anteriorment s’han relacionat, atès que

l’Ajuntament és l’únic partícip en el seu

patrimoni. 

El volum d’activitat de l’exercici 2001 ha estat

de 314.197 milers d’euros, dels quals 253.788

corresponen a ingressos d’explotació i 60.409 a

inversió, corresponent aquesta principalment a

les infrastructures urbanes portades a terme

per l’I.M. d’Urbanisme (17.038 milers d’euros),

a la construcció, a càrrec del Patronat

Municipal de l’Habitatge, d’un parc

d’habitatges per a comercialitzar a preus

assequibles (15.885 milers d’euros), a la millora

dels sistemes d’informació municipal

encomanats a l’I.M. d’Informàtica (8.330 milers

d’euros) i a la remodelació dels mercats

municipals efectuada per l’I.M. de Mercats

(8.132 milers d’euros). La plantilla total dels

dotze organismes a 31 de desembre de 2001

fou de 3.874 persones.

El total d’actiu-passiu és de 226.679 milers

d’euros, dels quals el 47% (107.231 milers) està

invertit en actius permanents, mentre que els

recursos d’igual naturalesa representen el 65%

del passiu (148.410 milers). Respecte el

circulant, els actius són de 109.448 milers

d’euros i els passius de 78.269, generant-se un

fons de maniobra de 31.179 milers d’euros.

Pel que fa a l’explotació i ja que la finalitat dels

organismes autònoms és la de portar a terme la

política municipal en un determinat camp

d’actuació, una part important dels ingressos

d’explotació prové dels encàrrecs que li són

efectuats pel propi Ajuntament, contemplant,

alhora, diversos requisits en relació al preu del

servei prestat i la qualitat i quantitat oferides.

Així, s’ha de considerar la rendibilitat social dels

serveis prestats, sempre de difícil avaluació

monetària, sense oblidar, d’altra banda, la

gestió econòmica de l’activitat.

Els ingressos d’explotació de l’exercici han

estat de 253.788 milers d’euros, dels quals

177.328 corresponen a transferències per

programes serveis encarregats per l’Ajuntament.

Els costos abans de financers s’han situat en

254.958 milers d’euros, essent les despeses de

personal una part important atès el caràcter

dels serveis socials que presta la majoria

d’aquestes entitats. El resultat consolidat

després de considerar el resultat financer i

l’extraordinari és de (535) milers d’euros i el

cash-flow de 5.413 milers d’euros.

Comentaris a l’exercici
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Balanços consolidats 2001-2000 dels Organismes Autònoms*

(en milers d’euros)

Actiu 2001 2000 Passiu 2001 2000

Actiu fix 107.231 119.487 Recursos a llarg termini 148.410 151.304

Despeses d’establiment – – Patrimoni 58.717 62.355

Immobilitzat immaterial 1.154 1.695 Subvencions de capital 23.538 25.537

Immobilitzat material 79.545 79.748 Ingrs. ant. per concessions – –

Immobilitzat financer 342 42 Provisions 4.818 5.373

Deutors a llarg termini 36.165 38.002 Creditors financers 20.787 17.441

Despeses a distribuir 25 – Altres creditors 40.550 40.598

Actiu circulant 109.448 109.522 Recursos a curt termini 78.269 77.705

Existències 22.667 19.810 Creditors financers – –

Deutors 65.859 65.011 Creditors comercials 40.130 36.097

Inversions financ. temporals 3.551 4.357 Altres creditors 26.852 28.758

Tresoreria 12.747 16.660 Ajustaments per periodificació11.287 12.850

Ajustaments per periodificació 4.624 3.684

Total actiu 226.679 229.009 Total passiu 226.679 229.009

* Consolidació pel mètode d’integració global a partir de balanços auditats.

L’actiu comptabilitzat en els comptes d’immobilitzat material no inclou els actius d’afectació; és a dir, l’immobilitzat

propietat d’altres institucions públiques, cedit per a la seva utilització gratuïtament.
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Resultats consolidats 2001-2000 dels Organismes Autònoms

(en milers d’euros)

Compte de pèrdues i guanys 2001 2000

Ingressos

Facturació 246.472 239.966

Altres ingressos 7.316 4.514

Total ingressos d’explotació 253.788 244.480

Costos

Compres i variació d’existències 7.352 11.762

Personal 134.850 130.383

Treballs, subminist. i serveis ext. 66.772 58.100

Subvencions 38.914 34.913

Altres despeses 1.122 1.166

Provisions 1.494 204

Amortitzacions 4.454 5.271

Total costos explotació abans financers 254.958 241.799

Resultat explotació abans financers (1.170) 2.681

Ingressos financers 2.712 2.632

Despeses financeres 2.441 2.428

Resultat d’explotació (899) 2.885

Ingressos extraordinaris 1.037 3.786

Despeses extraordinàries 673 1.214

Resultat consolidat (535) 5.457

Cash-flow* 5.413 10.932

* Cash-flow = Resultat + Amortitzacions + Provisions



Organismes que s’han
consolidat

Patronat Municipal de l’Habitatge

Institut Municipal de Persones amb Disminució

Fundació Mies van der Rohe

Institut Municipal d’Informàtica

Institut Municipal d’Urbanisme

Institut Municipal d’Hisenda

Institut Municipal de Parcs i Jardins

Institut Municipal de Mercats

Institut Municipal d’Educació

Institut de Cultura de Barcelona

Institut Municipal de Salut Pública

Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
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El Patronat va ser constituït el 2 de febrer de

1971. La seva funció és la de promoure

habitatges de protecció oficial i de preu

assequible, tant per atendre la demanda

d’habitatges produïda per actuacions

urbanístiques i remodelacions de barris, com la

dels sectors de població que, per raó del seu

nivell d’ingressos, no poden accedir al mercat

immobiliari general. Com a conseqüència

d’aquestes activitats de promoció, s’encarrega

també de l’administració de 7.139 habitatges,

5.798 dels quals pertanyen al seu patrimoni

propi i la resta a d’altres organismes públics.

Les modalitats contractuals dels habitatges

cedits inclouen la compra-venda, així com el

règim de lloguer i les modalitats d’ús i habitació

i cessió del dret d’usdefruit.

De l’exercici d’enguany cal destacar el se-

güent:

• Promoció d’habitatges: Durant l’any 2001, i

pel que fa a la computació de les activitats

desenvolupades, cal assenyalar que s’han

acabat les obres de construcció de 60

habitatges i s’han iniciat 232. Per altra part,

s’ha continuat la redacció de nous projectes

per a 1.622 futurs habitatges. El còmput total

de l’obra certificada ha estat de 9.772 milers

d’euros.

• Adjudicació d’habitatges: Durant l’exercici,

s’han adjudicat un total de 177 habitatges,

dels quals 62 corresponen a nova promoció i

115 són habitatges recuperats.

• Adjudicacions de locals i places

d’aparcament: S’han adjudicat, durant

l’exercici de 2001, 65 places d’aparcament i

19 locals comercials, per un import global de

2.820 milers d’euros. En règim de lloguer,

s’han adjudicat 9 locals comercials.

Patronat Municipal de l’Habitatge

President: Im. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó

Gerent: Sra. Caterina Ramis i Llompart
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Patrimoni immobiliari

Habitatges gestionats en lloguer 3.518 3.815 3.367 3.507

Habitatges gestionats en venda 4.330 4.497 4.180 3.632

Locals comercials 624 574 533 485

M
2

de sòl disponibles 2.204 2.812 23.780 41.790

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 85 83 84 87

Inversió (milers d’euros) 21.925 22.195 8.811 15.885

Resultat comptable (milers d’euros) 2.608 3.837 1.551 (1.187)

Cash-flow (milers d’euros) 5.884 6.016 2.326 918

Patronat Municipal de l’Habitatge
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 86.373

Despeses d’establiment – Vendes 6.679

Immobilitzat immaterial – Arrendaments 3.962

Immobilitzat material 50.208 Altres ingressos 1.765

Immobilitzat financer –

Deutors a llarg termini 36.165

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 32.750 Total ingressos explotació 12.406

Existències 21.931

Deutors 5.885 Costos

Inversions financ. temporals –

Tresoreria 4.934 Cost vendes 5.296

Ajustaments per periodificació – Personal 3.252

Treballs, subminist. i serveis ext. 2.219

Total actiu 119.123 Subvencions –

Altres despeses 521

Passiu Provisions 1.127

Amortitzacions 978

Recursos a llarg termini 110.142

Patrimoni 36.624

Resultat de l’exercici (1.187) Total costos explot. abans financers 13.393

Subvencions de capital 9.144

Altres ingressos a distribuir –

Provisions 4.540 Resultat explotació abans financers (987)

Creditors a llarg termini 61.021

Ingressos financers 1.957

Despeses financeres 2.275

Recursos a curt termini 8.981

Creditors financers – Resultat d’explotació (1.305)

Creditors comercials 3.398

Altres creditors 4.263 Ingressos extraordinaris 118

Ajustaments per periodificació 1.320 Despeses extraordinàries –

Total passiu 119.123 Resultat de l’exercici (1.187)

Patronat Municipal de l’Habitatge
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El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona

del dia 6 d’octubre de 1989 aprovà la creació de

l’Institut i els Estatuts (modificats el 27 de juny

de 1997) pels quals es regula el seu

funcionament. És producte de la fusió dels

extingits Patronats Municipals de Disminuïts

Físics i Psíquics, creats a l’inici de la dècada

dels 80.

Les activitats de l’Institut van dirigides a la

promoció i atenció de les persones amb

disminució, per a llur integració social, basada

en els principis de normalització i

reconeixement de la diferència, orientada al

desenvolupament de l’autonomia personal i la

millora de la qualitat de vida.

Com activitats més significatives de l’exercici de

2001, i a banda de l’actuació regular dels

diversos serveis de l’Institut, que en general es

mantenen amb uns resultats concordants amb

els obtinguts els darrers anys, es poden

destacar.

• L’aprovació i publicació de la convocatòria

d’eleccions (a realitzar el 16 de març de

2002) dels/les membres de la Junta Rectora

de l’IMD representants directes de les

persones amb disminució de la ciutat de

Barcelona. Edició i tramesa de 80.000

exemplars d’un díptic informatiu (amb la

normativa electoral). 

• L’aprovació de les bases per a la concessió

de subvencions per a titulars (no

conductors/es) de vehicles privats adaptats

per al transport de persones amb disminució i

subjectes a l’impost de vehicles de tracció

mecànica (IVTM). També s’ha portat a terme la

convocatòria pública per a les subvencions

dels IVTM de l’exercici de 2001. 

• L’edició i difusió de la “Guia d’activitats i

serveis per a persones amb disminució a les

instal·lacions esportives municipals”, a partir

de la col·laboració amb la Direcció d’Esports

de l’Ajuntament.

• La participació de l’IMD en els europrojectes

“ExchangeII-Prince” (formació per a la

utilització de l’euro per part de sectors de

població vulnerables) i “Indicadors d’exclusió

social de dones amb discapacitat”. 

• L’aprovació de les propostes dels

europrojectes “Passarel·les vers l’ocupació”

(promogut per Barcelona Activa amb la

participació de l’IMD, dins la iniciativa EQUAL,

amb l’objectiu de promoure l’ocupació del

sectors desfavorits –entre els quals els de les

persones amb disminució–) i “e-learning

disability acces”–ELDA– (promogut per

l’Institut Municipal d’Educació amb la

participació de l’IMD, de cara al

desenvolupament del Centre de Recursos

Educatius Pont del Dragó). Aquests projectes

s’iniciaran el 2002.

• La signatura del programa de col·laboració

entre el Sector de Manteniment i Serveis de

l’Ajuntament, l’IMD, les federacions (ECOM,

APPS, FECAFAMM, FESOCA) i l’ONCE; relatiu

al nou Pla de neteja i recollida selectiva i per a

la utilització dels serveis municipals de

recollides especials (dins l’acord cívic per una

Barcelona neta i sostenible).

• La signatura d’un nou conveni de l’Ajuntament

i de l’IMD, amb l’ONCE i la Fundació ONCE

(amb una vigència màxima de dos anys) per a

la realització de diversos projectes. promoció

Institut Municipal de Persones amb Disminució 

Presidenta: Ima. Sra. Núria Carrera i Comes

Gerent: Sra. Roser Torrentó i Sanjust
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de l’ocupació i d’iniciatives empresarials,

finalització del projecte “informació Barcelona

accessible”, continuació del procés

d’implantació de semàfors sonors, supressió

de barreres arquitectòniques a la zona de

Sagrada Família, supressió de barreres a les

escoles municipals, actuacions

d’accessibilitat a museus i adquisició de

material esportiu adaptat.

• La redacció del Pla d’Accessibilitat per als

Parcs i Jardins de Barcelona que s’haurà de

posar en marxa i completar en els propers 8

anys.

• La redacció de la primera part (estudi de

necessitats) del Pla d’Equipaments de serveis

socials per a persones amb disminució a la

ciutat de Barcelona.

• L’aprovació del Pla de millora d’organització

de l’IMD, que s’ha de portar a terme el 2002.

• La incorporació de l’equipament i estructura

informàtiques de l’IMD a la xarxa i serveis

municipals corresponents.

Institut Municipal de Persones amb Disminució
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Dades rellevants

Recursos/Serveis 1998 1999 2000 2001

Centres d’activitat 20 19* 19 19

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Dades globals

Nombre de persones amb dism. informades/connec. 18.958 16.519 16.928 17.218

Nombre d’entitats informades/connectades 5.700 5.447 5.450 5.471

Divulgació/Comunicació

Intervencions conferències/debats/cursets 65 64 72 69

Intervencions premsa i RTV 28 69 21 47

Nombre d’exemplars material divulgatiu 19.000 12.500 6.600 89.800

Nombre d’exemplars revistes, llibres... 87.000 71.000 47.600 72.800

Servei central d’Atenció al Públic (SAP)

Demandes d’informació/assessorament 3.845 5.084 4.750 4.820

Reclamacions i suggeriments 902 1.197 1.026 902

Targetes de transport adaptat atorgades 130 137 185 175

Targetes d’aparcament tramitades 600 1.281 2.039 1.206

Usuaris/es atesos 3.080 4.123 5.217 4.363

Serveis de Consultoria, Suport Tècnic i Promoció 

(respecte l’atenció social primària, la resta dels serveis 

municipals, i l’associacionisme i la participació)

Consultes, assessoraments, i casos de suport/seguim. 949 2.170 2.000 2.050

Serveis d’Urbanisme (Barr. Arquit.) i de Transports

Consultes/assesso. supressió Barr. A. (gestió CRID) 48 43 37 40

Visites d’obra i reunions supres. B.A. (gestió CRID) 20 17 92 25

Viatgers Servei Transport especial (gestió TCC) 76.500 82.782 93.978 92.461

Serveis d’Atenció Precoç (C.Vella i Nou Barris)

Casos de Tractament Preventiu 105 94 99 99

Casos de Tractament Intensiu i Seguiment post-tract. 134 142 144 144

Equip d’Assessorament Laboral (EAL)

Valoracions i orientacions laborals 395 363 390 426

Inscripcions en cursos de formació 246 343 253 217

Contractes laborals aconseguits 172 225 185 211

Serveis d’Acolliment Residencial

Estades Resid. Amílcar (gran disminució física) 6.570 6.570 6.588 6.570

Estades Resid. Valldaura (dis. psíquica i m. mental) 8.760 8.760 8.784 8.760

Estades Pisos Tutelats Casa Bloc (dism. psíquica) 2.920 2.920 2.928 2.920

Estades Apartaments Vila Olímpica (dismin. física) – 2.572 4.208 4.380

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 68 84 73 77

Inversió (milers d’euros) 781 126 66 36

Resultat comptable (milers d’euros) 0 0 (264) (74)

Cash-flow (milers d’euros) 84 120 (180) 23

* Reducció de 10 serveis de districte en tres centralitzats més el sis apartaments de la Vila Olímpica

Institut Municipal de Persones amb Disminució
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 1.053 Transf. program. i per serveis Ajt. 1.704

Subvenció ICASS 1.408

Despeses d’establiment – Altres subvencions oficials 122

Immobilitzat immaterial 371 D’altres entitats privades 5

Immobilitzat material 662 Altres ingressos 77

Immobilitzat financer 20

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 1.479 Total ingressos explotació 3.316

Existències –

Deutors 1.460 Costos

Inversions financ. temporals –

Tresoreria 19 Compres –

Ajustaments per periodificació – Personal 2.058

Treballs, subminist. i serveis ext. 631

Total actiu 2.532 Subvencions 627

Altres despeses –

Passiu Provisions –

Amortitzacions 97

Recursos a llarg termini 1.309

Patrimoni 837

Resultat de l’exercici (74) Total costos explot. abans financers 3.413

Subvencions de capital 519

Altres ingressos a distribuir –

Provisions 27 Resultat explotació abans financers (97)

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 2

Recursos a curt termini 1.223 Despeses financeres 10

Creditors financers – Resultat d’explotació (105)

Creditors comercials 506

Altres creditors 705 Ingressos extraordinaris 67

Ajustaments per periodificació 12 Despeses extraordinàries 36

Total passiu 2.532 Resultat de l’exercici (74)

Institut Municipal de Persones amb Disminució
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Constituïda el 18 de març de 1983, la Fundació

Pública Municipal, de caràcter administratiu, té

reconeguda personalitat jurídica pròpia.

Són objectius generals de la Fundació els

següents:

• Fer-se càrrec de la conservació, ús i

administració del Pavelló Alemany de

l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929.

• Consolidar Barcelona com una de les capitals

europea i mundial de l’arquitectura i exercir

preferentment aquesta capitalitat en l’àmbit

europeu, mediterrani i llatinoamericà.

• Promoure el debat sobre els temes propis de

l’arquitectura contemporània i l’urbanisme, i

fer-ne una eina de treball al servei de les

administracions i els sectors privats del país

relacionats amb la matèria.

• Prestar una atenció creixent a la integració en

l’urbanisme i l’arquitectura d’aspectes

relacionats amb el paisatge, el mediambient,

les noves tecnologies i la sostenibilitat.

• Formar un fons arxivístic documental i

bibliogràfic d’arquitectura, centrat en

l’arquitectura moderna i contemporània.

• Fer-se càrrec de la documentació, l’estudi i la

conservació de l’arquitectura del Moviment

Modern.

• Promoure l’estudi de l’obra de Mies van der

Rohe, tant en la vessant de documentació i

investigació sobre la seva arquitectura, com

d’un context cultural més ampli.

• Contribuir a la difusió de l’arquitectura

moderna i contemporània i a l’educació i

sensibilització en aquesta matèria, mitjançant

l’organització i foment de premis, programes i

plans d’educació, cursos, seminaris,

conferències, exposicions, publicacions,

estudis, viatges i visites guiades i totes

aquelles activitats que puguin contribuir a la

consecució dels objectius culturals i ciutadans

esmentats en els apartats anteriors.

• Organitzar activitats culturals que fomentin la

visita al Pavelló i donin lloc a la relació i el

diàleg de les disciplines artístiques i del

coneixement.

• Atendre les iniciatives d’interès i de caràcter

internacional, en l’àmbit dels objectius

anteriors, que permetin a la Fundació

participar en els circuits culturals europeus i

internacionals.

Durant l’exercici 2001 s’han assolit els següents

objectius:

• L’estudi i la divulgació de l’arquitectura

contemporània, en els àmbits ibèric, europeu i

llatinoamericà, a través dels Premis Mies van

der Rohe, les publicacions de la Fundació, la

Càtedra Mies van der Rohe i els cicles

d’exposicions i conferències.

• L’enriquiment del fons arxivístic i documental

relatiu a Mies van der Rohe i l’arquitectura del

segle XX vinculat a la selecció de projectes

dels Premis Mies van der Rohe.

• La consolidació del rol dinamitzador i de

coordinació de la Fundació en programes

culturals a la Península Ibèrica, en especial la

presentació d’exposicions i direcció del

programa Docomomo Ibèric de documentació

i protecció de l’arquitectura del Moviment

Modern.

• El creixement dels recursos propis generats

per la Fundació a través de l’explotació de la

botiga i dels serveis, entrades i lloguer del

Fundació Mies van der Rohe

President: Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Director: Sr. Lluís Hortet i Previ
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Pavelló, la consolidació de les aportacions

econòmiques de les Institucions Membres del

Patronat i el foment de la participació

d’empreses privades per la via del patrocini de

programes.

El Patronat de la Fundació està integrat per:

• L’Ajuntament de Barcelona

• El Ministeri de Foment

• El Departament de Política Territorial i Obres

Públiques de la Generalitat de Catalunya

• La Fira de Barcelona

• El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

• L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de

Barcelona

• The Museum of Modern Art de Nova York 

• La Stiftung Preussischer Kulturbesitz de Berlín.

Durant l’any 2001, la Fundació ha portat a terme

les activitats següents:

Premi d’Arquitectura Contemporània de la

Unió Europea-Mies van der Rohe 2001

El Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió

Europea-Premi Mies van der Rohe és un premi

biennal d’arquitectura europea (concedit per la

Unió Europea i la Fundació Mies van der Rohe de

Barcelona) el principal propòsit del qual és

reconèixer i potenciar l’excel·lència i la qualitat de

l’arquitectura a Europa. El premi centra l’atenció

sobre l’important contribució dels professionals

europeus al desenvolupament de noves idees i

tecnologies arquitectòniques i proveeix als

ciutadans i a les institucions públiques d’una

immillorable ocasió per una millor comprensió del

paper cultural de l’arquitectura a la construcció

de les nostres ciutats.

A més, aquest premi pretén realçar el ric i variat

panorama de la producció arquitectònica a

Europa de dues maneres significatives:

promovent una major circulació de professionals

en exercici per tota la Unió Europea mitjançant

l’impuls dels encàrrecs transnacionals i recolzant

als arquitectes emergents en el moment en què

comencen el seu exercici professional.

Per abastar aquests objectius, les candidatures

de les obres que seran considerades pel premi

són proposades per un ampli grup d’experts

independents de tot Europa i especialistes en

arquitectura contemporània, així com per les

associacions d’arquitectes que constitueixen el

Consell Europeu d’Arquitectes i altres

associacions nacionals d’arquitectes europees.

En cada edició biennal el jurat escull entre les

candidatures una sola obra, que rep el Premi

d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea

per la seva excel·lent qualitat conceptual, tècnica

i constructiva; una altra única obra rep la Menció

Especial d’Arquitectura Contemporània de la Unió

Europea. El jurat també fa una selecció d’obres

exemplars que són publicades i exposades.

La Fundació publica un catàleg de cada edició

del Premi, en el qual s’il·lustren tant el projecte

guanyador com els projectes finalistes de la

mateixa manera que s’havia fet en les set

edicions del Premi Mies van der Rohe

d’Arquitectura Europea.

El jurat va atorgar el premi al Centro Kursaal de

Sant Sebastià, obra de Rafael Moneo, i la

menció especial per un arquitecte emergent al

Centre de Distribució Kaufmann Holz AG a

Bobingen, Alemanya, de Florian Nagler. 

El jurat de l’última edició del premi, presidit per

l’arquitecte Vittorio Magnago Lampugnani ha

estat format per Wiel Arets, Esteve Bonell, David

Chipperfield, Kristin Feireiss, Luis Fernández-

Galiano, Dominique Perrault, Dietmar Steiner i

Elia Zenghelis.

Cerimònia de lliurament dels Premis Mies van

Der Rohe

Excepcionalment aquest any es van celebrar

conjuntament les cerimònies de lliurament del

premi europeu i del premi llatinoamericà. L’acte

va tenir lloc el 23 d’abril al Pavelló Mies van der

Rohe.

Fundació Mies van der Rohe
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El II Premi Mies van der Rohe d’Arquitectura

Llatinoamericana de l’any 2000 es va donar a

l’arquitecte brasiler Paulo Mendes da Rocha per

la reforma i adaptació de l’edifici de la

Pinacoteca de l’Estat de São Paulo, Brasil.

Els arquitectes Rafael Moneo i Florian Nagler van

rebre els guardons de l’edició europea de mans

de la Sra. Viviane Reding, Comissària de Cultura,

en representació de la Comissió Europea.

Exposició del Premi d’Arquitectura

Contemporània de la Unió Europea-Mies van

Der Rohe 2001

L’exposició produïda per la Fundació durant

l’any 2001 ha estat presentada a les següents

institucions:

• The Architecture Foundation Gallery. Londres.

21 juny-12 agost

• Office of Public Works. Dublín. 15 agost-21

setembre

• Berlage Institute. Rotterdam. 2 octubre-26

octubre

• Stichting Stad & Architectuur. Leuen. 28

novembre-16 gener 2002

Conferències

La Fundació Mies van der Rohe ha organitzat

diferents cicles de conferències entorn a l’estat

actual de l’arquitectura europea i

llatinoamericana que han permès la difusió de

l’arquitectura d’ambdós continents a Barcelona,

Madrid i Sevilla.

Cicle de conferències Premis Mies van der Rohe-

Arquitectura Llatinoamericana

Dies 19 i 20 d’abril de 2001:

• Madrid. Fundación del Colegio Oficial de

Arquitectos de Madrid

• Sevilla. Antiguo Convento de Nuestra

Señora de los Reyes

Paulo Mendes da Rocha 

Enrique Browne

Cicle Premis Mies van der Rohe

• Barcelona. Palau de Congressos, Fira de

Barcelona. Dia: 24 d’abril de 2001

Paulo Mendes da Rocha 

Rafael Moneo

Cicle: Architecture In/From London

• Barcelona. Pavelló Mies Van Der Rohe.

Dies: 2-16 octubre de 2001

David Chipperfield 2 d’octubre

Richard Rogers 4 d’octubre

Alejandro Zaera 15 d’octubre 

Càtedra Mies van der Rohe

Coorganitzada per la Fundació i l’Escola Tècnica

Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB),

aquesta activitat docent s’ha desenvolupat

durant el segon semestre de l’any.

El catedràtic invitat ha estat David Chipperfield,

finalista dels Premis Mies van der Rohe

d’Arquitectura Europea, que ha comptat amb el

suport d’un ampli equip de professors de

l’Escola sota la coordinació de Xavier Costa.

Els resultats de la primera edició de la Càtedra

Mies van der Rohe dirigida per l’arquitecte Wiel

Arets han estat recollits en una publicació de

recent aparició. 

Programa Docomomo Ibèric

El programa Docomomo Ibèric en el que participa

activament la Fundació ha organitzat a Porto,

entre el 15 i 17 de novembre, el tercer Seminari

Docomomo Ibèric, amb el títol Cultura: Origem e

destino do Movimento Moderno. Equipamentos e

Infraestructuras Culturais, 1925-1965. 

Altres programes

La Fundació ha acollit a la seu del Pavelló el

programa de poesia de la Fundación Duques de

Soria amb el cicle “Del Diàleg entre les

literatures hispàniques: el jove Juan Ramón

llegeix a Verdaguer i a Rosalia”, dirigit per en

Pere Gimferrer, i un acte d’homenatge a l’Ernest

Lluch. 

Fundació Mies van der Rohe
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Dades rellevants

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 15 15 16 16

Inversió (milers d’euros) – 6 6 18

Resultat comptable (milers d’euros) 66 114 24 74

Cash-flow (milers d’euros) 108 120 36 79

Fundació Mies van der Rohe
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 5.968 Ingressos d’explotació 534

Despeses d’establiment – Transf. program. i per serveis Ajt. 282

Immobilitzat immaterial – Altres transferències 551

Immobilitzat material 5.968

Immobilitzat financer –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 201 Total ingressos explotació 1.367

Existències 68

Deutors 7 Costos

Inversions financ. temporals –

Tresoreria 126 Compres 142

Ajustaments per periodificació – Personal 452

Treballs, subminist. i serveis ext. 697

Total actiu 6.169 Subvencions –

Altres despeses –

Passiu Provisions (4)

Amortitzacions 9

Recursos a llarg termini 6.071

Patrimoni 5.997

Resultat de l’exercici 74 Total costos explot. abans financers 1.296

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir –

Provisions – Resultat explotació abans financers 71

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 2

Recursos a curt termini 98 Despeses financeres –

Creditors financers –

Creditors comercials 59 Resultat d’explotació 73

Altres creditors 25

Ajustaments per periodificació 14 Ingressos extraordinaris 1

Despeses extraordinàries –

Total passiu 6.169 Resultat de l’exercici 74

Fundació Mies van der Rohe
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El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona

de 21 de juliol de 1989 va aprovar la constitució

de l’Institut Municipal d’Informàtica com a

organisme autònom amb la finalitat de dur a

terme les activitats de projecció, disseny,

desenvolupament i explotació dels sistemes

informàtics municipals.

Les línies mestres d’activitat de l’IMI mantenen

els quatre eixos estratègics establerts pel PAM-

2000-2003:

Millora de les infrastructures de serveis

informàtics i de telecomunicació

• Reducció del temps d’aturada de servei:

Menys caigudes, reducció temps actuació,

reducció temps d’aturada.

