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1.303,89
persones a l’equip humà 

88,7 %
plantilla amb contracte indefinit 

–0,53 %
bretxa salarial entre  
homes i dones 

+ de 450
persones que teletreballen 

1.400
persones formades en 
sensibilització i prevenció 
davant la COVID-19

16.693
residus evitats amb  
projectes d’economia circular 

70 %
energia provinent de fonts 
renovables 

–46 %
reducció de consum en l’ús  
de la flota de vehicles de B:SM 

42
projectes de recerca i 
conservació de biodiversitat  
al Zoo de Barcelona 

79.228.291,26 €
import net de la xifra de negoci 

–25.591.708,87 €
resultat de l’exercici 

567
contractes amb  
empreses proveïdores 

66,18 %
empreses proveïdores  
provinents de la província  
de Barcelona 

3.671.695 € 
import acumulat per modificacions 
contractuals arran de la COVID-19

+ 47.000.000 
experiències
 
 
Certificacions Global Safe 
Site i Safe Tourism Certified, 
certificats que avalen el 
compliment de mesures de 
seguretat 

365
agraïments per les mesures 
durant la COVID-19 

+ 3.500.000
experiències digitals de 
mobilitat a través de l’aplicació 
Smou

Sostenibilitat 
social

Sostenibilitat 
ambiental

Sostenibilitat 
econòmica

EL VALOR DE LES 
PERSONES B:SM

EXPERIÈNCIES DE QUALITAT 
PER A LA CIUTADANIA

IMPACTE POSITIU EN EL 
MEDI AMBIENT

SOLIDESA EN ELS 
RESULTATS ECONÒMICS
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102-14

Benvolguts i benvolgudes,

La missió de Barcelona Serveis Munici-
pals és millorar la qualitat de vida de les 
persones generant experiències positives 
per construir una Barcelona saludable i 
capdavantera, un objectiu que, durant l’any 
2020, hem materialitzat de forma més 
visible que mai. Durant aquest any, marcat 
per la pandèmia generada per la COVID-19, 
a B:SM hem demostrat la vocació de servei 
públic que ens caracteritza a través de 
totes les accions.

Com a mostra de la nostra adaptació, al 
juny es va procedir a la revisió del Pla Estra-
tègic 2020-2023, amb una renovació dels 
objectius globals de B:SM, que marcaran 
el nostre present i futur. Aquest canvi d’es-
tratègia ve donat per la situació de context 
en què ens trobem i segueix mantenint el 
nostre compromís amb l’Agenda 2030, la 
qual integrem en totes les nostres accions 
amb l’objectiu d’aconseguir una Barcelo-
na més sostenible i respectuosa amb el 
planeta i les persones. Així mateix, B:SM és 
signatària dels principis del Pacte Mundial 
de les Nacions Unides.

A B:SM som i serem una part important 
d’una Barcelona que, un cop més, ha 
demostrat un esperit i uns valors excepcio-
nals, valors que han fet que, en moments 
clau, les energies col·lectives es mobilitzin 
pel bé comú. Hem treballat cada dia per 

construir la Barcelona saludable i cap-
davantera que volem, ja sigui mantenint 
moltes de les nostres activitats per tal de 
garantir la prestació dels serveis essen-
cials, o reconvertint moltes de les experièn-
cies per tal d’adaptar-les i preservar la salut 
de totes les persones. 

Compartim amb tots vosaltres la present 
Memòria de sostenibilitat, que resumeix 
aquest any de canvis i transformacions així 
com la nostra resposta davant la pandè-
mia, on els nostres valors de compromís, 
excel·lència, proactivitat, cooperació i 
integritat ens han servit en tot moment 
com a guia. 

En la línia estratègica de «Ciutadania i 
clientela», hem garantit més de 47 milions 
d’experiències positives i amb valor, gràcies 
a l’escolta activa. A més, amb els nostres 
valors de proactivitat i excel·lència, hem 
seguit desenvolupant els nostres serveis, 
adaptant-nos en tot moment a les neces-
sitats canviants que requeria el context 
sanitari de la ciutat. 

Durant aquest any, hem continuat contri-
buint a la mobilitat sostenible i segura amb 
la integració de tots els serveis de trans-
port a través de l’aplicació Smou i l’aposta 
per l’electromobilitat, i hem treballat per 
garantir un turisme sostenible i respon-
sable i les experiències segures en tota 
l’oferta cultural i educativa. També ha estat 

l’any en què hem assumit la gestió del Port 
Olímpic de Barcelona, que esdevindrà un 
nou espai de ciutat integrat a la quotidiani-
tat ciutadana. 

En la línia de «Persones», hem treballat 
entre tot l’equip de B:SM amb la màxima 
cooperació i compromís per garantir els 
serveis necessaris durant la pandèmia, po-
tenciant la comunicació per mitjà de nous 
canals. També hem establert diferents me-
sures per preservar al màxim la salut i el be-
nestar de totes les persones que treballen 
a la nostra organització. En aquest context, 
hem fet una aposta per la seguretat, i hem 
aconseguit ser la primera empresa muni-
cipal en aconseguir la certificació Global 
Safe Site en matèria d’higiene i seguretat. A 
més, ha estat l’any en què hem potenciat la 
plataforma Campus B:SM, cosa que ens ha 
permès apostar encara més per la formació 
personal i professional i l’empoderament de 
les persones.

En la línia de «Processos», a B:SM ens hem 
adaptat a un nou context de digitalització 
segura, tant pel que fa a la innovació dels 
nostres serveis com a la garantia d’una ac-
cessibilitat digital universal per al personal. 

A més, hem continuat el nostre treball 
actiu en la conservació i la divulgació am-
biental gràcies a la col·laboració amb uni-
versitats i centres de recerca, que ens han 
permès iniciar nous projectes de recerca 

per a la conservació de la biodiversitat del 
Zoo de Barcelona.

En la línia estratègica de «Finances», s’han 
pres les mesures adients coordinades amb 
l’Ajuntament i les autoritats sanitàries, amb 
l’objectiu de preservar la salut pública de 
les persones usuàries i el personal, garantir 
la prestació dels serveis essencials per a la 
ciutadania i contribuir a la recuperació de 
l’activitat econòmica, cultural i de lleure de 
la ciutat. Per fer front als nous reptes, s’han 
adoptat una sèrie de mesures complemen-
tàries per mitigar l’impacte que la pandèmia 
ha generat als ingressos de la companyia. 

Aquesta memòria, que compartim amb 
totes les parts interessades, és una mostra 
del nostre compromís amb la ciutat, amb 
les persones que l’habiten i amb l’entorn que 
l’envolta. És un pas més en el nostre gran 
projecte de fer de Barcelona una ciutat 
saludable i capdavantera. Per aquest motiu, 
perquè concebem aquest informe com un 
diàleg amb tots vosaltres, totes les aporta-
cions i experiències seran benvingudes. 

 

Marta Labata i Salvador 
Directora general de Barcelona  

de Serveis Municipals
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El nostre suport  
durant la COVID-19
Durant el 2020, i en el context de pandè-
mia derivat de la COVID-19, les diferents 
unitats i direccions de B:SM hem treballat 
de forma incansable per seguir al costat de 
la ciutadania, incidint en la nostra missió de 
millorar la qualitat de vida de les perso-
nes. La vocació de servei públic que ens 
caracteritza ha fet que ens adaptem i ens 
renovem, amb el ferm objectiu de continuar 
oferint experiències de qualitat a través de 
totes les nostres activitats i serveis, tant 
durant la pandèmia com després d’aquesta.

Des de l’inici de la pandèmia, a B:SM hem 
pres mesures organitzatives, de prevenció 
i de protecció orientades a fer possible la 
prestació dels serveis essencials requerits 
i alhora tenir la màxima cura de la salut de 
les persones que hi treballem, evidenciant 
els nostres valors i vocació de servei públic, 
sempre seguint les indicacions emeses per 
part de les autoritats sanitàries, així com 
la Comissió de Seguiment amb relació a la 
COVID-19 de l’Ajuntament de Barcelona, per 
tal de contenir l’expansió del virus. 

ANELLA OLÍMPICA

Al març es van suspendre o 
ajornar els actes previstos 
a l’Anella Olímpica. 

Un cop es van reobrir els 
espais, va ser un dels pols 
clau en la celebració d’actes 
musicals, com el Cruïlla XXS.

PARC DEL FÒRUM

Després de tancar al març, 
el Parc del Fòrum va reobrir 
les portes al públic al maig 
i es va convertir en el punt 
de confluència per a la 
pràctica esportiva i els 
passejos pel litoral durant 
la fase de desconfinament. 

Amb la reobertura de 
l’espai, s’hi van acollir di-
ferents activitats de caire 
musical i esportiu, com les 
Nits del Fòrum o la Cursa 
de la Mercè. 

PARK GÜELL

Quan va tornar a obrir, el 
Park Güell va facilitar el 
passeig al veïnat, la pràctica 
esportiva i l’optimització de 
la connectivitat de la zona i 
la generació d’experiències 
culturals, com diversos con-
certs de petit format. 

Al maig, es va adherir al 
certificat Biosphere, ator-
gat per l’Institut de Turisme 
Responsable, que acredita 
les bones pràctiques en 
turisme responsable i 
sostenible de l’activitat, 
i garanteix un equilibri 
econòmic, sociocultural i 
mediambiental per tenir 
cura de l’entorn.

ZOO

Malgrat el tancament del 
Zoo per als visitants al 
març, el personal va garantir 
en tot moment el benestar i 
la cura dels animals.

Amb la reobertura al públic, 
cal destacar l’èxit dels 
casals d’estiu, amb més de 
500 nens i nenes inscrits 
que van adquirir els valors 
de respecte per la naturale-
sa en un entorn completa-
ment segur.

MODIFICACIONS EN LES EXPERIÈNCIES DE 
LLEURE, CULTURA I EDUCACIÓ
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AREA

L’AREA es va adaptar a la 
situació excepcional, para-
litzant les sancions per l’ús 
de les places d’Àrea Verda, 
Àrea Blava i residents, i 
aturant el canvi de costat 
en l’estacionament a la via 
pública. D’aquesta manera, 
es facilitava la mobilitat de 
les persones que necessi-
taven fer desplaçaments 
autoritzats, especialment 
els serveis essencials, i 
s’evitava el desplaçament 
dels barcelonins i barceloni-
nes durant el confinament.

AGENTS CÍVICS

Els Agents Cívics es van in-
corporar al grup de personal 
municipal que prestava ser-
vei a la ciutadania garantint 
les mesures sanitàries en 
relació amb la mobilitat. 

Tenia la missió de garan-
tir que es complien les 
mesures de confinament i 
controlar les distàncies de 
seguretat, i donava servei  
a les escoles i els entorns. 

APARCAMENTS B:SM

Als Aparcaments B:SM, 
especialment els que es 
troben al perímetre dels 
centres sanitaris i als hos-
pitals, es va activar un pla 
específic per facilitar l’apar-
cament i l’accés gratuït del 
personal sanitari autoritzat.

A més, es va oferir als usua-
ris i usuàries la possibilitat 
de sol·licitar baixes tem-
porals sense cost en el cas 
que no tinguessin el vehicle 
a l’aparcament.

També es van oferir noves 
modalitats d’estacionament 
adaptades a les noves ne-
cessitats de la ciutadania.

CONTRIBUCIÓ A LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE DE LA CIUTAT
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ESTACIONS 
BARCELONA NORD I 
FABRA I PUIG

A les estacions de Barce-
lona Nord i de Fabra i Puig 
es va reduir el nombre d’ex-
pedicions, oferint serveis 
mínims per adaptar-se a les 
mesures decretades per 
l’estat d’alarma. 

A la vegada, es van fer les 
adaptacions necessàries 
als contractes amb les 
companyies de transport 
i amb la resta dels serveis 
per garantir el servei es-
sencial a la ciutadania.

Així mateix, es van can-
cel·lar les expedicions 
internacionals al 100 % pel 
tancament de fronteres.

BICING

Malgrat el tancament, es 
va suspendre el servei de 
Bicing. Durant el temps 
de suspensió, els abona-
ments de les persones 
usuàries es van perllongar 
de forma automàtica.

En la represa de l’activitat, 
amb l’objectiu de descon-
gestionar el transport 
públic, es van revisar i 
desinfectar les bicicletes.

GRUA MUNICIPAL

Les activitats de la Grua es 
van mantenir operatives 
amb serveis mínims.

Es van equipar amb una 
mampara de poliuretà per 
minimitzar el risc de conta-
gis de COVID-19. A més, es 
va aturar el cobrament de 
la taxa d’estada als dipòsits 
a nous vehicles. 

Es va col·laborar en el 
moviment de vehicles per 
a la creació de nous carrils 
bici, l’ampliació de voreres 
i l’ampliació de terrasses 
per a la restauració, amb 
l’objectiu de fer més segu-
ra la circulació de vianants 
i bicicletes.
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DISPOSICIÓ I COL·LABORACIÓ  
DE LES PERSONES B:SM

Davant del tancament total o parcial de les 
nostres activitats, B:SM es va comprome-
tre a mantenir les condicions laborals del 
seu personal, intensificant la interlocució 
amb la representació social i tramitant 
dos ERTO que han garantit l’ocupació de la 
plantilla, les condicions laborals i la totalitat 
del salari.

Es va adaptar el model de governança amb la 
constitució del comitè de crisi per a la presa 
de decisions urgents amb l’objectiu de ga-
rantir la continuïtat de les operacions i pre-
servar la salut dels equips i de la ciutadania. 
Es van elaborar plans de contingència i es 
van establir canals formals de comunicació 
amb un comitè de direcció diari i en coordi-
nació plena amb els comitès d’empresa.

Totes les persones que formen part de 
B:SM han treballat amb un alt grau de com-
promís i adaptació, reorganitzant serveis i 
equips i col·laborant amb les diferents parts 
interessades.

A tot l’equip humà de B:SM se li van propor-
cionar els recursos necessaris per ampliar 
la capacitat de xarxa per a l’accés remot, es 
van implantar noves eines de treball col·la-
boratiu, es van implantar mesures addicio-
nals de seguretat i es va posar en marxa un 
servei de suport als usuaris i usuàries que 
es trobaven en situació de teletreball.

Es van incorporar nous cursos al Campus 
B:SM, amb continguts relacionats amb l’ad-
quisició de nous coneixements i desenvolu-
pament personal.

En l’aposta pel desenvolupament professio-
nal i personal, a causa de la pandèmia s’ha 
impulsat encara més el Campus B:SM com 
a plataforma d’autoaprenentatge al servei 
de l’aprenentatge continu. 

S’han creat nous continguts i blocs for-
matius, renovant-los amb temes d’interès 
i ampliant l’oferta formativa a través de 
píndoles en línia, seminaris web en directe 
i reconvertint accions formatives presen-
cials en altres formats.

Davant les circumstàncies excepcionals, es 
van crear nous de canals de comunicació, 
especialment dissenyats per a la plantilla, 
amb l’objectiu de donar suport i acom-
panyar en els tràmits en línia que s’han de 
presentar davant de l’Administració pública.

Es va posar èmfasi en l’acompanyament de 
les persones gràcies a l’ampliació dels ca-
nals de comunicació amb la plantilla i amb 
els representants legals del personal, es 
van adaptar els permisos retribuïts i es van 
fer tots els tràmits necessaris per garantir 
la totalitat dels salaris i facilitar les gestions 
amb organismes oficials.