• Ampliar la base de treballadors municipals

amb disponibilitat d’equipament estàndard.

• Forçar el màxim d’aplicacions amb tecnologia

“navegador” per tal de facilitar i simplificar

l’execució des de qualsevol ubicació.

• Ampliació equipaments serveis a Internet-

Intranet.

• Pla de Contingència. Sistemes de recuperació

i recolzament davant de catàstrofes.

• Visió integrada de totes les xarxes de

comunicació municipals. Manteniment i gestió

de l’inventari d’infrastructures de

comunicació.

Millora de la qualitat de les bases

d’informació

• Circuits d’actualització de l’adreça postal.

• Identificació de locals en planta baixa.

• Integració d’events sobre l’adreça postal:

Cadastre, llicències, IAE, Inspeccions.

• Sistema Informació geogràfic de Barcelona

(BARCINO).

• Bases de dades de canalitzacions i

infrastructures de comunicació.

Ajuntament on-line

• Increment del nombre de serveis municipals

disponibles via Internet.

• Serveis municipals via internet: Llicències,

Queixes, Multitràmit altres administracions.

• Integració Plataforma Telefònica i la Web.

• Establiment de processos productius

compartits amb intermediaris: Gestors,

Notaris, Col. Professionals.

• Promoció ús signatura digital.

• “Compte corrent del ciutadà”.

• Posada en marxa del gestor de continguts per

publicar a internet. 

Reenginyeria de processos interns de

l’Ajuntament

• Simplificació, tecnificació dels processos

administratius, integració de processos.

• Reducció costos interns administratius.

• Intranet Municipal.

• Tràmits de personal a Intranet. Intranet de

Personal.

• Sistemes de gestió del coneixement: Serveis

Jurídics. 

• Reenginyeria processos d’administració

econòmica. (SAP)

• Gestió d’imatges de documentació d’Hisenda:

Notificacions, acusaments de rebuts.

El detall de les activitats realitzades el 2001 han

estat les següents:

Institut Municipal d’Informàtica

President: Im. Sr. Ernest Maragall i Mira

Director General: Sr. Lluís Olivella i Cunill
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Millora de les infrastructures de serveis

informàtics i de Telecomunicació

• Infrastructures de comunicació:

– 450 Nous PC’s per renovar el parc envellit

prioritzant Serveis Tècnics (inf. Pentium 133)

– Reinstal·lació dels 400 Pc substituïts als

Centres metaframe: Centres Serveis Socials.

– 80 noves impressores.

– 961 PC’s convertits a l’estàndard NT.

– 59 Servidors de xarxa retirats.

– 37 Post Office cc:Mail retirats i migrats a

Lotus Domino (500 persones)

– 9 edificis en banda ampla (inclou fibra óptica

i electrònica per a ATM 155 Mbits) (Total

edificis: 72).

– 13 switchs instal·lats.

– 70 PC’s instal·lats en xarxes interior edificis

derivats de trasllats i la seva interconnexió

(paradís, padilla, impremta…)

– Migració de 72 servidors corporatius a

Netware 5.1.

– Segmentació xarxa Glòries.

– Definicions de host print.

– 4.000 definicions d’emulació sota NT

estàndard.

– 100 PC’s obsolets eliminats al concentrar

l’anterior sistema.

– Docunauta (4 servidors master i 40 PC’s que

donen servei a 240 impressores).

• Host IBM

– Canvi del sistema operatiu IBM a versió

OS/390 v2.10 i base de dades

ADABAS/NATURA i tots els productes de

gestió de producció CA’s, OMEGAMON’s,

BETA’s (80 productes canviats de versió).

– Ampliació memòria i canals Host IBM.

– Concurs de 1TB disc corporatiu SAN

adjudicat a HITACHI.

• Host UNIX-ORACLE

– Ampliació 2 processadors. 

– Eliminació del TUXEDO.

• Servidor Imatges IMH

– Concurs software INVESDOC + servidor

imatges + robot còpies.

• Help Desk (Servei Atenció Usuaris)

– Nova aplicació Notes del SAU de control de

problemes.

– Externalització parcial de l’atenció telefònica

i de la resolució de problemes amb

FUJITSU.

• Gestió centralitzada

– Compra llicències PATROL per

monitorització entorn UNIX i ORACLE.

• Backup centralitzat

– Compra 4 boques EAGLE d’alta capacitat

pel robot de cartutxs.

– Instal·lació software VIRTUAL TAPE per

emulació boques robot.

– Adquisició i instal·lació software HARBOR

(proves) per còpia remota UNIX i NOVELL.

• Fibra òptica i electrònica de xarxa de

comunicacions

– Segmentació de la Xarxa de Glories amb

baixants en Fibra Óptica.

– Instal·lació Fibra Óptica a: Marquès de la

FORONDA, Lutxana 22@, ARXIU

FOTOGRAFIC, Museu PICASSO, Museu

ZOOLOGIA, Museus Palau PEDRALBES.

– Xarxa IMEB, Torre JUSSANA.

– Xarxa I2CAT. Projecte Internet 2.

– Projecte CÀMERES VIA PÚBLICA.

• Projecte Gestió infrastructures de

comunicació de propietat municipal:

– Realització inventari d’infrastructures de

canalització de propietat municipal:

arquetes, tubs, galeries, fibres.

– Mecanització de l’inventari sobre el sistema

d’informació territorial SITEB.

– Participació en el projecte de xarxes de

comunicació de via pública. Xarxes de

càmeres de vídeo i xarxa semafòrica.

• METAFRAME

– Contractació 30 línies XDSI. 

– Compra de 12 servidors per METAFRAME.

– Instal·lació de 450 PC’s amb METAFRAME.

• Gateways

– Compra de 8 servidors per migrar a nous

Gateways de connexió a Host.

Institut Municipal d’Informàtica
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• Antivirus

– Instal·lacó antivirus McAfee a 4500 PC’s.

• I-PLANET

– Compra llicències I-PLANET/RATIONAL

ROSE/UML i PVCS. 

– Compra servidor I-PLANET.

– Conectivitat I-PLANET/HOST.

– Creació Metodologia JAVA.

– Implantació aplicació NETEJA.

• NOTES

– Compra nou servidor WEBMAIL.

– Instal·lació aplicacions NOTES.

• INTERNET

– Adquisició de servidors Internet: 2* 

firewalls, 1 servidor VIGNETTE, 2 web

servers, màquina BATCH, màquina nou

PROXY, backup INTRANET, backup

BCNDAD.

– Millora recerca a BUSCADOR VERITY.

– Auditoria de Seguretat.

– CERTIFICATS DIGITALS.

– Canvi versió a FIREWALLS i STONE BEAT.

– Concursos VIGNETTE: llicències

desenvolupament i producció. 

– Compra 2 ROUTERS per balanceig càrrega.

– Retransmisió VIDEO de Plenaris Municipals. 

– Instal·lar Nova Home.

– Tuning TRAMITS internet CPE.

– Fòrums, llistes de distribució, traductor

castellà.

– PROJECTES EUROPEUS: PERMÍS

certificats digitals i EUROCITI democracia

electrónica.

• INTRANET

– Instal·lació Nou Servidor INTRANET.

– Adquisició màquina backup INTRANET. 

– Nou PORTAL EMPLEAT.

• GENESYS

– Concurs solució GENESYS: ampliació

centraleta, llicències GENESYS, servidor.

• Adequació Sala Backup Casa Gran

– Projecte adequació sala backup Casa 

Gran.

Ajuntament “Sense Paper”

• Ordres i Instruccions GUB (G. Documental).

• Extensió als Dtes AIDA.

• Gestió reunions òrgans col·legiats COPERNIC

II (Com. Govern).

• Seguiment actes protocolaris, ampliació

regals i stocks VIP II.

• Autorització viatges regidors ACS Alcaldia.

• Gestió del coneixement Serveis Jurídics.

• Tràmits Personal v1.

• Avaluació llocs treball v1.

• Telèfons.

• Nou Portal de la Intranet Municipal.

• Catàleg de Compres per INTRANET-SIGEF-

Compres.

Ajuntament “En Línea”

Tràmits online

• Redisseny “25 tràmits” per Internet (II Fase

projecte redisseny de tràmits).

• Nous aplicatius de tràmits per Internet. 

– Tramitació Impost d’Activitats Econòmiques,

amb validacions contra Host i funcions de

baixes i esmenes.

– Tramitació de les autoliquidacions de

plusvàlues online. 

• Nous tràmits a Internet.

– Aplicació de notaris. Integració dels

aplicatius del servidor de Notaris amb el

servidor municipal per al càlcul i el

cobrament de les plusvàlues (fase I).

– Consulta de la situació de les tramitacions

de llicències d’activitats i obres.

– Tràmit d’Assabentats d’obres.

– Consulta de l’estat de les factures (fase I). 

– Concursos, contractes i subvencions per

Internet.

– Peticions recollida mobles i trastos 

vells.

– Recepció i Seguiment de Queixes i

Suggeriments. Integració de les bústies de

bcn i de bcneta amb l’aplicatiu de Queixes

host.

Institut Municipal d’Informàtica
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– Sistema “compte corrent” del ciutadà amb

utilització de certificat digital (finalitzat/no

implantat).

Informació

• Projecte ASIA. Projecte integrat 010-Internet

d’Agenda, Equipaments.

• Adaptació nova Home i adaptació de Menús.

• Adaptació de l’agenda al nou disseny de la

web (blaus).

• Adaptació dels equipaments al nou disseny de

la web (blaus/pendent implantar).

• Webs de districte. Adaptació dels aplicatius

d’agenda i equipaments.

• Webs de la Mercè 2001.

• Web Obres Estiu 2001 

• Web Grec 2001 i 25 anys. Adaptacions de

Bases de Dades.

• Webs Sectorials. Desenvolupament i suport

de diverses eines d’accés a Bases de Dades.

Genèrics

• Gestor de Continguts, vignette Fase I.

Selecció de l’eina i instal·lació.

• Gestor de Continguts, vignette Fase II.

Aplicació pilot de notícies de la home. 

• Contact Center, Genesis Fase I. Eina per a la

gestió de mails i accés online a través de

chat. Selecció de l’eina i instal·lació.

• Fòrums. Aplicació genèrica per utilització de

fòrums a la web.

• VISTA-NET. Navegador cartogràfic sobre la

informació SITEB (fase I).

• Portal de mobilitat. Aplicació Moure’s per

Barcelona, adequació i integració dels

aplicatius amb les Bases de Dades.

• Adaptació al nou redisseny de la web de TMB.

• Integració TMB/EMT “Vull anar”.

• Eurociti. Projecte europeu per al

desenvolupament d’aplicacions de

democràcia participativa, teleconsulta,

participació ciutadana.

Projecte Sigef-2

• Nou sistema de gestió econòmico-financera:

a) decisió sobre paquet: SAP, ORACLE… altres.

b) Selecció proveïdor.

c) Planificació del projecte i adquisició dels

recursos infrastructurals.

• Inclou reenginyeria dels processos de treball

(workflow) d’administració econòmica.

Inclusió de la signatura digital.

• Digitalització de documents de proveïdors.

Euro

• Conversió i proves de totes les aplicacions:

– Liquidacions/Autoliquidacions. Recaptació

(SIR). Multes. Cadastre. Recursos.

Devolucions. Padrons Fiscals. IAE/Recollida

Escombraries. Comptabilitat. Contractació.

Patrimoni. Comptabilitat. Nòmina.

Llicències. Subvencions i ajudes. Tramitació

de recursos jurídics. Targeta Rosa. SATEC.

• Migració de dades.

• Preparació “escenari EURO”.

• Preparació d’entorns duplicats (Galaxia

SIGEF, Galaxia SIR).

IMH

• Padrons anuals.

• SMASSA: notificacions d’executiva als

dipòsits.

• Nou sistema de liquidacions i

autoliquidacions.

• Tramitació electrònica de Plusvàlues des dels

notaris i pagament i pagament on-line de les

autoliquidacions.

• Re-disseny de les altes, baixes i sancions de

l’IAE per Internet.

• Nou aplicatiu per a la gestió del Cadastre.

• Processos cadastrals per a la revisió de

valors.

• Sistemes per a la gestió de les imatges de les

notificacions de sancions i liquidacions

emeses per l’IMH i connexió amb el SIR.

• Adaptació a l’EURO.

• Re-disseny del sistema de re-qualificació de

multes de les empreses de lloguer de cotxes.
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Informació de Base: Pla de la Ciutat

• Manteniment cartogràfic: 

– Control qualitat As-built’s i integració SITEB:

68 Obres = 15.000 m. lineals carrer.

– Aixecaments taquimètrics: 35.000 metres

lineals (àrees consolidades).

– Restitució fotogramètrica: 198 hectàrees.

• Cooperació en els circuits de manteniment

territorial:

– Suport taquimètric per a Planejament

Urbanístic: Sagrera, Les Planes, 22@Bcn.

– Inspecció cartogràfica OO.MM: 198 obres. 

– Ocultacions cadastrals: Digitalització de 425

finques.

– Conciliació parcel·laria anyal: Cadastre-

Patrimoni Municipal-Gestió del sòl.

– Manteniment polígons vialitat: 5.000

polígons (funció transferida a Pla 

Ciutat).

– Cooperació amb Parcs i Jardins.

– Preparació de les dades cartogràfico-

urbanístiques per la OMAIIAA

• Ponència del Nomenclàtor de la Ciutat:

– Treballs preparatoris per a la Ponència del

Nomenclàtor.

– Execució dels acords aprovats i renovació

de plaques de carrer.

• Gestió del Pla de vols: Ortofoto digital 1:5000

any 2000.

• Geocodificació: Nova Base de Dades per

aplicacions Client-servidor.

• Operacions especials:

– Primera Fase Operació Habitatges buits:

50.000 vivendes.

– Proves pilot: conciliació cadastral amb

locals comercials en planta baixa.

Informació de Base: Població 

• Consejo de Empadronamiento: Definició de la

nova normativa per als “Censos de Población”

i la seva repercussió al Padró.

• Treballs preparatoris Operació “Censos

Generales de Población”.

• Suport a l’INE en l’operació del “Censo de

Población”.

• Nou sistema de manteniment de les imatges

del Padró.

• Operació habitatges buits: Repartits 6.000

sobres amb documentació per

empadronament per correu. Districtes I, II i III.

• Incorporació de les confirmacions i

correccions de Padró associades a imatges.

• Creació dels processos de mailing per al nou

sistema de neteja BCNeta.

• Consulta de Població i Moviments mensuals,

anuals i per districtes per Lotus Notes.

• Depuració de la documentació padronal 1997-

2001.

• Digitalització de la documentació padronal

2000.

• Gestió errors mensuals retornat per l’INE.

• Baixes per immigració a altres municipis

(aproximadament 9.000 comunicacions, que

afecten a unes 35.000 persones).

• Comunicacions a altres municipis d’altes per

immigració (aproximadament 5.000

comunicacions, que afecten a unes 23.000

persones).

• Mecanització Registre Civil (aproximadament

15.000 defuncions i 12.000 naixements).

• Traspàs d’informació sobre naixements a

l’IMAS.

• Codificació dels nom de pila (uns 10.000

noms).

• Consultes d’altres administracions sobre

dades padronals (estimació 50.000 consultes).

• Aprovació xifra oficial de població a 1 de

gener de 2000 i a 1 de gener de 2001.

• Integració i formació nous usuaris de la PAD.

Altres

Alcaldia

• Gestió mailings Alcaldia CALIMA.

• Gestió telefonistes Alcaldia CALIMA.

Corporació Comunicativa i Qualitat

• ASIA.
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Districtes

• Gestió i mailing de les entitats.

ICUB

• Bases de dades documentals de l’Arxiu

Fotogràfic.

IMEB

• Bulevard Educatiu.

• Catàleg col·lectiu de les Biblioteques Escolars

Municipals.

• Gestió mailings IMEB GAE.

IMH

• Gestió dipòsits grues (conn. amb SMASSA).

Manteniment i Serveis

• Gestió paviments PAVINFORM.

• Sist. Integral Gestió Neteja SIGNET.

Patrimoni

• Generació Capa Gràfica corporativa SIGEF

Patrimoni.

Serveis Personals

• Viatges Gent Gran.

• Centre d’Informació de la Primària.

• SAIER.

Urbanisme

• Explotació de les informacions sobre

subparcel·les urbanístiques.

• Gestió de llicències d’instal·lació d’acció

d’Antenes.

Urbanisme/Districtes

• OMAIA Nova tramitació llicències activitats.

• Subsistema d’emplaçaments. Incorporació

totes llicències.

d’Ús General

• Funcionalitats de mapificacions territorials

sobre VISTA!

• Ampliació del Vista per a la generació de

mapificacions estadístiques.

• Unificació de les eines de geocodificació d’ús

municipal.

• GIS-BCN: obtenció de mapificacions

estadístiques municipals.

Via Pública

• SIO Agenda i Planificació Directiva. Extensió

als Districtes.

• SIGEF Facturació GUB.

• Sistema de generació de croquis 

d’accidents.

• Externalització Gestió trucades 092

MYCELLIUM.

• ACCIDENTS, Gestió. … i atestats.

• Informes d’Actuacions SPEIS.

• Estadístiques intervencions SPEIS.

• Gestió Senyalització Informativa.

• ACER 2 Gestió obres i actuacions.

• Mapa de riscos sísmics.
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Xarxa estacions treball

PC amb estàndar NT 257 1.393 4.038 4.700

Edificis amb fibra òptica 25 45 58 64

Edificis amb pap 128 k 40 44 49 53

Superservidors xarxa NT – 24 50 70

Servidors xarxa descentralitzada 206 160 100 37

Espai en disc a gestionar GB 700 1.000 1.600 2.000

Bústies de correu Notes – 3.800 3.800 4.500

Missatges dia/correu – 4.100 4.100 8.000

Internet

Visites/any 459.341 1.600.000 3.347.199 7.500.000

Pàgines/any 4.751.218 12.791.260 17.851.603 37.000.000

Tràmits on-line – – 685 1.636

Planells cadastre-urb./dia 8 12 17 22

Nombre de cpu dedicades 8 12 17 22

Capacitat dels sistemes de tramitació i 

de procés Internet/Intranet: Host Unix

Processadors dedicats HP 2 4 8 9

Processadors dedicats SUN 8 19 24 48

Mgertz dedicats SUN agregats 2.298 5.462 7.200 15.401

Activitat del Host central: 

SIR, SIGEF, Personal, Cadastre, Població, 010

HOST-transaccions/dia 920.000 955.000 1.010.000 1.072.000

HOST-seg.cpu/dia/transaccional 990 1.010 1.050 1.104

Espai en disc a gestionar GB 300 500 800 4.300

Aplicatius cartografia d’usuari intern

Usuaris cartogràfics; VISTA 250 1.110 1.505 1.950

Planells cad-urb/dia interns 1.050 1.280 890 950

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 254 256 243 242

Inversió (milers d’euros) 2.632 4.465 8.733 8.330

Pròpia 1.737 1.629 319 –

Per compte de l’Ajuntament 895 2.836 8.414 8.330

Resultat comptable (milers d’euros) 445 331 96 1

Cash-flow (milers d’euros) 1.202 1.268 1.124 847
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 16

Despeses d’establiment – Vendes 322

Immobilitzat immaterial – Transf. program. i per serveis Ajt. 12.484

Immobilitzat material 9 Transf. OO.AA de l’Ajuntament 3.477

Immobilitzat financer 7 Altres transferències 10

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 6.487 Total ingressos explotació 16.293

Existències –

Deutors 5.171

Inversions financ. temporals – Costos

Tresoreria 907

Ajustaments per periodificació 409 Consums –

Personal 9.984

Total actiu 6.503 Treballs, subminist. i serveis ext. 5.768

Subvencions 25

Passiu Altres despeses –

Provisions (4)

Recursos a llarg termini 106 Amortitzacions 850

Patrimoni 96

Resultat de l’exercici 1 Total costos explot. abans financers 16.623

Subvencions de capital 9

Altres ingressos a distribuir –

Provisions – Resultat explotació abans financers (330)

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 43

Recursos a curt termini 6.397 Despeses financeres –

Creditors financers – Resultat d’explotació (287) 

Creditors comercials 4.673

Altres creditors 1.504 Ingressos extraordinaris 288

Ajustaments per periodificació 220 Despeses extraordinàries –

Total passiu 6.503 Resultat de l’exercici 1
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L’Institut Municipal d’Urbanisme és un

organisme autònom de caràcter administratiu,

creat per acord del Consell Plenari de

l’Ajuntament de Barcelona el 27 d’abril de 1990.

La seva funció principal és impulsar i tutelar, per

compte de l’Ajuntament de Barcelona, els

programes d’inversió públic-privada, vinculat a

la gestió urbanística i els programes d’inversió

directa, vinculats a l’execució d’obres

d’infrastructura i urbanització. 

En essència, el treball de l’Institut, en les seves

dues vessants està emmarcat de manera

fonamental en el desenvolupament de nous

projectes que donin resposta a les necessitats

d’una ciutat amb una intensa vida econòmica,

cultural i social, en un àmbit territorial

caracteritzat per la mobilitat de la seva població

i l’ús compartit de la ciutat pels vianants, el

transport públic i els vehicles de serveis o

privats. Així, aquest treball s’adreçarà a

potenciar un model urbanístic on l’esforç

inversor ha de revertir en grans infrastructures i

en millores a cada barri, sota els criteris de

sostenibilitat, millora de la qualitat de vida i el

respecte a la mobilitat.

Objectius i funcions

L’Institut Municipal d’Urbanisme acompleix una

funció de tutela dels processos reglats i formals

corresponents al desenvolupament, pròpiament

dit, dels programes inversors, quina execució

encomanarà als diferents ens gestors, que actuen

com agents de les funcions empresarials en la

realització efectiva de la transformació de sòl i de

les obres d’infrastructura i dotació de serveis.

Així, l’IMU actua sobre els processos i tràmits

administratius, jurídics i econòmic-financers de

les inversions, inherents al desenvolupament de

l’exercici de l’autoritat que són,

fonamentalment, els següents: 

– tramitació dels expedients d’expropiació

– tramitació dels processos vinculats als òrgans

de govern municipal, tant pel que fa als

aspectes jurídics derivats del programa de

gestió urbanística i d’inversió directa com en

relació als de viabilitat econòmica

– valoracions de sòl, de construccions i

d’activitats 

– informes preceptius dels projectes de

llicències d’obres (cessions i obra per

urbanitzar pendent)

– formalització de cessions no provinents de

projectes de compensació o reparcel·lació

– adjudicació de parcel·les sobreres

– aprovació dels projectes d’obra

d’infrastructura i de reordenació dels espais

urbans derivats de l’execució del programa

d’inversió directa 

– així com tots aquells actes derivats de

l’exercici de l’autoritat municipal, com els

llançaments, l’expedició de certificats, els

desnonaments, etc.

Activitats

Programa de gestió urbanística

La gestió de sòl representa el pas previ i

necessari per a l’execució real del planejament;

hi culmina el procés urbanístic, tot concretant

els paràmetres bàsics de l’actuació i adequant-

los a la realitat del territori. Dintre d’aquest marc

l’Institut Municipal d’Urbanisme ha racionalitzat
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les actuacions mitjançant l’aplicació de criteris

bàsics que consoliden la ciutat com un gran

centre urbà i ha aplicat programes efectius

d’actuacions que tenen la capacitat de

requalificar el territori a través de projectes.

Durant l’any 2001 i dins de les actuacions de

gestió de sòl cal destacar, entre d’altres, la

urbanització del Clot de la Mel i fonamentalment

les actuacions al barri del Turó de la Peira i els

projectes d’urbanització als carrers Ardena,

Andrade-Cantàbria i la 2ª fase del PERI de la

Paperera al Poble Nou.

Programa d’habitatge

Les necessitats en matèria d’habitatges són

cada dia més importants i diverses. La demanda

per part dels col·lectius amb menys recursos

(joves, gent gran, immigrants...) fan que el pla

d’habitatges constitueixi una prioritat i crea una

situació que preveu un canvi tipològic i del

regim d’ocupació. Així s’han impulsat habitatges

que podem considerar com a noves dotacions

urbanes i que responen a la nova demanda. La

promoció d’habitatges tutelats per a la gent

gran en solars destinats a equipament i el pla

urbanístic que programa la construcció de nous

apartaments per a joves en règim de lloguer i

d’ús temporal són una realitat en marxa.

Per altra banda els plans urbanístics redactats i

executats en els darrers anys, inclouen de

manera sistemàtica una reserva per a la

construcció d’habitatges de protecció que

oscil·la a l’entorn del 25% del total del sostre

del pla. Això ha comportat dues coses

fonamentals: poder programar de manera

continuada l’habitatge de protecció i disposar

d’un estoc patrimonial municipal que permet

convenir amb cooperatives, fundacions o altres

agents sense afany de lucre en el moment de

coordinar l’execució de les promocions de

protecció.

Durant l’any 2001 s’han signat convenis per a la

construcció de nous habitatges amb el Patronat

Municipal de l’Habitatge, amb els sindicats UGT

i CC.OO., amb la Federació d’Associacions de

Veïns de Barcelona i amb l’empresa pública

REGESA, que en total suposen la construcció

de 1.092 nous habitatges.
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Quadre I. Programa d’Actuació Municipal “PAM 96-99” de l’IMU a 31.12.01 (milers d’euros)

FINANÇAMENT

NÚM. ACTUACIÓ Sòl Obres TOTAL Pres. PAM Extern

94052 Actuacions complementàries – 16 16 16 –

96092 Urbanització Pl. Cerdà i àrea 

d’influència – 3.512 3.512 2.928 584

96141 Obertura c/Lluçanés – 3 3 3 –

96151 Connexió c/Eduard Conde – 16 16 – 16

96220 Carrer Llobregós – 74 74 – 74

96358 Urbanització Clot de la Mel – 173 173 – 173

96410 Urbanització Diagonal-Poblenou – 7 7 – 7

96522 Turó de la Peira 388 – 388 – 388

96556 Deute expropiacions 92-95 2.319 – 2.319 2.319 –

96557 Front Marítim UA 1, 2, 3 i 5 127 29 156 – 156

97017 Accessibilitat 1996-1999 – 514 514 514 –

97032 Barreres acústiques – 69 69 69 –

97039 Vapor Vell – 73 73 – 73

97040 Urbanització Esteve Terrades – 9 9 – 9

97041 Andrade-Cantàbria 26 3 29 – 29

97061 Projectes PICASSO – 4 4 4 –

97063 PERI Paperera – 25 25 – 25

98016 Camp fotovoltaic Túnel de la Rovira – 295 295 295 –

TOTAL 2.860 4.822 7.682 6.148 1.534
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Quadre II. Programa d’Actuació Municipal “PAM 2000-03” de l’IMU a 31.12.01 (milers d’euros)

FINANÇAMENT

NÚM. ACTUACIÓ Sòl Obres TOTAL Pres. PAM Extern

20005 Direcció actuacions urbanístiques 319 – 319 319 –

20017 Obres Túnel de Mitre – 2.202 2.202 1.908 294

20200 Actuacions Mobilitat Sants-Montjuïc – 662 662 662 –

20201 Actuacions Mobilitat Les Corts – 111 111 111 –

20204 Actuacions Mobilitat Horta-Guinardó – 150 150 150 –

20206 Actuacions Mobilitat Sant Martí – 100 100 100 –

20208 Gestió de Sòl. Eixample 57 – 57 57 –

20209 Gestió de Sòl. Sants-Montjuïc 336 – 336 336 –

20212 Gestió de Sòl. Gràcia 1.205 – 1.205 1.205 –

20213 Gestió de Sòl. Horta-Guinardó 125 – 125 125 –

20214 Gestió de Sòl. Nou Barris 2.731 – 2.731 2.731 –

20215 Gestió de Sòl. Sant Andreu 316 – 316 316 –

20234 Gran Via (A-19) – 12 12 12 –

20235 Urbanització Ronda del Mig – 1.488 1.488 1.488 –

20236 UA 8 PERI Diagonal-Poblenou.Cooper. – 39 39 – 39

20245 PERI de Prim – 12 12 12 –

20249 PERI Trinitat Madriguera – 29 29 29 –

20265 UA 31 Porxos Fontseré. Expropiacions 691 71 762 762 –

20270 UA 12 PERI Diagonal-Poblenou. Coop. 14 – 14 14 –

20293 Illa D PERI Can Bacardi 2 – 2 2 –

20298 UA 5 illes PERI Turó de la Peira – 392 392 392 –

20307 UA4 PERI del Front Marítim 4 – 4 – 4

20309 PGM c/Provença-Còrsega 30 – 30 30 –

20312 UA 34 Porxos Fontseré 465 – 465 465 –

20314 PERI Diagonal Pere IV-Antic Camí València – 21 21 21 –

20321 AA/MPGM Hostafrancs. Expropiació 9 – 9 9 –

20325 Àmbit 5 MPGM Front Marítim 15 – 15 0 15

20318 Direcció integrada de projectes i obres – 1.729 1.729 1.729 –

20333 Porta de Sarrià – 25 25 25 –

TOTAL 6.319 7.043 13.362 13.010 352

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla41 42 41 17

Inversió (milers d’euros) 80.217 79.346 26.715 17.038

Pròpia 42 18 72 162

Per compte de l’Ajuntament 80.175 79.328 26.643 16.876 

Resultat comptable (milers d’euros) 54 12 180 120

Cash-flow (milers d’euros) 114 84 258 219
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 535

Despeses d’establiment – Transf. program. i per serveis Ajt. 1.575

Immobilitzat immaterial 2 Transferències altres entitats –

Immobilitzat material 533 Ingressos accessoris 168

Immobilitzat financer –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 17.662 Total ingressos explotació 1.743

Existències –

Deutors 11.931

Inversions financ. temporals 3.528 Costos

Tresoreria 2.203

Ajustaments per periodificació – Compres –

Personal 976

Total actiu 18.197 Treballs, subminist. i serveis ext. 370

Subvencions 278

Passiu Altres despeses –

Provisions –

Recursos a llarg termini 5.746 Amortitzacions 99

Patrimoni 1.321

Resultat de l’exercici 120 Total costos explot. abans financers 1.723

Subvencions de capital 4.095

Altres ingressos a distribuir –

Provisions 210 Resultat explotació abans financers 20

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 253

Recursos a curt termini 12.451 Despeses financeres –

Creditors financers –

Creditors comercials 5.518 Resultat d’explotació 273

Altres creditors 6.883

Ajustaments per periodificació 50 Ingressos extraordinaris 58

Despeses extraordinàries 211

Total passiu 18.197 Resultat de l’exercici 120
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L’Institut Municipal d’Hisenda, fou creat per acord

del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona

de data 27 d’abril de 1990 amb la denominació

d’Institut Municipal de Recaptació de Barcelona.

En data 15 de març de 1996 el Consell Plenari de

l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la

modificació dels seus estatuts i la seva nova

denominació com a Institut Municipal d’Hisenda.

És un organisme autònom de caràcter

administratiu, dotat de personalitat jurídica

pública i patrimoni independent. Té la

consideració d’òrgan tècnic jurídic de gestió de

l’Ajuntament de Barcelona i per aquest motiu

rep de l’Ajuntament el finançament necessari

per dur a terme la seva activitat.

L’Institut té com a finalitat la gestió, recaptació i

inspecció dels tributs, preus públics, multes i

altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament,

els seus organismes autònoms i d’altres entitats

públiques, quan se li encomani, d’acord amb

allò establert a l’art. 41 dels Estatuts.

D’aquest exercici 2001 els fets més destacables

quedarien emmarcats dins dels projectes

d’innovació encaminats a modernitzar la gestió

de la Hisenda municipal:

Conveni de col·laboració amb el Col·legi de

Notaris de Catalunya 

Aquest conveni d’intencions, signat el 18 de

gener, contempla la prestació de servei tant per

al transmissor com per l’adquiridor d’un bé

immoble, convertint així el moment formal de

l’escriptura pública en la possibilitat de realitzar

tots els tràmits municipals, com són:

• Autoliquidació i pagament de l’Impost de la

plusvàlua.

• Cancel·lació del deute pendent de l’Impost de

béns immobles amb l’objecte d’evitar l’afecció

de béns, és a dir que acabéssim reclamant el

deute pendent al nou titular.

• Alta o modificació en el padró municipal

d’habitants per a tota la unitat familiar.

• Canvi del domicili fiscal.

• Comunicació de les alteracions físiques,

jurídiques o econòmiques produïdes en els

immobles amb efectes cadastrals.

• Autoliquidació i pagament de l’impost

d’activitats econòmiques.

• Autoliquidació i pagament de l’alta en la Taxa

de recollida d’escombraries quan una societat

es constitueix i inicia activitats.

La tasca desenvolupada durant l’any ha estat la

de crear les comunicacions necessàries entre el

servidor e-notario i el host municipal i després

de les proves realitzades al llarg dels mesos

d’octubre i novembre ja s’han fet les proves en

real el mes de desembre.

IMH on-line 

Aquest exercici la tramitació telemàtica ja ha

començat a ser veritablement important, i els

fets més rellevants dins d’aquest apartat

innovador serien:

• Convenis signats amb les empreses de

renting (6 empreses amb conveni signat a 31

de desembre de 2000 - 22 empreses a 31 de

desembre de 2001) per així evitar les

notificacions en suport paper de les

infraccions de circulació dels seus clients i fer

tot el tràmit per via telemàtica. Amb aquest

sistema hem reduït el procediment de 4 a 2

Institut Municipal d’Hisenda
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mesos, evitant a més l’entrada per registre de

la documentació per canviar el nom del

pressumpte infractor. El total de notificacions

electròniques va ser de 4.763 l’any 2000 i de

16.339 aquest exercici de 2001.

• Durant l’any 2001, el total d’autoliquidacions

d’alta en el padró de l’impost d’activitats

econòmiques i tramitades al 100% des de la

nostra pàgina web ha estat de 4.218 (1.088

milers d’euros) que representa el 16% del

total d’altes de l’any.

• El total d’autoliquidacions de l’impost de

plusvàlua obtinguts des de la nostra pàgina

web i liquidats posteriorment ha representat el

7% (3.171 autoliquidacions) del total

d’autoliquidacions presentades durant l’any

2001 (45.201 autoliquidacions).

Col·laboració amb SMASSA per notificar

deutes pendents 

Hem acordat amb SMASSA el projecte de

poder notificar, des del propi dipòsit

municipal, els deutes pendents tant de tributs

com d’infraccions de circulació als titulars

dels vehicles retirats per la grua municipal.

També hem realitzat la primera prova pilot per

a poder notificar i cobrar en el mateix dipòsit

la infracció que ha motivat l’actuació de la

grua, el resultat d’aquesta prova pilot per un

dia concret i per un sol punt de recollida de

vehicles va ser que el 46% dels infractors ja

van pagar la infracció al mateix moment de

retirar el vehicle. Aquest projecte es

materialitzarà per a tots els dipòsits el primer

trimestre de 2002.

Institut Municipal d’Hisenda
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Dades rellevants

Anàlisi gestió 1998 1999 2000 2001

Cobraments per concepte (milers d’euros)

Voluntària

Impostos (any corrent) 549.415 565.871 581.383 585.945

Impost béns immobles 266.026 269.608 285.343 287.825

Impost d’activitats econòmiques 143.383 150.938 154.627 158.961

Impost vehicles tracció mecànica 55.816 58.148 58.497 58.214

Plusvàlua 67.169 69.315 65.036 60.414

Impost sobre construcció, instal·lacions i obres 17.021 17.862 17.880 20.531

Taxes, preus públics i altres ingressos 138.996 135.366 126.790 152.266

Multes trànsit 10.530 12.489 9.592 20.092

Total cobraments en voluntària 698.941 713.726 717.765 758.303

Executiva

Tributs i altres ingressos 49.253 48.255 50.551 46.121

Multes trànsit 14.376 14.328 15.897 14.100

Total cobraments en executiva 63.629 62.583 66.448 60.221

Total cobraments 762.570 776.309 784.213 818.524

Total liquidat 841.453 846.526 842.631 895.051

% cobrat respecte del liquidat 91 92 93 91

Indicadors propis del nivell d’activitat (nombre) 1998 1999 2000 2001

Notificacions amb acús de recepció 4.201.708 3.757.252 3.705.026 3.652.017

Notificacions sense acús de recepció 2.186.851 2.063.929 2.016.693 2.417.395

Moviments en les bases de dades cadastrals 414.705 205.123 207.743 165.890

Altes incorporades a les bases de dades d’IAE 25.358 24.562 26.448 26.033

Altes incorporades a les bases de dades d’IVTM 78.458 88.334 87.878 78.471

Autoliquidacions plusvàlua 44.414 46.980 46.317 45.201

Diligències d’embargament 306.045 186.909 321.571 414.478

Liquidacions d’Inspecció 13.994 13.227 19.028 21.584

Tràmits atenció al Públic 875.537 759.982 814.008 908.107

IMH 537.468 476.940 523.298 532.907

OACS 135.973 126.833 135.723 140.548

Telèfon 202.096 156.209 147.186 168.402

Internet – – 7.801 66.250

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla mitjana 217 233 246 244

Inversió (milers d’euros) 355 361 42 1.719

Inversió pròpia 355 361 42 36

Inversió per compte de l’Ajuntament – – – 1.683

Resultat comptable (milers d’euros) – 397 12 28

Cash-flow (milers d’euros) 246 619 258 269

La recaptació associada a l’Impost de Béns Immobles i l’Impost d’Activitats Econòmiques inclou els recàrrecs de la EMT i

la Diputació respectivament.

Institut Municipal d’Hisenda
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 559

Despeses d’establiment – Transf. program. i per serveis Ajt. 19.610

Immobilitzat immaterial 93 Ingressos accessoris 78

Immobilitzat material 455

Immobilitzat financer 11

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 3.191 Total ingressos explotació 19.688

Existències –

Deutors 2.932

Inversions financ. temporals – Costos

Tresoreria 259

Ajustaments per periodificació – Compres –

Personal 7.902

Total actiu 3.750 Treballs, subminist. i serveis ext. 8.251

Subvencions 3.393

Passiu Altres despeses –

Provisions –

Recursos a llarg termini 282 Amortitzacions 241

Patrimoni (25)

Resultat de l’exercici 28 Total costos explot. abans financers 19.787

Subvencions de capital 279

Altres ingressos a distribuir – Resultat explotació abans financers (99)

Provisions –

Creditors a llarg termini – Ingressos financers 14

Despeses financeres –

Recursos a curt termini 3.468

Creditors financers – Resultat d’explotació (85)

Creditors comercials 2.629

Altres creditors 839 Ingressos extraordinaris 118

Ajustaments per periodificació – Despeses extraordinàries 5

Total passiu 3.750 Resultat de l’exercici 28

Institut Municipal d’Hisenda
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Creat el 29 de maig de 1992, l’Institut Municipal

de Parcs i Jardins és un organisme autònom

local de caràcter comercial i de serveis, amb

personalitat jurídica pròpia, que té per objectius

bàsics la conservació i millora de tots els parcs i

jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via

pública i els terrenys forestals de l’Ajuntament

de Barcelona, així com la creació dels nous

espais verds que li encomani l’Ajuntament.

Parcs i Jardins és el responsable de la gestió

integral del patrimoni verd de la ciutat de

Barcelona, és a dir, dels espais verds i l’arbrat

de Barcelona, i per tant de la planificació,

conservació, restauració i increment de les

zones verdes urbanes: parcs, jardins i places.

És una feina complexa, que inclou aspectes

científics, tècnics, educatius, culturals i lúdics.

A aquesta, cal afegir la coordinació de les

tasques de manteniment i posada a punt de les

platges de la ciutat. 

Val la pena recordar que l’Institut Municipal de

Parcs i Jardins, es va crear l’any 1992, com a un

organisme autònom local de caràcter comercial,

de serveis i personalitat jurídica pròpia, la qual

cosa li permet una major autonomia en la

gestió.

El verd urbà (espais verds, arbrat, jardineres) i el

seu equipament, està directament lligat a la

qualitat de vida dels ciutadans i a la qualitat

ambiental de la ciutat. Aquests espais, alhora

espais de lleure i de contacte amb la natura,

estan per definició al servei dels ciutadans; això

comporta que han d’estar ben equipats,

mantinguts en bones condicions i dotats,

sempre que ho permeti, d’ofertes lúdiques i

culturals de caire específic.

La gestió d’aquest patrimoni, en una ciutat

compacta i mediterrània com és Barcelona,

presenta unes característiques pròpies i suposa

uns reptes importants, ecològics per una banda,

ja que el clima i les condicions urbanes són molt

exigents, i socials per l’altra, perquè els espais

verds estan sotmesos a una utilització constant

i massiva.

La gestió té també un component comercial

important. Els serveis oferts a tercers generen

recursos propis, que es reinverteixen en la

millora del verd urbà. Aquests ingressos

permeten créixer en més verd per a la ciutat.

Una ciutat que vol ser cada cop més verda

Barcelona té 2.783, 67 ha de verd, amb una

proporció de 6,55 m2 de verd per habitant.

Aquest total inclou el parc de Collserola. En

quant a l’arbrat viari, el cens s’ha vist

incrementat en 1.658 exemplars (l’any 2000 hi

havia 149.254 unitats, front a les 150.912

d’enguany).

Essencials en el patrimoni verd són els espais

històrics, part de la memòria de la ciutat. Són,

alhora, elements fràgils que requereixen

restauracions periòdiques. L’any 2000 es van

iniciar les obres per recuperar el Jardí Laribal, a

Montjuïc, obra de Forestier i gran desconegut

dels barcelonins i que quan aquesta memòri

estigui a les seves mans estarà obert al públic.

Al mes de juliol es van finalitzar les obres de

rehabilitació del Turó Park i va ser inaugurat

amb presencia de l’Alcalde. 

Institut Municipal de Parcs i Jardins
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El Roserar de Cervantes, ha estat al 2001

escenari del 1er Concurs Internacional de Roses

Noves, una tradició ciutadana que es recupera i

que té voluntat de consolidar-se dins del

calendari d’esdeveniments de la nostra ciutat i

formar part del circuit de concursos

internacionals.

A favor de la sostenibilitat

El verd urbà ha de ser sostenible, que vol dir

que la natura ha d’estar còmoda, adaptada a les

condicions climàtiques i funcionals de la ciutat.

Si no se segueix aquesta regla bàsica,

s’incrementen els costos de manteniment, es

consumeixen més recursos com ara l’aigua de

reg i empitjoren els resultats ambientals, perquè

la incidència del verd és més baixa. 

Les directrius principals de la gestió dels espais

verds i l’aplicació de criteris de sostenibilitat

que s’estan imposant en la gestió del verd

públic, si més no en l’àmbit de l’Unió Europea,

contemplen la racionalització i estalvi dels

recursos materials i energètics i l’aplicació de

principis de protecció del medi ambient i de la

millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

Aspectes com la racionalització del consum

d’aigua de reg, la selecció d’espècies vegetals

més ben adaptades a les condicions locals de

sòl i clima.

Les mesures de protecció fitosanitària amb un

mínim d’impacte negatiu pel medi, juntament

amb l’augment de la biodiversitat i de natura

dins de la ciutat són altres dels objectius que

s’incorporen al pla d’actuació per afavorir

aquesta sostenibilitat.

Els parcs, un vehicle de comunicació amb els

ciutadans

Els parcs urbans són l’espai de lleure que els

ciutadans utilitzen de manera més continuada.

Són llocs de contacte amb la natura i també de

socialització. Són doncs un vehicle idoni de

comunicació amb els ciutadans a través de les

activitats organitzades, ja siguin campanyes de

participació, actes culturals, festes populars o,

en un nivell més tècnic, jornades de reflexió

que serveixen per plantejar noves inquietuds i

objectius. Tot plegat es va englobar amb un

missatge clar: “els millors......... de

Barcelona!”.

La política de publicacions és un altre suport a

aquesta difusió. La revista Barcelona Verda

(10.000 exemplars) permet, cada dos mesos, la

divulgació i informació de temes científics i

ecològics amb un públic que cada cop es més

ample i interessat en tots els temes relacionats

amb el verd i la sostenibilitat. 

Les platges, el gran espai natural de

Barcelona

El front litoral de la ciutat que conforma les 6

platges urbanes és d’una riquesa insubstituïble

per a la ciutat. Més de 7 milions i mig d’usuaris,

durant l’any 2001, així ho ratifica. Per

aconseguir aquesta afluència s’ha de donar un

servei, que garanteixi que aquestes estiguin en

perfecte estat de manteniment, higiene,

equipament i accessibilitat. Parcs i Jardins

coordina aquesta tasca multidisciplinar, en la

que participen una desena d’institucions

d’abast metropolità.

Com a resultat d’aquest esforç, les platges

mereixen cada any les banderes blaves que

atorga la Fundació Europa d’Educació

Ambiental i el distintiu de qualitat de la

Generalitat. Aquest any 2001, 5 han estat les

banderes atorgades per aquest organisme

europeu. Cada any, les platges de Barcelona

milloren en dotació material, amb una especial

atenció envers les persones amb dificultats

físiques.

Les possibilitats de la platja fora de la

temporada estival és una descoberta

progressiva dels ciutadans, que hi despleguen

tota mena d’activitats esportives i lúdiques,

individuals i col·lectives. 

Institut Municipal de Parcs i Jardins
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Realitzacions destacables

• Audiència Pública adreçada a nois i noies de

Barcelona, amb el tema “Com vols que sigui

un jardí del teu barri” que s’ha materialitzat

amb la realització d’un espai verd per cada

districte.

• Per tal de recolzar el concurs de Roses, es va

convocar la Setmana de les Roses, amb

conferències d’experts, cursos per

afeccionats i altres activitats.

• Amb la inauguració del Turó Park s’edita un

fulletó amb l’explicació detallada del projecte

de restauració.

• A primer d’any es produeix el trasllat de Parcs

i Jardins a la nova seu del carrer Tarragona. El

vell edifici de Montjuïc és enderrocat per tal

de millorar l’entorn verd de la muntanya.

• En el programa de “Fem compost al parc” a

l’any 2001 hi participaven 363 famílies, el que

va suposar l’obtenció de 10 metres cúbics de

compost. El nombre de parcs que estan en el

programa és de 17.

• La superfície de verd urbà que es rega amb

aigües freàtiques es de 40,07 ha.

• El nombre de espais per a gossos se situa en

aquest any 2001 en 150 espais.

Institut Municipal de Parcs i Jardins
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Zona verda global 27.343.800 m2 27.625.000 m2 27.787.163 m2 27.836.664 m2

Zona verda urbana 9.393.812 m2 9.675.002 m2 9.837.163 m2 9.886.728 m2

Arbrat viari 147.619 uts. 150.128 uts. 149.254 uts. 1.560.912 uts

Jardineres 3.062 uts. 3.473 uts. 3.641 uts. 3.816 uts.

Rec automatitzat 1.735.830 m2 1.804.814 m2 1.981.623 m2 2.084.635 uts.

Mobiliari urbà: bancs 27.134 uts. 28.058 uts. 29.067 uts. 28.668 uts.

Mobiliari urbà: papereres 7.379 uts. 7.630 uts. 8.056 uts. 2.643 uts.*

Mobiliari urbà: rètols cívics 4.434 uts. 4.687 uts. 5.918 uts. 6.269 uts.

Espai per a gossos 150 uts. 150 uts. 151 uts. 150 uts.

Àrees jocs infantils 546 uts. 568 uts. 587 uts. 586 uts.

Afluència platges 7.964.000 per. 7.590.000 per. 4.561.358 per. 5.000.000 per.

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 988 867 957 903

Inversió (milers d’euros) 2.217 2.404 2.813 5.776

Pròpia 637 805 956 1.118

Per compte de l’Ajuntament 1.580 1.599 1.857 4.658

Resultat comptable (milers d’euros) 42 102 120 18

Cash Flow (milers d’euros) 547 673 1.545 765

* Es comptabilitzen les papereres dels espais verds sobre les que es fa el manteniment integral.
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 5.839

Vendes 3.930

Despeses d’establiment – Ingressos aprofitament espai públic 2.560

Immobilitzat immaterial 460 Transf. program. i per serveis Ajt. 32.680

Immobilitzat material 5.355 Transf. OO.AA de l’Ajuntament 26

Immobilitzat financer – Altres ingressos 454

Deutors a llarg termini – Excessos i aplicacions de provisions 17

Despeses a distribuir 24

Actiu circulant 10.358 Total ingressos explotació 39.667

Existències 564

Deutors 8.570 Costos

Inversions financ. temporals 1

Tresoreria 1.223 Compres 1.915

Ajustaments per periodificació – Personal 29.252

Tributs (16)

Total actiu 16.197 Treballs, subminist. i serveis ext. 7.622

Subvencions 77

Passiu Altres despeses –

Provisions –

Recursos a llarg termini 4.787 Amortitzacions 746

Patrimoni 1.251

Resultat de l’exercici 18 Total costos explot. abans financers 39.596

Subvencions de capital 3.237

Altres ingressos a distribuir –

Provisions – Resultat explotació abans financers 71

Creditors a llarg termini 281

Ingressos financers 88

Recursos a curt termini 11.410 Despeses financeres 16

Creditors financers –

Creditors comercials 5.723 Resultat d’explotació 143

Altres creditors 1.962

Ajustaments per periodificació 3.725 Ingressos extraordinaris –

Despeses extraordinàries 125

Total passiu 16.197 Resultat de l’exercici 18

Institut Municipal de Parcs i Jardins
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Aprovat definitivament pel Consell Plenari de

l’Ajuntament de Barcelona de 24 d’abril de

1992, l’Institut Municipal de Mercats entra en

funcionament l’1 de gener de 1993. La seva

funció és la gestió i l’administració dels

quaranta sis mercats municipals de la ciutat

(quaranta alimentaris i sis no alimentaris).

Durant l’any 2001, l’Institut Municipal de Mercats

de Barcelona ha passat a l’acció posant en

marxa un seguit d’actuacions que són la

concreció d’una nova filosofia basada en la

necessitat de dissenyar un nou model de Mercat

per al segle XXI, ja que l’actual no respon a les

necessitats comercials del moment.

L’esperit d’aquestes actuacions de reforma

responen a un objectiu: dotar els barris de

mercats que siguin veritables eixos aglutinadors

de la vida comercial i sòciocultural. D’aquesta

manera, es recupera el seu protagonisme per la

via de reforçar els seus valors més preuats i

característics, el producte fresc i el tracte

personalitzat, reforçats per l’aparició de noves

activitats com ara la restauració, la cultura i l’oci.

Aquestes actuacions, combinades amb la

implantació de nous models de gestió i amb la

vocació de modificar l’Ordenança Municipal de

Mercats, han d’esdevenir les eines definitives

per aconseguir superar les rigideses que han

impedit fins ara una veritable modernització

d’aquests equipaments comercials públics, que

han de ser “Centres Cívics Comercials”.

La seva actuació durant l’exercici 2001 se

centra en els següents aspectes:

REMODELACIÓ DELS MERCATS

S’entén per remodelació l’acció integral en

l’estructura d’un edifici. Dintre del conjunt

d’actuacions dutes a terme durant l’any 2001,

es poden distingir tres grans blocs d’actuació:

1. La continuïtat de les remodelacions dels

mercats de Boqueria i de Santa Caterina

(PAM 1995-1999).

Mercat municipal de la Boqueria.

Ubicat a la Rambla, 91, la intervenció en aquest

emblemàtic mercat (corresponent a la 2ª i 3ª

fases) s’ha inaugurat el 21 d’abril.

Estructura física: Enderroc de les parades del pe-

rímetre porticat i l’inici de la recuperació de la Pla-

ça de Sant Josep, declarada Patrimoni Artístic.

Estructura comercial: Adequació del mix

comercial excedent (amortitzacions de parades)

i trasllat dels operadors del perímetre afectat a

la zona de nova creació, estudi de viabilitat del

projecte de remodelació arquitectònica i

comercial de l’illa central del peix, anàlisi de

l’oferta comercial de l’àrea d’influència del

mercat, i, revisió i comprovació de la

funcionalitat dels serveis del mercat.

Mercat de Santa Caterina. 

Estructura física: El 8 de gener de 2001, l’IMMB

va adjudicar les obres a l’empresa SAPIC-

PREVIAL UTE per a l’excavació i retirada de

restes arqueològiques i antigues cimentacions

del Mercat de Santa Caterina (en les condicions

fixades per la Generalitat). Aquests van

concloure el mes de juliol. Posteriorment, l’obra

ha estat traspassada a Foment Ciutat Vella, SA

com a coordinadora de les mateixes. 

Estructura comercial: Darreres operacions per a

la recuperació, fruit dels ajustaments necessaris

Institut Municipal
de Mercats de Barcelona
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per equilibrar el mix del mercat i adequar-lo a la

demanda de l’àrea d’influència. 

2. L’inici de les obres de remodelació dels

mercats de la Barceloneta, Felip II, Ciutat

Meridiana, Sant Gervasi i Trinitat, d’acord

amb el desenvolupament del Pla d’Actuació

Municipal 2000-2003, aprovat pel Consell

d’Administració de l’Institut Municipal de

Mercats en data 16 de febrer de 2000.

Mercat provisional de la Barceloneta.

Estructura física (Carpa): La remodelació

d’aquest centenari mercat ha exigit el trasllat de

l’activitat comercial fora de l’edifici a una carpa

externa, tot i que es manté el mateix escenari: la

plaça del Poeta Boscà. Aquesta instal·lació

provisional ha de permetre la continuació de

l’activitat durant tota la durada de l’obra del

mercat definitiu, prevista inicialment per 2 anys.

Estructura comercial: Establiment del mix

comercial: 33 establiments d’alimentació i 9

establiments d’oferta no alimentària, distribució

comercial dels operadors del mercat per

traslladar i finalització de les operacions de

recuperació d’espais.

Mercat Municipal de Sant Gervasi. 

La remodelació ha estat pràcticament

finalitzada, a l’espera de la inauguració de

l’autoservei (finals de gener de 2002) i de

l’execució de l’arranjament de la façana, obra

inicialment no prevista i que ha de finalitzar a

finals del primer semestre de 2002.

Estructura física: Adequació de l’espai destinat

a autoservei (355 m2), adequació de l’edifici a la

Normativa d’Accessibilitat en l’edificació, nova

instal·lació de subministraments i serveis i

planta de vendes i planta soterrani: neteja i

pintura interior, nova pavimentació, aire

condicionat, cambra per a la brossa.

Estructura comercial: Establiment del mix

comercial: 22 establiments de producte fresc i

un autoservei. Introducció de noves activitats i

serveis: quiosc d’internet.

Mercat Municipal de Ciutat Meridiana. Les

obres previstes per a la modernització d’aquest

mercat han estat pràcticament finalitzades a

finals d’any.

Estructura física: Planta baixa destinada a

l’activitat pròpia del mercat (producte fresc), i

planta superior a l’activitat de l’autoservei.

Intervenció protagonista a les façanes de l’edifici:

la façana sud queda com la principal, on

s’ubiquen les parades exteriors i reparació

general de la resta. Construcció d’una rampa en

tota l’entrada amb nova pavimentació i instal·lació

de portes d’accés automàtiques. Reforma de la

planta de magatzems, creació d’un espai per a la

recollida de brossa, trasllat de la zona de càrrega

i descàrrega, construcció de nous lavabos públics

i adaptats per a discapacitats, millora de les

instal·lacions, instal·lació d’aire condicionat,

pavimentació i pintura generals.

Estructura comercial: Establiment del mix

comercial: 18 parades alimentàries i 1 no

alimentària i introducció de noves activitats:

implantació d’un autoservei i d’un quiosc

d’internet.

Mercat Municipal de Felip II. 

Durant l’any 2001, s’ha complert tot el procés

previst, des de la signatura del protocol d’acord

fins a la finalització de les obres i la inauguració

(15 de desembre).

Estructura física: Actuació general a façanes i

coberta, planta de vendes: restauració de

l’estructura, neteja i pintura, pavimentació,

adequació de l’espai destinat a autoservei,

lavabo públic per a discapacitats, planta

d’oficines i soterrani: reforma general i

adequació i renovació de les instal·lacions del

mercat a aïllament contra incendis. 

Estructura comercial: Establiment del mix

comercial: 60 parades alimentàries i 14 no

alimentàries i introducció de noves activitats i

serveis: implantació d’un autoservei, d’un quiosc

d’internet, ampliació de l’horari comercial, servei

de repartiment a domicili, caixer automàtic.

Institut Municipal de Mercats



147

Mercat Municipal de la Trinitat. 

L’actuació es va iniciar el dia 15 d’octubre i està

prevista que finalitzi el primer semestre de l’any

2002.

Estructura física: Reparació general de la

façana, renovació dels accessos, reforma

general de la planta de vendes, oficines i

magatzems, i de la coberta i adequació i

renovació de les instal·lacions.

Estructura comercial: Establiment del mix

comercial: 18 parades i introducció de noves

activitats i serveis: implantació d’un autoservei

d’un quiosc d’internet.

3. Inclosos també en el PAM 2000-2003,

avanç en els projectes de remodelació dels

mercats d’Hostafrancs, de la Barceloneta i

del Port.

Mercat d’Hostafrancs.

El mes de juliol, l’IMMB i l’Associació de

Venedors del mercat van signar el protocol

d’acord que el portarà a una sèrie de reformes

físiques i comercials, de cara al 2002. A partir

d’aquest moment, s’han iniciat les operacions

de recuperació d’espais.

Mercat Municipal de la Barceloneta.

Durant el mes de juny, s’ha adjudicat

conjuntament amb el Sector d’Urbanisme

l’elaboració del projecte bàsic d’aquest mercat.

Mercat Municipal del Port. 