Per mitjà de la plataforma de participació 
CREA, el personal ha pogut proposar  
idees per adaptar els serveis de B:SM  
a la nova situació.
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BARCELONA  
DES DE CASA

Durant els mesos de 
confinament, ens vam unir 
a la campanya «Barcelona 
des de casa», posant a 
disposició de la ciutadania 
contingut cultural i edu-
catiu. L’objectiu principal 
va ser que, mitjançant les 
iniciatives comunitàries i 
el coneixement col·lectiu, 
es rebaixés la soledat d’al-
gunes persones i s’oferissin 
continguts educatius i 
interactius.

BCN SAFE CITY

B:SM va incorporar el 
projecte BCN Safe City 
amb l’objectiu de garantir 
mesures d’higiene i salut 
per oferir confiança i segu-
retat als espais de la ciutat, 
i que totes les activitats, 
establiments i serveis 
relacionats amb el turisme 
i els visitants estiguessin 
preparats per donar segu-
retat, establint un canal 
d’informació, transmetent 
confiança i seguretat al 
visitant i afavorint un clima 
de transparència.

En aquest sentit, B:SM va 
ser la primera empresa mu-
nicipal de tot l’Estat espa-
nyol que va aconseguir, per 
a tots els centres de treball, 

Durant l’estat d’alarma, 
es van paralitzar gairebé 
totes les activitats i es 
va informar de forma 
continuada sobre 
l’evolució de cadascuna 
de les modificacions. 

L’any 2020 ens impulsa, 
més que mai, a construir 
una Barcelona saludable 
i capdavantera. 

la certificació Global Safe 
Site, atorgada per Bureau 
Veritas, que assegura el 
compliment estricte de les 
mesures higièniques i de 
seguretat derivades de la 
situació sanitària actual i 
garanteix la màxima segu-
retat per al personal i per a 
les persones usuàries.

A més, el Park Güell i el Zoo 
de Barcelona van obtenir 
el segell Safe Tourism 
Certified, un distintiu creat 
per l’Institut de Qualitat Tu-
rística Espanyola (ICTE) que 
certifica els espais turístics 
que implanten amb èxit els 
protocols establerts per 
l’ICTE en matèria de segu-
retat, prevenció i higiene. 

AL COSTAT DE  
LA CIUTADANIA 
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B:SM
102-1, 102-2

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és 
una empresa pública de l’Ajuntament de 
Barcelona amb el propòsit de millorar la 
qualitat de vida de les persones generant 
experiències positives per construir una 
Barcelona saludable i capdavantera.

102-4

Les nostres activitats impacten al 100 % 
en el desenvolupament local a la ciutat de 
Barcelona. Així mateix, del diàleg amb els 
nostres grups d’interès se’n desprenen 
accions indirectes que impacten en les 
poblacions veïnes.

B:SM treballa amb 
l’objectiu de contribuir 
al desenvolupament de 
Barcelona i a la millora de 
la qualitat de vida de la 
ciutadania.

102-5

Barcelona de Serveis Municipals, SA, socie-
tat dominant del Grup Barcelona de Serveis 
Municipals, va ser constituïda el 19 de juliol 
de 1982 per l’Ajuntament de Barcelona sota 
la denominació Societat Privada Municipal 
d’Aparcaments, SA. De duració indefini-
da, té naturalesa de societat mercantil 
municipal unipersonal i la consideració de 
mitjà propi i descentralització funcional de 
l’Ajuntament de Barcelona.

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

102-3

Actualment, les oficines corporatives de 
B:SM es troben al carrer de Calàbria, 66  
de Barcelona.

102-16

Missió 
Millorar la qualitat de vida de les 
persones generant experiències 
positives per construir una Bar-
celona saludable i capdavantera. 
 

Visió 
Ser una empresa de referència 
en la gestió pública de serveis 
de valor afegit de la qual tots i 
totes ens sentim orgullosos i 
orgulloses. 

Valors
• Compromís
• Excel·lència
• Proactivitat
• Cooperació
• Integritat
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ACTIVITATS PER A UNA 
BARCELONA SALUDABLE  
I CAPDAVANTERA 

102-6

Actualment, les activitats i els serveis que 
gestiona B:SM són diversos: inclouen des 
d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins 
a la gestió d’instal·lacions de referència 
dedicades al lleure. 

La finalitat de la societat és centralitzar 
i racionalitzar determinades activitats 
municipals, que podrà desenvolupar direc-
tament o participant en altres societats 
o entitats. Amb aquesta finalitat, consti-
tueixen l’objecte social de la societat les 
activitats següents:

a) La participació en el capital d’altres societats o entitats vinculades a 
la realització directa o indirecta d’activitats municipals de contingut 
econòmic, amb l’autorització expressa i l’aprovació prèvia dels estatuts de 
l’Ajuntament de Barcelona. També l’administració, la gestió i l’explotació 
d’aquelles participacions i la seva transmissió, venda, permuta o la forma-
lització de qualsevol altre acte jurídic que impliqui l’exercici dels drets que 
hi estan incorporats. La prestació de tota classe de serveis relacionats 
amb l’administració, la gestió i l’explotació d’aquestes societats o entitats, 
com ara l’assessorament estratègic, els controls de gestió i pressupostari, 
l’assessorament legal o comptable, i la gestió de recursos humans.

b) El desenvolupament, directament o a través de la participació en altres 
societats o entitats que treballin en matèries connexes, complemen-
tàries o accessòries, de les activitats municipals que li han estat o li 
siguin encomanades per l’Ajuntament de Barcelona, amb el compliment 
previ dels requisits legalment exigibles.

c) La dinamització i la gestió d’activitats lúdiques, turístiques, de centres 
de convencions i congressos, en general, d’acord amb els encàrrecs 
concrets que li facin els òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona.

d) La gestió i la promoció de productes i serveis basats en l’aplicació de les 
tecnologies de la informació, tant de la mateixa societat, com per encàrrec 
de l’Ajuntament de Barcelona.

e) Barcelona de Serveis Municipals, SA, té la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats controlades, 
directament o indirectament, per l’Ajuntament que no tinguin participa-
ció directa de capital privat, i resta obligada a executar els encàrrecs que 
aquestes entitats li confereixin, de conformitat amb el règim dels encàrrecs 
a mitjans propis establert a la normativa de contractació del sector públic. 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, no pot participar en les licitacions 
públiques convocades per les entitats de qui tingui la consideració de mitjà 
propi, sens perjudici que quan no concorri cap licitador se li pugui encarre-
gar l’execució de la prestació objecte de les licitacions referides.
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ACTIVITATS

Les àrees d’activitat que B:SM té encomana-
des són de tipus, dimensions i clientela molt 
diversos.

ANELLA OLÍMPICA

La divisió de l’Anella Olímpi-
ca té la missió de contribuir 
a la dinamització de Barce-
lona, gestionant instal·la-
cions polivalents municipals 
i oferint a la ciutadania 
espectacles de qualitat i, a 
les persones promotores, 
la millor opció per celebrar 
els seus actes. Així doncs, 
gestiona les instal·lacions 
olímpiques del Palau Sant 
Jordi, l’Estadi Olímpic i 
l’Esplanada Olímpica.

49
actes

24
actes adaptats  
a la COVID-19

PARC DEL FÒRUM

La divisió del Parc del 
Fòrum té l’encàrrec de ges-
tionar els espais del parc 
amb la màxima eficiència a 
través del coneixement del 
sector, de l’entorn, de la ciu-
tat i les seves necessitats, 
amb la finalitat d’aconseguir 
la satisfacció de les expec-
tatives de la ciutadania, la 
clientela, les organitzacions 
i l’Ajuntament.

53
actes 

48
actes adaptats a la 
COVID-19

PARC DE MONTJUÏC

La unitat del Parc de Mont-
juïc té la missió de gestionar 
els espais del parc amb la 
màxima eficiència, per mitjà 
del coneixement de l’entorn 
i les seves necessitats, amb 
la finalitat d’aconseguir la 
satisfacció de les expec-
tatives dels ciutadans, la 
clientela, les organitzacions 
i l’Ajuntament.

290
expedients tancats

CULTURA, LLEURE, EDUCACIÓ, NATURA I ESPORT

AGENTS CÍVICS

Els Agents Cívics tenen 
l’objectiu de millorar el ci-
visme, la convivència veïnal 
i el respecte a l’ordenament 
municipal. 

L’equip d’agents promou 
el civisme informant, però 
no disposa de capacitat 
coercitiva, tot i que pot ad-
vertir i requerir els visitants 
i residents que tinguin un 
comportament cívic.

180.000
actuacions d’Agents 
Cívics al carrer

A l’abril de 2020, B:SM va 
assumir la gestió del Port 
Olímpic de Barcelona, amb 
l’objectiu d’apropar la nàutica 
i els esports nàutics a la 
ciutadania, dotar-los d’una 
oferta gastronòmica vinculada 
al Mediterrani i desenvolupar 
l’economia blava, on la vida 
marítima de la ciutat tingui un 
punt de trobada.

A més, B:SM duu a terme la supervisió de la ges-
tió de diferents societats participades (vegeu la 
secció «Participació en societats diverses»). 

Aquesta diversitat de serveis prestats implica la 
necessitat d’un gran coneixement i especialitza-
ció en la gestió dels negocis, així com dotar-se 
d’uns serveis de caràcter corporatiu capaços 
d’absorbir els canvis (en dimensió i tipus) que 
aquesta diversificació significa. Aquest fet 
requereix una gran coordinació entre les dues 
estructures de gestió, les divisions de negoci i 
les corporatives de B:SM.
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MOBILITAT I CURA DE L’ESPAI PÚBLIC

APARCAMENTS

La Xarxa d‘Aparcaments 
Municipals treballa amb la 
missió de contribuir a la 
millora de les polítiques de 
mobilitat sostenible, reduint 
desplaçaments i alleugerint 
el trànsit en superfície, amb 
la gestió de més de 40 apar-
caments i més de 13.000 
places d’estacionament a 
Barcelona per a tot tipus de 
vehicles i flotes.

13.000
serveis especials per 
a personal sanitari 
durant la pandèmia

ESTACIONS I ZONA BUS

Les estacions d’autobusos de Barcelona 
Nord i Fabra i Puig són el nucli central d’arri-
bada i sortida d’autobusos a la ciutat. Barce-
lona-Nord connecta la ciutat amb diferents 
punts del territori català, de l’Estat i del món, 
mentre que Fabra i Puig és l’intercanviador 
de rodalies, metro i autobús que connecta la 
ciutat de Barcelona.

La Zona Bus inclou zones d’estacionament 
exclusives per a autocars turístics properes 
als punts amb més atractius de la ciutat de 
Barcelona. Aquests espais exclusius fan 
més fàcil l’ordenació de l’estacionament i les 
parades, i faciliten la feina dels professio-
nals d’aquest sector. El web de la Zona Bus 
proporciona informació detallada d’aquestes 
zones, així com informació rellevant que pot 
afectar els autocars turístics que visiten la 
ciutat.

1.000.000
viatgers 

60.000
expedicions

PORT OLÍMPIC

El Port Olímpic és una apos-
ta ferma de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la transfor-
mació del litoral barceloní, 
amb la visió que reneixi 
com un nou espai de ciutat, 
s’integri en la quotidianitat 
ciutadana i sigui un lloc de 
referència de contacte del 
mar amb la ciutat.

NOVA
activitat de B:SM

ZOO

El Zoo de Barcelona té l’ob-
jectiu de convertir-se per al 
col·lectiu de famílies en una 
alternativa d’oci amb un alt 
valor afegit i consolidar-se 
com una bona oportunitat 
de lleure educativa, emo-
cionant i econòmica (valors, 
experiència i coneixement) 
per a tota la família. És un 
parc solidari i compromès 
amb la societat que desen-
volupa una política sostin-
guda i creixent d’accions 
socials.

275.000
experiències 

+ 22 %
socis i sòcies del Zoo

CULTURA, LLEURE, EDUCACIÓ, NATURA I ESPORT

PARK GÜELL

La unitat del Park Güell 
vetlla per mantenir el model 
de gestió adequat per a un 
espai designat com a Patri-
moni de la Humanitat per la 
UNESCO. En aquest sentit, 
es fa una gestió responsa-
ble, a partir d’un model de 
turisme sostenible, regulant 
l’accés a la zona monu-
mental del parc i garantint 
l’oci i el lleure al veïnat i les 
persones usuàries, i a la 
vegada s’ofereix una visita 
de qualitat a tothom qui el 
visiti.

960.000
experiències 

1.400
persones assistents  
a visites guiades
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AREA

La unitat de l’AREA treballa 
la gestió de l’estacionament 
regulat en superfície (Àrea 
Blava i Àrea Verda) de tota 
la ciutat de Barcelona, 
amb la missió d’optimitzar 
l’espai d’estacionament a la 
via pública i contribuir a la 
mobilitat sostenible de la 
ciutat ajudant a la reducció 
d’emissions.

9.558
places noves als barris 

2.076
nous parquímetres

BICING

La unitat del Bicing gestio-
na el sistema de bicicleta 
compartida de Barcelona. 
És un dels millors sistemes 
del món per la seva oferta 
i la qualitat del servei. Ha 
estat pioner en la instal·la-
ció d’un sistema híbrid i la 
implantació de millores 
en favor de la mobilitat 
sostenible.

+ de 97
estacions noves 

128.307
persones abonades

GRUA MUNICIPAL

El servei de Grua Municipal 
facilita la mobilitat i la segu-
retat del trànsit a la ciutat, 
un repartiment equitatiu de 
l’espai públic, assegurant 
una ciutat més ordenada, 
segura, eficient i sostenible, 
i exerceix un paper clau en 
el control de la indiscipli-
na viària i la prestació de 
serveis de trasllat i retirada 
de vehicles.

3.000
serveis especials 
durant la COVID-19
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REPTES I ASSOLIMENTS PER ACTIVITATS DURANT EL 2020

A continuació, es destaca la descripció dels reptes de 2020 per a cadascuna de les activi-
tats, així com la informació de l’estat de l’assoliment: complet, parcial o nul.

Assoliment complet Assoliment parcial No assoliment Repte 2020 La justificació del grau d’assoliment

SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

AGENTS CÍVICS Continuar treballant l’escolta activa amb la clientela interna 
(GUB), el districte i els responsables de les oficines d’atenció 
a la ciutadania (OAC).
S’ha mantingut la comunicació amb GUB i OAC, com a mínim 
setmanalment.

Tenir en compte les aportacions de la ciutadania i de l’equip 
d’agents cívics.
També s’han preparat i desenvolupat els nous serveis de 
manera ràpida i eficient, amb una reestructuració del servei a 
causa de la COVID-19.

Consolidar l’eina de treball Teams i obrir nous canals de 
comunicació.
Hem fet un ús altament actiu de l’eina Teams, sobretot en la 
comunicació amb l’equip.

Avaluar i analitzar els beneficis obtinguts amb el trasllat de la 
unitat al nou centre base de Provença.
Amb el trasllat de tots els agents al centre base del carrer 
Provença, hem aconseguit reduir la despesa de consum que 
suposava tenir dos centres base diferents.
A més, s’ha reduït l’impacte ambiental per transport pel fet de 
tenir les zones més properes a base.