Aprovació del projecte de trasllat a la plaça

Marina.

Mercat Municipal de Fort Pienc. 

Aprovació del projecte de creació del nou

mercat de Fort Pienc.

MILLORES EN LES ESTRUCTURES FÍSIQUES

Fan referència a les actuacions que tenen per

objectiu bàsic el manteniment de l’edifici. El

nombre d’intervencions ha estat el següent:

Obra civil 240 interv.

Elevadors i muntacàrregues 290 interv.

Instal·lacions elèctriques 160 interv.

Cambres frigorífiques 298 interv.

Permisos d’obres majors 135 interv.

Permisos d’obres menors 115 interv.

Les principals obres de millora realitzades

durant el 2001 han estat les següents:

• Boqueria. Substitució de dos

muntacàrregues. 

• Canyelles. Instal·lació de nova plataforma

elevadora hidràulica.

• Carme. Reparació instal·lació enllumenat

interior.

• Carmel. Col·locació de nou terra en cabina de

muntacàrregues.

• Clot. Reparació de bomba d’aigües

• Concepció. Trasllat de línies.

• Guinardó. Substitució del evaporador de la

cambra de fruita i verdura. Construcció i

muntatge d’estructura de suportació per a

l’evaporador. 

• Guineueta. Substitució de la porta de la

cambra de carn. Col·locació de nou terra en

cabina de muntacàrregues. Reparació de

lluminàries.

• Horta. Substitució de l’interruptor general del

quadre elèctric de cambres. Noves línies

elèctriques de derivació individual de parades

afectades per l’incendi. Substitució d’un

evaporador de cambra de carn i estructura de

suportatge per a l’evaporador. Remodelació

de l’accés principal c/Tajo. 

A causa de l’incendi, s’han realitzat les

actuacions següents: sanejament i reparació

del sostre del mercat. Enguixat de jàsseres i

reparació de les bigues afectades.

Subministrament i col·locació de fals sostre

(600 m2). Pintat de sostres i parets en l’interior

del mercat. Sanejament de línies de derivació

individual de parades i reposició del globus

d’enllumenat del centre de la zona del peix.

Pintura interior de la sala de vendes i

dependències municipals. Construcció de

nova parada destinada a informació i

consigna.

Institut Municipal de Mercats
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• Hostafrancs. Instal·lació de funcionament-

aturada per ventiladors condensadors com

extracció de gas refrigerant en cas de fuita.

• Les Corts. Instal·lació de nova plataforma i

cabina. 

• Mercè. Substitució de compressor per un de

tipus semihermètic en la cambra de carn. Canvi

de caixa de fusibles generals. Reforma de

instal·lació elèctrica de potència i maniobra pel

nou compressor.

• Montserrat. Reforç de biguetes de formigó en

dos magatzems.

• Núria. Canvi de bateria de comptadors

d’aigua.

• Port. Substitució de bomba d’aigües residuals.

• Sant Antoni. Substitució d’electro bomba.

• Sants. Reparació de bomba d’aigües residuals.

• Sta. Caterina (provisional) Instal·lació de

bateria de condensadors. Muntatge de bombes

de recollida d’aigües residuals. 

• Vall d’Hebron. Instal·lació elèctrica per nucli

d’escales i aparcament. Remodelació de caixa

general de protecció per a dues escomeses

elèctriques del mercat.

• Mercats diversos. Revisions oficials segons

normativa vigent. Revisió i manteniment anual

dels extintors i de les boques contra incendi.

ORDENACIÓ COMERCIAL

Les millores en els serveis i en les estructures

comercials del mercats han estat les següents:

• Continuïtat en l’elaboració de l’avantprojecte

de la nova Ordenança de Mercats, i roda de

converses així com recollida de propostes dels

representants dels sectors afectats.

• Elaboració de les noves Ordenances Fiscals

per a l’exercici 2002, amb l’actualització fiscal

corresponent, actualització a l’euro i la

introducció de tot un seguit de mesures per al

rejoveniment dels operadors. 

• Adaptació de tots els processos

administratius i informàtics del servei a l’euro.

• Moratòria en el pagament del cànon del primer i

segon trimestre per als col·lectius de carnissers

i menuders dels mercats municipals, per paliar

la crisi de “les vaques boges”

Institut Municipal de Mercats

• Expedients tramitats

Any 2001 Traspassos Cessions Cessions Traspassos 

intervius pares-fills entre mortis-causa 

cònjuges

Núm. d’expedients 448 82 22 31

Edat mitjana cedent 52 69 58 64

Edat mitjana cessionari 40 37 50 38

Diferencial -12 -32 -8 -26

Any 2001 Núm. Expedients

Amortitzacions 233

Renúncies 170

Fusions 14

Trasllats 123

Adjudicació procediment negociat 12

Adjudicació per subhasta 58

Modificacions plànols aprovats pel Consell Plenari 6

Ampliació establiments per fusió* 14

* Mercats implicats: Barceloneta, Besòs, Boqueria, Sant Gervasi, Carmel.
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LA PROMOCIÓ COMERCIAL

Comprèn les activitats, campanyes i actes

l’objectiu dels quals és la projecció del mercat,

ja sigui des del vessant més purament comercial

com des del punt de vista lúdico-cultural.

Accions de comunicació

• Carta als Reis Mags (distribució 20.000 ex.)

• Teatre “Monjitas” (promoció entrades)

• Carnaval

• Zoo de Barcelona (promoció entrades)

• Dia de la Dona Treballadora

• Teatre “La Bella Helena” (promoció entrades)

• Campanya difusió Museu Egipci “Ja saps que

menges com la Cleopatra, reina?”

• Nova temporada Port Aventura (promoció

entrades)

• Sant Jordi (50.000 punts de llibre)

• Campanya informativa escolar “Esmorzar amb

euros”

• Campanya informativa sobre les obres de

modernització

• Campanya informativa “La cuina és salut”

• Teatre “T’estimo ets perfecte, ja et canviaré”

(promoció entrades)

• Teatre “Orgullosamente humilde” (promoció

entrades)

• Exposició “Aliments sagrats: pa, vi i oli a la

Mediterrània antiga” (promoció)

• Celebració dia de la Música

• XIV Triatló Escolar de Barcelona (aportació de

fruita)

• Teatre “Sopar d’amics” (promoció entrades)

• Campanya publicitària “Nous mercats

municipals, plens de vida”

• Distribució d’Euroconversors

• Teatre “Sé infiel y no mires con quién”

(promoció entrades)

• Visites guiades “Els mercats et sorprendran”

• Dia Mundial de la Sida

• Presentació del llibre “Cuinar per ser feliç”, de

Carme Ruscalleda

• L’Home dels Nassos

• Campanya recollida menjar “Bossa solidària”

Institut Municipal de Mercats

Col·laboracions en el calendari sòciocultural de la ciutat

MERCAT ACTIVITAT

Carmel Associació “Carmel Amunt” exposició “Visions del Carmel”

Estrella Acció Escolta de Catalunya Nadal “Bossa solidària”

Felip II Acció Escolta de Catalunya Nadal “Bossa solidària”

Guinardó Fundació Gressol amb recollida de menjar

Guineueta Acció Escolta de Catalunya Nadal “Bossa solidària”

Montserrat Acció Escolta de Catalunya Nadal “Bossa solidària”

Sant Antoni (alimentació) Sant Antoni Centre Comercial (campanya publicitària de ràdio, Els

Tres Tombs, festa infantil)

Sant Gervasi Festes del barri: botifarrada 

Sant Martí 8 de març Dia de la Dona Treballadora

Sants Festa Major de Sants, Acció Escolta de Catalunya Nadal “Bossa

solidària”

Sarrià Festes del barri: botifarrada

Vall d’Hebron Acció Escolta de Catalunya Nadal “Bossa solidària”

Vallvidrera Acció Escolta de Catalunya Nadal “Bossa solidària”
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Programa específic de finançament

compartit de promoció als mercats

• Total mercats que s’han acollit: 16

• Total campanyes cofinançades: 5

Atenció especialitzada a grups 

• Institucions/empreses/particulars: 20 visites

• Escoles: 97 visites

• “Els mercats et sorprendran”: 3 visites

Permisos filmacions i fotografies

• Filmacions: 36

• Fotografies: 7

Institut Municipal de Mercats

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 79 73 72 73

Inversió (milers d’euros) 5.980 5.301 6.124 8.132

Pròpia 198 313 114 48

Per compte de l’Ajuntament 5.782 4.988 6.010 8.084

Resultat comptable (milers d’euros) 439 619 78 (77)

Cash-flow (milers d’euros) 547 1.052 264 155
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 7.175 Subhastes i adjudicacions 75

Preus públics 30

Despeses d’establiment – Transf. program. i per serveis Ajt. 6.256

Immobilitzat immaterial 9 Altres transferències 116

Immobilitzat material 7.166 Altres ingressos 1.509

Immobilitzat financer –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 12.079 Total ingressos explotació 7.986

Existències –

Deutors 8.025 Costos

Inversions financ. temporals 19

Tresoreria 1.413 Compres –

Ajustaments per periodificació 2.622 Personal 2.774

Treballs, subminist. i serveis ext. 4.472

Total actiu 19.254 Subvencions 105

Altres despeses 703

Passiu Provisions 68

Amortitzacions 164

Recursos a llarg termini 11.079

Patrimoni 5.172

Resultat de l’exercici (77) Total costos explot. abans financers 8.296

Subvencions de capital 5.984

Altres ingressos a distribuir –

Provisions – Resultat explotació abans financers (300)

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 144

Recursos a curt termini 8.175 Despeses financeres –

Creditors financers –

Creditors comercials 5.276 Resultat d’explotació (156)

Altres creditors 1.908

Ajustaments per periodificació 991 Ingressos extraordinaris 91

Despeses extraordinàries 12

Total passiu 19.254 Resultat de l’exercici (77)

Institut Municipal de Mercats
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La constitució de l’Institut d’Educació va ser

aprovada en el Consell Plenari de l’Ajuntament

del dia 22 de juny de 1993 com a organisme

autònom de caràcter administratiu. La seva

missió es concreta en actuar perquè l’oferta

educativa s’adeqüi a les necessitats de la ciutat

corregint els desequilibris territorials i les

desigualtats socials, reforçant la xarxa pública i

contribuint a la millora del sistema educatiu i a

una major interrelació entre aquest i les

necessitats socials i econòmiques de la ciutat. 

Les principals actuacions de l’any 2001

responen als objectius que el PAM prioritza en

educació pel període 2000-03, que són:

• Garantir una educació de qualitat que doni

resposta a les necessitats educatives actuals,

preservant i renovant la tradició pedagògica

de Barcelona i garantir una millor planificació i

gestió dels recursos econòmics i humans i de

les infrastructures educatives.

• Millorar la vinculació entre l’ensenyament i el

món del treball, establint mecanismes de

col·laboració entre formació, empresa i terri-

tori.

• Continuar la inversió per a la millora i

manteniment dels serveis i les instal·lacions

educatives, així com per a l’adquisició de

solars i RAM.

• Potenciar la capacitat educadora de la ciutat

utilitzant-se tots els recursos per al ple

desenvolupament de la ciutadania.

• Potenciar l’ús educatiu de les noves

tecnologies de la informació i la comunicació

per part del professorat i l’alumnat dels

centres educatius.

• Aprofundir en el procés participatiu ja

endegat, com a eina de relació entre el

sistema educatiu i la comunitat.

Les principals actuacions de l’any 2001 se

centren en els següents aspectes:

Mapa escolar de Barcelona

• Signatura d’un conveni entre el Departament

d’Ensenyament de la Generalitat i

l’Ajuntament de Barcelona per a la

construcció de 14 noves Escoles Bressol.

• Elaboració d’un nou estudi sobre noves

construccions escolars en les zones on hi ha

accions urbanístiques generadores de nous

habitatges.

• Realització d’un Projecte d’intervenció

educativa integral per regular l’escolarització

de tot l’alumnat (reduir l’absentisme),

assegurar el pas entre Primària i Secundària i

aconseguir uns resultats satisfactoris un cop

finalitzada l’ESO.

• Com a continuació del procés d’execució de

les previsions del Mapa escolar, i a partir de la

cessió de sòl municipal, la xarxa pública ha

millorat la seva oferta educativa substituint

d’infrastructures en el CEIP Pit Roig, CEIP

Taber i IES Secretari Coloma i creant nous

centres com són el CEIP Ferran Sunyer i l’IES

Lluís Domènech i Montaner. Paral·lelament,

des de l’Ajuntament s’han realitzat actuacions

de noves construccions en les Escoles

Bressol Bambi i Bellmunt i l’Escola d’Educació

Especial Pont del Dragó.

• Com a suport al procés de matriculació del

curs 2000-2001, s’ha publicat la guia

Barcelona és una bona escola, amb una edició

de 200.000 exemplars. 

Institut Municipal
d’Educació de Barcelona
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Inversió i manteniment dels centres

educatius

• Les actuacions de reforma, ampliació i millora

d’edificis escolars (RAM) han suposat la

realització de 71 actuacions d’inversió per un

cost de 5.710 milers d’euros.

• Les actuacions corresponents a EEBB,

d’acord amb el conveni signat amb la

Generalitat, han suposat 2.487 milers d’euros

amb un cofinançament d’aquests de 1.506

milers d’euros per part del Departament

d’Ensenyament.

• A través dels 10 districtes municipals,

l’Ajuntament realitza les tasques de

conservació, manteniment i vigilància dels 144

edificis destinats a l’educació infantil i

primària o especial (CEIP) de titularitat del

Departament d’Ensenyament, així com dels de

la xarxa d’escoles municipals els quals

ascendeixen a 20.362 milers d’euros.

L’oferta escolar municipal

• La gestió de 71 centres educatius

municipals, de tots els nivells educatius amb

una oferta escolar de 11.765 places (curs

2001/02).

• Gestió del pla d’inversions que comporta la

construcció simultània de fins a 14 noves

escoles en un període excepcional de 24

mesos i disseny d’un nou model de gestió de

les escoles bressol.

• Implantació d’un pla conjunt respecte a la

dotació/renovació d’aules d’informàtica,

informàtica de gestió, etc.

• Redefinició del model d’escola de música

municipal.

• Inauguració de les noves instal·lacions al

Centre Municipal Pont del Dragó, adaptades i

dissenyades per a persones amb

disminucions motrius.

• Implantació dels Plans d’emergència a tots els

centres educatius municipals.

Formació Professional i Ocupacional

• Desenvolupament del Pla Jove Formació-

Ocupació per afavorir els processos de

transició escola-treball del jovent que ha

finalitzat l’etapa d’educació amb un total de

1.989 inscripcions.

• Participació a l’any europeu de les llengües,

potenciant l’aprenentatge de les llengües a la

formació professional.

Participació

• Realització de l’Audiència Pública: “Barcelona

més verda. Com volem que sigui un jardí del

nostre districte?”. Hi van participar 1.080 nois

i noies de 29 institucions educatives.

• S’han realitzat les Jornades PEC 2001. “Les

noves ciutadanies: immigració i educació”.

Serveis educatius

• Suport pedagògic especialment dirigit a tot el

professorat de la ciutat, facilitant recursos

didàctics i formatius en 393 activitats

formatives amb 5.842 assistències de

professorat.

• Activitats educatives dedicades a l’alumnat

vinculades al currículum escolar, amb la

intenció de fomentar els valors cívics i

democràtics.

• Suport econòmic i assessorament

professional per a la realització d’experiències

educatives que facin de Barcelona una ciutat

més culta i més cívica.

• Creació de les condicions necessàries per

afavorir espais de reflexió i convivència que

permetin noves formes de relació

sòcioeducativa en el context escolar, familiar i

ciutadà. 

Institut Municipal d’Educació
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002

Escola Bressol 2.084 2.111 2.198 2.276

Educació Infantil i Primària 2.569 2.551 2.570 2.581

Ensenyament Secundària 2.524 2.270 2.250 2.440

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) 1.038 766 690 698

Batxillerat 471 408 327 465

Cicle formatiu grau mig 248 267 465 467

Cicle formatiu grau superior 767 829 768 810

Programes Garantia Social 187 160 128 157

Educació Especial 145 139 133 132

Ensenyaments artístics i musicals 2.768 2.787 3.000 3.201

Conservatori Superior de Música 1.107 1.034 913 801

Escola Massana 1.208 1.220 1.404 1.378

Escoles elementals de música 453 533 683 1.022

Educació de les Persones Adultes 511 474 489 653

Nombre de centres

Escoles Bressol 39 39 39 39

Educació primària municipal 13 13 13 13

Educació secundària municipal 9 8 9 9

Educació artística 4 4 4 5

Educació Especial 3 3 3 3

Educació per adults 2 2 2 2

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla mitjana 1.555 1.504 1.493 1.480

Inversió (milers d’euros) 667 445 625 2.777

Resultat comptable (milers d’euros) 42 1.196 2.536 471

Cash-flow (milers d’euros) 841 2.218 3.480 1.249
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 5.698 Vendes béns i serveis 4.927

Transf. program. i per serveis Ajt. 35.135

Despeses d’establiment – Transf. OO.AA. de l’Ajuntament 80

Immobilitzat immaterial 208 Transf. Generalitat 22.135

Immobilitzat material 5.485 Altres transferències 198

Immobilitzat financer 5 Altres ingressos 145

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 8.661 Total ingressos explotació 62.620

Existències –

Deutors 8.639 Costos

Inversions financ. temporals –

Tresoreria 22

Ajustaments per periodificació – Compres –

Personal 52.137

Total actiu 14.359 Treballs, subminist. i serveis ext. 7.657

Subvencions 1.521

Passiu Altres despeses –

Provisions 65

Recursos a llarg termini 4.955 Amortitzacions 713

Patrimoni 4.240

Resultat de l’exercici 471 Total costos explot. abans financers 62.093

Subvencions de capital 244

Altres ingressos a distribuir –

Provisions – Resultat explotació abans financers 527

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 15

Recursos a curt termini 9.404 Despeses financeres 102

Creditors financers –

Creditors comercials 3.783 Resultat d’explotació 440

Altres creditors 3.325

Ajustaments per periodificació 2.296 Ingressos extraordinaris 31

Despeses extraordinàries –

Total passiu 14.359 Resultat de l’exercici 471
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L’Institut de Cultura de Barcelona té com a

objectiu promoure la cultura a la ciutat de

Barcelona, d’una banda mitjançant programes

propis i de l’altra donant suport als diferents

agents culturals que hi actuen. És missió de

l’ICUB estendre la cultura al màxim de

ciutadans, entenent que és determinant per a la

seva qualitat de vida. 

La producció cultural de l’any 2001 a Barcelona

ha estat molt substancial. A l’Institut de Cultura li

ha pertocat impulsar-la, però, una vegada més, la

creativitat de ciutadans, associacions i empreses

n’ha estat la base. Un indicador com l’IAE de

l’any 2001 evidencia l’espectacular creixement

d’empreses de l’àmbit cultural de Barcelona:

globalment, entre l’any 1993 i el 2001, les

empreses culturals han crescut un 63%. 

L’any 2001 s’han celebrat els certàmens

culturals cíclics, que conformen uns alts nivells

d’oferta en l’agenda cultural de la ciutat, però

també se n’han realitzat de nous (Triennal d’art

contemporani) i se n’han preparat d’altres que

es desplegaran aquest 2002 (Any Gaudí, Any

Verdaguer). S’han impulsat estratègies

educatives als equipaments culturals de la

ciutat (cicles Estiu i Nadal als Museus, escoles a

l’Auditori, al Palau o al Liceu, al CCCB…), s’han

obert tres biblioteques i tres nous espais per a

les arts escèniques. El festival Grec ha celebrat

els seus 25 anys. 

Finalment, durant el 2001, des de l’Institut de

Cultura s’ha treballat molt a fons en la

implantació i l’impuls de les Tecnologies de la

Informació i de la Comunicació. 

Destaquem, com a elements més rellevants de

l’any 2001: 

Barcelona, Ciutat de Museus

A més de les continuades tasques de

conservació i de restauració, els museus han

continuat treballant com a centres de creació de

coneixement, amb exitoses exposicions com

“Aliments sagrats. Pa, vi i oli a la Mediterrània

antiga” (Saló del Tinell), “Picasso eròtic” (Museu

Picasso), “Canaletto. Una Venècia imaginària”

(CCCB), “El Cinquecento Veneto. Pintures de

l’Ermitage” (Museu Nacional d’Art de Catalu-

nya), “Móns privats, mirades públiques.

Ceràmiques de la col·lecció Bertran i Musitu”

(instal·lació-exposició que ha transformat el

Palau de Pedralbes en un espai virtual dedicat a

la ceràmica de Talavera), “Icones russes” (La

Pedrera), “600 anys de l’Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau de Barcelona”, i amb programes

pedagògics (“Nadal als Museus” i “Estiu als

Museus”, dos cicles cada vegada més

consolidats). D’altra banda, a finals d’any s’ha

inaugurat a París l’exposició “París-Barcelona,

de Gaudí a Miró”, organitzada pel Musée

Picasso de París i el Museu Picasso de

Barcelona. L’exposició, que confronta les

relacions artístiques que es van establir entre

París i Barcelona entre 1888 i 1937, es pot veure

al Museu Picasso de Barcelona des del març de

2002.

El 2001 també ha estat significativa la política

d’adquisicions del Museu Picasso, del Macba,

del MNAC i la Fundació Miró (amb la

incorporació de la rellevant col·lecció Katsuta),

que ha suposat, globalment, la incorporació de

més de 500 noves peces al patrimoni de la ciutat. 
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Amb l’Assemblea de l’ICOM (Consell

Internacional de Museus), celebrada el mes de

juliol a Barcelona, la ciutat ha esdevingut capital

mundial del patrimoni. L’Assemblea ha

experimentat un rècord d’assistència de 2.162

participants (en anteriors edicions s’havia

arribat a 1.600). 

L’Homenatge a Frederic Marès, als deu anys de

la seva mort, ha permès reeditar les seves

memòries i presentar el catàleg de l’obra

escultòrica del mateix Marès. 

Pel que fa a les reformes arquitectòniques, s’ha

continuat treballant al MNAC (el 2001 s’ha

signat l’acord institucional per acabar-ne les

obres) i en l’ampliació del Museu Picasso.

També s’han iniciat els treballs per posar en

funcionament el Centre de les Glòries, amb

l’objectiu de donar valor a la creativitat

aplicada: el disseny industrial i gràfic, la moda,

la joieria, la ceràmica.

En l’àmbit del patrimoni arqueològic, cal

subratllar la importància de l’amplíssima activitat

portada a terme en el terreny de l’arqueologia.

Les troballes a Santa Caterina, a Villa de Madrid,

al Born, al carrer Sant Honorat, se sumen al

valuós mapa arqueològic de la ciutat. 

Barcelona, Ciutat d’Art Contemporani

La disciplina de l’art contemporani ha esta fèrtil,

novament, dins la Barcelona cultural del 2001, i

ha tingut, a més, ressò internacional: la

prestigiosa revista americana Artforum ha

reconegut quatre de les exposicions fetes a la

ciutat entre les 100 millors de l’any. 

Entre els esdeveniments novedosos, cal

destacar la Triennal d’art contemporani, que ha

trobat la implicació de la ciutat i de la comunitat

artística a través de nombroses activitats

(tallers, conferències, exposicions i

intervencions urbanes). Barcelona Art Report

2001 –un primer pas de cara a l’edició del

2004– ha apostat pel diàleg entre el local i el

global, pel pensament i el debat. 

El MACBA, el CCCB, la Fundació Miró i Hangar

han estat especialment actius en la producció

d’exposicions, tallers i activitats en l’àmbit de la

creació més contemporània, amb mostres com

“Per tots els públics” (Fundació Miró),

“Insideout: Jardí del cambalache” (Fundació

Antoni Tàpies) “Àfriques” i “L’artista i la ciutat

dels cineastes” (CCCB), “Cases Im-pròpies” i

“Antagonismes” (MACBA).

Barcelona, Ciutat de Teatre i Dansa

L’oferta d’arts escèniques a la ciutat de

Barcelona ha crescut significativament l’any

2001. El Teatre Lliure va inaugurar el Palau de

l’Agricultura, destinat a esdevenir un gran

centre de creació en arts escèniques de

Barcelona, cosa que significa una passa més

en la consolidació del projecte de la Ciutat del

Teatre. El sector empresarial privat, dinàmic i

arriscat tant en gestió de sales com en

producció d’espectacles, ha posat en

funcionament dos nous espais de

programació: el Teatre Novedades i el Palau

d’Esports (ara Barcelona Teatre Musical). Els

nous espais tenen aforaments entre 1.500 i

2.500, cosa que representa un increment

considerable de butaques a la ciutat. Els

espectacles que s’hi han exhibit són de gran

format, amb produccions com Full Monty o

Notre Dame de París. A la tardor, la plaça de

braus de la Monumental va funcionar

efímerament com a espai escènic (acollint el

circ australià Oz).

Aquest fort augment en l’oferta (un 20% més

d’aforament) no ha estat seguit amb la mateixa

intensitat per la demanda (les entrades venudes

tan sols han pujat un 3,1%); consegüentment, el

percentatge d’ocupació de les sales ha baixat

(fins al 50,39%). Tanmateix, alguns espais han

aprofundit en les polítiques de demanda i han

fidelitzat els seus espectadors; és el cas del

Gran Teatre del Liceu, que ha depassat els

21.000 abonats.
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Barcelona, Ciutat de Música

Els noms més destacats de la música clàssica,

del pop rock i de les músiques avançades han

fet estada a Barcelona, el 2001. Fins i tot en un

mateix dia han coincidit cantants de primera

línia com Barbara Hendricks i Jessie Norman.

L’any 2001 han augmentat a Barcelona els

espectadors de música. Si el 2000 els escenaris

de l’Auditori, el Palau de la Música, els

macroconcerts i altres sales van comptar amb

1.206.730 espectadors, el 2001 els han omplert

1.305.319 persones, cosa que suposa un

augment del 8%. Cal destacar també

l’important número de melòmans que formen

part de la gran família de l’Orquestra Simfònica

de Barcelona i Nacional de Catalunya, que

enguany ha arribat als 9.200 abonats. 

El 2001, l’Auditori i el nou Liceu ja han passat el

rodatge de les primeres temporades i han

funcionat a bon ritme. Queda, però, algun altre

projecte en l’àmbit dels equipaments, com el

trasllat del Museu de la Música a l’Auditori (a

finals del 2001, el Museu ha deixat la Casa

Quadras per iniciar els treballs de trasllat, amb

un sòlid projecte museològic), i l’ampliació del

Palau de la Música (el 2001 se n’ha posat la

primera pedra), en la qual participen la Fundació

Orfeó Català, el Ministeri, la Generalitat,

l’Ajuntament i la Diputació.

Barcelona, Ciutat de Festes i Tradicions

Les festes que s’han organitzat el 2001 a

Barcelona han comptat amb una altíssima

participació; tant les festes dels barris

–especialment el de Gràcia i el de Sants– com

Sant Jordi, Sant Joan, les Festes de la Mercè i

Santa Eulàlia. Aquestes dues darreres han

comptat amb una programació pensada per al

públic familiar, programació que se suma a les

nombroses propostes ja consolidades, com són

els actes d’arrel tradicional (gegants, correfoc,

etc.). Com a novetat del 2001 de les Festes de

la Mercè cal destacar “La mercè de les

persones”: el tancament al trànsit del passeig

de Gràcia ha permès celebrar-hi concerts i

molts actes per a totes les edats que han

aprofundit el vessant més solidari de les festes i

hi han permès la presentació de les propostes

de les diferents ONG de la ciutat en un ambient

distès i festiu.

Entre les altres propostes festives consolidades

a la ciutat hi ha la Festa de la Música, que l’any

2001 ha suposat la implantació d’un nou model,

amb la implicació dels diferents espais musicals

de la ciutat: Liceu, Auditori i Palau de la Música. 

Barcelona, Ciutat de Lletres

Les biblioteques de Barcelona constitueixen uns

equipaments culturals claus, que avui per avui

ofereixen uns serveis cada dia més amplis:

llibres, revistes, discs, compactes, DVD, CD-

ROM..., activitats de promoció de la lectura,

horaris nocturns, préstec a domicili per a

persones amb problemes de mobilitat, préstec

interbibliotecari. Les biblioteques de Barcelona,

que tenen per missió recolzar la formació

permanent dels ciutadans i d’accés al

coneixement, ofereixen connexió gratuïta a

Internet. En total hi ha 70 punts de connexió a

les 25 biblioteques.

El 2001 s’han consolidat projectes com “El món

dels Tovets” (per a infants pre-lectors), que

uneix el món de la joguina i el conte, els “Clubs

de lectura” (enguany se n’han organitzat 17), i

se n’han iniciat de nous, com l’adquisició de

llibres en urdú a la Biblioteca Sant Pau, que se

sumen al fons de cultura àrab, els “Aperitius

musicals” per a la difusió de la música a les

biblioteques, i el servei “biblioteca sempre

oberta” (com a mínim hi ha sempre una

biblioteca oberta a cada districte a l’estiu). 

Del 2000 al 2001, la ciutat ha passat de tenir de

22 a 25 biblioteques, de 1,8 milions d’usuaris a

2,3 (creixement d’un 31%); d’1,1 préstecs a 1,4

(creixement del 33%). Aquesta tendència

s’evidencia encara més si observem l’evolució
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dels darrers quatre anys (1998-2002), en què la

superfície de les biblioteques s’ha doblat: s’ha

passat dels 11.083 m2 l’any 1998 als actuals

23.200 m2. 

El 2001 s’han estrenat els nous centres del

Poble Sec, de la Barceloneta i de Montbau i

s’ha continuat treballant en el projecte del Born,

previst per obrir el 2005. 

“Barcelona Poesia. Set dies de poesia a la

ciutat” ha arribat a la cinquena edició, i ha

constatat, un any més, que ja no és estrany que

un públic divers ompli una sala per escoltar la

veu dels poetes. També cal destacar

l’organització del cicle “André Malraux: glòria o

misèria”, dins el cicle “Converses a Barcelona”. 

Barcelona, Ciutat de Cinema

Barcelona és una ciutat de cinema tant pel que

fa a la producció com a l’exhibició. El nombre

d’espectadors ha passat dels 11,4 milions el

2000 als 12 milions el 2001, cosa que suposa un

increment d’un 6%. 

Barcelona també ha estat punt de trobada del

cinema amb el “Festival de Cinema

Independent, L’Alternativa”, que ja ha arribat a

la vuitena edició. Aquest festival promociona el

cinema independent a nivell internacional. 

Als carrers de Barcelona s’han fet 220

produccions, pràcticament el doble de l’any

anterior. Molts directors i productors han triat

Barcelona, ciutat que els facilita el rodatge:

Ventura Pons, Agustí Villaronga, Jaume

Balagueró, Eliseo Subiela, Fernando Trueba,

Peter Greenaway, Alan Parker i Spike Lee. La

tasca en promoció i en assessorament per a

localitzacions de Barcelona Plató ha estat

decisiva. Aquesta oficina municipal ha preparat,

també al 2001, la “Guia de Producció

Audiovisual”, que recull en tres llengües i més

de 300 pàgines tots els serveis que un

productor audiovisual necessita per treballar a

Barcelona. La guia, que conté informació molt

exhaustiva, posa de manifest la importància de

les indústries audiovisuals de la ciutat. D’altra

part, ha entrat en funcionament el nou web de

Barcelona Plató (www.barcelonafilm.com), que

permet tramitar permisos de rodatge i accedir a

molta informació de la ciutat. 

Finalment, el plenari municipal ha aprovat la

ciutat de l’audiovisual a Ca l’Aranyó, el primer

pla parcial dins del projecte 22@bcn; Ca

l’Aranyó esdevindrà un equipament essencial

perquè Barcelona sigui capital de creació de

continguts audiovisuals.

Barcelona, Ciutat de Festivals

Dins la programació cultural de l’any, els

Festivals ocupen un lloc destacat. Amb tres

edicions, el Festival del Mil·lenni ja es troba

consolidat. També ho està el BAM, gran

aparador de música urbana barcelonina, que ha

tingut com a novetat més important l’ampliació

de l’Estació de França amb un segon escenari,

dedicat, sobretot, a l’escena emergent de

bandes locals. El BAM suposa, per a força

grups emergents, una plataforma de llançament,

a més de ser un indret de trobada de les

discogràfiques independents.

Però de tots el festival de més pes és el Grec,

que el 2001 ha celebrat els seus 25 anys. El

Grec, que en l’edició del 2001 ha comptat amb

més de 50 programadors internacionals,

comença a ser una referència de les arts

escèniques europees. El Grec del 2001 s’ha

realitzat en un format més reduït que l’anterior,

amb 29 produccions pròpies, 442

representacions i 150.740 espectadors.

La commemoració dels 25 anys ha consistit en

un espectacle diari dels Comediants davant la

Virreina i en una web multimèdia que recull la

història exhaustiva de les 25 edicions.

Barcelona, Ciutat de Diàleg

L’Institut de Cultura ha impulsat elements de

participació de propostes culturals

contemporànies provinents dels llocs d’origen
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dels immigrants, propostes que afavoreixen el

diàleg cultural i el coneixement mutus.

Barcelona Arts de Carrer, celebrada en el marc

de les Festes de la Mercè, és una aposta en

aquest sentit. 

També ha estat propiciat l’acostament entre les

cultures d’Espanya amb activitats com

l’homenatge a la cultura gallega (conferències al

Saló de Cent i al Palau de la Virreina). El Festival

de Poesia, que compta amb rapsodes d’arreu

del món, ha tingut la paraula com a element de

convivència. 

Amb la trobada internacional per la pau de Sant

Egidi, Barcelona ha estat punt de trobada entre

religions. La trobada (“Les fronteres del diàleg.

Religions i civilitzacions en el nou segle”) ha

estat un bon precedent del Fòrum 2004. 

Finalment, l’exposició “Barcelona segle XX-

Mosaic de Cultures”, al Convent dels Àngels, ha

proposat una lectura actualitzada de la realitat

social, diversa de Barcelona, i per extensió de

Catalunya. 

Els districtes de Barcelona fan cultura

De les activitats realitzades als districtes, a

banda de les festes majors de Gràcia i Sants-

Montjuïc, cal destacar la “2na. Mostra d’art

Sonor i Visual” al Convent de Sant Agustí a

Ciutat Vella, “Música a la fresca” a la Sagrada

Família, dins el programa de l’Eixample a la

fresca 2001, el “Memorial Tete Montoliu, Jazz a

les places” a Gràcia i “Perpetracions”, mostra

d’art visual a Sant Martí.

L’any 2001 s’ha completat la sèrie dels “+ a

prop”, amb la publicació d’un nou programa de

teatre “+ a prop”, de manera que s’han

programat activitats culturals als districtes, dins

la sèrie “+ a prop” en els àmbits de l’art

contemporani, la dansa, els espectacles

infantils, la música clàssica, les músiques

urbanes i el teatre. 

D’altra part, durant l’any s’ha desenvolupat el

programa “Independències”, com un recorregut

per difondre el treball de col·lectius i projectes

culturals que es desenvolupen a Barcelona.

S’han programat projectes que han destacat pel

risc en les seves programacions i processos de

creació i participació. També s’ha posat en

funcionament l’Espai de Lletres, format per les

associacions d’escriptors i amb la col·laboració

de l’Institut de Cultura. Formen part de l’Espai

de Lletres el Centre Català del Pen Club,

l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i

l’Associació de Joves Escriptors en Llengua

Catalana. 

Barcelona, Ciutat Internacional

Barcelona continua sent una bona destinació

per al turisme internacional, coneixedor que la

cultura n’és un dels principals atractius. Així,

segons una enquesta, Barcelona és la millor

ciutat del món per als ciutadans britànics, en

bona part perquè la cultura és al centre

d’aquesta qualitat de vida. 

Barcelona ha acollit l’any 2001 la trobada

internacional dels professionals dels museus

(vegeu “Barcelona, Ciutat de Museus”) i, un any

més, ha exportat una bona dosi de cultura. Cal

subratllar la preparació de la gira nord-

americana de l’Orquestra Simfònica de

Barcelona, que ha tingut lloc, amb gran èxit, a

primers del 2002. 

La ciutat de Barcelona és membre actiu del

comitè Cultura d’Eurociutats, la xarxa que

aplega els grans ajuntaments dels països

europeus. Al juny de 2001, el comitè Cultura va

decidir aprofundir en els treballs comparatius

del paper de la cultura en el desenvolupament

de les ciutats europees (projecte Portrait of a

Cultural City) i en les bones pràctiques en la

interacció entre cultura i noves tecnologies.

El comitè també va decidir liderar un procés

crític vers l’actual paper (mínim, a tots els

nivells i instàncies) que la cultura juga en la

construcció d’Europa. La ciutat de Barcelona, a

partir de l’experiència de realització del pla
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estratègic de cultura, ha realitzat el document

base per a aquest procés: “Culture, the engine

of the 21st century European cities”.

D’altra part, l’any 2001 s’ha fet un pas decisiu

en l’organització del Fòrum Universal de les

Cultures Barcelona 2004, amb l’acord

institucional i econòmic, l’aprovació del guió

bàsic i el Pla Director.

Tecnologies de la Informació i la

Comunicació a Barcelona

Barcelona té l’índex més alt de connexió a

Internet de totes les ciutats d’Espanya (el 37%

de barcelonins en fan ús, mentre que la mitjana

espanyola és d’un 20%). Però l’Internet és tan

sols un indicador, perquè Barcelona va molt

més enllà en l’ús de les noves tecnologies

d’informació i comunicació. Així, propostes

culturals que utilitzen les noves tecnologies han

tingut resultats satisfactoris, el 2000, com és el

cas de Metàpolis, d’Art Futura i d’On Line Flash

Film Festival. 

Durant el 2001, l’Institut de Cultura ha dut a

terme múltiples iniciatives de TIC’s

(Tecnologies de la Informació i la

Comunicació), amb resultats satisfactoris, que

obren camí per a la futura implantació del

Canal Cultura. 

En aquest context digital, l’Institut de Cultura té

l’objectiu de liderar i posar en valor la rica oferta

cultural de la ciutat, impulsar la indústria local

multimèdia i usar els mercats i canals enfortits

per les noves tecnologies. 

De les 15 millors pràctiques en cultura i TIC’s

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

a Europa, 5 corresponen a Barcelona, i han

estat impulsades per l’Institut de Cultura. Són

aquestes: 

• L’edició d’un CD-Card (CD-ROM en format de

targeta de crèdit), multimèdia, que conté

l’agenda cultural de la ciutat, imatges, arxius

de so de poesia i música, un mapa navegable

de la ciutat amb els equipaments culturals i

múltiples enllaços a Internet. 

• La consolidació d’Internet a les biblioteques

(que compten amb connexió gratuïta a

Internet per a ús del públic, i una web pròpia

amb informació actualitzada, accés als

catàlegs de la xarxa, guies de lectura, etc.)

• Informació de la Festa Major a través de

telèfon mòbil (WAP). (Any 2000).

• Teatre virtual al Mercat de les Flors (una

representació en cinc actes, els quatre

primers per Internet). 

• Web de l’Institut de Cultura

(www.bcn.es/cultura) que actua com a portal

de la cultura de Barcelona i té nombroses

webs sectorials (la web de l’ICUB ha registrat

l’any 2001 897.722 pàgines vistes i 147.135

usuaris).
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Visitants Museus

Visitants Museus Municipals 1.436.084 1.610.471 1.657.183 1.691.881

Museus d’Història 206.694 266.607 235.975 252.307

Museu d’Història de la Ciutat 143.490 200.277 172.212 183.707

Museu Monestir de Pedralbes 59.260 60.776 59.859 64.668

Museu Verdaguer 3.944 5.554 3.904 3.932

Museus d’Arts Aplicades 100.253 141.802 244.664 179.078

Museu de les Arts Decoratives 39.274 51.540 71.699 87.342

Museu de Ceràmica 29.266 63.872 80.640 61.435

Museu Tèxtil i d’Indumentària 31.713 26.390 92.325 30.301

Museus d’Artista 1.027.462 1.117.405 1.064.111 1.154.291

Museu Frederic Marès 7.900 18.894 23.470 23.620

Museu Picasso 1.000.368 1.081.843 1.026.552 1.109.356

Museu Barbier-Mueller 19.194 16.668 14.089 21.315

Museus d’Etnologia i Música 33.101 36.552 37.220 34.620

Museu Etnològic 10.250 13.729 15.020 14.760

Museu de la Música 22.851 22.823 22.200 19.860

Museus de Ciències Naturals 68.574 58.150 75.213 71.585

Museu de Ciències Naturals (Ciutadella) 68.574 48.105 61.501 64.597

Jardí Botànic (Inaugurat el 18 d’abril de 1999) – 10.045 13.712 6.988

Visitants Museus Concertats 1.924.768 1.862.131 1.949.761 2.003.753

Col·lecció Thyssen-Bornemisza 49.332 50.572 48.106 55.658

Fundació Antoni Tàpies 73.728 67.899 79.783 71.139

Fundació Joan Miró 439.911 474.810 466.848 464.959

Museu Marítim 182.407 174.065 250.538 229.268

Museu Militar 90.407 103.806 96.329 58.458

Museu Nacional d’Art de Catalunya. MNAC 476.424 445.775 469.874 805.304

Museu d’Art de Catalunya. MNAC 379.878 347.884 368.063 442.770

Museu d’Art Modern. MNAC 96.546 97.891 101.811 62.534

Museu d’Art Contemporani de Barcelona 289.035 150.722 171.784 192.351

Centre Cultura Contemporània Barcelona 323.524 367.348 366.499 426.616

Total Municipals i Concertats 3.360.852 3.408.924 3.606.944 3.695.634

Visitants Exposicions 43.453 154.341 230.131 149.826

Exposicions Virreina 18.946 116.097 184.410 94.259

Exposicions La Capella 24.507 38.244 45.721 55.567

Biblioteques populars i sales de lectura

Biblioteques: Xarxa Diputació-Ajuntament

Lectors 1.362.840 1.575.092 1.749.937 2.327.815

Préstec 759.658 897.525 1.057.663 1.409.596
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Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Promoció a la lectura

L’aventura de llegir

Actes 310 329 309 363

Participants 14.459 13.546 17.014 17.022

Edició GREC

Espectacles 139 123 86 75

Representacions 765 743 554 442

Espectadors 280.363 319.866 165.967 150.740

Venda d’entrades 176.739 177.854 119.172 122.858

Ocupació 215.745 223.794 165.967 150.740

Aforament 374.999 375.000 320.723 258.583

Edició Mercat de les Flors

Entrades venudes 29.120 23.253 43.911 56.837

Espectadors 50.781 37.193 64.884 89.337

% ocupació 47% 58,80% 54% 54,90%

Taquillatge 60.435.585 46.534.450 88.758.535 130.400.788

OBC

Concerts 134 132 141 84

Espectadors 195.110 199.344 173.334 145.247

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 468 460 463 486

Inversió (milers d’euros) – 637 944 367

Pròpia – 397 944 367

Per compte de l’Ajuntament – 240 – –

Resultat comptable (milers d’euros) 0 60 451 24

Cash-flow (milers d’euros) 180 276 673 212
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers de d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 2.585 Venda d’entrades 3.513

Arrend. recintes i prest. serv. 384

Despeses d’establiment – Contraprestacions publicitàries 2.811

Immobilitzat immaterial – Publicacions i articles museus 2.811

Immobilitzat material 2.285 Transf. program. i per serveis Ajt. 49.855

Immobilitzat financer 300 Altres transferències 10.573

Deutors a llarg termini – Altres ingressos 830

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 7.257 Total ingressos explotació 70.777

Existències 104

Deutors 4.450 Costos

Inversions financ. temporals –

Tresoreria 1.110 Compres –

Ajustaments per periodificació 1.593 Personal 17.146

Treballs, subminist. i serveis ext. 22.789

Total actiu 9.842 Subvencions 30.884

Altres despeses –

Passiu Provisions (48)

Amortitzacions 236

Recursos a llarg termini 1.759

Patrimoni 1.708

Resultat de l’exercici 24 Total costos explot. abans financers 71.007

Subvencions de capital 27

Altres ingressos a distribuir –

Provisions – Resultat explotació abans financers (230)

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 151

Recursos a curt termini 8.083 Despeses financeres 39

Creditors financers –

Creditors comercials 4.272 Resultat d’explotació (118)

Altres creditors 2.174

Ajustaments per periodificació 1.637 Ingressos extraordinaris 228

Despeses extraordinàries 86

Total passiu 9.842 Resultat de l’exercici 24
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L’Institut Municipal de Salut Pública (IMSP), que

continua la seva tasca i recull la experiència de

l’Área de Salut Pública es constitueix el 29 de

novembre de 1996. És l’organisme encarregat

de conèixer, vetllar i millorar l’estat de salut de

la població de la ciutat de Barcelona. Amb

l’aprovació de la Carta municipal es preveu la

posada en marxa de l’Agència de Salut Pública,

tot avançant cap a un model integrat de

prestació de serveis de salut pública, que

inclouen les accions de promoció i protecció de

la salut, així com la vigilància epidemiològica i la

informació sanitària. També s’avança en un

esquema de sinergia i d’evitar duplicitats entre

les administracions de l’Ajuntament de

Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Les funcions de l’Institut s’agrupen en cinc

grans apartats:

• Recollida i anàlisi de les dades relacionades

amb la salut i els seus determinants: registre de

malalties, enquestes a la població, mortalitat…

• Protecció de la salut i supervisió i regulació de

situacions que poden inferir en la salut:

aliments, medi, salut laboral, zoonosi,

inspeccions...

• Promoció de la salut i educació per a la salut:

disseny i difusió de projectes i experiències en

diferents àmbits (escoles, empreses, serveis

assistencials…). 

• Garantia de prestació de determinats serveis

preventius personals: vacunacions, cribratges,

tuberculosi i drogodependències.

• Coordinació d’activitats i recursos sanitaris.

Activitats de planificació i programació,

lideratge sanitari i coordinació de les activitats

relacionades amb la salut.

Aquestes funcions es desenvolupen en tres

grans grups de serveis i productes: 

• Seguretat i higiene alimentària. Control de la

zoonosi i vectors. Laboratori Municipal de

Salut Pública.

• Actuació sobre drogodependències.

• Sistemes d’informació sanitària, vigilància

epidemiològica i prevenció i promoció de la

salut.

L’IMSP té dins del Sistema Nacional de Salut

una posició peculiar. D’una banda interacciona

amb els serveis autonòmics de salut pública del

Departament de Sanitat (Direcció General de

Salut Pública i Direcció General de Recursos

Sanitaris), amb el Servei Català de la Salut

mitjançant el Consorci Sanitari de Barcelona,

amb els serveis de Sanitat Exterior vinculats a

l’Administració central, amb diversos municipis

que mantenen activitats de salut pública i amb

la Diputació i amb diverses institucions

acadèmiques i professionals del camp sanitari.

Els indicadors de producció de serveis que es

relacionen a continuació reflecteixen la

producció i l’activitat realitzada per l’IMSP. No

reflecteixen la situació de salut a la ciutat, que

ja es presenta al Consell Plenari dins l’informe

anual de salut, sinó les càrregues de treball que

assumeixen els serveis de salut pública.

Aquests indicadors es presenten ordenats

d’acord amb el catàleg de serveis de l’IMSP.

Sistemes d’informació sanitària

L’IMSP recull i analitza sistemàticament dades

sobre diferents problemes relacionats amb la

salut, que ofereixen una visió de conjunt de
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l’estat de salut dels barcelonins i permeten

determinar les actuacions prioritàries. 

Vigilància epidemiològica i intervenció 

Es fa un recull sistemàtic d’informació,

processament, anàlisi i difusió de malalties de

declaració obligatòria, com la malaltia

meningocòccica, la sida, la tuberculosi,

l’hepatitis, etc. Així mateix, s’encarrega de la

investigació i el control dels brots epidèmics de

qualsevol malaltia i planifica i desenvolupa

programes de prevenció, control i vigilància

epidemiològica. Per acomplir els seus objectius

es coordina amb altres grups d’investigació

d’hospitals, centres d’atenció primària i

d’atenció a drogodependents, i institucions

penitenciàries.

De l’activitat de l’any, cal destacar el seguiment

i control de més de 150 casos de sida notificats

i l’inici de la notificació de la infecció per VIH.

També les declaracions d’altres malalties

transmissibles, entre les quals cal destacar les

hepatitis, el paludisme, la parotiditis, el

xarampió i la shigel·losi, quasi nou-cents casos

de tuberculosi i uns 70 brots de toxiinfeccions

alimentàries estudiats. El Programa de

Prevenció i Control de la Tuberculosi de

Barcelona té com a objectiu principal la

investigació, el control, el diagnòstic, el

tractament i la prevenció de la tuberculosi. Ha

estudiat durant l’any un total de 872 casos, dels

quals se n’han confirmat provisionalment menys

de la meitat, que han portat a cribar uns 3.700

contactes, per identificar infeccions recents

susceptibles de quimioprofilaxi preventiva o

casos assimptomàtics.

En el camp de la salut laboral, el sistema de

vigilància basat en casos traçadors, que

després d’anys en forma pilot ha començat a

estendre’s a totes les Arees Bàsiques de Salut

que disposen d’equip reformat d’atenció

primària en el marc de la Unitat de Salut Laboral

que gestiona l’Institut per al Servei Català de la

Salut, amb un notable increment de les

notificacions de sospita de casos.

Prevenció i promoció de la salut

Els serveis municipals han administrat

directament 60.000 dosis vacunals. D’aquestes,

el gros ha estat administrat a l’escola pels

equips de salut territorial dels districtes i una

part al Centre de Vacunacions de l’IMSP.

L’esforç realitzat està conduint a la pràctica

eliminació del xarampió, la rubèola i la malaltia

invasiva per Haemophilus Influenza tipus B a la

ciutat. Durant el curs els equips de salut

territorial als districtes han realitzat exàmens de

salut als nens de quatre anys que entren a

l’escola pública o concertada.

Pel que fa l’educació sanitària a l’empresa, els

programes vigents assessoren empreses de la

ciutat en l’organització de programes de

prevenció i control del tabaquisme, del consum

excessiu d’alcohol i de l’estrès laboral, amb

expectatives d’extensió ja que tot el sector està

interessat en aquesta mena de programes i la

nostra experiència i credibilitat són fortes.

L’esforç conjunt de l’IMSP amb els Equips de

Salut Territorials dels districtes, els Centres de

Recursos Pedagògics i les escoles ha portat a la

creixent implantació de programes educatius de

prevenció. Ultra els programes PASE, PESA-

Decideix i PRESSEC, aquest any s’ha ofert el

nou programa CANVIS, que es va començar a

experimentar a finals de l’any anterior. Es

constata la dificultat per ampliar la penetració

dels programes educatius de prevenció al segon

cicle de l’ESO, etapa en que els programes

escolars són molt densos, però s’assoleixen

cobertures importants.

Cal esmentar també en aquest camp l’inici de

les activitats de l’Oficina Tècnica de suport al

programa de cribatge de càncer de mama a la

ciutat, en concert amb el Consorci Sanitari de

Barcelona, que ha funcionat de manera pilot a

tres barris de la ciutat.
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El Pla municipal d’acció sobre

drogodependències

La xarxa d’atenció a les drogodependències es

troba ara consolidada en capacitat assistencial i

qualitat dels serveis. En els centres d’atenció i

seguiment (CAS) municipals s’ha incrementat la

capacitat de retenir en tractament els usuaris de

drogues legals i il·legals, s’ha millorat la

coordinació amb la xarxa sociosanitària i s’ha

incrementat la captació de pacients alcohòlics.

S’estan buscant formes de respondre a la

dependència a la cocaïna, problemàtica

clarament emergent.

Prevenció. Fa anys es va inserir el treball

preventiu i assistencial en els anomenats plans

de drogues de districte, el que va representar

l’adaptació a les característiques territorials i

una col·laboració activa de tots els implicats:

autoritats del districte, forces de seguretat,

PADB, entitats i associacions de veïns,

farmacèutics i atenció primària de salut i social.

Els programes preventius territorials inclouen les

accions de sensibilització i informació a la

població general, col·lectius de risc i

professionals i les activitats de caire preventiu

basades en el territori i de dinamització de la

participació social. En l’àmbit escolar s’han

continuat impulsant els programes preventius en

l’ensenyament secundari amb els programes

PASE i PESA-Decideix, gestionats des del

Servei de Promoció de Salut amb la

col·laboració del Pla i d’acord amb els seus

criteris i objectius.

Programes de tractament. S’ofereix un ventall

d’opcions de tractament per als addictes a

substàncies no institucionals oferint assistència

en programes lliures de drogues, incloent una

oferta residencial, assistència amb substàncies

substitutives (per abandonar les pràctiques de

risc, bàsicament amb programes de

manteniment amb metadona) i programes de

disminució de risc (per a persones que

segueixen utilitzant activament drogues). També

és rellevant l’oferta de tractament a persones

amb dependència de l’alcohol.

Seguretat i higiene alimentària

A la ciutat hi ha 1.609 indústries alimentàries

registrades, un escorxador central, una llotja i

un mercat central del peix, un mercat central de

fruites i verdures, i 40 mercats municipals. Hi ha

uns 9.000 establiments minoristes

d’alimentació. L’IMSP té la responsabilitat del

control sanitari dels aliments que arriben als

ciutadans. Així, efectua activitats de control tant

a Mercabarna (majoristes de peix i de fruita i

verdura) i a l’escorxador d’animals

d’abastament, com en el transport i

comercialització d’aliments i en els establiments

de restauració col·lectiva comercial i menjadors

col·lectius socials. També es du a terme el

control i la vigilància sanitària de les indústries

alimentàries radicades a la ciutat. 

Els aliments comercialitzats per mitjà del

comerç minorista de la ciutat de Barcelona són

objecte de seguiment des del punt de vista

analític, per controlar-ne la composició, els

nivells microbiològics i la possible presència de

contaminants i additius alimentaris. Mitjançant

el Programa IQSA d’investigació de la qualitat

sanitària dels aliments s’han investigat mostres

corresponents als productes següents:

productes carnis tractats per la calor, patés,

peix fumat, llets pasteuritzades, llets UHT,

postres làctics, formatges frescos, olis i greixos

escalfats, olis de llavors, pastisseria farcida,

begudes refrescants, orxates, vins de taula,

plats cuinats i tapes, plats preparats envasats o

refrigerats, plats cuinats de consum immediat,

sucs de fruita, gelats, torrons. Durant l’any el

Laboratori Municipal de Salut Pública ha

estudiat mostres dins d’aquest programa, que

permet identificar aliments amb anomalies (això

no implica necessàriament que siguin no aptes

per al consum, sinó que evidencia l’existència

d’unes condicions higièniques deficients, o de
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pràctiques d’elaboració o de manteniment

millorables).

Control de zoonosi i vectors

La gestió i l’atenció/informació als usuaris del

Centre d’Acollida d’Animals de Companyia

(CAAC) ha progressat, a partir de l’estudi fet

anteriorment. S’ha avançat en la informatització,

amb la creació d’una pàgina web. Cal destacar

el Comitè de Qualitat del Centre, i els

progressos en les obres de remodelació, amb

importants inversions finançades pel Sector de

Serveis Personals.

S’ha continuat col·laborant amb l’Associació

Veterinària d’Especialistes en Petits Animals, i

s’ha mantingut la col·laboració amb diferents

sectors per a la identificació censal dels animals

domèstics. El Programa d’adopció d’animals de

companyia ha estat reforçat i així s’han

aconseguit millors resultats, amb un increment

continuat dels exemplars lliurats en adopció.

L’estratègia de creació de colònies de gats

urbans amb control sanitari i en col·laboració

amb entitats ha seguit avançant. Aquest any

han estat 99 els gats esterilitzats per a

participar en aquests programes tot garantint

que aquesta població no es reprodueix i

s’incrementa de forma descontrolada.

L’estratègia de control de plagues ha aprofundit

en el reemplaçament gradual de l’exclusiva

dependència dels agents químics per una lluita

antivectorial més integrada i compatible amb el

medi ambient i la salut pública. S’està revisant

també l’estratègia relacionada amb la població

de coloms.

Laboratori Municipal de Salut Pública

La funció del Laboratori Municipal és donar

resposta a les sol·licituds d’anàlisi química i

microbiològica dels serveis de l’IMSP i de

l’Ajuntament. El Laboratori analitza les mostres

rebudes pel control atmosfèric de contaminants

químics i biològics, sorres i terres dels parcs,

espais infantils, platges i piscines, aigües de

consum de boca o aigües residuals. El

Laboratori controla també els aliments

procedents dels mercats centrals

d’abastament, de les indústries i del comerç

minorista del sector i dóna suport a la

investigació epidemiològica. Així mateix,

processa mostres provinents de particulars i

clients privats. 