Aconseguir la renovació de l’encàrrec d’Agents Cívics i 
mantenir-ne la sostenibilitat econòmica. 
S’ha aconseguit renovar l’encàrrec d’Agents Cívics, tot i la 
situació d’aquest any. 

Reduir el nombre d’agents cívics al Parc de Montjuïc 
mantenint la qualitat del servei.
S’ha reduït a 4 el nombre d’agents cívics destinats al Parc de 
Montjuïc, tot mantenint el mateix grau de qualitat.

ANELLA 
OLÍMPICA

Consolidar el Pla Estratègic de l’Anella.
L’impacte de la COVID-19 no ha permès assolir el 100 % de les 
activitats previstes en el Pla Estratègic, com el «Vine a córrer 
a l’Estadi» de manera periòdica o l’activitat STEAM. A més, s’ha 
readaptat per al desenvolupament d’activitats adaptades a la 
COVID-19, amb la creació de nous protocols de seguretat.

Implantar i consolidar el protocol «No callem», del Programa 
contra les agressions i assetjaments sexuals en espais d’oci 
nocturn a les nostres instal·lacions.
Hem celebrat un concert solidari al SJC amb l’AFANOC, posant 
en valor les mesures de prevenció i seguretat per celebrar 
concerts segurs.

Continuar treballant amb els proveïdors, promotors i el públic 
assistent per aconseguir que, en els actes, la recollida de 
residus sigui majoritàriament selectiva per reduir el rebuig.
S’ha assolit el repte mitjançant les intervencions practicades a 
la cuina del Palau Sant Jordi.
S’ha estalviat energia mitjançant la limitació de recirculació 
d’aigua calenta sanitària i la substitució per tecnologia LED.
S’han gestionat de forma sostenible els residus, incorporant un 
separador de greixos centralitzat.

Assolir l’equilibri econòmic en el marge directe de les 
instal·lacions.
No s’ha assolit el repte, donada la incidència directa de la 
pandèmia en el tancament dels equipaments culturals, 
esportius i de lleure.
Això ha fet que no s’hagin pogut portar a terme les activitats 
que aporten ingressos a la unitat.
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SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

APARCAMENTS Contribuir a la millora de l’escolta activa mitjançant 
l’adaptació de les eines d’escolta, adaptant-les a cada canal i 
moment de la interacció amb els usuaris i usuàries.
S’han millorat els processos d’identificació per a la 
implementació de millores gràcies a l’escolta activa de la 
clientela externa i interna.
També s’ha completat l’objectiu pendent de 2019, posant en 
marxa dins de l’aplicació Smou, el servei agilPark. A través de 
l’Smou es permet als usuaris i usuàries l’entrada, el pagament i la 
sortida de l’aparcament d’estades per minuts sense la necessitat 
d’utilitzar tiquet ni rebut del caixer en paper, amb la qual cosa es 
contribueix a reduir el consum de paper i el temps d’espera.
En adaptació a la COVID-19, s’ha instal·lat tota la senyalística 
corresponent i mesures com els dispensadors de gel 
hidroalcohòlic per convertir els aparcaments en un espai segur.

Posar en marxa efectiva del projecte de contractació 
telemàtica ha de contribuir a reduir el paper i els trasllats del 
personal derivats de la contractació d’abonaments.
El repte ambiental s’ha assolit satisfactòriament. Amb la 
posada en marxa de la signatura digital s’ha aconseguit tant 
reduir el paper, com els moviments del nostre personal. 
S’ha fet de forma telemàtica, fet que ha permès estalviar 
aproximadament 21.000 fulls de paper i més de 5.000 
desplaçaments.

Assolir el marge previst en el pressupost per al 2020.
Malgrat la no interrupció del servei durant el període de 
pandèmia, aquesta ha impactat molt en els ingressos 
dels Aparcaments: abonats (–806 abonats vs. previsió 
2020), productes (–24.678 dies) i rotació (–26,9 % del volum 
d’ingressos).

AREA: 
ESTACIONAMENT 
REGULAT DE 
BARCELONA

Integrar l’aplicació ONaparcar Residents com un servei dins 
l’aplicació Smou, perquè és una demanda dels residents de 
Barcelona.
Aquest objectiu s’ha traspassat a l’any 2021. La pandèmia ha 
causat un canvi de prioritats. Actualment, continua sent un 
aspecte important seguir sumant nous serveis dins l‘aplicació 
Smou, com ara ONaparcar Residents, i aportar més valor afegit 
a les persones usuàries.

Eliminar progressivament el paper dels tiquets dels 
parquímetres per reduir en un 10 % el paper.
S’ha aconseguit gràcies a un creixement important de 
la digitalització de l’AREA amb Smou i per la implantació 
definitiva dels nous parquímetres sense tiquet durant el 2020.

Integrar definitivament tot el nou model de vigilància de 
l’AREA, integrant diferents recursos i tecnologies ja existents 
i en mode de proves.
S’ha posat en marxa amb èxit la vigilància combinada de places 
a peu, amb vehicles AREA i alhora amb motos de distribució 
urbana de mercaderies (DUM).

BICING Créixer amb, com a mínim, un acord més amb una 
associació social.
S’ha tancat un acord amb l’Associació Escaltec (Esclat Grupo 
Social) per ajudar en el muntatge de les rodes del servei.

Aconseguir que la flota del servei de Bicing (vehicles de 
reposició i manteniment) arribi al 100 %.
S’ha aconseguit que més del 80 % de la flota del servei 
sigui elèctrica (inclosos els vehicles de redistribució i de 
manteniment).

Complir el marge d’explotació de l’activitat.
S’ha reduït el cost total del servei i de la ràtio cost-bici-any. 
Amb motiu de la pandèmia, el Bicing, com que és un transport 
individual i segur, ha esdevingut un servei cabdal per la 
mobilitat de la ciutadania.

PARK GÜELL Millorar les condicions del lloc de treball mitjançant la 
remodelació del centre d’operacions ubicat a la Casa 
Jardiners.
La remodelació del centre d’operacions ubicat a la Casa 
Jardiners s’ha dut a terme segons la planificació.

Aconseguir l’adhesió i l’obtenció del certificat Biosphere.
La consecució de l’adhesió al certificat Biosphere s’ha assolit 
segons la planificació.

Assolir el marge d’explotació del resultat previst al 
pressupost de 2020.
La situació sanitària causada per la COVID-19 i l’impacte 
que la pandèmia ha generat en el sector turístic han afectat 
greument l’assoliment del marge d’explotació segons el 
pressupost previst.
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SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

ESTACIONS  
I ZONA BUS

Disposar d’una alternativa de pagament fàcil i àgil a la Zona Bus 
per als professionals dels autocars discrecionals i turístics, 
que complementi o substitueixi el sistema de pagament actual 
mitjançant parquímetre per tal de facilitar el pagament i el 
control de les zones d’estacionament i de parada.
A causa de la situació de pandèmia, aquest objectiu s’ha 
traspassat a l‘any 2021. No s’ha pogut disposar d’adjudicatari per 
desenvolupar l’aplicació nova de pagament fins a finals d’any. 

Millorar la seguretat i el confort de les persones usuàries 
de les estacions mitjançant la substitució i l’ampliació de la 
il·luminació actual a la zona d’andanes per bombetes més 
eficients, sostenibles i que millorin la mobilitat, el confort i la 
sensació de seguretat en aquest espai.
S’ha substituït i ampliat la il·luminació actual a la zona 
d’andanes per bombetes més eficients i sostenibles.

Incorporar noves empreses o línies amb origen, parada o 
final a l’estació de Barcelona Nord, que actualment estiguin 
operant a la via pública a la ciutat de Barcelona, per tal de 
contribuir a la descongestió d’algunes zones de la ciutat i 
millorar la mobilitat.
La situació de la pandèmia ha fet que moltes empreses 
de transports aturessin l’activitat. A més, s’han produït 
restriccions en la mobilitat, motiu pel qual l’aturada i la 
disminució del turisme han provocat una paralització 
d’aquestes línies.

PARC DEL 
FÒRUM 

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

col·lectius
- Projecte de grafits per a joves del barri
- Parades de col·lectius del barri als festivals musicals
S’han dut a terme visites guiades per a gent gran del barri.

Seguir potenciant la cultura amb un canvi de model dels 
festivals de música (de més durada i amb més afectació).
S’ha potenciat un canvi de model dels festivals i dels concerts.

Elaborar un nou projecte d’impacte acústic que incorpori 
un estudi de simulació per determinar els nivells d’immissió 
rebuts als edificis més propers per tal de detallar l’emissió 
màxima permesa en cadascun dels escenaris, limitant-los 
segons la normativa actual.
S’ha portat a terme el nou projecte d’impacte acústic.

Seguir treballant per aconseguir l’equilibri en el marge directe.
S’ha continuat treballant per assolir l’equilibri en el marge 
directe, tot i veure’s afectat per la COVID-19.

GRUA 
MUNICIPAL 

Renovar el web de la unitat per tal d’oferir nous serveis en 
línia (com ara la taxa horària) i potenciar-ne d’existents (com 
ara el pagament en línia) en benefici d’una gestió més àgil i 
ràpida per a la ciutadania.

Informar anticipadament de les retirades de vehicles a través 
de l’Smou per evitar possibles molèsties.
Tant el nou web com l’avís de retirada integrat a Smou no s’han 
pogut dur a terme. Estan condicionats, en gran mesura, per 
la nova aplicació de dipòsits, en producció, però encara no 
estabilitzada.

Continuar amb la digitalització de la tasca de recuperació 
de vehicles, amb l’estalvi en recursos que això suposa 
(implantació de la nova aplicació de dipòsits, automatització 
dels tràmits de l’Institut Municipal d’Hisenda, IMH).
La nova aplicació està en marxa, però no s’han pogut 
evidenciar encara aquestes millores en digitalització. 
Les accions amb IMH s’han començat a treballar, però a causa 
de la COVID-19 van amb un cert endarreriment.

Treballar per a una disposició de recursos més eficient, en el 
marc de l’estudi d’anàlisi i revisió de processos de la unitat.
S’han assentat les bases per a la nova gestió de processos de la 
unitat en el marc del nou Pla Estratègic.
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SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

PARC DE 
MONTJUÏC

Continuar treballant l’escolta activa amb la clientela interna 
(GUB), el districte i els responsables de les oficines d’atenció 
a la ciutadania (OAC).
S’ha mantingut la comunicació amb GUB i OAC, com a mínim 
setmanalment. 

Tenir en compte les aportacions de la ciutadania i de l’equip 
d’agents cívics. 
També s’han preparat i desenvolupat els nous serveis de 
manera ràpida i eficient. 

Consolidar l’eina de treball Teams i obrir nous canals de 
comunicació.
S’ha fet un ús altament actiu de l’eina Teams, sobretot en la 
comunicació amb l’equip.

Avaluar i analitzar els beneficis obtinguts amb el trasllat de la 
unitat al nou centre base de Provença.
Amb el trasllat de tots els agents al centre base del carrer 
Provença, hem aconseguit reduir la despesa de consum que 
suposava tenir dos centres base diferents. 
A més, s’ha reduït l’impacte ambiental per transport pel fet de 
tenir les zones més properes a base.

Aconseguir la renovació de l’encàrrec d’Agents Cívics i 
mantenir-ne la sostenibilitat econòmica. 
Hem aconseguit renovar l’encàrrec d’Agents Cívics, tot i la 
situació d’aquest any. 

Reduir el nombre d’agents cívics al Parc de Montjuïc 
mantenint la qualitat del servei.
S’ha reduït a 4 el nombre d’agents cívics destinats al Parc de 
Montjuïc, mantenint el mateix grau de qualitat.

PORT OLÍMPIC1 S’ha integrat la plantilla de POBASA a B:SM i s’ha adequat el nou 
organigrama al Port Olímpic.
S’ha posat en marxa el nou web.
S’han dut a terme diferents accions per comunicar el nou 
projecte del port: al web, a les xarxes socials, a l’acció de 
Provacuno…
S’ha treballat per fer del port un espai segur i s’han pres les 
mesures necessàries per obtenir els certificats de seguretat 
Global Safe Site.

S’han mantingut les certificacions ambientals de POBASA, l’ISO 
9001, la 14001 i l’EMAS.
S’ha millorat l’operativa i el control de la gestió dels residus 
generats al Port Olímpic.

S’ha aconseguit una contractació d’amarratges al port d’un 
64 % de l’ocupació total i de locals de l’escullera del Poblenou i 
Marina del 50 %.
S’han establert les tarifes tenint en compte polítiques de 
sostenibilitat ambiental.

ZOO Millorar la inclusió de totes les parts interessades en la 
sensibilització amb les accions corresponents del pla de 
sensibilització del Zoo (infants, persones amb trastorn de 
l’espectre autista, famílies…).
S’han implantat propostes de millora per a l’entorn mitjançant 
l’escolta activa.
S’han reformat els pícnics per a persones amb mobilitat reduïda. 
S’ha iniciat un projecte per desenvolupar millores en la inclusió 
de tots els grups d’interès. 
S’ha incrementat la valoració ISC.

Reduir la petjada de carboni del Zoo (menor impacte 
ambiental global del Zoo més baix).
S’ha augmentat el nombre de projectes de recerca i la 
conservació amb animals en perill d’extinció. 
S’ha reduït la petjada de carboni. 
S’ha augmentat la recollida selectiva al Zoo de Barcelona.

Millorar el balanç econòmic (increment de la despesa per 
càpita), posant en valor el servei que ofereix el Zoo.
La pandèmia i l’impacte que ha generat en el sector turístic 
han afectat greument l’assoliment del marge d’explotació 
segons el pressupost previst.

1 Port Olímpic és una activitat integrada al 2020, es fa referència a l’assoliment dels reptes realitzats pels serveis corporatius. 23 memòria de sostenibilitat 2020
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REPTES I ASSOLIMENTS PER ALS SERVEIS CORPORATIUS I TRANSVERSALS DURANT EL 2020

A continuació, es destaca la descripció dels reptes de 2020 per a cadascun dels serveis corporatius, així com la informació 
de l’estat de l’assoliment: complet, parcial o nul.

SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

ASSESSORIA 
JURÍDICA, 
CONTRACTACIÓ 
I COMPRES 
(AJCC)

Treballar per millorar els indicadors per prendre decisions de 
compra social i per assolir l’objectiu específic de publicar una 
licitació amb clàusules socials que compleixin i superin els 
requeriments legals.
S’ha assolit el repte de millorar qualitativament la informació 
reportada pels nostres indicadors en l’àmbit de la contractació 
social, però no s’ha emprat en la publicació d’una licitació amb 
clàusules socials que compleixin i superin els requeriments legals.

Elaborar un projecte específic d’economia circular d’acord 
amb alguns dels objectes de contractació habituals de B:SM.
No s’ha desenvolupat cap projecte específic d’economia 
circular d’acord amb els objectes de contractació habituals  
de B:SM.

Continuar buscant la màxima eficiència en la licitació de 
les necessitats de B:SM mitjançant l’aplicació dels nous 
procediments més eficients i òptims de què ens dota la nova 
llei de contractació.
S’han incorporat elements de mesura mitjançant indicadors 
d’eficiència que permeten aplicar nous models de contractació 
que optimitzen la gestió dels objectes contractats.