Durant el 2001, el Laboratori ha culminat el seu

procés d’acreditació de qualitat, rebent

l’acreditació de l’ENAC del Ministerio de

Industria. També ha analitzat gairebé 10.000

mostres, de les quals el gruix correspon a

anàlisis referides al mediambient (aire, aigües,

sorres i altres) o a anàlisis d’aliments, mentre

que la resta corresponen a altres tipus (aigües

de consum, epidemiologia, mostres internes,

etc.). 
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Sistemes d’informació sanitària

Sistema d’informació de drogodependències

Expedients de defuncions judicials revisats 1.197 1.253 1.164 1.092

Recollida de dades de tractaments inicials 5.514 5.888 5.162 5.384

Sistema d’informació de salut materno-infantil

Enquestes de defectes congènits o 

controls realitzades 500 350 500 500

Enquestes per defuncions perinatals realitzades 79 81 92 91

Estadístiques vitals

Defuncions codificades 15.284 16.500 18.500 19.067

Naixements codificats 12.159 12.234 12.208 12.573

Sistema d’informació d’accidents de trànsit

Casos d’urgències codificats 16.507 19.000 19.200 19.000

Defuncions judicials codificades 143 145 125 90

Vigilància epidemiològica i intervenció

Programa de prevenció i control de la tuberculosi

Casos notificats i estudiats 1.172 974 929 872

Contactes cribats 2.961 3.530 3.690 3.677

Vigilància i control de la meningitis i de l’hepatitis

Declaracions d’Haemophilus influenzae 9 8 4 2

Declaracions de meningitis i sèpsis 

meningocòccica 71 79 79 58

Declaracions d’hepatitis víriques 305 295 225 130

Vigilància i control de la sida

Casos confirmats de sida 306 206 157 151

Casos incidents d’infecció VIH – – – 121

Vigilància i control d’altres malalties transmissibles

Declaracions nominals 332 290 454 361

Vigilància i control de brots epidèmics

Brots per TIA confirmats 28 26 17 33

Altres brots investigats 72 95 84 70

Vigilància de salut ocupacional

Casos traçadors diagnosticats/atesos 7 6 11 41

Prevenció i promoció de la salut

Pla de vacunació continuada

Carnets de vacunació tramesos 11.627 12.234 14.896 23.171

Centres públics als quals s’han subministrat 

vacunes 73 71 71 76

Vacunes administrades en centres propis 69.088 72.604 65.259 59.740
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Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Programa de cribatge de càncer de mama

Citacions de dones gestionades – – – 4.209

Prevenció i control del tabaquisme

Participants programes cessació – – – 70

Promoció hàbits alimentaris saludables

Escoles participants fluoracions 250 216 187 202

Educació sanitària a l’escola

Escoles participants en el projecte PASE 134 141 144 90

Escoles participants en el projecte PESA 64 86 92 92

Escoles participants en el projecte PRESSEC 49 40 56 53

Escoles participants en el projecte CANVIS Na Na 75 81

Salut materno-infantil

Zones cobertes per programa salut materno-infantil 5 ABS 5 ABS 5 ABS 5 ABS

Formació en prevenció de riscos laborals

Cursos formació de quadres sindicals i 

agents socials 13 16 10 11

Programes de prevenció en empreses

Empreses on s’ha fet intervencions o assessories 6 12 10 7

Atenció a les drogodependències

Programes comunitaris fora de l’escola

Trucades al servei d’orientació adolescents i famílies – – – 549

Primeres visites al servei d’orientació – – – 77

Programes de tractament (centres de titularitat mpal)

Pacients en tract. en programes lliures de drogues 5.209 4.489 4.441 4.395

Pacients en tractament en programes d’alcohol 1.831 1.402 1.260 1.592

Primeres visites programa drogues il·legals 1.857 2.414 2.295 1.353

Primeres visites del programa d’alcohol 808 1.146 902 869

Programes amb substàncies substitutives

Punts dispensació 26 39 41 47

Ofertes places en PMM 1.818 1.971 2.042 1.969

Programa d’atenció orgànica

Vacunes dispensades – – – 1.859

Proves de tuberculina – – – 1.140

Pacients amb tractament de tuberculosi 

supervisat al CAS – – – 40

Programes de disminució de risc

Xeringues recollides 273.000 291.582 475.587 552.595

Contactes dels agents de salut 13.600 19.393 19.474 88.000

Usuaris actius al Servei d’Atenció i 

Prevenció Sociosanitària 2.428 2.115 1.790 1.825

Farmàcies amb agents de salut 136 157 144 133
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Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Programes residencials

Oferta (Llits) 60 60 60 75

Altes de pacients programes residencials 141 161 200 286

Participants a tallers i programes educatius 483 490 495 500

Seguretat i Higiene dels aliments

Control sanitari dels mercats centrals

Actuacions sanitàries amb aixecament d’acta – 250 1.147 218

Inspeccions Mercats Centrals – 495 444 472

Control d’indústries i comerç a l’engròs

Inspeccions establiments alimentaris 4.124 6.820 5.046 4.001

Certificacions sanitàries 1.478 1.506 730 234

Controls en destinació de carn forana 

(circul 1/99 i 3/00) 2.219 1.802 2.150 2.089

Control sanitari d’establiments minoristes i mercats

Inspeccions establiments minoristes – 1.350 330 259

Recollida mostres per programa IQSA 938 811 790 822

Control sanitari d’establiments restauració col·lectiva

Inspeccions establiments restauració 

col·lectiva social – – – 1.050

Inspeccions establiments restauració 

col·lectiva comercial 84 49 349 496

Actuacions per alertes, denúncies o notificació brots

Recollida mostres vigilància epidemiològica 15 37 12 57

Actuacions per alertes i denúncies 227 293 74 210

Investigació d’establiments implicats en TIAs 25 20 12 26

Inspeccions activitats alimentàries a la via pública 413 514 213 939

Control sanitari de l’escorxador central

Animals inspeccionats a l’escorxador – Tones 22.546 24.481 26.609 25.805

Animals inspeccionats a l’escorxador – Caps 357.899 361.277 401.270 355.135

Animals amb retirada MER (protecció 

contra la EEB) 22.733 37.594 121.871 347.910

Mostres per investigació residus 

(PIRACC-PNR) 386 225 301 197

Control de la Zoonosi i Vectors

Animals custodiats al CMAAC 9.300 7.585 4.274 2.608

Adopcions d’animals de companyia 283 339 426 869

Gats sotmesos a control en colònies estables – 15 57 99

Control fauna urbana

Gossos i gats recollits al carrer Nd 2.245 1.987 1.882

Coloms recollits 22.712 230 14.085 5.728
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Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Higienització espais públics i altres

Denúncies ateses sobre DDD (100% resposta) 873 876 713 750

Desratització – km clavegueram tractats 709 601 383 398

Desratització – hectàrees tractades 2.143 2.181 30 24

Desinsectació – km clavegueram tractats – – 15 15

Desinsectació – hectàrees tractades 12 10 13 2

Laboratori de Salut Pública

Mostres analitzades 13.095 11.580 9.770 9.743

Paràmetres analitzats 65.630 65.406 53.724 52.701

Mostres analitzades segons procedència

Serveis Municipals de Salut Pública 2.618 2.715 2.936 2.179

Altres Serveis Municipals 5.443 4.962 4.321 3.579

Administració Central 1.828 1.731 748 1.163

Administració Autonòmica 149 396 211 603

Altres Administracions Locals 827 556 490 526

Hospitals i centres sanitaris 119 79 20 60

Particulars i clients comercials 1.350 1.111 1.042 1.595

Organitzacions sense afany de lucre 44 30 2 38

Elaboracions farmacològiques

Litres solució preparats Nd Nd 12.058 12.241

Metadona (grams) Nd Nd 60.290 61.205

Aspartamo (grams) Nd Nd 30.145 30.602

Mostres analitzades segons natura

Aliments 6.123 4.773 3.323 3.612

Ambientals 5.106 4.518 4.031 3.733

Epidemiologia 908 1.314 1.149 577

Aigua – 1.167 1.003 1.217

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 207 211 204 205

Inversió (milers d’euros) 343 643 667 204

Resultat comptable (milers d’euros) 451 6 (276) 2

Cash-flow (milers d’euros) 487 162 168 491
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 1.022 Vendes i prestacions de serveis 492

Taxes i preus públics –

Despeses d’establiment – Transf. program. i per serveis Ajt. 10.534

Immobilitzat immaterial 4 Ingressos per projectes i convenis 1.826

Immobilitzat material 1.018 Altres ingressos 220

Immobilitzat financer –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 2.373 Total ingressos explotació 13.072

Existències –

Deutors 2.361 Costos

Inversions financ. temporals –

Tresoreria 12 Compres

Ajustaments per periodificació – Personal 7.222

Treballs, subminist. i serveis ext. 4.596

Total actiu 3.395 Subvencions 589

Altres despeses –

Passiu Provisions 240

Amortitzacions 249

Recursos a llarg termini 954

Patrimoni 877

Resultat de l’exercici 2 Total costos explot. abans financers 12.896

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir –

Provisions 41 Resultat explotació abans financers 176

Creditors a llarg termini 34

Ingressos financers 24

Recursos a curt termini 2.441 Despeses financeres –

Creditors financers –

Creditors comercials 1.157 Resultat d’explotació 200

Altres creditors 970

Ajustaments per periodificació 314 Ingressos extraordinaris –

Despeses extraordinàries 198

Total passiu 3.395 Resultat de l’exercici 2
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L’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la

Qualitat de Vida és un organisme autònom local

de caràcter comercial i de serveis, constituït per

acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de

Barcelona, de 27 de juny de 1997.

Segons s’estableix als estatuts, l’Institut té per

objecte:

• Protegir, mantenir i millorar els valors

paisatgístics que caracteritzen la imatge de la

ciutat de Barcelona.

• Potenciar els valors cívics que fan que les

relacions ciutadanes siguin més confortables,

justes i democràtiques.

• Vetllar per l’ús ordenat i racional del paisatge

urbà com a instrument decisiu per a la

conservació de l’entorn.

• Promoure la participació de la societat civil i

del sector privat tant en la responsabilitat del

manteniment com en la directa recuperació

del paisatge i dels seus valors.

• Coordinar les actuacions de totes les

instàncies que intervenen en la preservació i

millora del paisatge urbà i la qualitat de vida i

proposar les normatives orientades a la

protecció i millora del paisatge urbà i a la

regulació del seus usos.

• Promoure Barcelona i el seu model de

transformació urbana com a referent per al

conjunt de ciutats del món.

• Dur a terme la gestió general de l’Ordenança

dels usos del paisatge urbà, gestionar l’ús

publicitari de la via pública i el que vagi lligat

a les concessions municipals en la matèria.

L’Ordenança dels usos del paisatge urbà va ser

aprovada definitivament per unanimitat pel

Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, el

dia 26 de març de 1999. La seva aprovació va

posar fi a un llarg procés de preparació que el

Comissionat del Paisatge Urbà va iniciar en

1993.

La gestió dels usos del paisatge es desenvolupa

en dos nivells: d’una banda en l’assegurament

que tots els nous usos compleixen el que

preveu l’Ordenança; de l’altra en la reconducció

dels existents, mitjançant la combinació de

tècniques d’ajut tècnic i de subvencions, amb

altres d’inspecció i control.

L’Institut desenvolupa fonamentalment dos tipus

de relacions amb la societat civil. En primer lloc,

administra els recursos pressupostaris que

l’Ajuntament ofereix, mitjançant la Campanya, a

tots els ciutadans que realitzen obres de

protecció i millora en béns particulars que

formen part del paisatge urbà de la ciutat. En

segon lloc, canalitza ajudes econòmiques del

sector privat, fonamentalment d’empreses que,

via patrocini o esponsorització, decideixen

col·laborar en el finançament de projectes

d’importància per a la recuperació dels valors

emblemàtics o paisatgístics de la ciutat. 

En ambdós sentits, l’Institut administra uns

recursos econòmics que són reinvertits en

millores del medi ambient urbà, alhora que té un

compromís ferm i l’objectiu de treballar per tal

d’assolir, dia a dia, una millor qualitat de vida

per als ciutadans de Barcelona.

És important posar en relleu que, fins a la data,

han estat ateses totes les demandes de
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I N S T I T U T  M U N I C I P A L  D E L
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subvenció ajustades a procediment, aspecte

molt important si tenim en compte que el

nombre de les mateixes ha augmentat sempre

(1997: 651 subvencions; 1998: 946

subvencions; 1999: 1.496 subvencions; 2000:

1.746 subvencions). Tot això, combinat amb el

fet que les obres acollides als programes de la

Campanya tenen un llarg període de maduració i

d’execució que no sempre coincideix amb l’any

pressupostari, fa que la bona gestió econòmica

tingui una especial transcendència.

Malgrat el gran volum de restauració d’exteriors

que la Campanya ha propiciat des de 1985, la

situació de risc de despreniments que

presenten alguns edificis del parc immobiliari de

Barcelona, va aconsellar introduir, a partir de

1998, un programa especial que suposava una

major ajuda econòmica als edificis en situació

de risc. La mateixa precaució va donar lloc a

canvis significatius en els programes d’ajuts a la

rehabilitació gestionats per la Generalitat de

Catalunya, que van incloure ajuts importants per

a la restauració d’exteriors. En resposta a una

exigència ciutadana, ambdues línies d’ajuts van

confluir a la Campanya “Barcelona, guapa i

segura”.

La Campanya “Barcelona, guapa i segura”, 

es dotà d’un instrument de gestió unificada,

convertint a aquests efectes l’Institut en Oficina

Mixta de l’Ajuntament i la Generalitat per a la

tramitació de tots els expedients d’edificis

requerits pels Districtes amb 

ordres de conservació, a causa del perill que

pot suposar l’estat de les seves façanes i

terrats.

A principis de l’any 2001 es va produir la

ratificació de la Campanya “Barcelona, guapa i

segura” per dos anys més, amb millores

afegides de gestió, com ara que la Generalitat

de Catalunya aportarà els seus fons al

pressupost de l’Institut, i aquest pagarà les

subvencions en nom d’ambdues

administracions.

El tercer àmbit estratègic d’actuació de l’Institut

és el dels programes especials de promoció del

paisatge i protecció del patrimoni arquitectònic

de la ciutat, on destaquen les Rutes de

Paisatge, algunes ja experimentades i de gran

èxit, com la Ruta del Modernisme de Barcelona,

iniciada al 1997 i que s’ha consolidat aquest

darrer any 2001 amb més de 32.000 multitiquets

venuts.

La Ruta del Modernisme de Barcelona és una

experiència pionera i en constant evolució que

ha donat lloc al trienni modernista i a la Ruta

Europea de l’Art Nouveau. El trienni modernista

es va encetar al 2000 amb l’Any Lluís Domènech

i Montaner, i la posada en marxa de la Ruta

Domènech i Montaner, en ocasió del 150

aniversari del naixement de l’arquitecte. El 2001

ha estat l’Any Josep Puig i Cadafalch, que a

partir de l’acord marc entre els ajuntaments de

Barcelona, Mataró i Argentona, ha coordinat els

esforços d’una trentena de municipis de

Catalunya i de més d’una dotzena d’institucions

cíviques. L’Institut ha posat en marxa la Ruta

Puig i Cadafalch i mitjançant el seu Comissariat

de l’Any ha coordinat més d’una vintena

d’exposicions i tot un seguit de conferències,

xerrades i publicacions commemoratives al

voltant de la figura d’aquest prominent

arquitecte. El trienni es tancarà el 2002, amb la

participació de l’Institut a l’Any Internacional

Gaudí 2002, amb la Ruta Gaudí, que oferirà

visites excepcionals als ciutadans i turistes.

Altres programes de notable interès són

l’Inventari d’Elements d’Interès Paisatgístic o la

gestió dels Codis de Paisatge.

Finalment destacar l’impuls de les activitats de

la Comissió Mixta del Paisatge Urbà
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encarregada de la gestió dels usos

excepcionals del paisatge i del control de la

publicitat exterior a la ciutat, amb més de 180

expedients despatxats, 500 instal·lacions

revisades i 90 comunicats d’ús prohibit del

paisatge. En aquest sentit, l’Ordenança dels

Usos del Paisatge Urbà i la Comissió Mixta del

Paisatge Urbà esdevenen instruments pioners i

eficients en l’ordenament i la cura del paisatge

urbà, patrimoni de tots.
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Barcelona, posa’t guapa

Situació global d’expedients de subvenció

Inscripcions 2.008 2.583 2.420 2.649

Informes tècnics 1.815 2.518 2.434 1.993

Inici d’obres 1.515 2.518 2.216 1.836

Final d’obres 1.171 1.901 2.006 2.430

Valoració a fi d’obra 1.107 1.823 2.045 2.233

Aprovacions de subvencions 1.091 1.498 1.746 2.015

Lliuraments 761 1.961 1.210 1.617

m2 de façanes i terrats rehabilitats 503.234 550.306 512.248 715.039

Patrocinis(1)

Nombre de protocols signats 76 74 163 83

Imports gestionats (milers d’euros) 3.354 2.320 3.077 2.434

En metàl·lic 745 1.339 1.430 1.563

En espècies(2) 2.609 981 1.647 871

Dades generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 38 44 49 48

Inversió (milers d’euros) 72 78 66 126

Resultat comptable (milers d’euros) 0 24 956 64

Cash-flow (milers d’euros) 0 42 986 134
(1) Els patrocinis afecten a monuments, façanes d’interès historicoartístic, elements i activitats d’interès popular i social i

fonamentalment a millores del paisatge urbà.

(2) Estimació
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 410

Despeses d’establiment – Ingressos 371

Immobilitzat immaterial 8 Transf. program. i per serveis Ajt. 7.455

Immobilitzat material 402 Altres transferències 413

Immobilitzat financer –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 6.949 Total ingressos explotació 8.239

Existències –

Deutors 6.428 Costos

Inversions financ. temporals 2

Tresoreria 519 Compres –

Ajustaments per periodificació – Personal 1.697

Treballs, subminist. i serveis ext. 1.665

Total actiu 7.359 Subvencions 4.799

Altres despeses –

Passiu Provisions –

Amortitzacions 70

Recursos a llarg termini 1.220

Patrimoni 1.156

Resultat de l’exercici 64 Total costos explot. abans financers 8.231

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir –

Provisions – Resultat explotació abans financers 8

Creditors a llarg termini –

Ingressos financers 20

Recursos a curt termini 6.139 Despeses financeres –

Creditors financers –

Creditors comercials 3.135 Resultat d’explotació 28

Altres creditors 2.295

Ajustaments per periodificació 709 Ingressos extraordinaris 36

Despeses extraordinàries –

Total passiu 7.359 Resultat de l’exercici 64
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Tot i que les normes de comptabilitat a les quals

estan subjectes les empreses municipals (Pla

General de Comptabilitat) i el organismes

autònoms (Instrucció de Comptabilitat per a

l’Administració Local) presenten en certes

ocasions criteris comptables diferents, tot

seguit s’inclouen els estats consolidats del

grup, formats per totes les empreses i

organismes autònoms en els quals l’Ajuntament

participa majoritàriament, que permeten

constatar els grans trets significatius fins aquí

comentats.

El volum d’activitat ha estat de 668.495 milers

d’euros, dels quals 446.397 milers corresponen

a ingressos d’explotació i 222.098 a inversió.

Tal i com s’ha vist al presentar els estats

financers consolidats de les empreses i dels

organismes autònoms, l’estructura patrimonial

del grup mostra un bon equilibri econòmico-

financer i un elevat índex de solvència. El

balanç consolidat del grup d’empreses i

institucions municipals presenta un total

d’actiu-passiu de 645.009 milers d’euros,

representant els actius permanents el 59% del

total (381.633 milers), amb una

correspondència de passius permanents del

71% (458.703 milers), de manera que el fons

de maniobra generat ascendeix a 67.070 milers

d’euros.

Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, el

nivell d’ingressos d’explotació se situa en

446.397 milers d’euros, dels quals un 53%

(237.550 milers) correspon a transferències per

programes i encàrrecs concrets que

l’Ajuntament fa a les entitats. El resultat ha estat

de 15.439 milers d’euros, el que representa un

3,4% sobre el total d’ingressos i el cash-flow és

de 38.828 milers, suposant un 8,7% sobre el

total d’ingressos.

Comentaris a l’exercici
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Balanços consolidats 2001-2000 de les EEMM. i OOAA. *

(en milers d’euros)

Actiu 2001 2000 Passiu 2001 2000

Actiu fix 381.633 383.770 Recursos a llarg termini 458.703 431.749

Despeses d’establiment 90 30 Fons propis 200.097 210.523

Immobilitzat immaterial 81.298 75.487 Participació minoritària 59.767 40.646

Immobilitzat material 253.162 255.154 Subvencions de capital 52.525 38.266

Immobilitzat financer 19.344 15.103 Ingrs. ant. per concessions 39.876 21.570

Deutors a llarg termini 327.678 37.996 Provisions 37.267 37.888

Despeses a distribuir 61 – Creditors financers 24.793 31.872

Altres creditors 44.378 50.984

Actiu circulant 253.376 216.611 Recursos a curt termini 186.306 168.632

Existències 37.097 28.133 Creditors financers 15.936 11.666

Deutors 142.344 114.914 Creditors comercials 88.417 84.514

Inversions financ. temporals 37.230 32.960 Altres creditors 57.865 50.245

Tresoreria 31.489 36.295 Prov. per operac. de tràfic 3.024 –

Ajust. per periodificació 5.216 4.309 Ajust. per periodificació 21.064 22.207

Total actiu 645.009 600.381 Total passiu 645.009 600.381

* Consolidació pel mètode d’integració global a partir de balanços auditats.

L’actiu comptabilitzat en els comptes d’immobilitzat material no inclou els actius d’afectació, és a dir, l’immobilitzat

propietat d’altres institucions públiques, cedit per a la seva utilització gratuïtament.
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Resultats consolidats 2001-2000 de les EEMM. i OOAA.

(en milers d’euros)

2001 2000

Ingressos

Facturació 428.470 394.931

Altres ingressos 17.927 15.903

Total ingressos d’explotació 446.397 410.834

Costos

Compres i variació d’existències 39.630 35.532

Personal 201.140 188.688

Treballs, subminist. i serveis ext. 110.765 98.631

Subvencions 38.914 34.913

Altres despeses 8.702 7.531

Provisions 2.928 559

Amortitzacions 20.461 18.926

Total costos d’explot. abans financers 422.540 384.780

Resultat d’explot. abans financers 23.857 26.054

Ingressos financers 5.938 5.403

Despeses financeres 6.665 7.783

Resultat d’explotació 23.130 23.674

Ingressos extraordinaris 7.931 7.363

Despeses extraordinàries 8.481 3.877

Resultat abans d’impostos 22.580 27.160

Impost de Societats 7.141 7.387

Resultat de l’exercici 15.439 19.773

Participació minoritària 5.823 5.896

Resultat consolidat 9.616 13.877

Cash-flow* 38.828 38.258

* Cash-flow = Resultat + Amortitzacions + Provisions
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Evolució dels resultats del Grup d’Empreses i Institucions Municipals

(dades agregades, en milers d’euros)

1998 1999 2000 2001

Empreses Municipals

Ingressos 171.721 160.759 172.712 202.729

Despeses 157.050 147.002 158.397 186.755

Resultat 14.671 13.757 14.315 15.974

Cash-flow (1) 27.412 27.887 28.326 33.415

Organismes Autònoms

Ingressos 226.257 253.747 250.899 257.537

Despeses 222.104 246.950 245.441 258.072

Resultat 4.153 6.797 5.458 (535)

Cash-flow (1) 10.241 12.639 10.932 5.413

Total Grup (2)

Ingressos 397.978 414.506 423.611 460.266

Despeses 379.154 393.952 403.838 444.827

Resultat 18.824 20.554 19.773 15.439

Cash-flow (1) 37.653 40.526 39.258 38.828

(1) L’aportació del Grup a l’Ajuntament per cànons i dividends l’any 2001 és de 6.250 milers d’euros.

(2) Les variacions en la composició del Grup han estat les següents:

• L’any 1998 Serveis Funeraris de Barcelona, SA es transforma en una societat de capital mixt.

• L’any 1999 es constitueix Foment de Ciutat Vella, SA.

• L’any 2000 es constitueix Infrastructures 2004, SA (actualment Infrastructures del Llevant, SA), 22@ Bcn, SA i la SM

Barcelona Gestió Urbanística, SA.

• L’any 2001 Foment de Ciutat Vella, SA es transforma en una societat de capital mixt.
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Evolució de la plantilla

1998 1999 2000 2001

Empreses Municipals

SM d’Aparcaments i Serveis, SA 557 544 537 651

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA 131 142 135 137

Informació i Comunicació de Barcelona, SA 15 15 15 12

Barcelona Promoció Instal. Olímpiques, SA 44 43 41 42

SPM Barcelona Activa, SA 57 58 66 75

Pro Nou Barris, SA 11 12 13 13

Infrastructures del Llevant de Barcelona, SA – – 7 16

22 Arroba Bcn, SA – – – 9

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA – – – 31

Foment de Ciutat Vella, SA – – – 25

Promoció Ciutat Vella, SA 27 32 36 14

Tractament i Selecció de Residus, SA 98 97 99 86

Serveis Funeraris de Barcelona, SA 328 317 298 296

ProEixample, SA 17 16 19 22

Mercabarna, SA 179 173 169 167

Total Empreses Municipals 1.464 1.449 1.435 1.596

Organismes Autònoms

Patronat Municipal de l’Habitatge 85 83 84 87

Institut Municipal de Persones amb Disminució 68 90 73 77

Fundació Mies van der Rohe 15 15 16 16

Institut Municipal d’Informàtica 254 256 243 242

Institut Municipal d’Urbanisme 41 42 41 17

Institut Municipal d’Hisenda 217 233 246 244

Institut Municipal de Parcs i Jardins 988 867 957 903

Institut Municipal de Mercats 79 73 72 73

Institut Municipal d’Educació 1.560 1.504 1.493 1.480

Institut de Cultura de Barcelona 468 460 463 482

Institut Municipal de Salut Pública 207 211 204 205

Institut Municipal de Paisatge Urbà i Q.V. 38 44 48 48

Total Organismes Autònoms 4.020 3.878 3.940 3.874

Total Grup 5.484 5.327 5.375 5.470
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Evolució de la inversió *

(en milers d’euros)

1998 1999 2000 2001

Empreses Municipals

SM d’Aparcaments i Serveis, SA 5.091 4.472 10.121 15.144

SPM Parc Zoològic de Barcelona, SA 992 625 1.040 920

Informació i Comunicació de Barcelona, SA 433 529 210 197

SPM Barcelona Promoció Instal. Olímpiques, SA(1) 451 108 619 487

SPM Barcelona Activa, SA (1) 2.602 3.630 1.034 2.759

Pro Nou Barris, SA (1) 23.524 26.979 8.468 11.546

Infrastructures del Llevant de Barcelona, SA – – 2.386 55.714

22 Arroba Bcn, SA – – – 1.659

SM Barcelona Gestió Urbanística, SA – – – 29.353

Foment de Ciutat Vella, SA – – 1.304 16.996

Promoció Ciutat Vella, SA (1) 16.792 16.329 13.072 751

Tractament i Selecció de Residus, SA 655 1.184 3.005 6.846

Serveis Funeraris de Barcelona, SA 998 1.382 1.803 1.767

ProEixample, SA (1) 8.649 3.865 9.748 14.154

Mercabarna, SA 1.855 4.785 3.372 3.396

Total Empreses Municipals 62.042 63.888 56.183 161.689

Organismes Autònoms

Patronat Municipal de l’Habitatge 21.925 22.195 8.811 15.885

Institut Municipal de Persones amb Disminució 781 126 66 36

Fundació Mies van der Rohe 0 6 6 18

Institut Municipal d’Informàtica (1) 2.632 4.466 8.733 8.330

Institut Municipal d’Urbanisme (1) 80.217 79.346 26.715 17.038

Institut Municipal d’Hisenda 355 361 42 1.719

Institut Municipal de Parcs i Jardins (1) 2.218 2.404 2.813 5.776 

Institut Municipal de Mercats (1) 5.980 5.301 6.124 8.132

Institut Municipal d’Educació 667 445 625 2.777

Institut de Cultura de Barcelona 355 637 944 368

Institut Municipal de Salut Pública 343 643 667 204

Institut Municipal de Paisatge Urbà i Q.V. 72 77 66 126

Total Organismes Autònoms 115.545 116.007 55.612 60.409

Total Grup 177.587 179.895 111.794 222.098

* No té en compte les inversions de domini públic efectuades directament per administracions públiques en elements

d’immobilitzat d’ús exclusiu per a les companyies.

(1) Inclouen les inversions realitzades per compte de l’Ajuntament. L’exercici 1998 és el primer exercici complet

d’aplicació del Decret de l’Alcaldia de data 3 d’abril de 1997 de les inversions a realitzar per les empreses i organismes

autònoms municipals per compte de l’Ajuntament.
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Fira Internacional de Barcelona és una entitat de

naturalesa pública, de base associativa i

caràcter consorcial de foment, integrada de

manera igualitària per la Generalitat de

Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de

Barcelona, amb els mateixos drets i les

mateixes obligacions. Fira té personalitat

jurídica pròpia i independent dels seus

membres, patrimoni independent i plena

capacitat d’obrar per al compliment del seus

fins. La missió de Fira de Barcelona, tal i com

figura en el seu Pla Estratègic 2000-2010, és

doble: d’una banda, ésser la millor plataforma

per la projecció i la internacionalització de les

empreses, dels sectors i de la comunitat en

general; de l’altra aportar economia induïda a la

ciutat i al territori. 

L’Entitat pot cedir, en les condicions que es

pactin, els seus locals com a instal·lacions i

serveis per a la celebració de congressos,

convencions, conferències, exposicions i altres

manifestacions que s’organitzin i desenvolupin

de conformitat amb les disposicions legals

vigents en cada cas.

L’any 2001 ha estat un dels anys rècord per Fira

de Barcelona en els seus quatre principals

paràmetres. Ha acollit un total de 64 certàmens,

la qual cosa comporta un increment en relació a

2000 del 12,3 per cent en nombre de salons. Pel

que fa a expositors participants, la xifra ha estat

de 24.295, amb un increment del 8 per cent. La

superfície contractada ha estat de 832.817

metres quadrats i un increment del 48,6 per

cent. Per últim, el nombre de visitants ha estat

de 3.124.319 amb un increment del 64,6 per

cent. Com a dada orientativa, en el primer

semestre de 2001 ja s’havia superat el nombre

de visitants de tot l’exercici 2000.

Entre els grans salons de 2001 va destacar

Construmat que va ocupar els dos

emplaçaments de Fira de Barcelona, amb la

presència de 4.137 expositors i més de 230.000

visitants. També varen ser certàmens de

referència en el món firal, Motoshow, Hispack,

Automòbil, Expohogar, Piscina, Caravaning i

Nàutic, entre d’altres. Durant aquest període

s’han creat 6 nous salons, entre els que

destaquen Serigraph i Barcelona, Negocis i

Franquícies (BNF).

En el balanç de l’any 2001 del Palau de

Congressos de Fira de Barcelona, cal destacar

el Festival de música Sonar, amb més de

100.000 visitants, i el Congrés de Microsoft,

amb una superfície ocupada de més de 40.000

metres quadrats i amb uns 15.000 participants.

Segons l’estudi de KPMG elaborat per encàrrec

de l’Associació de Grans Recintes Firals

Europeus (EMECA), l’activitat de Fira de

Barcelona genera un impacte indirecte sobre

l’economia de la ciutat i la seva àrea d’influència

que es xifra en més de 1.081.821 milers

d’euros. Aquesta creació de riquesa manté

30.590 llocs de treball i és equivalent al 0,18%

de PIB total espanyol i al 0,95% del PIB total de

Catalunya.

D’altra banda, i en el mateix ordre de coses, Fira

de Barcelona proporciona feina a prop de 300

Fira Internacional de Barcelona

President del Consell General: Excm. Sr. Joan Clos i Matheu

Vice-President 1er.: Hble. Sr. Antoni Subirà i Claus / Vice-President 2on.: Excm. Sr. Antoni Negre i Villavecchia

President del Consell d’Administració: Sr. Jaume Tomàs i Sabaté / Director General: Sr. Josep Gual i Balmanya
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empreses de serveis, amb una facturació

relacionada amb l’activitat firal de més de

240.404 milers d’euros.

Arran de l’ampliació de l’emplaçament de

Montjuïc 2, Fira de Barcelona té en aquests

moments una superfície bruta d’exposició 

de 375.385 metres quadrats i la superfície

neta d’exposició és de 245.829 metres

quadrats.

Fira de Barcelona és l’organitzadora de

certàmens firals industrials-professionals 

líder de l’Estat espanyol i està entre els cinc

primers d’Europa en nombre d’esdeveni-

ments.

Fira Internacional de Barcelona
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Salons organitzats 56 58 57 64

Expositors participants 21.683 23.719 22.489 24.295

Superfície contractada (m2) 578.748 684.631 560.518 832.817

Visitants 2.523.533 3.571.189 2.067.941 3.124.319

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Inversió (milers d’euros) 8.005 3.919 3.540 6.251

Resultat de l’exercici (milers d’euros) 3.197 6.058 2.278 2.981

Cash-flow (milers d’euros) 3.955 7.092 3.372 4.411

Fira Internacional de Barcelona
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu

Actiu fix 38.459 Ingressos

Stands 46.134

Immobilitzat immaterial 2.783 Entrades 3.432

Immobilitzat material 10.193 Serveis 13.535

Immobilitzat financer 24.077 Subvencions per salons 186

Despeses a distribuir varis exercicis 1.406 Diversos 7.326

Actiu circulant 35.057 Total ingressos 70.613

Existències 72 Despeses

Deutors 18.806

Inversions financ. temporals 7.122 Promoció 16.690

Tresoreria 1.334 Cost dels serveis 9.640

Ajustaments per periodificació 7.723 Personal 17.736

Muntatge 7.507

Total actiu 73.516 Despeses generals 4.333

Manteniment 2.266

Cànon recintes 5.451

Passiu Altres despeses 2.146

Dotació a l’amortització 1.430

Recursos a llarg termini 36.163 Total despeses 67.199

Patrimoni 27.875

Resultat de l’exercici 2.981

Ingressos a distribuir varis exercicis 90

Provisions 5.169

Creditors a llarg termini 48 Resultat d’explotació 3.414

Recursos a curt termini 37.353

Resultats financers 733

Creditors comercials 15.302 Resultats extraordinaris 1.166

Altres creditors 3.372

Ajustaments per periodificació 18.679

Total passiu 73.516 Resultat de l’exercici 2.981

Fira Internacional de Barcelona



193

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona va

néixer el 1916 per un Reial Decret que autoritzà

la concessió d’un dipòsit comercial, després

anomenat Dipòsit Franc, a un Consorci amb

rang d’entitat pública i amb personalitat jurídica

pròpia i independent, constituït per l’Ajuntament

de Barcelona, la Junta d’Obres del Port i altres

entitats econòmiques de la ciutat. D’acord amb

les competències establertes per la Llei de

Pressupostos Generals de l’Estat de 1990 pels

consorcis que administren les zones franques,

el Consorci promou i explota els béns que

integren el seu patrimoni amb la finalitat de

contribuir a la dinamització econòmica de la

seva àrea d’influència.

D’acord amb aquests principis, l’activitat

actual del Consorci se centra bàsicament en

dos sectors: l’immobiliari i el logístic. Dins de

l’activitat immobiliària, el Consorci es dedica al

lloguer i venda de terrenys tant de sòl com de

sostre industrial, desenvolupa i promou

diversos productes immobiliaris com oficines,

polígons, centres de serveis, centres

comercials, centres de negocis, parcs

tecnològics i parcs logístics. Dins de l’activitat

logística es gestionen els dipòsits de la Zona

Franca Duanera destinats a emmagatzemar els

productes objecte de tràfic internacional

durant el temps que romanen sense pagar

drets de duana, activitat que va donar origen al

Consorci i es creen nous productes i serveis

logístics. Totes aquestes actuacions

s’encaminen a oferir un seguit de noves

infrastructures i serveis per a les empreses,

amb l’objectiu bàsic d’actuar com un dels

motors econòmics de la ciutat de Barcelona.

L’any 2001 ha estat molt positiu pel Consorci.

Durant l’any s’ha continuat treballant en

projectes importants per a la ciutat ja

començats en anys anteriors, al mateix temps

que s’han iniciat nous projectes de futur. En

l’actualitat, disposem d’una àmplia gamma de

productes immobiliaris. 

El Polígon Industrial de la Zona Franca de

Barcelona, des de la seva construcció durant

els anys 60, ha anat incrementant

progressivament la importància de l’activitat

empresarial que en ell es desenvolupa i del

seu corresponent pes econòmic en el conjunt

del país. La seva extensió, 6 milions de m2 de

superfície, constitueix el 5% del sòl de la

ciutat de Barcelona. Actualment és l’àrea

industrial més gran i activa del país i una de

les més dinàmiques d’Europa. En l’actualitat hi

ha més de 220 empreses instal·lades amb

43.429 llocs de treball directes i 274.002 llocs

de treball indirectes (que representen el 10%

del total d’ocupació de Catalunya). Això fa que

sigui motor econòmic i constant punt de

referència de l’activitat empresarial de la

ciutat.

La proximitat del Polígon a les principals

infrastructures de transport i als nusos de

comunicacions, el converteixen en una de les

àrees industrials millor connectades del món.

Durant l’últim any s’ha continuat la feina de

manteniment i posada al dia de les seves

instal·lacions, amb l’objectiu d’incrementar-ne la

qualitat. És una peça clau en la nova configuració

de la Barcelona Logística i en el seu terreny

s’està construint un dels projectes més

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

President del Plenari: Excm. Sr. Joan Clos i Matheu

President del Comitè Executiu i Delegat Especial de l’Estat: Excm. Sr. Enric Lacalle i Coll
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importants que té la ciutat en l’actualitat, el Parc

Logístic de la Zona Franca.

Dintre de la resta d’àrees industrials, el Parc

Industrial Granollers-Montmeló, de 80

hectàrees, continua la seva urbanització i

comercialització, que va molt bé, amb el 90%

de la seva superfície ja comercialitzada. La

inversió total serà de 7.867 milers d’euros i es fa

conjuntament amb l’empresa Amrey. També es

va avançar molt la planificació de la segona fase

del Polígon Industrial de Constantí per fer un

desenvolupament industrial i logístic juntament

amb Comsa.

A la ciutat de Barcelona, l’edifici Nexus 1

aporta a la ciutat oficines d’altes prestacions

tecnològiques al temps que fomenta la

col·laboració entre el món empresarial i

l’universitari a l’integrar-se dins del Campus

Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya i

és clar exemple de la col·laboració universitat-

empresa. En l’actualitat, l’edifici de 10.000 m2

està llogat al 100%. Després de la bona acollida

d’aquest tipus de producte, s’ha iniciat la

construcció del Nexus 2 també al Campus Nord

de la UPC. Tindrà 7.000 m2 i gaudirà, com

l’anterior, d’una notable arquitectura, d’en

Ricard Bofill, i altres prestacions tècniques i de

serveis per a les empreses d’I+D relacionades

amb la UPC.

Respecte el centre comercial i de negocis

Barcelona-Glòries el Consorci encara manté

com actiu l’aparcament, un dels més grans de

la ciutat, amb 145.000 m2. El Parc industrial

urbà del Poblenou, va inaugurar-se el 2001

amb molts bons resultats de comercialització,

a finals d’any només faltava una nau per

comercialitzar. Amb una superfície de 24.000

m2, el parc ofereix superfície industrial urbana

per acollir indústries netes de petita i mitjana

dimensió, amb naus molt flexibles per tal que

l’usuari pugui seleccionar les seves naus a la

carta segons les seves necessitats. Aquest és

un projecte innovador a Barcelona, ja que hi ha

poques naus d’aquest tipus tan ben situades

dins de la ciutat, en una de les zones millor

comunicades, més emblemàtiques i amb un

futur molt prometedor. Està dissenyat amb la

filosofia i paràmetres 22@ per a promoure la

innovació i la tecnologia i és un dels primers

d’aquest tipus que es desenvolupa al

Poblenou.

Pel futur estem dissenyant dos projectes molt

atractius i importants per a la ciutat, com són: el

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona,

que es fa conjuntament amb l’Ajuntament de

Barcelona i Amrey. Posarà a l’abast de la ciutat

una infrastructura de primer nivell per acollir

laboratoris públics i privats que operen en el

camp de la biomèdica, i que contribuirà a

posicionar internacionalment la ciutat en aquest

àmbit. L’edifici tindrà 52.000 m2, dels quals

35.000 m2 seran sobre rasant i està prevista la

finalització de les obres pel 2002. La inversió

prevista del Consorci s’estima en 14.388 milers

d’euros. L’altre projecte de gran impacte a nivell

metropolità serà la City Metropolitana, a

L’Hospitalet de Llobregat. El projecte preveu la

construcció de 162.000 m2 de sostre per a

hotels, oficines, naus tecnològiques i zona

lúdica i comercial. La inversió estimada es de

210 milers d’euros. 

L’any ha estat molt important pels projectes

logístics de la institució. Per una banda s’ha

consolidat la Zona Franca Duanera, com el

més gran centre logístic d’emmagatzematge i

distribució de mercaderies exemptes

d’impostos de l’àrea mediterrània. Durant l’any

hem portat a terme un ambiciós programa de

modernització i reformes estructurals de l’edifici

i les instal·lacions. I per últim, al llarg del passat

exercici han avançat molt les obres i

Consorci de la Zona Franca de Barcelona
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urbanització del Parc Logístic Zona Franca i ja

s’han finalitzat pràcticament totes les naus

industrials i dos edificis d’oficines. El Parc,

integrat en el Polígon Industrial de la Zona

Franca, col·laborarà d’una manera decisiva per

a millorar la imatge i la potencialitat de

Barcelona com a centre logístic europeu. El

Parc Logístic és una nova generació i un nou

concepte en el camp de les plataformes

logístiques, ofereix naus i magatzems d’última

generació amb edificis d’oficines. En 38

hectàrees s’edificaran 105.000 m2 de naus i

80.000 m2 d’oficines. Les naus tenen la més alta

qualitat, amb àrees de maniobra i molls de

càrrega, oficines operatives modulars, naus

modulars de 10 a 12 m d’alçada i flexibilitat en

la disposició de locals. Els set edificis

d’oficines, dissenyats per Ricard Bofill,

s’estendran en 1,4 quilòmetres en una diagonal

que circula paral·lela a la Ronda Litoral i que

suposarà la transformació total de la imatge

d’un dels principals accessos viaris a la ciutat.

Durant l’any es va desenvolupar molt la divisió

de salons professionals, tots relacionats amb la

nostra activitat immobiliària o logística. Va

créixer significativament el Saló Immobiliari

Internacional i Symposium Barcelona Meeting

Point, punt de trobada dels professionals del

sector immobiliari que en quatre edicions ha

aconseguit tenir l’oferta d’exposició més gran

d’Europa amb 35.000 m2, convertint Barcelona

en el centre nacional i europeu de l’activitat

immobiliària durant aquesta setmana i la cita

obligada del sector. S’ha organitzat la primera

edició del Saló Immobiliari Internacional

Americas Meeting Point a Buenos Aires i el

Saló Internacional de Turisme Residencial

Marbella Meeting Point a Marbella. També es

va celebrar el 3er Saló Internacional de la

Logística, que va ser un èxit d’organització i de

participació. Es van omplir 40.000 m2 de

superfície d’exposició i es van organitzar

diferents actes paral·lels i jornades sectorials

molt importants pel sector. Al 2001 es va iniciar

l’organització del Saló Internacional de Internet i

Comerç Electrònic Portal.Point, que es

celebrarà per primera vegada al mes de maig de

2002. 

Va ser rellevant la participació minoritària del

Consorci en un nou projecte, servihabitat.com,

el primer portal espanyol del sector immobiliari

que ofereix tota l’oferta immobiliària i de serveis

detallada i actualitzada a través d’Internet. El

projecte està impulsat per La Caixa i el grup

Godó. El Consorci també participa a Barcelona

Airport Cargo, a Barcelona Emprèn, a

Barcelona Regional, Barcelona Tecnologia i

Parc Tecnològic del Vallès.

La posada en marxa i l’èxit de tots aquests

projectes fan que el Consorci de la Zona Franca

de Barcelona es configuri com un instrument

versàtil i eficaç per a la ciutat i el seu teixit

empresarial, un motor econòmic per a la ciutat.

Consorci de la Zona Franca de Barcelona
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Dades rellevants

Polígon Industrial de la Zona Franca 1998 1999 2000 2001

Participació del CZF 100% 100% 100% 100%

Superfície bruta (ha) 600 600 600 600

Empreses instal·lades 165 165 165 173

Participació en àrees industrials 1998 1999 2000 2001

Polígon Industrial Domenys II (Vilafranca Penedès):

Participació del CZF 50% 58% 58% 58%

Superfície bruta (ha) 42 42 42 42

Inversió realitzada (milers d’euros) 6.046 6.647 6.022 7.188

Parc Industrial Montmeló-Circuit:

Participació del CZF 33% 33% 33%

Superfície bruta (ha) 61 61 61

Inversió realitzada (milers d’euros) 4.117 4.117 4.910

Parc Industrial Granollers-Cal Gordi:

Participació del CZF 54% 54% 34%

Superfície bruta (ha) 49 49 49

Inversió realitzada (milers d’euros) 2.542 2.452 2.957

Polígon Industrial Mollet del Vallès:

Participació del CZF 44% 44% 22% 22%

Superfície bruta (ha) 24 24 12 12

Inversió prevista (milers d’euros.) 6.737 6.737 3.306 3.306

Polígon Industrial Constantí (Tarragona) 1ª Fase:

Participació del CZF 40% 40% 40% 40%

Superfície bruta: 118 118 118 118

Inversió realitzada (milers d’euros) 10.914 10.914 10.914 10.914

Polígon Industrial Constantí (Tarragona): 2ª Fase:

Participació del CZF 82% 82% 41% 45%

Superfície bruta (ha) 130 130 65 65

Inversió prevista (milers d’euros) 16.221 16.221 8.114 14.166

Participació en centres de serveis 1998 1999 2000 2001

Centre Serveis Zona Franca:

Participació del CZF 59% 59% 59% 59%

Superfície construïda (m2) 13.106 13.106 13.106 13.106

Inversió realitzada (milers d’euros) 5.511 5.511 5.511 5.511

Centre Serveis El Pla (Sant Feliu de Llobregat): 

Participació CZF 54% 54% 54% 54%

Superfície construïda (m2) 2.336 2.336 2.336 2.336

Inversió realitzada (milers d’euros) 1.004 1.004 1.004 1.004

Centre Serveis La Ferreria (Montcada i Reixac):

Participació CZF 56% 56% 56% 56%

Superfície construïda (m2) 1.414 1.414 1.414 1.414

Inversió realitzada (milers d’euros) 823 823 823 823

Consorci de la Zona Franca de Barcelona
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Projectes urbans i activitats de promoció 

immobiliària 1998 1999 2000 2001

Complex Immobiliari Barcelona Glòries:

Participació del CZF 42,5% 42,5% 42,5% 42,5%

Superfície aparcaments (m2) 145.000 145.000 145.000 145.000

Edifici Nexus 1:

Participació del CZF 100% 100% 100% 100%

Superfície oficines (m2) 10.000 10.000 10.000 10.000

Inversió realitzada (milers d’euros) 7.639 7.639 7.639 7.639

Parc Industrial Urbà del Poblenou: 

Participació del CZF 100% 100% 100% 100%

Superfície bruta (m2) 24.000 24.000 24.000 24.000

Inversió realitzada (milers d’euros) – 12.243 12.243 12.880

Edifici Nexus 2:

Participació del CZF 100% 100% 100% 100%

Superfície bruta (m2) 7.000 7.000 7.000 7.000

Inversió prevista (milers d’euros) – 6.010 6.010 6.010

Projectes de futur 1998 1999 2000 2001

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona:

Participació del CZF 50% 25%

Superfície bruta (m2) 52.000 52.000

Inversió prevista (milers d’euros) (M.P.) 57.096 14.388

City Metropolitana

Superfície bruta (m2) 250.000 162.000

Superfície oficines (m2) 120.000

Superfície palau de congressos, hotel 

(330 habitacions) i 1.600 places 

aparcament (m2) 12.000

Inversió prevista (milers d’euros) 210.354

Participació en activitats logístiques 1998 1999 2000 2001

Zona Franca Duanera:

Participació del CZF 100% 100% 100% 100%

Empreses instal·lades 71 100 90 100

Magatzematge (m2) 105.000 84.000 84.000 84.000

Oficines (m2) 11.000 12.000 12.000 12.000

Parc Logístic de la Zona Franca:

Participació del CZF 50% 50% 50% 50%

Capital social (milers d’euros) 902 11.720 11.870 23.740

Superfície naus (m2) 144.000 105.000 105.000 105.000

Superfície oficines (m2) 60.000 80.000 80.000 80.000

Inversió prevista (milers d’euros) 84.142 108.182 108.182 150.253
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Participació en salons professionals 1998 1999 2000 2001

Saló Immobiliari Internacional Barcelona Meeting Point:

Participació del CZF 51% 51% 100% 100%

Capital Social (milers d’euros) 150 150 529 529

Expositors 350 439 531 603

Assistents Simposi 1.300 1.952 2.128 2.357

Visitants saló 107.000 175.163 176.980 181.362

Superfície bruta (m2) 20.000 25.000 30.000 35.000

Saló Internacional de Turisme Residencial 

Marbella Meeting Point: 

Participació del CZF 100%

Expositors 130

Assistents Simposi 436

Visitants saló 12.066

Superfície bruta (m2) 8.000

Saló Immobiliari Internacional Americas Meeting Point: 

Participació del CZF 70%

Capital Social ($) 300.000

Visitants professionals saló 4.000

Saló Internacional de la Logística:

Participació del CZF 50% 100% 100% 100%

Capital Social (milers d’euros) 60 60 60

Expositors 166 217 350

Assistents Jornades Professionals 410 600 3.100

Visitants saló 10.670 17.457 21.342

Superfície bruta (m2) 12.000 20.000 40.000

Participació en empreses 1998 1999 2000 2001

Barcelona Airport Cargo, A.I.E.:

Participació del CZF 22% 22% 22%

Capital social (milers d’euros) 78 78 78

Barcelona Emprèn, SRC:

Participació del CZF 2,8% 2,8% 2,8%

Capital social (milers d’euros) 150 150 150

Barcelona Regional, SA:

Participació del CZF 12% 12% 12% 12%

Capital social (milers d’euros) 180 180 180 180

Barcelona Tecnologia, SA:

Participació del CZF 36% 36% 36% 36%

Capital social (milers d’euros) 517 517 517 517

Paep, SA. (sense activitat)

Participació del CZF 100% 100% 100% 100%

Capital social (milers d’euros) 4.748 4.748 4.748 4.748

Consorci de la Zona Franca de Barcelona



199

Participació en empreses 1998 1999 2000 2001

Parc Tecnològic del Vallès, SA:

Participació del CZF 49% 49% 49% 49%

Capital social (milers d’euros) 2.885 2.885 2.885 2.885

Servihabitat, SA.

Participació del CZF 10% 11,1%

Capital social (miles d’euros) 150 481

Silobit Barna, SA (sense activitat):

Participació del CZF 30% 30% 30% 30%

Capital social (miles d’euros) 4 4 4 4

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Resultat comptable (milers d’euros) 18.169 18.343 24.587 27.056

Cash-flow (milers d’euros) 21.330 21.721 27.737 30.736
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 270.955

Despeses d’establiment – Vendes de serveis 28.198

Immobilitzat immaterial 190 Altres ingressos 35.121

Immobilitzat material 237.140

Immobilitzat financer 33.312 Total ingressos d’explotació 63.319

Despeses a distribuir 313

Actiu circulant 169.336 Costos

Existències 27.575 Compres 20.982

Deutors 13.527 Personal 7.528

Inversions financ. temporals 65.268 Treballs, subminist. i serveis ext. 5.639

Tresoreria 62.966 Altres despeses 610

Ajustaments per periodificació – Provisions 50

Amortitzacions 3.630

Total actiu 440.291

Total costos explot. abans financers 38.439

Passiu

Recursos a llarg termini 404.687 Resultat d’explot. abans financers 24.880

Patrimoni 267.550 Ingressos financers 2.349

Resultat de l’exercici 27.056 Despeses financeres 1.525

Subvencions de capital 19.791

Ingressos a distribuir 68.765

Provisions 15.005

Creditors a llarg termini 6.520

Creditors a curt termini 35.604 Resultat d’explotació 25.704

Creditors financers 267 Ingressos extraordinaris 1.818

Creditors comercials 32.137 Despeses extraordinàries 466

Altres creditors 1.567

Ajustaments per periodificació 1.633

Total passiu 440.291 Resultat de l’exercici 27.056

Consorci de la Zona Franca de Barcelona
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El Consorci Sanitari de Barcelona, ens públic

constituït per la Generalitat de Catalunya i

l’Ajuntament de Barcelona, assumeix les funcions

de direcció i coordinació de la gestió dels

centres, els serveis i els establiments de

protecció de la salut i d’atenció sanitària i

sociosanitària de l’àmbit territorial de la ciutat de

Barcelona. En assumir per a aquest àmbit totes

les funcions que es descriuen a la Llei

d’ordenació sanitària de Catalunya, per les

regions sanitàries del Servei Català de la Salut,

és responsable de la planificació, la contractació,

el finançament i l’avaluació dels serveis de salut.

La reestructuració dels seus òrgans de govern

amb la creació de la Comissió Permanent ha

agilitat i millorat la funció directiva pels

representants de les administracions

responsables.

Durant l’any 2001 l’activitat del Consorci

Sanitari de Barcelona ha estat dinamitzada pel

compliment dels objectius de millora de la xarxa

sanitària de Barcelona en les diverses línies

assistencials:

• Atenció Primària: Han continuat els treballs

d’ampliació de la xarxa d’atenció primària

reformada. Al llarg d’aquest any s’han

inaugurat 8 noves àrees bàsiques de salut (2 a

l’Eixample, 3 a Nou Barris, 1 a Poble Sec, 1 a

Horta i 2 a Sants). Al finalitzar l’any el

percentatge de població cobert pel model

reformat és del 81’2% del total de la població

de Barcelona. Igualment, han continuat els

treballs de construcció de nous centres

d’assistència primària al ritme previst. Es

disposa de 10 nous centres.

• Salut Mental: S’han inaugurat a l’Hospital del

Mar les noves instal·lacions d’urgències de

psiquiatria per atendre a la població dels

districtes de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, que

fins ara havia de desplaçar-se fora de

Barcelona. S’ha posat en funcionament un

nou servei per a pacients subaguts a la

Clínica de la Merced de la Fundació Benito

Menni.

• Atenció Sociosanitària: S’han posat en

funcionament nous llits de mitjana i llarga

estada vinculats a l’Hospital Clínic.

• En el marc del Pla integral d’urgències de

Barcelona, s’ha ampliat l’activitat dels

programes d’atenció domiciliària.

• L’Institut Català de la Salut ha iniciat el

programa “La Salut a Casa”, que pretén

reforçar els treballs d’atenció domiciliària per

a la població dependent o d’edat avançada.

• En l’àmbit de la Corporació Sanitària, van

tenir lloc el proppassat novembre les II

Jornades: Present i futur del càncer a

Barcelona, centrades en l’atenció a aquesta

malaltia. En aquestes Jornades, que han

comptat amb la participació de tots els

centres i nivells assistencials de la ciutat,

s’han proposat mesures per a millorar la

prevenció, amb l’ampliació de la cobertura del

Programa de detecció precoç del càncer de

mama, el diagnòstic ràpid, amb millores en la

coordinació entre l’atenció primària i l’atenció

hospitalària i en el maneig dels pacients que

requereixen diversos serveis i tipologia

d’atenció.

• L’aplicació de programes específics ha

permès reduir el nombre de pacients inclosos

en llistes d’espera dels procediments amb

C S B Consorci
Sanitari
de Barcelona

Consorci Sanitari de Barcelona

President: Hbl. Sr. Eduard Rius i Pey

Vicepresident: Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan

Gerent: Sr. Josep Mañach i Serra
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temps de garantia. Al final de l’any només

queden fora d’aquest temps de garantia les

pròtesis de genoll.

• Durant l’any 2001, s’han realitzat els treballs

per permetre que la Junta General de

desembre aprovés provisionalment els

estatuts i els continguts del conveni de

finançament de l’Agència de Salut Pública 

de Barcelona. Des del mes de juliol, 

l’Institut Municipal de Salut Pública està

formalment adscrit al Consorci Sanitari de

Barcelona.