SERVEIS CORPORATIUS PER  
A UNA GESTIÓ EFICIENT 

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

Els serveis corporatius estan organitzats 
d’acord amb l’estructura següent: 

DIRECCIÓ D’ADMINISTRACIÓ I 
COMPTABILITAT

DIRECCIÓ D’ASSESSORIA JURÍDICA, 
CONTRACTACIÓ I COMPRES

DIRECCIÓ D’ATENCIÓ AL CLIENT

DIRECCIÓ DE SISTEMES D’INFORMACIÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS TÈCNICS

DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL

DIRECCIÓ CORPORATIVA DE PERSONES

DIRECCIÓ DE GOVERNANÇA, 
TRANSPARÈNCIA I DPO

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA, GESTIÓ INTEGRADA I 
SEGUIMENT DE PROJECTES

Assoliment complet Assoliment parcial No assoliment Repte 2020 La justificació del grau d’assoliment
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SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

ADMINISTRACIÓ  
I FINANCES

Desenvolupar nous projectes conjuntament amb les 
direccions de negoci, de manera que s’hi contribueixi de 
forma transversal: integrar en els processos d’administració 
i comptabilitat la nova activitat del Port Olímpic, nova divisió 
a B:SM.
S’ha assolit la integració dels processos i els procediments 
de gestió administrativa i de serveis generals del Port Olímpic 
com a nova divisió de negoci de B:SM. 

Integrar els processos i els procediments de facturació 
de clients i clientes, facturació de proveïdors, gestió 
i administració d’impostos, gestió i administració 
d’assegurances, recaptació, tresoreria, gestió i control de 
comptes bancaris, control del frau i de serveis generals.
S’ha contribuït a implementar nous serveis i productes 
(electromobilitat, tarifa variable d’àrea regulada, etc.) des de la 
perspectiva dels requeriments comptables i fiscals. 
S’ha posat en marxa el servei de la ciutadania per part de 
l’equip de recaptació i missatgeria amb motiu de la pandèmia 
als mesos de confinament domiciliari.

Implementar noves aplicacions que facilitin la digitalització: 
diagnosi de la robustesa de la Planificació de Recursos 
Empresarials (ERP) (Fènix) actual, anàlisi de les alternatives i 
elaboració del full de ruta. 
S’ha definit l’abast del projecte d’avaluació i s’ha elaborat el 
full de ruta de l’actual ERP, incorporant la reenginyeria de 
processos actuals per adaptar-los a la transformació digital, 
l’automatització, el teletreball i l’oficina sense paper.

Mantenir i, si escau, millorar la puntuació de l’índex de 
satisfacció de la clientela (ISC).
L’índex de satisfacció de la clientela (ISC) s’ha millorat en 
algunes activitats.

 Garantir la classificació de B:SM com a societat no financera 
en el sector 11 de la comptabilitat nacional i fer de forma 
adequada i satisfactòria la planificació economicofinancera. 
La planificació economicofinancera ha estat, més que mai, 
una eina clau en la presa de decisions. S’han dut a terme 
revisions freqüents per adequar les previsions a la situació 
canviant que ha comportat la pandèmia, fent un exercici 
d’ajust de les despeses i priorització de les inversions. 

Analitzar nous models de gestió de la morositat: revisar la 
política actual de crèdits a clients i clientes, adequar-la als 
objectius i l’estratègia de riscos de la companyia, i definir 
una normativa corporativa que permeti establir una nova 
política de crèdit i cobrament de clientela consensuada 
pels diferents departaments que intervenen en el procés 
comercial de B:SM.
Ha calgut adaptar la política de crèdit a clients i clientes, i 
la gestió de proveïdors a la situació de dificultat econòmica 
general. En aquest context, la priorització de determinades 
actuacions excepcionals ha fet ajornar alguns objectius 
plantejats per al 2020.

ASSESSORIA 
JURÍDICA, 
CONTRACTACIÓ 
I COMPRES 
(AJCC)

Treballar per millorar els indicadors per prendre decisions de 
compra social i per assolir l’objectiu específic de publicar una 
licitació amb clàusules socials que compleixin i superin els 
requeriments legals.
S’ha assolit el repte de millorar qualitativament la informació 
reportada pels nostres indicadors en l’àmbit de la contractació 
social, però no s’ha emprat en la publicació d’una licitació amb 
clàusules socials que compleixin i superin els requeriments legals.

Elaborar un projecte específic d’economia circular d’acord 
amb alguns dels objectes de contractació habituals de B:SM.
No s’ha desenvolupat cap projecte específic d’economia circular 
d’acord amb els objectes de contractació habituals de B:SM.

Continuar buscant la màxima eficiència en la licitació de 
les necessitats de B:SM mitjançant l’aplicació dels nous 
procediments més eficients i òptims de què ens dota la nova 
llei de contractació.
S’han incorporat elements de mesura mitjançant indicadors 
d’eficiència que permeten aplicar nous models de contractació 
que optimitzen la gestió dels objectes contractats.

SERVEIS 
TÈCNICS

Iniciar el projecte de reforma del Port Olímpic de Barcelona 
per enfortir les activitats pròpiament portuàries, popularitzar 
les activitats nàutiques i marítimes i acostar les activitats 
vinculades amb la mar a la ciutadania.
S’ha iniciat el projecte de reforma del Port Olímpic de Barcelona. 

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

Continuar ajustant el cost del manteniment correctiu no 
programat de les diferents divisions de B:SM per mitjà 
del manteniment preventiu fet amb rigor i, si s’ha de fer 
manteniment correctiu, fer-lo de manera planificada.
S’ha continuat ajustant el cost del manteniment correctiu no 
programat a B:SM.
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SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

CENTRE DE 
SUPORT A LES 
OPERACIONS 
(CSO)

Participar en les iniciatives impulsades per B:SM.
Alguns membres de la plantilla han participat a títol personal 
en les iniciatives impulsades per B:SM. 

Ampliar la xarxa pública de punts de recàrrega, tant a la via 
pública com als nostres aparcaments.
Aquest any, s’han instal·lat nous punts de recàrrega al carrer i 
en aparcaments i s’han renovat punts de carrer.

Complir el pla d’inversions, en els quals intervé el Centre de 
Suport a les Operacions (CSO).
A causa de la COVID-19, no s’ha pogut fer la instal·lació de punts 
de recàrrega previstos.

GOVERNANÇA I 
TRANSPARÈNCIA

Executar mesures d’escolta activa de la ciutadania en l’àmbit 
de transparència a partir de la implantació de les propostes 
que se’ns plantegin a través de la bústia de suggeriments del 
portal de transparència de B:SM.
S’han implantat mesures d’escolta activa amb la ciutadania. 

-
No s’han plantejat reptes mediambientals en termes de 
governança i transparència. 

Evitar incidents de seguretat en l’àmbit de protecció de 
dades i incórrer en riscos d’integritat susceptibles de generar 
sancions econòmiques o penals.
L’any 2020 no s’han registrat incidents de seguretat. 

MÀRQUETING I 
COMUNICACIÓ

Millorar l’experiència de la ciutadania per mitjà de  
l’escolta activa. 
S’han implantat millores provinents de l’escolta activa a la 
clientela, un cop elaborat el journey map de tots els negocis. 
S’han implantat els formularis de contacte a tots els webs de 
B:SM amb la possibilitat d’adjuntar fitxers.

Implantar millores per tal d’ampliar i millorar el servei tant a la 
clientela interna com a l’externa.
S’ha obert un cas específic al CRM (gestor de relació amb 
la clientela) per al seguiment i la traçabilitat en la resposta. 
S’han dut a terme accions proactives de comunicació a tots 
els canals i a tots els públics per informar de les mesures 
excepcionals amb motiu de la COVID-19 i s’han ajustat els 
productes i serveis a la nova situació.

Millorar el posicionament de marca B:SM entre les parts 
interessades, molt especialment per mitjà del compromís de 
B:SM amb els ODS.
S’ha potenciat la comunicació digital amb el CRM i s’ha apostat 
per la contractació digital de productes i serveis. 
S’han desenvolupat nous projectes cabdals, com el llançament 
de l’SPRO o la incorporació de nous serveis a l’Smou, així com la 
nova aplicació del Tibidabo o la pàgina web del Port Olímpic.

Generar ingressos addicionals (patrocinis, publicitat i 
filmacions per complir el marge d’explotació previst.
S’han atès el 50 % dels objectius previstos i s’han renegociat i 
renovat tots els patrocinis de 2020, sense perdre’n cap.

TECNOLOGIES DE 
LA INFORMACIÓ, 
COMUNICACIONS 
I ESTRATÈGIA 
DIGITAL

Continuar la implantació de solucions basades en 
programari lliure. 
S’ha implantat tota la nova arquitectura per a l’aplicació Smou, 
fent servir components de programari lliure.

Seguir potenciant l’oferta de dades obertes a la ciutadania.
S’han implantat les eines DevOps per a l’automatització i 
el procés de desenvolupament i proves, fent servir també 
solucions de codi obert.

Aconseguir la reducció de l’ús del paper, mitjançant la 
implantació d’una nova plataforma de signatura electrònica 
per a clients i clientes i per a processos interns.
S’ha digitalitzat la signatura de contractes d’abonament 
d‘aparcaments. Actualment, s’està construint una plataforma 
de signatura electrònica corporativa que permetrà la 
digitalització d’altres processos de signatura, per a la clientela 
i el personal. 

Avançar en la reducció dels costos de les comunicacions 
entre les diferents seus de B:SM, mitjançant la implantació 
d’un pla pilot amb noves tecnologies de la comunicació més 
eficients en costos.
S’ha adjudicat el nou contracte de serveis de 
telecomunicacions, amb condicions de gran estalvi econòmic, 
en relació amb els costos actuals.
S’han dut a terme les proves pilot amb tecnologia SDWAN, 
que permetran reduir els costos en la interconnexió entre les 
diferents ubicacions de B:SM.
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SOCIAL AMBIENTAL ECONÒMIC

PLANIFICACIÓ 
ESTRATÈGICA, 
GESTIÓ 
INTEGRADA I 
SEGUIMENT DE 
PROJECTES 
(PEGISP)

Fer un pas més en el sistema de gestió del grup, amb la integració 
de PATSA i CBSA al sistema de gestió integral de la companyia. 
S’han integrat amb èxit el PATSA i el CBSA en el sistema de 
gestió integrat, amb la qual cosa s’ha assolit un llenguatge i 
una metodologia transversals a tota la companyia.

Potenciar la coordinació interna per tal de garantir la millora 
de la prestació dels serveis desplegant la segona fase de la 
interrelació de processos, que ens ha de permetre posar el 
focus en l’aportació de valor dels serveis que prestem. 
Crear la Unitat Internacional i de Consultoria per tal de 
cercar aliances estratègiques, compartir el coneixement 
i l’experiència, cercar l’enriquiment mutu amb altres 
organitzacions i ciutats, i fomentar  
la reputació de la companyia. 
S’ha creat la Unitat Internacional i Consultoria, que ha dut a 
terme actuacions i relacions al Japó i ha participat en diversos 
projectes europeus.

Garantir la sostenibilitat ambiental de tots els projectes que 
desenvolupem.
S’han inclòs criteris ambientals en tots els estudis elaborats 
per la unitat.

Llançar el projecte del Port Olímpic com a nova activitat de la 
companyia, que afavoreix la transformació d’un espai clau de 
la ciutat amb els objectius d’obrir el port a la ciutat, contribuir 
a la divulgació de l’activitat nàutica entre la ciutadania i fer 
del Port Olímpic un port de referència per mitjà de la gestió 
pública i la sostenibilitat ambiental.
S’ha llançat el projecte i s’ha traspassat a operacions, alineat 
amb el objectius d’obrir el port a la ciutadania, la divulgació 
nàutica i l’economia blava, com a referent de la gestió pública i 
la sostenibilitat.

PERSONES, 
ORGANITZACIÓ 
I RSC

403-6
Posar en marxa un pla d’empresa saludable amb accions 
enfocades a fomentar els hàbits de vida saludable entre la 
plantilla i millorar-ne el benestar.
A causa de l’efecte de la COVID-19, el conjunt d’accions 
enfocades a millorar el benestar físic i emocional del personal 
s’ha fet mitjançant el Campus B:SM, amb accions formatives 
i de conscienciació referides a la prevenció de contagis i a 
les mesures i hàbits que podien ajudar a afrontar la situació 
de confinament i de pandèmia: mesures preventives enfront 
de la COVID-19, mesures preventives per al teletreball, gestió 
de l’estrès, liderar en la incertesa, ioga, resiliència i gestió 
emocional, transformant les emocions, mindfulness, les bases 
de l’alimentació saludable, entre d’altres. 

Impulsar i integrar la sostenibilitat social i ambiental en les 
activitats i els serveis que prestem.
S’han assolit el 83 % de les accions: registre del Pla d’Igualtat, 
desenvolupament d’accions en benefici de la igualtat i la 
diversitat, certificacions ISO 14001, nous encàrrecs de Port 
OIímpic i Cementiris i el Manual de Compra i Contractació 
Responsable.

Assolir el pressupost respecte a la plantilla prevista.
S’han disminuït les contractacions temporals i s’ha aconseguit 
acabar l‘any amb un –4 %.

ATENCIÓ  
AL CLIENT

Desenvolupar el PAC als negocis que ja en tenen i implantar-
lo als nous negocis que gestionarem, com els cementiris i el 
Port Olímpic.
S’ha desenvolupat el PAC en els negocis que ja en disposaven i 
l’hem implantat a Cementiris i Port Olímpic.

Replicar el Punt d’Atenció a la Ciutadania del carrer Calàbria 
en una segona oficina instal·lada a l’Estació Barcelona Nord, 
seguint els mateixos criteris ambientals.
S’ha fet una segona oficina instal·lada a l’Estació Barcelona 
Nord, seguint els mateixos criteris ambientals.

Complir el pressupost aprovat, tant de costos del contact 
center extern com de personal.
S’ha superat en un 4 % el pressupost, del contact center extern, 
aprovat en la revisió. 
Pel que fa al personal, s’ha acomplert, segons la revisió.27 memòria de sostenibilitat 2020
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COL·LABORACIÓ AMB ALIANCES 
ESTRATÈGIQUES

102-13

B:SM desenvolupa projectes enfocats a influir en la 
societat de forma positiva i amb responsabilitat.

A continuació, es detallen les diferents iniciatives en 
les quals participa, els principis subscrits i les orga-
nitzacions a les quals pertany:

APARCAMENTS I AREA

Associació Espanyola 
d’Aparcaments i Garatges 
(ASESGA)

Associació Europea d’Apar-
cament (EPA)

Gremi de Garatges de 
Barcelona

Live

ESTACIONS I ZONA BUS

Associació Catalana 
d’Agències de Viatges Es-
pecialitzades (ACAVE)

Associació de Veïns de Fort 
Pienc (entorn de l’Estació 
Barcelona Nord)

PORT OLÍMPIC

Associació Catalana de 
Ports Esportius i Turístics 
(ACPET)

ZOO

Associació Americana de 
Veterinaris de Zoo (AAZV)

Associació Ibèrica de Cui-
dadors d’Animals Salvatges 
(AICAS)

Associació Ibèrica de Zoos i 
Aquaris (AIZA)

Associació Europea de Zoos 
i Aquaris (EAZA)

COL·LABORACIÓ ESTRATÈGICA PER ACTIVITATS

ANELLA OLÍMPICA

Associació de Promotors 
Musicals (APM)

European Arenas Associa-
tion (EAA)

Apropa Cultura

Associació Europea de 
Veterinaris de Zoos i Fauna 
Salvatge (EAZWV)

Col·legi Europeu de Medici-
na Zoològica

Fundació Barcelona Zoo

Comitè Espanyol de la Unió 
Internacional per a la Con-
servació de la Natura (IUCN)

PARK GÜELL

Barcelona Turisme, Cultura 
i Lleure

Consell Gaudí

Ruta del Modernisme

Apropa Cultura

Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura 
(IUCN)

Associació Internacional 
d’Educadors de Zoo (IZEA)

West African Primate Con-
servation Action (WAPCA)

Associació Mundial de Zoos 
i Aquaris (WAZA)
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102-13

ASSESSORIA JURÍDICA, 
CONTRACTACIÓ I 
COMPRES (AJCC)

Associació Espanyola de 
Professionals de Compres, 
Contractació i Aprovisiona-
ments (AERCE)

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, GESTIÓ INTEGRADA I 
SEGUIMENT DE PROJECTES (PEGISP)

Club de l’Excel·lència

COL·LABORACIÓ ESTRATÈGICA PER SERVEI CORPORATIU

ADMINISTRACIÓ  
I FINANCES

Xarxa d’Empreses Locals 
d’Interès General (ELIGE)

PERSONES, 
ORGANITZACIÓ I RSC

Barcelona + Sostenible

Barcelona Activa

Fundació Factor Humà

Consorci per la Normalitza-
ció Lingüística (CNL)

Pacte Mundial de les Na-
cions Unides

SERVEIS TÈCNICS

Associació Espanyola de 
Manteniment (AEM)
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Estructura 
integrada i 
compartida
102-18

B:SM té definida l’estructura de decisió 
per mitjà dels òrgans de govern de la 
companyia. Segueix una gestió integrada 
i compartida per a totes les persones de 
l’organització, a fi de garantir la coordinació 
i l’eficiència en els serveis que presta. 

L’esquema organitzatiu s’estableix segons 
nivells de responsabilitat, per tal d’as-
segurar una operativa organitzada que 
doni cobertura a les necessitats de les 
activitats.

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

1. Màxima operativitat de les divisions o 
les empreses que presten serveis a la 
clientela.

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

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

GOVERN DE L’ADMINISTRACIÓ

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

102-22, 102-26

El Consell d’Administració és el màxim 
òrgan de decisió de l’empresa. El componen 
un màxim de 15 membres, que es reuneixen 
periòdicament mitjançant la convocatòria 
del president o de qui el substitueixi. 

El Consell d’Administració té atribuïdes 
totes les facultats per intervenir en tots els 
assumptes relacionats amb la representa-
ció de la companyia i el control i la supervi-
sió de la gestió, així com en els assumptes 
que estan fixats de manera estatutària.

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

102-23

La composició del Consell d’Administració 
de B:SM, a 31 de desembre de 2020, és la 
següent:

PRESIDENT

VICEPRESIDENTA

SECRETARI

VOCALS

Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado

Ima. Sra. Janet Sanz Cid

Sr. Jordi Cases Pallarès

Im. Sr. Jordi Martí Grau 
Im. Sr. Eloi Badia Casas 
Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés 
Im. Sr. David Escudé Rodríguez 
Im. Sr. Miquel Puig i Raposo  
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
Ima. Sra. Elsa Artadi Vila 
Im. Sr. Francisco Sierra López 
Im. Sr. Oscar Ramírez Lara 
Ima. Sra. Eva Parera Escrichs 
Ima. Sra. Francina Vila Valls 
Sr. Jordi Angusto Zambrano
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COMITÈ DE COORDINACIÓ  
DE LA DIRECCIÓ GENERALCOMITÈ DE DIRECCIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ COMITÈ DE PROJECTES

COMITÈ MENSUAL  
DE GESTIÓ DE L’ÀREA

102-26

ÒRGANS DE GESTIÓ

Compost per la Direcció General 
i les dues sotsdireccions gene-
rals, és l’òrgan de coordinació 
de caràcter estratègic de B:SM. 
Aglutina la coordinació entre els 
membres, examina els temes 
estratègics i estableix les delega-
cions, si escau, per assistir a de-
terminats fòrums o reunions ex-
ternes, especialment les relatives 
a projectes que es cogestionen 
amb la Gerència Municipal o amb 
qualsevol servei de l’Ajuntament. 
Té una periodicitat quinzenal.

És l’òrgan que examina els temes 
que requereixen una informació 
o un tractament específics i que 
adopta els acords o les decisions 
relatius a la gestió de l’empresa. 
Està encapçalat pel director gene-
ral, i compost pels sotsdirectors 
generals, per les direccions de 
divisió i per les direccions corpora-
tives. Té una periodicitat mensual.

Configurada com la mesa de 
contractació administrativa de la 
companyia, els acords que pren 
tenen valor de proposta que s’ha 
d’elevar a l’òrgan de contractació.

Està encapçalada per la Direcció 
General i formada pels sotsdi-
rectors generals, la Sotsdirecció 
General Economicofinancera, 
l’Assessoria Jurídica i els ser-
veis corporatius, la Direcció de 
l’Assessoria Jurídica (que exerceix 
com a secretaria de l’òrgan de 
contractació), la Direcció de 
Governança i Transparència i la 
Direcció de Control de Gestió.  
Té una periodicitat setmanal.

Té lloc mensualment en cadas-
cuna de les unitats; és l’òrgan de 
seguiment dels projectes, amb 
la presència de les direccions 
implicades en el projecte que es 
desenvolupa i coordinat per la Di-
recció de Planificació Estratègi-
ca, Gestió Integrada i Seguiment 
de Projectes.

És l’òrgan de seguiment i coordi-
nació de la gestió de cada àrea. 
També és l’òrgan que informa 
de les decisions adoptades pel 
Comitè de Direcció. Està en-
capçalat per la direcció corres-
ponent i compost pels responsa-
bles de les diverses àrees. Té una 
periodicitat mensual.
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Estratègia i 
compromís amb 
la sostenibilitat
102-11, 102-15

Per a B:SM, la responsabilitat social corpo-
rativa (RSC) és conseqüència d’un com-
promís adoptat per tots els nostres grups 
d’interès en matèria econòmica, social i me-
diambiental amb l’objectiu de responsabilit-
zar-nos de les conseqüències i els impactes 
que es deriven de les nostres accions i de 
maximitzar la creació de valor compartit per 
a totes les parts interessades.

Ateses les recomanacions i les polítiques 
municipals respecte a la sostenibilitat, te-
nim la voluntat de superar el que és estric-
tament legal o recomanable i integrar-ho 
dia rere dia a l’empresa.

Tenim presents els principis del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides, del qual 
som signataris des de 2016, i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) per 
alinear la nostra estratègia de responsabili-
tat social corporativa (RSC). 

L’estratègia d’RSC de B:SM s’estructura en 
els àmbits següents:

ACCIÓ SOCIAL BENESTAR I SALUT

MEDI AMBIENT IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Promocionem i participem 
en accions pel benefici de 
la societat, en col·laboració 
amb organitzacions sense 
ànim de lucre.

Ens preocupem per la salut 
i el desenvolupament d’ac-
cions orientades a millorar 
la qualitat de vida de tot el 
personal, garantint sempre 
la seguretat laboral.

Ens reptem a mantenir 
l’equilibri ecològic global 
amb la responsabilitat i el 
compromís de minimitzar 
l’impacte ambiental de les 
nostres activitats per contri-
buir a la sostenibilitat local.

Evitem la discriminació 
per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o 
qualsevol altra condició o 
circumstància personal o 
social a través del principi 
d’igualtat d’oportunitats. 
Ens impliquem amb totes 
les persones que treballen 
a l’empresa per cohesionar, 
motivar i millorar l’activitat 
de l’organització i, per tant, 
el seu benestar.
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CIUTADANIA I CLIENTELA

PROCESSOS

PERSONES

FINANCES

Garantir la millora de  
l’experiència de la  
ciutadania i la clientela per 
mitjà de l’escolta activa, 
especialment en el context 
sanitari de ciutat.

Potenciar sinergies B:SM 
amb visió global impulsant 
la col·laboració transversal i 
multidisciplinària.

Direcció per valors.

Manteniment del SEC 
(operador de mercat) i de 
l’autonomia econòmica i 
financera.

Potenciar el prestigi del 
servei públic ofert: segu-
retat, aportació de valor, 
comunicació i transparèn-
cia per contribuir a millorar 
la reputació de la ciutat.

Impuls de la millora con-
tínua per garantir l’ex-
cel·lència, la sostenibilitat i 
la seguretat en la prestació 
del servei.

Desenvolupar el talent amb 
especial èmfasi en la gestió 
proactiva de la digitalitza-
ció, la polivalència, i l’empo-
derament dels equips.

Inversió amb retorn econò-
mic i social.

Desenvolupar els serveis 
amb proactivitat i adapta-
ció al mercat, i aportació 
de valor, en el marc dels 
Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), per 
reimpulsar la ciutat.

Innovació permanent pre-
nent els nous paradigmes 
i els canvis com a oportu-
nitats.

PLA ESTRATÈGIC  
2020-2023  

102-15

Al maig de 2020, es va revisar el Pla Estratègic de B:SM per 
adaptar-lo a la nova realitat, afectada per la crisi sanitària a 
causa de la COVID-19. 

Durant la revisió, es va actualitzar una matriu DAFO i es van 
alinear la missió, visió i valors de la companyia. Així, es van 
determinar 10 noves línies estratègiques per a cadascuna 
de les 4 línies estratègiques del pla. Des d’una perspectiva 
de la ciutadania i la clientela, les persones, els processos i 
les finances, s’han definit els objectius, actuacions i plans 
d’acció següents:

102-26

Pel que fa a l’exercici 2020, es van definir 
9 objectius estratègics globals. Al juny, 
seguint amb la revisió del Pla Estratègic 
2020-2023, B:SM va fer una revisió dels 
objectius globals i actualment en té 11.

A continuació, es presenta el grau d’assoli-
ment per a cadascun d’ells a finals d’any, així 
com els objectius previstos per al 2021. 

79,58 %
nivell d’assoliment dels 
objectius estratègics 
globals de B:SM durant 
el 2020
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ASSOLIMENT D’OBJECTIUS A DESEMBRE DE 2020

OBJECTIUS PREVISTOS PER A 2021

Objectius Assoliment

OG 1: Garantir la millora de l’experiència al ciutadà o clientela en les activitats que oferim, especialment en 
el context sanitari de ciutat.

74,63 %

OG 2: Potenciar el prestigi del servei públic ofert: seguretat, aportació de valor, comunicació i 
transparència.

87,50 %

OG 3: Desenvolupar serveis d’aportació de valor per reimpulsar la ciutat després de la COVID-19 i en el marc 
dels ODS.

85,71 %

OG 4: Reforçar el nostre posicionament i penetració en cadascun dels mercats en els quals actuem. 48,21 %

OG 5: Consolidar la direcció per valors, el nou model de lideratge i aprofundiment en la polivalència. 83,33 %

OG 6: Assolir la certificació Covid Free. 100 %

OG 7: Assumir el model EFQM d’excel·lència en la gestió, per la millora contínua i l’impuls d’una cultura més 
àgil i col·laborativa.

75 %

OG 8: Impulsar la transformació digital per incrementar l’aportació de valor al ciutadà o clientela i alhora ser 
més segurs, més eficients i més flexibles.

75 %

OG 9: Impulsar i integrar la sostenibilitat social i ambiental en cadascuna de les activitats i serveis que 
prestem.

71,43 %

OG 10: Contenir les pèrdues en les activitats per tal de revertir l’any vinent la situació econòmica negativa. 100 %

OG 11: Complir el desenvolupament dels projectes d’inversió prioritzats. 60,25 %

Objectius

OG 1: Garantir la millora de l’experiència al ciutadà o clientela en les activitats que prestem, especialment en el context 
sanitari de ciutat.

OG 2: Potenciar el prestigi del servei públic ofert: seguretat, aportació de valor, comunicació i transparència.

OG 3: Desenvolupar serveis d’aportació de valor per reimpulsar la ciutat, reactivant l’economia i mantenint les inversions 
en el context actual i en el marc dels ODS.

OG 4: Redefinir el nostre posicionament, per assegurar la nostra viabilitat futura adaptant-nos a l’actual entorn de canvi.

OG 5: Consolidar la direcció per valors, el nou model de lideratge i aprofundiment en la polivalència.

OG 6: Assumir el model EFQM d’excel·lència en la gestió, per la millora contínua i l’impuls d’una cultura més àgil i 
col·laborativa.

OG 7: Impulsar la transformació digital per incrementar l’aportació de valor al ciutadà o clientela i alhora ser més segurs, 
més eficients i més flexibles.

OG 8: Impulsar i integrar la sostenibilitat social i ambiental en cadascuna de les activitats i serveis que prestem.

OG 9: Contenir les pèrdues en les activitats per tal de revertir la situació econòmica negativa i contribuir al manteniment 
de la SEC.

OG 10: Complir el desenvolupament dels projectes d’inversió prioritzats.

COMPROMÍS AMB L’AGENDA 2030  

Amb la missió de millorar la qualitat de vida de les per-
sones i generar experiències positives per construir una 
Barcelona saludable i capdavantera, B:SM es compromet 
amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Així, s’uneix a la finali-
tat d’aconseguir un món millor, més sostenible i respectuós 
amb el planeta i les persones. 

Les accions que duu a terme B:SM mostren el compromís 
per complir els ODS i l’Agenda per al Desenvolupament 
Sostenible.

102-44

L’anàlisi de materialitat determina els aspectes que reflec-
teixen els efectes econòmics, ambientals i socials signifi-
catius per a B:SM. Aquests influeixen de forma substancial 
en el desenvolupament de l’activitat, així com en la relació 
amb les parts interessades.

102-49

L’any 2020, tenint en compte els canvis introduïts al Pla 
Estratègic 2020-2023 i l’actual situació derivada de la crisi 
sanitària, s’ha adaptat l’anàlisi de materialitat. Els temes 
actuals de l’activitat de B:SM responen a la materialitat, 
permeten veure la consecució de 2020 i són presents al 
llarg de la Memòria de sostenibilitat.

A continuació, es presenta la matriu de materialitat a 2020. 
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ODS 2: Fam zero ODS 1: Fi de la pobresa

ODS 11: Ciutats i comunitats 
sostenibles

ODS 8: Treball digne i 
creixement econòmic

ODS 3: Salut i benestar
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ODS 10: Reducció de les 
desigualtats

ODS 17: Aliança pels 
objectius

ODS 14: Vida submarina

ODS 13: Acció climàtica

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 12: Consum i producció 
responsable

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 9: Indústria, innovació i 
infraestructures
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ODS 15: Vida terrestre

ODS 16: Pau, justícia i 
institucions sòlides

ODS 6: Aigua neta i 
sanejament

ODS 7: Energia neta i 
assequible
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BAIX MODERAT SEVER CRÍTIC

IMPACTE PER A B:SM

* L’any 2020 han deixat de ser materials 
l’ODS 17 (Aliança pels objectius) i l’ODS 16 
(Pau, justícia i institucions sòlides), tots 
dos a causa de la reducció de l’activitat i, 
per tant, pel nul impacte en B:SM i en els 
grups d’interès. 