Consorci Sanitari de Barcelona
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Dades rellevants 1998 1999 2000 2001

Població 

Extensió

Densitat de població

Renda disponible per càpita (euros)

Esperança de vida (any 1997)

Taxa de mortalitat

Taxa de natalitat

Centres d’atenció primària

Equips d’atenció primària de la xarxa 

reformada (54,55%)

Visites de metge de capçalera/habitant/any

Visites de pediatre/habitant/any

Visites de DI-ATS/habitant/any

Centres d’atenció continuada

Visites interior de facultatiu

Visites interior d’infermeria

Trucades a urgències extrahospitalàries 

(SCUB SA–061) Serveis mobilitzats

Ambulància sanitaritzada

Ambulància amb metge

Metge d’emergències

Metge d’urgències a domicili

Infermera a domicili

Transport urgent no sanitaritzat

Primera visita per drogues il·legals

Primera visita per alcohol

Pacients del Programa de manteniment 

amb metadona

Visites successives per drogues il·legals 

i alcohol

Nombre de llits

Hospital General Vall d’Hebron

Hospital de Traumatologia Vall d’Hebron

Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron

Hospital de Sant Pau

Fundació Puigvert

Hospital Clínic

Hospital de la Creu Roja

Hospital de l’Esperança

Institut Guttmann

QSA Sagrat Cor

Hospital del Mar

Consorci Sanitari de Barcelona

1.512.971

99,07

15.272

15.408

74,7–80,5

10,4

7,7

54

47

5,17

13,63

1,21

19

164.530

88.487

631.142

34.408

23.444

14.406

59.972

1.610

81.568

3.325

1.847

2.548

186.192

753

339

416

807

162

827

256

236

96

394

446

1.505.805

99,07

15.230

13.379

74,1-82,6

10,2

7,8

54

45

4,84

13,30

1,16

19

181.498

97.612

625.583

38.786

16.724

15.605

61.266

1.657

61.968

3.567

1.897

2.520

198.804

753

339

416

807

162

827

256

236

96

394

446

1.505.581

99,07

15.197

13.379

75,0-82,0

10,2

7,8

52

36

3,7

4,7

1,7

13

115.129

89.643

663.136

38.708

15.826

17.810

61.118

1.723

59.227

3.567

1.897

2.520

198.804

753

339

416

807

162

827

256

236

96

394

446

1.505.581

99,07

15.197

13.379

75,0-82,0

10,2

7,8

52

34

3,6

4,7

1,7

11

107.747

97.312

557.581

37.896

13.552

22.267

69.469

1.848

52.165

3.453

1.889

2.364

188.597

753

339

416

807

162

827

256

236

96

394

446
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Dades rellevants 1998 1999 2000 2001

Hospital Casa de Maternitat

Hospital Sant Rafael

Clínica Plató

Nombre d’altes

Hospital General Vall d’Hebron

Hospital de Traumatologia Vall d’Hebron

Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron

Hospital de Sant Pau

Fundació Puigvert

Hospital Clínic

Hospital de la Creu Roja

Hospital de l’Esperança

Institut Guttmann

QSA Sagrat Cor

Hospital del Mar

Hospital Casa de Maternitat

Hospital Sant Rafael

Clínica Plató

Urgències

Hospital General Vall d’Hebron

Hospital de Traumatologia Vall d’Hebron

Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron

Hospital de Sant Pau

Fundació Puigvert

Hospital Clínic

Hospital de la Creu Roja

Hospital de l’Esperança

QSA Sagrat Cor

Hospital del Mar

Hospital Casa de Maternitat

Clínica Plató

Altes en centres sociosanitaris

Llarga estada

Convalescència

Cures pal·liatives

Sida

Oficines de farmàcia

Serveis de farmàcia hospitalària

Dipòsits de medicaments

Import PVP/habitant/any

Aportació/habitant/any

Receptes/habitant/any

Consorci Sanitari de Barcelona

113

200

130

32.519

6.591

20.771

24.669

5.720

35.815

10.344

6.261

572

14.304

16.508

4.550

6.949

8.126

123.077

54.657

71.889

115.785

19.224

120.703

32.646

21.227

21.357

98.886

5.736

5.292

1.761

2.402

804

112

1.034

36

24

38.795

5,68

17,15

113

200

130

32.150

6.645

20.649

31.385

5.128

35.958

9.526

5.869

521

15.842

18.233

4.767

6.570

7.718

108.073

51.732

66.643

118.726

17.150

111.926

31.495

21.521

26.878

95.223

7.230

4.957

1.908

2.203

863

118

1.035

36

44

36.500

5,66

16,77

113

200

130

31.502

6.845

20.009

27.411

4.996

35.677

6.978

6.302

562

15.157

16.934

4.740

6.150

6.978

100.348

50.964

61.109

108.249

15.544

115.103

33.224

23.052

25.225

88.009

7.446

4.546

2.098

2.210

1.020

173

1.035

37

38

33.713

1.965

15,89

113

200

130

29.653

6.900

20.315

26.012

5.288

34.583

8.906

6.383

588

10.942

16.805

4.843

5.990

9.539

95.537

52.856

58.655

94.307

14.939

115.215

32.756

22.595

22.667

88.257

7.649

6.561

2.199

2.132

1.211

214

1.035

35

37

31.269

1.886

15,84



205

Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 901

Despeses d’establiment – Per funcions de regió sanitària 2.344

Immobilitzat immaterial 24 Per despeses de funcionament 613

Immobilitzat material 168 Dels serveis centrals del CSB –

Immobilitzat financer 709 Ingressos accessoris –

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Actiu circulant 1.623 Total ingressos explotació 2.957

Existències – Despeses

Deutors 1.515

Inversions financ. temporals – Compres 283

Tresoreria 108 Personal 1.989

Ajustaments per periodificació – Treballs, subminist. i serveis ext. –

Subvencions –

Total actiu 2.524 Altres despeses 643

Provisions –

Passiu Amortitzacions 60

Recursos a llarg termini 986 Total despeses explotació 2.975

Capital 1.052

Resultat de l’exercici (66) Resultat explotació (17)

Subvencions de capital –

Altres ingressos a distribuir – Ingressos financers 12

Provisions – Despeses financeres 12

Creditors a llarg termini –

Recursos a curt termini 1.538 Resultat d’activitats ordinàries (17)

Creditors financers – Ingressos extraordinaris –

Creditors comercials 72 Despeses extraordinàries –

Altres creditors 1.466

Ajustaments per periodificació –

Total passiu 2.524 Resultat de l’exercici (17)

Consorci Sanitari de Barcelona
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El Consorci de Turisme de Barcelona fou creat el

8 de setembre de 1993 per l’Ajuntament de

Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria

i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona

Promoció, amb l’objectiu de promocionar

Barcelona com a destí turístic. La seva posada en

marxa efectiva es produí l’1 de gener de 1994.

L’any 2001 ha estat també un excel·lent any per

a l’activitat turística a Barcelona. La ciutat ha

rebut 3.378.635 turistes que han generat un total

de 7.969.496 pernoctacions hoteleres que

representa 120.000 estades més que l’any

anterior. L’ocupació hotelera ha estat d’un 79%

sobre habitacions i un 67,7% sobre places de

mitjana anual, amb una estada mitjana de 2,38

nits. D’altra banda l’oferta d’allotjament segueix

un ritme constant de creixement que situa a la

ciutat amb més de 34.000 places hoteleres, que

representen més de 3.000 places més que el

darrer any.

Les accions promocionals organitzades per

Turisme de Barcelona o en les quals hi ha

participat directament són les següents:

• viatges de familiarització (famtrips): 58

• presentacions, conferències, seminaris i altres

actes: 42

• presència a fires i workshops: 82

• professionals atesos de mitjans de

comunicació: 984

Quant als programes i productes de Turisme de

Barcelona, cal destacar:

• Barcelona Ciutat de Compres: L’evolució de

l’oficina del Barcelona Shopping Line (BSL) al

llarg del 2001 ha estat molt positiva. El nombre

de membres ha arribat a 83, i el d’establiments

és de 145. Segons els contrastos realitzats

amb les dades econòmiques dels sectors on

opera el BSL, les facturacions dels seus

membres han representat un 7,1% del total

d’aquests sectors, superant fins i tot cotes del

35% en alguns dels sectors en els que s’hi té

presència. Cal destacar també l’estreta

col·laboració entre l’Oficina del Barcelona

Shopping Line i els seus membres, en matèria

de participació en accions promocionals,

portades a terme des de Turisme de Barcelona.

Tres accions mereixen especial atenció:

– la publicació de l’IN LINE, el primer butlletí

de notícies del BSL.

– la creació i posta en marxa de la campanya

Christmas Shopping in Barcelona, campanya

de Nadal destinada als turistes. Es tracta de

la primera campanya d’aquesta mena que es

realitza directament a l’exterior, i per l’altra,

és el primer cop que es compta amb la

col·laboració d’una institució com la

Generalitat de Catalunya.

– la celebració, el dia 21 de novembre, de la

segona Assemblea dels Membres del

Barcelona Shopping Line.

• Barcelona Convention Bureau (BCB). El BCB

ha comptat amb 235 membres associats. La

valoració de l’activitat del mercat de reunions

a Barcelona durant aquest any és satisfactòria.

Pel que fa a l’activitat congressual s’han

realitzat 1.345 reunions, i un total de 255.433

delegats que han generat aproximadament un

total de 925.000 pernoctacions. S’han

presentat 19 candidatures de Barcelona de les

que se n’han guanyat 5. Dels 46 congressos i

convencions treballats se n’han confirmat 43.

T U R I S M E  D E
BARCELONA
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Durant el mes de juliol va tenir lloc la tercera

edició de Tecnomeeting amb un gran èxit de

participació. 

• Turisme Cultural. Continuant amb l’eslògan

“Barcelona és cultura”, l’any 2001 ha estat

dedicat a l’art i s’ha col·laborat amb diferents

institucions i projectes:

– Any Internacional Gaudí 2002: amplia

promoció de l’esdeveniment entre els

professionals turístics nacionals i

internacionals

– Triennal d’Art Contemporani

– Any 2001, Puig i Cadafalch

– Primavera del Disseny

– Teatre Musical i altres teatres

– Projectes de remodelació i ampliació: Museu

Nacional d’Art de Catalunya, Palau de la

Música, Fundació “La Caixa”, etc.

– ICOM, Congrès Internacional del Museus

A més de la nostra web que compta amb un

espai per agenda cultural, les publicacions que

han servit per difondre l’oferta cultural han

estat:

– Agenda cultural bimestral i agenda de Nadal.

– Guies de passejades per Barcelona

– Museus de Barcelona

S’ha celebrat la IV Taula de Cultura amb la

participació de les entitats culturals de la

ciutat. Per últim s’ha donat a conèixer l’oferta

cultural a professionals del sector com ara

Agències de Viatges de Receptiu i Oficines de

Turisme mitjançant reunions i trobades.

• Operadors Turístics: Des d’aquest programa

s’han dut a terme 30 viatges de familiarització

amb agències de viatges i tour operadors.

Durant el 2001 ha seguit la tendència de

creixement del mercat vacacional de creuers.

La ciutat ha estat origen i destí de bona part

dels creuers que han passat per Barcelona, fet

que confirma que Barcelona és una de les

primeres ciutats de la Mediterrània receptora

de creuers. El nombre de creuers ha estat de

544 amb un total de 654.806 passatgers.

• Productes Turístics: Els resultats dels

productes gestionats per Turisme de

Barcelona han estat els següents:

– Barcelona Card: Targeta de descomptes que

inclou transport públic gratuït i descomptes

en 100 dels llocs més emblemàtics de la

ciutat. Durant l’any 2001 es van vendre

27.137 targetes. 

– El Bus Turístic gestionat per Turisme de

Barcelona conjuntament amb Transports

Municipals ha estat en servei durant tot l’any

2001 sense interrupció. El nombre d’usuaris

ha estat de 983.302, que representa un

creixement del 12,5% respecte al 2000.

– Barcelona Walking Tours: Producte gestionat

per Turisme de Barcelona en col·laboració

amb el Barcelona Guide Bureau, que

consisteix en visites guiades a peu pel Barri

Gòtic de la ciutat tots els dissabtes i

diumenges amb una durada de noranta

minuts. El nombre de participants ha estat

de 4.340.

– Mirador a Colom: A més de la vista amb

l’ascensor, s’ofereix el servei d’informació

turística i venda de productes turístics.

Durant el 2001 ha tingut una afluència de

102.225 visitants. 

– Barcelona Pass: Talonari de descomptes

distribuït exclusivament a través dels

professionals del sector turístic. Durant el

2001 es van vendre 29.033 talonaris. 

– Servei d’Atenció al Turista (SAT). Els Centres

d’informació de Turisme de Barcelona

ofereixen al visitant, a més d’informació de la

ciutat, productes i altres serveis per facilitar

l’estada a la nostra ciutat. Des de l’estiu amb

col·laboració amb la Generalitat, la

Diputació, Autopistes i Àrees funciona un

nou punt d’informació a l’Autopista A7 Àrea

del Montseny. L’any 2001 les oficines de

Turisme han atès un total de 1.006.788

persones que han efectuat 1.271.572

consultes.

Consorci de Turisme de Barcelona
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Dades rellevants Indicadors propis del nivell 

d’activitat 1998 1999 2000 2001

Promoció:

Assistència a fires / work-shops 42 54 37 82

Atenció mitjans de comunicació 828 879 948 984

Fam trips Agents de Viatges / premsa 56 41 58 58

Presentacions Turisme de Barcelona 46 44 54 42

Publicacions:

Publicacions generals 8 8 12 13

Nombre d’exemplars editats 227.700 299.700 219.000 281.000

Llibres guia professionals 2 1 2 0

Nombre d’exemplars editats 15.000 11.500 15.600 0

Nombre publicacions específics 11 17 24 19

Nombre d’exemplars editats 731.100 921.600 1.286.900 1.377.375

Altres publicacions – 2 13 14

Oficines de Turisme:

Nombre de dependències (permanents) 3 3 4 6

Nombre de dependències (estacionals) 3 2 2 3

Nombre total de consultes 799.717 896.812 1.119.091 1.271.572

Mirador a Colon:

Nombre de visitants adults 95.436 68.324 90.120 91.177

Nombre de visitants nens 31.825 9.372 13.376 11.048

Programes i Productes de Turisme de Barcelona

Barcelona Card: targetes venudes 10.218 16.056 23.734 27.137

Barcelona Pass: carnets venuts 37.021 33.672 32.711 29.033

Botigues adherides al Barcelona Shopping Line – 71 130 145

Bus turístic: usuaris 452.232 553.508 875.782 983.302

Central de reserves (pernoctacions) 77.980 97.552 114.915 117.164

Walking tours: visites 1.500 2.381 4.253 4.340

Barcelona Convention Bureau:

Assistència a fires especialitzades 5 5 7 7

Recepció grup de promoció 3 10 15 12

Nombre d’inspeccions 13 14 10 9

Nombre de candidatures 28 23 33 19

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Plantilla 91 93 106 87

Inversió (milers d’euros) 66 90 691 78

Resultat comptable (milers d’euros) 192 24 517 307

Cash-flow (milers d’euros) 373 138 661 511

Consorci de Turisme de Barcelona
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Estats financers a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 1.184

Despeses d’establiment –

Immobilitzat immaterial 72 Venda de publicacions 2.891

Immobilitzat material 1.088 Prestació de serveis 3.786

Immobilitzat financer 24 Subvencions 2.861

Despeses a distribuir – Altres ingressos 18

Actiu circulant 4.105 Total ingressos d’explotació 9.556

Existències 180 Costos

Deutors 3.606

Inversions financ. temporals – Compres 2.380

Tresoreria 319 Personal 2.542

Ajustaments per periodificació – Treballs, subminist. i serveis ext. 3.294

Transports 126

Total actiu 5.289 Subvencions 66

Altres despeses 637

Passiu Provisions 6

Amortitzacions 198

Recursos a llarg termini 2.266

Total costos explot. abans financers 9.249

Patrimoni 1.845

Resultat de l’exercici 307

Subvencions de capital 114 Resultat d’explot. abans financers 307

Ingrs. anticipats per concessions –

Provisions – Ingressos financers 12

Creditors a llarg termini – Despeses financeres 12

Recursos a curt termini 3.023 Resultat d’explotació 307

Creditors financers –

Creditors comercials 2.584 Ingressos extraordinaris 6

Altres creditors 301 Despeses extraordinàries 6

Ajustaments per periodificació 138

Total passiu 5.289 Resultat de l’exercici 307

Consorci de Turisme de Barcelona
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Els estatuts del Consorci de l’Auditori i

l’Orquestra van ésser aprovats l’any 1992 per

l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de

Catalunya. La sessió constitutiva del Consorci

va tenir lloc a l’Auditori el dia 10 de maig de

1994. L’any 1995 va iniciar les seves activitats i

va procedir a la seva organització amb la

creació de l’Entitat Autònoma de l’Orquestra

Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

(EAOBC).

El Consorci té com a finalitats la gestió i

promoció de l’Auditori –concebut com un

equipament de prestació de tot tipus de serveis

relacionats amb la música–; al mateix temps, té

la voluntat de ser un instrument públic per

dinamitzar la vida musical a Catalunya i, per

últim, és el gestor a través de l’EAOBC de

l’Orquestra simfònica de Barcelona i nacional de

Catalunya i s’ocupa de tots els seus aspectes:

musical, administratiu i econòmic.

Com a equipament musical i cívic, l’Auditori ha

arribat al 2001 al tercer any de funcionament i a

l’inici de les obres d’acabament de tot

l’equipament. Als treballs ja iniciats de

construcció de l’Escola Superior de Música de

Catalunya (ESMUC) seguiran en un futur, els del

Museu de la Música i els de la Sala de Cambra.

Aquest fet determinant ha obligat al tancament

de la Sala Polivalent i a un replantejament de

l’activitat de l’Auditori. 

A més dels concerts de tot gènere musical que

han acollit les sales simfònica i polivalent, cal

destacar que a l’Auditori han estat programats

tota mena d’actes culturals i cicles de concerts

presentats per promotors privats. També han

estat organitzades jornades culturals, actes

cívics, conferències, simposis i congressos.

Prop de 345.000 persones han assistit a 274

concerts i 74 actes de diversa índole. 

La temporada Auditori XXI, va arribar a la seva

segona edició. Els concerts, concentrats

bàsicament en aquest primer semestre de l’any,

es distribuïren en 6 cicles diversos. La major

part d’aquests concerts, donat el seu format de

música de cambra, es programaren a la Sala

Polivalent. En l’organització d’aquests concerts,

s’ha comptat amb la col·laboració dels diferents

conservatoris i escoles de música i també amb

els instituts de cultura de la ciutat, amb els

quals es compartí patrocini, difusió dels cicles i

sensibilització del públic envers aquests

gèneres més minoritaris i que no gaudeixen de

cap altra plataforma estable a la ciutat. Cal

remarcar també els diferents homenatges

realitzats als compositors catalans que

celebraven aquell any el 70è aniversari:

Guinjoan, Benguerel i Homs (en aquest cas 95è)

així com el bilbaí Luis de Pablo. Tots els

concerts d’Auditori XXI foren enregistrats per

Radio Nacional de España i per Catalunya

Música.

La vuitena edició del Festival de Músiques

Contemporànies de Barcelona ha estat

organitzada pel Consorci de l’Auditori i

l’Orquestra, amb la col·laboració de

l’Ajuntament de Barcelona-Institut de Cultura de

Barcelona, la Societat General d’Autors i

Editors, el Goethe Institut i el Ministerium für

Wissenschaft, Foschung und Kunst Baden-

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

President: Im. Sr. Joaquim de Nadal i Caparà

Gerent (en funcions): Sr. Andreu Puig i Baron (De 1 de gener a 15 de març de 2001)

Director General: Sr. Joan Oller i Cuartero (a partir del 16 de març de 2001)



211

Württemberg. S’han signat convenis de

col·laboració amb el Centre Artesà

Tradicionàrius, Metrònom, Centre de Cultura

Contemporània de Barcelona, L’Espai de

Música i Dansa de la Generalitat de Catalunya i

el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. El

festival s’ha associat al Festival LEM-Gràcia

Territori Sonor i ha col·laborat amb el Festival

Improvisa i el Cicle Avuimúsica de la Associació

Catalana de Compositors.

El Festival, amb una durada d’un mes i mig, ha

presentat un total de 10 concerts. El 90% dels

concerts han estat estrenes. El conjunt de

concerts ha tingut una ocupació del 75% amb

un total de 3.736 espectadors. A més, s’han

organitzat activitats paral·leles: el Xè Curs Eines

de Creació Musical, a càrrec de Walter

Zimmermann (organitzat pel Goethe Institut Inter

Nationes, Phonos Fundació Privada i

l’Associació Catalana de Compositors) i una

classe magistral de Dave Douglas a l’Escola

Superior de Música de Catalunya, amb una

ocupació ambdues del 100% de les places que

es van oferir, el concert d’Arturo Tamayo al front

de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i

Nacional de Catalunya, la presentació del Grup

Witness de Dave Douglas, Duquende i

l’Ensemble Recherche han estat els punts

culminants d’aquesta edició, sense oblidar les

presentacions destacades de Beñat Achiary i els

germans Artze, Josep Maria Balanya/ Walter

Quintus, Lluís Vidal Trío /Spanish Brass “Luur

Metalls”, Rova Saxophone Quartet, John

Duncan i Barbara Held/ Adolf Alcañiz.

La programació del Servei Educatiu de l’Auditori

per a aquest any 2001, es concretà en tres

cicles: L’Escola va a l’Auditori, dirigit a públic

escolar dels 2 al 16 anys; el Cicle de l’Aula a

l’Auditori: concerts protagonitzats per alumnes

de nivell superior de les escoles de música i

conservatoris de Catalunya; i, els Cicles

familiars: Sessions familiars dels concerts de

Sant Jordi per a nens de 2 a 6 anys, OBC en

família: concerts simfònics a càrrec de L’OBC,

Concerts en Família amb Joves Mestres:

L’Orquestra Barcelona Sinfonietta ens explica

en un taller les obres més conegudes i ens les

interpreten i Vine a sentir l’OBC: Alfons Reverté

al capdavant de l’OBC ens ensenya a escoltar

una orquestra simfònica.

Totes les produccions del Servei Educatiu tenen

elements que complementen el concert, com

ara els dossiers pedagògics per als mestres o

els programes de mà dels concerts, que es

realitzen mitjançant un conveni de col·laboració

amb el Departament de Didàctica Musical de la

Universitat Autònoma de Barcelona.

Paral·lelament, i també com a complement als

concerts, s’ha començat l’edició d’una

col·lecció de discos-conte relacionats amb

cadascun dels concerts.

L’any 2001 ha suposat per l’Orquestra

Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

la plena consolidació de la seva activitat en la

nova seu de l’Auditori. L’adaptació del treball

dels músics a les condicions estructurals de

l’edifici ha estat plena i ha anat cada vegada

més en el bon rendiment del conjunt simfònic,

així com de l’acceptació per part del públic de

la sala amb un increment notable d’espectadors

durant el 2001.

Sens dubte la interpretació de la Simfonia dels

Mil (la Octava de Gustav Mahler), al mes de

gener, va ser l’esdeveniment més important de

l’any. Era un repte artístic perseguit durant força

temps que no s’havia pogut materialitzar per la

manca d’unes condicions adequades d’espai.

La Sala Simfònica, en el seu segon any de

funcionament, havia de ser l’escenari d’aquest

monumental concert que va reunir una OBC

amb 125 músics, vuit corals amb un total de

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
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310 cantaires i vuit solistes tots ells sota la

direcció musical de Salvador Mas. La

interpretació de l’obra va obtenir un

extraordinari èxit per part del públic i de la

crítica; tan és així que va ser considerat pels

mitjans com el gran concert de l’any 2001 a

Barcelona.

Encara en el capítol de la programació, l’any va

aportar l’homenatge a Verdi, amb un concert

protagonitzat per l’OBC i l’Orfeón Donostiarra i

un altre a Joaquin Rodrigo amb una nova

interpretació del popular Concierto de

Aranjuez. El cicle de música d’Espectacle va

permetre continuar sentint les grans bandes

sonores del cinema amb l’atractiu, en alguns

concerts, de comptar amb la direcció dels

mateixos creadors, Elmer Bersntein i Maurice

Jarre. 

La temporada 2001-2002, com ja és habitual va

tenir com a pòrtic, un nova edició del Festival

Mozart sota la direcció de Ton Koopman,

destacada personalitat en la interpretació amb

criteris històrics. Aquest any el Festival va

incloure a la programació obres de Mozart,

Haydn i C.Ph. E. Bach.

Pel que fa als artistes convidats durant l’any

2001 l’OBC va comptar amb figures tan

destacades com els pianistes Radu Lupu, Jean-

Yves Thibaudet, els violinistes Viktoria Mullova,

Franz Peter Zimmermann o la soprano Barbara

Hendricks en aquesta ocasió en un programa

dedicat a Strauss i Mahler. Alguns dels solistes

de l’OBC també van ser presents de forma

destacada en els concerts de la programació de

l’any 2001.

Finalment, ressenyar en el capítol d’estrenes de

l’OBC el Concert per a trombó baix de Joan

Albert Amargós interpretat per Raul García, el

Concert per a tuba de Pere Puértolas,

interpretat per Pablo Manuel Fernández i

l’estrena a Espanya de la guardonada Asyla per

a gran orquestra del britànic Thomas Adès.

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
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Dades rellevants

Indicadors propis del nivell d’activitat

Orquestra Simfònica de Bcn i 

Nacional de Catalunya 1998 1999 2000 2001

Concerts simfònics

Concerts de Temporada OBC 75 76 70 70

Festival Mozart. Concerts Simfònics 4 4 4 5

Concerts Fora de Temporada 19 18 19 17

Concerts Escolars 9 9 9 7

Nombre total de concerts simfònics 107 107 102 99

Assaigs generals amb públic 25 25 25 8

Retransmissions Ràdio 66 67 67 60

Retransmissions Televisió 3 1 3 1

Enregistraments discogràfics

Discos editats durant l’any 4 17 3

Discos enregistrats 4 5 3

Concerts de Cambra

Solistes de l’OBC (***) 18 9 14 –

Festival Mozart. 4 4 2 –

Altres fora de temporada 5 6 3 11

Nombre total de concerts de cambra 27 19 19 11

Retransmissions Ràdio Concerts de Cambra 23 10 12 –

Dades d’assistència i ocupació

Promig espectadors. Temporada OBC i Festival Mozart 1.739 1.734 1.684 1.856

Percentatge ocupació. Temporada OBC i Festival Mozart (*) 89,9% 82% 78% 84%

Abonaments. Temporada OBC i Festival Mozart 9.018 8.794 8.526 9.182

Espectadors Temporada Solistes de l’OBC (**) 7.200 3.124 1.804 No s’ha fet

Percentatge ocupació. Temporada Solistes de l’OBC (**) 100% 64% 34% No s’ha fet

L’Auditori. Concerts i actes diversos 2000 2001

Sala simfònica

Concerts 202 215

Assistents 280.424 311.117

Sala polivalent (****)

Concerts 152 59

Assistents 40.666 13.246

Total concerts 354 274

Total assistents 321.090 324.363

Actes amb públic 79 74

Assistents 57.738 19.792

Totals 433 348

Assistents 378.828 344.155
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Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 2000 2001

Cicles d’Auditori XXI 

Cicles – 6

Concerts 64 35

Retransmissions de ràdio 64 35

Espectadors 34.421 16.358

Promig d’espectadors 538 467

Percentatge d’ocupació 68% 67%

Festival de Músiques Contemporànies de Bcn (FMCB) 

Concerts 12 10

Retransmissions de ràdio 12 9

Espectadors 3.211 3.736

Promig d’espectadors 268 374

Percentatge d’ocupació 55% 75%

Servei educatiu de l’Auditori

Cicles 3 4

Espectacles 6 7

Concerts 63 69

Discos editats – 5

Espectadors 24.982 48.744

Promig d’espectadors 397 706

Percentatge d’ocupació 83% 87%

Indicadors generals del nivell d’activitat 1998 1999 2000 2001

Grup Consorci i Orquestra

Plantilla 116 133 150 151

Plantilla Consorci 13 28 43 44

Plantilla EAOBC 103 106 107 107

Inversió (milers d’euros) 9.700 8.348 4.177 139

Resultat comptable (milers d’euros) (373) 3.678 (1.761) (1.190)

(*) Cal tenir en compte que el percentatge d’ocupació està en funció de l’aforament i que aquest ha augmentat a

l’Auditori.

(**) A partir de la temporada 1999-2000 els concerts de Solistes de l’OBC han passat a ser de pagament. Des de l’abril

de 1999 també ha augmentat l’aforament en passar del Saló de Cent de l’Ajuntament a la Sala Polivalent de l’Audi-

tori.

(***) A partir de la temporada 2000-2001 no s’han fet concerts de temporada de Solistes de l’OBC.

(****) La Sala Polivalent únicament va tenir activitat de gener a juliol, a causa de les obres de construcció de l’escola

Superior de Música de Catalunya (ESMUC).
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Estats financers consolidats a 31 de desembre de 2001 (milers d’euros)

Balanç Compte de pèrdues i guanys

Actiu Ingressos

Actiu fix 48.784

Despeses d’establiment – Vendes de serveis 4.165

Immobilitzat immaterial 6 Transf. program. i per serveis Ajt. 3.666

Immobilitzat material 48.772 Transf. altres entitats 3.895

Immobilitzat financer Altres ingressos 48

Immobilitzat en curs 6

Deutors a llarg termini –

Despeses a distribuir –

Total ingressos d’explotació 11.774

Actiu circulant 1.557

Existències – Costos

Deutors 1.316

Inversions financ. temporals – Compres –

Tresoreria 96 Personal 6.876

Ajustaments per periodificació 145 Treballs, subminist. i serveis ext. 3.744

Subvencions –

Total actiu 50.341 Altres despeses 1.322

Provisions 433

Passiu Amortitzacions 1.148

Recursos a llarg termini 45.828 Total costos explot. abans financers 15.523

Patrimoni 3.858

Resultat de l’exercici (1.190)

Subvencions de capital 42.601 Resultat d’explot. abans financers (1.749)

Ingrs. anticipats per concessions –

Provisions 559 Ingressos financers 42

Creditors a llarg termini – Despeses financeres 162

Recursos a curt termini 4.513

Resultat d’explotació (1.869)

Creditors financers 234

Creditors comercials – Ingressos extraordinaris 1.112

Altres creditors 2.470 Despeses extraordinàries 433

Ajustaments per periodificació 1.809

Total passiu 50.341 Resultat de l’exercici (1.190)
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