A la vegada, apareixen com a nous temes 
materials l’ODS 14 (Vida submarina), per la 
incorporació del Port Olímpic com a nova 
activitat de B:SM i l’activitat del Zoo en la 
matèria, i l’ODS 2 (Fam zero) per l’impacte en 
els serveis de restauració de l’Anella Olímpi-
ca i la preparació del plec al Zoo, a més del 
nomenament de Barcelona com a capital de 
l’Alimentació Sostenible per al 2021.

La informació relativa a cadascun dels 
temes materials de B:SM es troba al llarg 
de la Memòria de sostenibilitat i es troba 
identificada segons els diferents Estàn-
dards de Global Reporting Initiative. A 
l’apartat de la memòria «Principis de con-
tingut» es mostra la relació dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible amb els 
temes GRI materials.

Tal com es mostra a l’anàlisi, s’utilitzen els 
ODS per destriar els temes prioritaris. Així, 
emprant-los com a llenguatge estàndard, se 
seleccionen els temes materials, i per tant 
els ODS prioritaris, segons l’avaluació dels 
impactes de cadascun d’ells a B:SM, així com 
els interessos de les parts interessades:

Els temes que apareixen als quadrants marcats en color indiquen els temes prioritaris per a B:SM. Aquests es reporten al llarg de la memòria seguint els estàndards GRI.

102-47
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ESCOLTA ACTIVA DE LES PARTS 
INTERESSADES

102-42

D’acord amb el que expressa el Pla Estratègic 2020-2023, 
l’escolta activa és una línia estratègica en la qual B:SM 
està treballant i que permet establir un diàleg actiu amb 
els grups. La varietat de negocis de la companyia forma 
una xarxa de relacions complexa en el si de B:SM i, alhora, 
particular per a cadascun d’aquests negocis.

102-40, 102-43, 102-44

Identifiquem 6 grans grups de parts interessades:

Aquests 6 grups es desglossen en 25 subgrups. Cadascun 
d’ells tenen una concurrència i un impacte diferent sobre 
cada unitat de negoci i servei corporatiu. Sota els paràme-
tres de probabilitat i impacte, es pondera la rellevància per 
a cadascuna de les activitats, i des d’aquí s’identifiquen els 
interessos i es treballa en accions concretes. 

Amb tots aquests grups existeix un diàleg, que en la majoria 
dels casos respon a l’aplicació d’una metodologia. 

B:SM
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Grups d’interès Compromisos Canals de comunicació

Ciutadania La ciutadania, entesa com el gran grup de població que viu, treballa 
o és a la ciutat i interactua o pot interactuar amb nosaltres. Inclou 
els clients i clientes, els visitants i el veïnat. 
És a aquesta població a qui s’adrecen tots els nostres serveis, i 
és amb la ciutadania amb qui ens comprometem, a través de les 
directrius de l’Ajuntament.

 — Enquestes
 — ISC
 — Canal de la  

transparència
 — Punt d’Atenció  

a la Ciutadania

Amb aquest grup proper i vital per a B:SM, enfoquem la nostra orientació de negoci. Des de fa 
anys, unim esforços per millorar la comunicació i la seva satisfacció. 
Les xarxes socials, les comunicacions formals, les enquestes de satisfacció i altres canals ens 
permeten tenir un contacte bidireccional. 
Gràcies als consells dels barris, les persones expressen les seves necessitats a l’Ajuntament, que, 
mitjançant encàrrecs a B:SM, es tradueixen en els serveis públics que oferim.

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

 — Correus  
electrònics 

Des de fa dos anys, es manté el diàleg amb les principals entitats col·laboradores de la 
companyia. 
En aquest diàleg, se celebra una jornada de networking, que aquest any no s’ha pogut organitzar a 
causa de la pandèmia.

Administració 
pública

L’Administració pública de qualsevol nivell (local, autonòmica, 
estatal, europea, internacional) també determina l’activitat de 
B:SM, amb les normes que dicta i la nostra comunicació segons 
requeriment. 
A escala municipal és on hi ha més impacte. 
La revisió de les ordenances, els acords dels plens i les comissions 
són alguns dels aspectes més rellevants d’aquesta part interessada.
Durant la pandèmia, la coordinació amb l’Administració pública 
ha estat cabdal en matèria d’organització, i B:SM ha posat els 
seus serveis a plena disposició. En aquest sentit, els comitès de 
coordinació han esdevingut un canal essencial i imprescindible.

 — Licitacions
 — Convenis 
 — Contractes
 — Comitès de  

coordinació

Accionariat L’Ajuntament de Barcelona és el nostre accionista i una part molt 
influent en les nostres decisions. Les relacions, majoritàriament de 
caràcter formal, ens mantenen en contacte permanent.
Per la seva complexitat, es diferencien l’equip de govern, els òrgans 
d’intervenció tècnica i els òrgans d’intervenció política.

 — Consell  
d’Administració

 — Comissions 
 — Reunions

Personal El personal constitueix una part prioritària pel paper de B:SM, tant 
el personal propi com els seus representants (subcontractats). 

 — Comissions
 — Comitès
 — Reunions 

Tenim diversos canals de relació cap al personal i viceversa, com ara la intranet B:IN, el tauler 
d’anuncis, el canal intern de televisió, l’atenció personalitzada a través de reunions, el telèfon, el 
correu electrònic i el CREA.
L’any 2020, destaca la creació de 9 canals de comunicació específics per donar suport i 
acompanyament al personal en la gestió dels tràmits amb l’Administració.
També destaca la ràpida implantació de les eines digitals com el Teams, que tot i estar 
disponibles des de 2019, no s’utilitzaven amb tanta freqüència. La COVID-19 ha accelerat i 
intensificat l’ús d’aquestes eines, imprescindibles per mantenir la comunicació al llarg de tot l’any 
2020. 
Donant resposta a les necessitats del personal, s’han adaptat els continguts formatius en línia 
a les noves necessitats, nodrint el Campus B:SM de cursos dirigits al benestar, la gestió de les 
emocions i la protecció davant de la COVID-19, entre altres.

Col·laboracions 
contractuals

Les col·laboracions contractuals inclouen les empreses proveïdores 
de serveis, productes, obres, així com qualsevol conveni formal de 
col·laboració.
Com a empresa pública, contractem d’acord amb el que indica la 
normativa de referència. 

 — Licitacions
 — Convenis
 — Contractes 

Les relacions per iniciar col·laboracions contractuals s’especifiquen en el perfil del contractant 
del web corporatiu i en els contractes formalitzats, i poden ser diferents per a cadascun, 
garantint sempre un diàleg clar, directe i eficaç. 
D’altra banda, el portal per a entitats proveïdores ens permet una comunicació les 24 hores del 
dia, els 7 dies de la setmana sobre les relacions comercials establertes. 
També s’estableixen relacions contractuals amb ens on hi ha una relació en què l’objecte no té 
finalitat econòmica, sinó de col·laboració win-win (de guanyar-guanyar).37 memòria de sostenibilitat 2020
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Eines per a una gestió 
responsable 
GESTIÓ INTEGRAL DELS RISCOS 

102-15, 102-11

La gestió de riscos a B:SM s’ha tractat amb perspectives 
diferents segons el tipus de risc analitzat: de processos, 
ambiental o de compliment legal. 

ELS NOSTRES PRINCIPALS RISCOS

DE PROCESSOS 

De l’anàlisi dels riscos de compliment, la Direcció de Gover-
nança i Transparència, l’any 2020 ha detectat un total de 178 
riscos a tota la companyia. Fruit dels plans d’acció esta-
blerts durant 2019 i 2020, únicament n’hi ha un de catalogat 
com a alt amb el pla d’acció corresponent. 

L’any 2020, la Direcció de Planificació Estratègica, Gestió 
Integrada i Seguiment de Projectes ha fet la revisió anual 
dels riscos vinculats al desenvolupament dels proces-
sos. Com a part de la millora contínua del sistema amb la 
metodologia comuna a tot B:SM, i basada en la metodologia 
AMFE, s’han analitzat els riscos i les oportunitats de tots 
els processos de l’organització. En total, s’han identificat 
881 riscos, dels quals 147 (16,69 %) s’han catalogat com a 
riscos alts. Per a aquests, s’han dut a terme els plans d’acció 
corresponents, dels quals s’ha fet seguiment mensual en 
els comitès de les diferents àrees.

Dins de l’anàlisi de riscos de processos, també hi ha defi-
nits els riscos ambientals, identificats i mesurats en els 
processos de les unitats de negoci, sobretot les unitats de 
certificació ISO 14001, dins la matriu d’avaluació de riscos. 

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

El procediment implantat a B:SM per verificar i controlar els 
riscos i les mesures adoptades (anomenades plans d’acció) 
són els Comitès Mensuals de Gestió de l’Àrea, encapçalats 
per la direcció corresponent i compostos pels responsables 
de les diverses àrees, amb una periodicitat mensual.

102-10

La crisi sanitària causada per la COVID-19 ha provocat grans 
canvis, tant tecnològics (noves eines, teletreball…) com 
socials (distanciament, capacitats…). Aquestes transforma-
cions requereixen que l’organització estigui en permanent 
adaptació als diferents requeriments, per tal de garantir les 
experiències de la ciutadania i del personal en cadascuna de 
les activitats que prestem, així com en els nostres espais.

En el transcurs de 2020, s’han 
obert un total de 121 plans d’acció 
envers els riscos avaluats, dels 
quals el 63,6 % estan finalitzats. 
L’eficàcia en tots ells es valora 
satisfactòriament.

AMBIENTALS DE COMPLIMENT LEGAL
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GESTIÓ DE RISCOS DURANT LA COVID-19

ADAPTACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ  
I SISTEMA DE GOVERNANÇA

B:SM ha adaptat l’organització a la crisi 
sanitària de la COVID-19 amb un sistema de 
governança creat de manera expressa. Es 
va constituir un comitè de crisi com a eix 
vertebrador de les decisions que s’havien 
de prendre durant la pandèmia, sempre 
de manera coordinada amb les autoritats 
sanitàries, amb l’establiment d’un comitè 
de direcció diari per garantir la continuïtat 
de les operacions i preservar la salut dels 
equips, la clientela i la ciutadania en gene-
ral. Es van redefinir els protocols de treball i 
crear plans de contingència i es van establir 
canals formals de comunicació i coordina-
ció plena amb els comitès d’empresa.

CERTIFICACIÓ SAFE TOURISM CERTIFIED

El Park Güell i el Zoo de Barcelona es van 
certificar amb el segell Safe Tourism Cer-
tified, un distintiu creat per l’Institut per la 
Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i Bureau 
Veritas que certifica els espais turístics 
que implanten amb èxit els protocols esta-
blerts per l’ICTE en matèria de seguretat, 
prevenció i higiene. 

SUPORT ALS SERVEIS  
ESSENCIALS DE LA CIUTAT

Durant la pandèmia, els Agents Cívics es 
van posar a disposició de la Guàrdia Urbana 
per desenvolupar una tasca d’acompanya-
ment i suport, recordant i garantint a la ciu-
tadania les mesures sanitàries de restricció 
i prevenció establertes per la COVID-19. 

REVISIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 2020-2023 
I DELS OBJECTIUS ANUALS

Amb l’objectiu d’adaptar els plans d’actua-
ció de la companyia al nou context, s’han 
definit els plans d’actuació en la represa de 
l’activitat per a cadascuna de les activitats, 
que incloïen la contribució per recuperar 
l’activitat a la ciutat i una proposta d’activi-
tats segures per al conjunt de la ciutadania. 

ESTACIONAMENT GRATUÏT  
PER AL PERSONAL SANITARI 

Es van habilitar fins a 500 places d’estacio-
nament gratuït per al personal dels centres 
sanitaris que van treballar per lluitar contra 
la COVID-19 als aparcaments propers als 
centres sanitaris. Així, la xarxa d’Aparca-
ments de B:SM va treballar per garantir les 
màximes facilitats d’aparcament al perso-
nal de l’atenció sanitària. 

INCORPORACIÓ DEL PORT OLÍMPIC 

S’ha incorporat la gestió del Port Olímpic 
com una nova divisió d’activitat, des de 
l’abril de 2020. La integració de l’activitat a 
la companyia ha suposat la incorporació de 
tot l’equip de l’antiga empresa gestora a la 
companyia.

CERTIFICACIÓ GLOBAL SAFE SITE

Es va assolir la certificació que garanteix el 
compliment dels protocols i les mesures de 
seguretat a totes les nostres instal·lacions 
i centres de treball, i això va permetre la 
reobertura dels serveis amb les màximes 
garanties de seguretat. 

Pel que fa a la mobilitat, es van certificar la 
totalitat de les places de la xarxa d’Aparca-
ments de B:SM, les Estacions d’autobusos, 
l’AREA i la Grua Municipal. Pel que fa als ser-
veis de lleure, l’Anella Olímpica, el Parc del 
Fòrum, el Zoo de Barcelona, el Port Olímpic 
i el Park Güell. També es van auditar altres 
serveis com els Agents Cívics, la mateixa 
seu de B:SM i els seus serveis corporatius.

UNITAT DE COMPLIANCE

S’han fet canvis organitzatius en la Direcció 
de Transparència i Governança, pels quals 
es crea la Unitat de Compliance, mentre 
que la figura del delegat de protecció de 
dades s’assumeix a l’àrea d’Assessorament 
Jurídic, Contractació i Compres (AJCC).
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102-16

POLÍTICA INTEGRAL 

Des de 2019, B:SM té aprovada la política 
integral de la companyia, una eina que in-
tegra criteris socials, ambientals, ètics i de 
bon govern en els processos per contribuir 
a la consecució dels objectius establerts.

Aquesta política estableix un sistema de 
gestió integral per processos, basat en el 
model definit a les normes UNE‐EN ISO 
9001, UNE‐EN ISO 14001 i SGE21. Per tot això, 
la direcció de B:SM defineix nivells d’exigèn-
cia als responsables de procés i assigna els 
recursos necessaris per assolir‐los. 

Així mateix, es compromet a adoptar les me-
sures necessàries perquè els col·laboradors 
de l’empresa i els grups d’interès relacionats 
coneguin i posin en pràctica aquesta políti-
ca, entesa com a marc de referència.
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LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ  
I EL SUBORN 

102-11, 102-12, 102-16 / 103-1, 103-2, 103-3: Lluita contra la corrupció

B:SM disposa d’un Codi Ètic que inclou principis i regles 
clars en matèria de drets humans, treball, medi ambient i 
anticorrupció, i que ens serveixen per relacionar-nos entre 
nosaltres i amb les parts interessades. A la vegada, fan de 
guia de conducta perquè les persones que integrin la nostra 
organització actuïn en consonància amb els valors de B:SM.

A través del Codi Ètic, B:SM manifesta el seu compromís 
contra la corrupció i el suborn. Hi apliquem els principis 
de bon govern i rebutgem qualsevol pràctica de corrupció, 
entesa com l’abús del càrrec o posició en benefici privat, si-
gui econòmic, social, polític o de qualsevol altre tipus, tant 
si els efectes tenen caràcter immediat o futur, en benefici 
propi o d’un tercer. 

En referència als drets humans, 
enguany B:SM ha tornat a renovar 
el seu compromís amb el Pacte 
Mundial de les Nacions Unides, els 
principis del qual integra en el dia 
a dia, i pren com a full de ruta els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, als quals alinea la 
seva estratègia.

En aquest sentit, es rebutgen les pràctiques que puguin dur 
a terme els seus integrants per afavorir la competència o en 
benefici propi, així com els suborns, i prohibeix al personal 
fer o rebre de tercers serveis, favors, pagaments indeguts 
de qualsevol tipus, regals o atencions que estiguin fora dels 
usos habituals, socials o de cortesia o que, pel seu valor o 
les seves característiques o circumstàncies, puguin alterar 
o condicionar el desenvolupament de les relacions comer-
cials, administratives o professionals en què intervinguin 
les diferents unitats de l’empresa. 

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

205-3

0
casos de vulneració 
de drets humans

0
casos de corrupció 
o suborn
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A B:SM mostrem la 
nostra vocació de servei 
públic i de compromís 
amb la ciutadania en 
totes les activitats i 
serveis que oferim.  
Totes les nostres accions 
cerquen l’impacte positiu 
en les persones, ja sigui 
amb la ciutadania, el 
nostre equip humà o les 
entitats col·laboradores.

Sostenibilitat 
social
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Qualitat en 
l’experiència 
ciutadana
103-1, 103-2, 103-3: Comunitats locals / 413-1

A B:SM treballem per Barcelona i la seva 
gent. Contribuïm de manera proactiva al 
desenvolupament de la ciutat, satisfent les 
expectatives de la societat i millorant la 
qualitat de vida de les persones a través de 
les nostres activitats.

Per mitjà de les directrius de l’Ajuntament 
de Barcelona, ens comprometem a cobrir 
les necessitats de la ciutadania i a anar més 
enllà del desenvolupament de les nostres 
tasques, amb responsabilitat de servei i 
amb igualtat per a tothom. 

Durant l’any 2020 ens hem adaptat per continuar donant 
servei a la ciutadania, sempre d’acord amb els criteris 
de les autoritats sanitàries i en plena coordinació amb 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona i la Comissió de 
Seguiment en relació amb la COVID-19.

En aquest sentit, B:SM ha seguit donant 
resposta a la ciutadania en els serveis 
essencials durant l’estat d’alarma, hem 
continuat garantint la mobilitat de la ciutat 
en el servei d’Aparcaments, s’han continuat 
garantint els serveis i l’atenció a la ciuta-
dania i s’ha donat acompanyament a les 
famílies, entre d’altres.

No obstant això, i seguint les recomana-
cions de les autoritats sanitàries, la Direc-
ció d’Espais Verds de l’Ajuntament va tancar 
el Park Güell, es van suspendre les activitats 

+ 47.000.000
experiències ofertes per B:SM durant el 2020

de cara al públic a l’Anella Olímpica i al Zoo 
de Barcelona i es va suspendre l’activitat del 
Bicing, perllongant l’abonament del servei.

Com a mostra del compromís amb la ciu-
tadania, durant els mesos de confinament, 
ens vam unir a la campanya «Barcelona des 
de casa», posant a disposició de la ciutada-
nia contingut cultural i educatiu. L’objectiu 
principal va ser rebaixar la soledat d’algunes 
persones i oferir-los continguts educatius i 
interactius mitjançant iniciatives comuni-
tàries i coneixement col·lectiu.
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Escrits

Visites a l’oficina del carrer Calàbria

Total de comunicacions 2019

Total de comunicacions 2020

La varietat de serveis que ofereix B:SM fa que la nostra 
clientela sigui de tipus molt diversos. Per això, depenent de 
la unitat de negoci, es parla de persones usuàries i clientela 
recurrent o esporàdica. Els casos recurrents es donen quan 
fan un ús continuat d’un servei o un producte de B:SM. Els 
casos esporàdics es donen quan fan ús dels serveis de la 
companyia 10 dies o menys a l’any. En tots dos casos, la 
interacció comporta una transacció econòmica.

SATISFACCIÓ DE LA CLIENTELA 
I LES PERSONES USUÀRIES

Durant els dies d’estat d’alarma, es va produir una disminució de les 
comunicacions per part de les activitats aturades i reduïdes, com 
l’AREA, el Bicing, el Zoo i la Grua. En canvi, es van incrementar les 
consultes relacionades amb els Aparcaments.

L’any 2020, hem tingut un volum de 540.345 comunicacions, i tot i la incorporació d’atenció al client del Port 
Olímpic, hi ha hagut una disminució respecte a 2019, a causa de l’aturada dels serveis per la COVID-19. 

COMUNICACIÓ AMB ELS CLIENTS I CLIENTES

407.983 - 2019

Trucades ateses personalment

125.063 - 2019

33.524 - 2019 

566.570

301.404 - 2020

218.925* - 2020

20.016 - 2020

540.345

* Les aplicacions donen l’opció d’enviar comunicacions, que al CRM es converteixen en casos. Això dona resposta a l’augment respecte al 2019. 

214
accions de millores directes 
durant l’any 2020, provinents 
de l’escolta activa

COMUNICACIÓ AMB LA CLIENTELA

La detecció de necessitats de la ciutadania es fa a través de 
l’escolta activa, en col·laboració estreta amb l’Ajuntament 
de Barcelona. Des de fa anys, unim esforços per millorar la 
comunicació bidireccional i la satisfacció de la ciutadania. 
Aquesta manifesta les seves expectatives per mitjà de 
diversos canals i òrgans com els consells dels barris, els 
gremis de professionals que treballen a la ciutat, el servei 
d’atenció a la clientela, l’índex de satisfacció dels clients i 
clientes (ISC), les xarxes socials, el canal de la transparència, 
etc., que es tradueixen en els serveis públics que oferim.
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COMUNICACIONS PER ACTIVITATS 

Negoci 2019 2020 Motiu de les comunicacions

Bicing 303.087 
(53 %)

249.539
(46 %)

Les comunicacions de Bicing 
majoritàries, en un 27,30 % són 

trajectes en curs.

AREA 151.122
(27 %)

134.924
(25 %)

El percentatge més alt de 
comunicacions de l’AREA, un 24 %, 

han estat relacionades amb l’alta de 
resident.

Park Güell 29.594
(5 %)

16.724
(3 %)

Al Park Güell el 72,90 % de les 
comunicacions estan relacionades 

amb tramitacions particulars.

Grua Municipal 28.755
(5 %)

26.527
(5 %)

A la unitat de Grua Municipal, 
gran part de les comunicacions, 

un 72,00 % es refereixen a la 
localització del vehicle.

Zoo de Barcelona 21.557
(4 %)

36.240
(7 %)

Al Zoo, el 37,3 % de les 
comunicacions estan relacionades 

amb els socis i sòcies del Zoo.

Aparcaments 21.427
(4 %)

40.428
(7 %)

La majoria de les comunicacions 
dels Aparcaments, un 27,40 %, 
estan relacionades amb baixes 

temporals.

Estacions 11.777
(2 %)

A l’Estació Barcelona Nord el 
68,90 % de les comunicacions 

fan referència a les companyies 
operadores.

Port Olímpic 10.321
(2 %)

El 62,60 % de les comunicacions 
de Port Olímpic fan referència als 

amarratges.

Endolla 7.181
(1 %)

Les comunicacions majoritàries, 
un 59,10, % estan relacionades amb 

la targeta dels vehicles elèctrics.

Resta dels negocis 11.028
(2 %)

6.684
(1 %)
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413-1

SATISFACCIÓ DELS CLIENTS I CLIENTES

L’excepcionalitat de l’any 2020 ha alterat notablement les actuacions 
relatives al coneixement de la clientela de B:SM, per la qual cosa s’han 
hagut de cancel·lar algunes de les actuacions previstes. El proce-
diment habitual és dedicar el primer trimestre de l’any a establir i 
concretar les necessitats de coneixement. El segon i tercer trimestre 
es dediquen a efectuar la recollida de dades (entrevistes a la cliente-
la), i durant el quart trimestre es disposa dels resultats. De l’anàlisi se 
n’extreu, entre altres coneixements, una primera idea de les futures 
necessitats de la clientela.

102-43

Per tal de conèixer el grau de satisfacció, estudiem l’índex de satis-
facció de la clientela (ISC). Es configuren tants índexs com activitats 
tenim i, en cas que el tipus de clientela ho requereixi, se’n fa un per ti-
pus de client. Valorem el servei global, així com els aspectes concrets, 
com l’atenció a les instal·lacions, el servei, la neteja i la seguretat o els 
preus, diferents segons les expectatives inicials i la percepció de la 
qualitat un cop acabada la visita. 

També destaca l’experiència de la ciutadania, mesurada amb el 
Balanced Scorecard, eina transversal que serveix de vincle estratègic 
entre les diferents unitats i que mesura el nombre d’experiències de la 
ciutadania en relació amb B:SM. 

Un valor entorn de 47 milions d’experiències 
posa de manifest la vocació de servei públic 
de B:SM i queda alineat amb la missió de 
millorar la qualitat de vida de les persones 
generant experiències positives per construir 
una Barcelona saludable i capdavantera. 

Negoci

Valoració de  
l’experiència 

esperada

Valoració de  
l’experiència 

viscuda NPS*
Índex de satisfacció  
de la clientela (ISC)

Mobilitat 2020 2020 2019 2020 2019 2020

Aparcaments en 
rotació

7,1 7,1 –25,3 –16,3 102,90 % 99,7 %

Aparcaments per a 
abonats

8,2 7,6 16 31,3 97,20 % 92,6 %

Àrea Blava 6,5 6,6 –54,5 –21,5 92,10 % 101,4 %

Àrea Verda per a 
forans 

6,7 6,8 –73,3 –17,3 110,90 % 101,4 %

Àrea Verda per a 
residents

6,0 5,9 38,7 –46,8 95,80 % 98,9 %

Àrea Verda exclusiva 
per a residents

6,0 5,9 –9,5 –42,3 94,60 % 98,7 %

Estació Barcelona 
Nord

8,1 8,0 2,3 2,4 101,80 % 99,8 %

Estació Fabra i Puig 7,2 7,3 –28,2 –9,5 101,50 % 101,3 %

Grua 7,0 6,5 –4,7 –31,9 91,40 % 92,9 %

Grua requerida 6,7 5,8 - 85,6 - –26,6 %

Bicing 6,3 6,8 7,2 –16,3 98,60 % 107,9 %

Lleure

Zoo 7,4 6,6 25,1 7,5 102,90 % 102,7 %

Park Güell per a veïns SD** 8,5 48,5 SD** 97,20 % 46,2 %

Altres 

Atenció al client a 
Calàbria

7,9 7,4 75,9 106,7 117,00 % 20,7 %

Agents Cívics del 
barri

SD** 8,2 - SD** - 53,0 %

Agents Cívics a les 
oficines d’atenció a  
la ciutadania

SD** 8,6 SD** - 7,2 %

VALORACIÓ DE LA CLIENTELA

* El net promoter score és un indicador del qual s’exclouen les puntuacions de 7 i 8. Es calcula quantes valoracions hi ha percentualment entre el 
0 i el 6 i quantes entre el 9 i el 10. L’NPS oscil·la entre –100 i +100. Si l’NPS és positiu, vol dir que proporcionalment hi ha més persones que valoren 
molt bé el servei que no pas persones que el valoren malament. Si és negatiu, passa el contrari.
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35*
Informes 
encarregats

CONEIXEMENT DE LA CLIENTELA 
EXTERNA I INTERNA EL 2020

A més, mitjançant la figura de client miste-
riós, se simula una relació amb la clientela, 
verificant si el que percep és el que estava 
previst i quines són les causes i con-
seqüències. L’opinió dels clients i clientes i 
les persones usuàries és molt valuosa per a 
la millora contínua de B:SM, motiu pel qual 
l’any 2020 aquest tipus de coneixement de 
la clientela s’ha fet de forma digital.

29
Informes 
acabats

83 %
D’informes 
encarregats/
acabats

81.472
Univers teòric 
per enquestar

12.320
Enquestes  
completades

5
Informes 
disponibles

14 %
D’informes 
disponibles/
encarregats

*Aquests 35 informes de coneixement de client s’han obtingut 
aplicant tant la metodologia de l’enquesta com la metodologia 
del client invisible. Com a novetat de l’any 2020, allà on ha 
estat possible (Zoo i Tibidabo), s’ha passat de fer una enquesta 
presencial a fer-ne una en línia.

** L’alt nombre es deu al fet que, amb el CRM, no només es tipifiquen les queixes i 
reclamacions oficials (IRIS), sinó que es tipifiquen totes les comunicacions.
*** Amb les mesures preses pels negocis d’allargament dels abonaments i per la tasca 
dels agents cívics, hem tingut 366 agraïments.

QUEIXES I RECLAMACIONS

L’any 2020 s’han resolt el 100 % de les queixes i reclamacions, 
a les quals s’ha donat resposta en un màxim de 6,55 dies. 

2019 2020

Tipus d’informació rebuda de la clientela 2019 2020

Informació 63 % 52,1 %

Incidències, queixes, reclamacions i 
suggeriments

13 % 10,9 %

Tràmits (peticions de servei i gestions 
administratives)

24 % 36,9 %

Agraïments*** - 0,1 %

Mitjana de dies de resposta

Nombre de queixes i reclamacions

6,18

10.613

6,55

41.124**

100 %
queixes i reclamacions resoltes 
durant 2020

365
agraïments per les mesures 
d’allargament dels abonaments  
i la tasca d’agents cívics

PROTECCIÓ DE LA PRIVACITAT

103-1: Privacitat

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

103-2, 103-3: Privacitat

B:SM compleix la normativa vigent en ma-
tèria de protecció de dades i vetlla per ga-
rantir un ús i un tractament correctes de les 
dades personals. Per tal que la ciutadania 
pugui exercir el dret d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, portabilitat i limitació, 
se l’informa sobre la política de privacitat de 
l’organització per mitjà de diferents canals. 

B:SM també disposa d’un delegat de pro-
tecció de dades, davant del qual les perso-
nes interessades poden posar de manifest 
qualsevol qüestió relativa al tractament 
de les dades personals a través de l’adreça 
electrònica següent: dpo@bsmsa.cat.

418-1

D’altra banda, l’any 2020 no hi ha hagut pe-
ticions d’informació per part de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades.
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ACOLLIDA ALS VISITANTS

413-1

B:SM dona servei a la ciutat de Barcelona 
i a totes les persones que accedeixen a les 
nostres instal·lacions, físiques o digitals, o 
fan ús dels nostres serveis, sense que això 
comporti necessàriament una transacció 
econòmica. Aquest grup d’interès manté 
un diàleg i interacciona constantment amb 
nosaltres mitjançant les xarxes socials. 

L‘any 2020, B:SM ha mostrat la vocació 
de servei públic i el compromís amb la 
ciutadania de Barcelona durant la situació 
excepcional produïda arrel de la pandèmia 
de la COVID-19. 

B:SM s’ha adaptat a les 
necessitats requerides 
en tot moment, també 
en l’esfera de la cultura, 
l’educació, l’esport i la 
natura, uns àmbits on B:SM 
ha generat més d’un milió 
experiències positives 
i segures entre l’Anella 
Olímpica, el Parc del Fòrum, 
el Park Güell i el Zoo de 
Barcelona.

B:SM, un dels principals operadors de 
lleure a la ciutat, ha fet un esforç per 
impulsar la cultura i l’oci, seguint sempre 
els protocols sanitaris i de protecció per 
garantir la màxima seguretat a la ciuta-
dania, promovent els actes a l’aire lliure i 
assumint en tot moment les restriccions 
establertes pel Procicat. 

Davant de la situació, s’ha 
iniciat el projecte municipal 
BCN Safe City, que té com 
a objecte garantir mesures 
d’higiene i salut per oferir 
confiança i seguretat als 
espais de la ciutat i que totes 
les activitats, establiments 
i serveis relacionats amb 
el turisme i els visitants 
estiguin preparats per 
donar seguretat davant la 
pandèmia, establint un canal 
d’informació, transmetent 
confiança i seguretat als 
visitants i afavorint un clima 
de transparència.

+ 1.000.000
experiències segures de 
lleure, cultura i educació
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EXPERIÈNCIES SEGURES DE LLEURE,  
CULTURA I EDUCACIÓ

Pel que fa a la música, l’Anella Olímpica i el Parc del Fòrum 
han estat els pols dels actes musicals a la ciutat des de la 
reobertura dels espais, amb la celebració de 49 i 53 actes 
adaptats a la COVID-19, respectivament, en un entorn a 
l’aire lliure i completament segur, aplicant totes les mesures 
sanitàries i la distància de seguretat entre els assistents. 

46.500
experiències en 60 dies durant la 
temporada d’estiu, entre l’Anella 
Olímpica i el Parc del Fòrum

15.000 
persones beneficiades

200 
persones beneficiades

DIVERSITAT MUSICAL SALUT A TRAVÉS DE L’ESPORT

Anella Olímpica
DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS

S’han organitzat concerts i activitats 
amb acords comercials excepcionals per 
afavorir la dinamització de la cultura i 
l’esport.

En la mesura del possible, B:SM ha garantit les activitats 
esportives que se celebren anualment a la ciutat de Barce-
lona. Enguany, la Cursa de la Mercè ha integrat, per primer 
cop, la modalitat virtual, assegurant que tots els corredors i 
corredores poguessin participar amb totes les mesures de 
seguretat i prevenció requerides.

IMPULS D’ACTIVITATS A 
L’AIRE LLIURE

S’ha celebrat un concurs de Fotografia a 
Instagram i una trobada amb sketchers 
dins la Setmana de l’Arquitectura.

ANELLA OLÍMPICA

L’Anella Olímpica va ser un 
dels espais del Cruïlla XXS, 
un altre dels festivals icò-
nics de Barcelona que es va 
adaptar a un format menor. 
L’esplanada va ser l’esce-
nari d’artistes com M-Clan, 
Ramon Mirabet, Natalia 
Lacunza o Albert Pla.

PARC DEL FÒRUM

El Parc del Fòrum va 
celebrar el festival de petit 
format les Nits del Fòrum 
(del Primavera Sound), amb 
42 propostes musicals 
entre el juny i el setembre, 
que abastaven diferents 
gèneres musicals, des de 
l’indie fins al rock, passant 
pel punk, el hip-hop, el 
flamenc i estils més urbans 
com el trap, i la participació 
d’artistes com Mishima, 
Diego el Cigala, Amaia, 
Dorian, la Mala Rodríguez o 
Yung Beef.

PARC DEL FÒRUM

El Parc del Fòrum ha 
acollit la Cursa de la Mercè, 
on van participar 3.000 
persones durant tot un 
cap de setmana, i la cursa 
de l’institut Barcelona 
Esports.

ESTADI OLÍMPIC LLUÍS 
COMPANYS 

L’Estadi Olímpic Lluís 
Companys va celebrar 
l’activitat «Vine a córrer a 
l’Estadi».
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Al març de 2020, la Direcció d’Espais Verds de l’Ajuntament 
de Barcelona va tancar el Park Güell, cancel·lant les visites 
culturals programades. Al juny, va adaptar el seu model de 
gestió per garantir l’ús veïnal i la sostenibilitat turística, am-
pliant l’accés gratuït a la ciutadania de Barcelona a través 
del registre Gaudir Més i el carnet de biblioteques. L’adapta-
ció del model pren com a objectiu millorar l’experiència dels 
visitants, protegir l’entorn i garantir l’ús veïnal del parc, més 
obert al veïnat. 

Com a part del projecte BCN Safe City, el Park Güell va obte-
nir els segells Global Safe Site Excellence i el Safe Tourism 
Certified, distintius que certifiquen els espais turístics que 
han implantat amb èxit el sistema de protocols de seguretat.

A més, amb l’objectiu de connectar els barris i com a acció 
preventiva per evitar massificacions als nuclis de residents, 
es van reprendre algunes activitats esportives, de coneixe-
ment del verd i la biodiversitat i culturals, com els concerts, 
amb places limitades, organitzats pel MUHBA o els concerts 
de Música als Parcs.

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

CIUTAT MUSICAL

PARK GÜELL

El Park Güell també ha estat un espai d’activitat cultural 
segura, una vegada va poder reobrir després de la desesca-
lada, adaptant els horaris. Per a molts ciutadans i ciutada-
nes va ser també una oportunitat de descoberta d’un dels 
espais més emblemàtics de la ciutat. En aquest temps, el 
parc ha generat 598.746 experiències culturals, a més de 
l’organització de diverses activitats durant l’estiu.

CICLE DE CONCERTS MODERNISME I 
GUITARRA

S’ha celebrat el cicle de Concerts Moder-
nisme i Guitarra, en col·laboració amb el 
MUHBA, amb una mitjana de 400 persones 
per concert. 

MÚSICA ALS PARCS

També es va celebrar el cicle de música 
clàssica i jazz Música als Parcs, que va 
acollir més de 2.300 persones.

FESTA MAJOR DE LA MERCÈ

La ciutadania de Barcelona va gaudir de 
més de deu espectacles de la Festa Major 
de la Mercè, amb una assistència de 4.000 
persones en total. Durant aquell mes, més 
de 4.700 persones van assistir a les visites 
guiades i es van fer altres activitats que re-
forcen encara més l’estreta vinculació amb 
l’entorn veïnal més proper, com el pregó de 
la Festa Major del barri de la Salut.

500 
persones beneficiades

2.000 
persones beneficiades

Park Güell
CICLE MÚSICA ALS PARCS

S’ha celebrat un cicle de concerts 
organitzats per Parcs i Jardins al Park Güell.

FESTES DE LA MERCÈ

S’han organitzat concerts i actes 
culturals relacionats amb la festa de la 
Mercè al Park Güell.
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MOBILITAT SOSTENIBLE I INTEGRADA

APP SMOU

L’Smou és l’aplicació que integra diferents serveis de 
mobilitat de Barcelona i ’l’àrea metropolitana, entre ells el 
pagament de l’Àrea Verda i Àrea Blava, els Aparcaments de 
B:SM, la xarxa de recàrrega elèctrica Endolla Barcelona i 
el Bicing.

Des del juliol, l’Smou integra l’aplicació Bicing, amb l’objec-
tiu d’integrar diferents serveis de mobilitat en una única 
aplicació per oferir una millor experiència a la ciutadania, 
gràcies a la facilitat d’ús, la seguretat i la comoditat. 

L’aplicació està en constant procés de millora i, només dos 
anys després del llançament, suma una cinquena funciona-
litat per afavorir la mobilitat sostenible i planificada.

56.379 
usuaris i usuàries a l’aplicació SPRO

337.457 
usuaris i usuàries a l’aplicació Smou 
(800 nous/dia)

4,7/5 
valoració dels usuaris i usuàries  
de l’aplicació Smou a l’App Store

CONVIVÈNCIA AMB EL VEÏNAT 

413-1

Considerem el veïnat com les persones que són visitants o 
clientela de B:SM que viuen al costat dels nostres negocis 
o al barri, i en els quals les nostres activitats, directament o 
indirectament, tenen un impacte. El diàleg amb aquest grup 
d’interès, en molts casos, és constant i diari, tant a través 
de trucades telefòniques, correus electrònics o xarxes 
socials com personalment.

A l’estiu de 2020, va arribar l’SPRO, una nova aplicació mòbil 
destinada als professionals de la distribució urbana de mer-
caderies (DUM), amb la qual es gestiona i s’agilitza l’estacio-
nament a les places de càrrega i descàrrega de Barcelona 
i l’àrea metropolitana. L’SPRO permet localitzar les places 
DUM de la metròpoli per geolocalització, consultar la pre-
visió de l’ocupació i els horaris de regulació de cada una de 
les zones i rebre alertes personalitzades, tant a Barcelona 
com als 8 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Amb el desplegament d’aquesta aplicació, l’AMB dona res-
posta a la reivindicació històrica del sector per avançar cap 
a l’harmonització de les condicions de càrrega i descàrrega 
a la metròpoli de Barcelona. 

La distribució urbana de mercaderies suposa una part 
important del trànsit que circula diàriament per les ciutats. 
Actualment, Barcelona compta amb un total de 9.575 places 
d’aquestes característiques i els altres 8 municipis me-
tropolitans sumen, entre tots, 1.960 places DUM. En total, 
l’aplicació inclou inicialment 10.460 places.

L’any 2020, B:SM també ha dotat de 
cobertura mòbil de banda ampla 40 
aparcaments de la xarxa, amb l’objectiu 
d’oferir un millor servei als usuaris 
i usuàries, facilitar-ne les gestions 
diàries i orientar-se cap als nous usos 
dels aparcaments com a centres 
multiservei de mobilitat.

La posada en marxa d’un model operatiu basat en la digi-
talització fa que les persones usuàries dels aparcaments 
disposin de més connectivitat a l’hora de fer trucades, 
navegar per Internet i utilitzar nous serveis de valor afegit, 
com l’accés als vehicles compartits, l’ús dels punts de 
recàrrega mitjançant el mòbil o la utilització dels punts de 
recollida del comerç electrònic. Es tracta d’un pas endavant 
important per tal d’oferir, des dels aparcaments, un servei 
integral dels nous usos de la mobilitat actual.

Pel que fa a l’AREA, el sistema d’aparcament regulat a la 
via pública, a l’abril va treballar en el seu pla d’acció per 
adaptar-se a l’espai públic i a la mobilitat resultant del 
confinament. L’objectiu va ser aplicar fórmules perquè la 
ciutadania reactivés el seu dia a dia d’una manera segu-
ra, sostenible, saludable i eficient, amb mesures com la 
renovació de parquímetres, l’aplicació de tarifes d’estacio-
nament, el foment de l’ús d’aplicacions mòbils, etc. Com a 
resultat, i davant l’objectiu d’una mobilitat més sostenible 
a l’espai públic, es van estendre les zones d’aparcament 
regulat en superfície, donant compliment als objectius del 
Pla de Mobilitat Urbana (PMU).
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+ 12.500 
usos 

AREA
ANUL·LACIÓ DEL CANVI DE COSTAT EN 
L’ESTACIONAMENT

Durant l’estat d’alarma, tant les places regulades de l’AREA 
com les places sense regulació, van anul·lar el canvi de 
costat de l’estacionament.

D’aquesta manera, la ciutadania podia mantenir estacionat 
el vehicle i s’evitava la mobilitat. 

Aparcaments de B:SM
SUPORT AL PERSONAL SANITARI

Davant la situació d’excepcionalitat, l’activitat dels Apar-
caments va treballar per donar resposta a les diferents 
necessitats dels abonats, especialment de les persones 
que durant l’estat d’alarma no podien gaudir de l‘abonament, 
que van poder sol·licitar la baixa temporal sense cost.

A més, es va fer difusió pública dels consells de prevenció 
vers la COVID-19 per mitjà de pantalles digitals ubicades als 

Durant l’estat d’alarma, i amb l’objectiu d’assumir els reptes 
de la mobilitat del futur, l’AREA va paralitzar l’activitat, es 
van flexibilitzar les zones de càrrega i descàrrega, es van 
instal·lar 2.076 parquímetres i es van aturar les infraccions 
per estacionament en zona regulada en superfície (Àrea 
Verda i Àrea Blava). 

Durant la crisi sanitària, la xarxa municipal d’Aparcaments 
de B:SM es va adaptar i va organitzar-se per tal de facilitar 
l’estacionament gratuït al personal de 25 hospitals i centres 
sanitaris de Barcelona, facilitant la mobilitat del perso-
nal sanitari que afrontava en primera línia l’emergència 
sanitària. A més, es va crear FlexiPark, un nou paquet de 

productes dels aparcaments de B:SM per donar resposta 
als nous hàbits de desplaçament. A través de les noves 
solucions d’estacionament, més flexibles, dinàmiques i 
adaptables, el servei es va adaptar a la situació de crisi 
econòmica generada a partir de l’emergència sanitària 
i fomentava l’ordenació de l’espai públic i contribuïa a la 
mobilitat sostenible.

Tot i la suspensió temporal durant l’estat d’alarma, el Bicing 
ha seguit creixent després de la implantació d’un nou siste-
ma que ha portat un model més modern i versàtil a Barce-
lona, emmarcat dins de l’estratègia del Govern municipal de 
continuar promovent la mobilitat sostenible a la ciutat.

El canvi de sistema del servei ha comportat un canvi dels 
usos de mobilitat en bicicleta i un repte clar de la planifi-
cació. Les bicicletes elèctriques en les noves estacions 
híbrides (mecàniques-elèctriques) incrementen l’oferta 
i la demanda d’aquesta modalitat. Així mateix, els canvis 
en la mobilitat han impulsat el redisseny de la planifica-
ció, incorporant un software predictiu de la demanda per 
millorar el servei.

aparcaments i es van extremar les mesures de prevenció i 
desinfecció de totes les instal·lacions per garantir la segu-
retat del personal i els usuaris i usuàries.
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L’any 2020, amb l’objectiu de millorar el servei que reben els 
usuaris i usuàries i oferir més cobertura territorial, a finals 
d’any s’havien posat en marxa les 97 noves estacions previs-
tes de Bicing, que ja sumen 519 estacions a tot el territori. 

D’altra banda, s’ha ampliat el servei elèctric, passant de 
1.000 bicicletes elèctriques a 2.000, un increment del 100 % 
de l’oferta elèctrica. A més, la bicicleta elèctrica supera la 
mecànica en usos. 

Per primer cop, s’ha arribat a onze 
barris nous que fins ara no disposaven 
del servei. Aquest projecte ha reduït 
les diferències de cobertura territorial 
entre districtes, afavorint al màxim la 
intermodalitat i donant servei a zones 
d’alta demanda.

+ 100 % 
oferta elèctrica de les bicicletes

128.307 
persones usuàries noves al Bicing 
(+13 % respecte a 2019)

1.223.000 
mitjana d’usos mensuals a Bicing 
(+5 % respecte a 2019)

Malgrat el context de pandèmia, el període postconfi-
nament registra un increment del 4,5 % dels usos en el 
segon semestre de 2020 respecte al mateix període de 
l’any anterior. 

Pel que fa als abonats, s’ha incrementat el nombre en un 
11,5 %, i ja se superen els 126.000 abonats. Per tant, el 
servei manté el propòsit de fomentar i promoure desplaça-
ments sostenibles a la ciutat de Barcelona.

Quant al 2021, el servei Bicing seguirà apostant per la 
modalitat elèctrica, transformant 1.000 bicicletes elèctri-
ques més en la flota actual, fins a arribar a un total de 3.000 
elèctriques al final d’any.

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS

102-12 

B:SM té relacions amb entitats de tipus divers, amb les 
quals col·labora o manté un diàleg, i es relaciona molt di-
rectament i de forma particular amb cada activitat o servei 
corporatiu de l’empresa.

Podem classificar aquestes entitats en entitats socials del 
tercer sector social, entitats ambientals, entitats de l’en-
torn educatiu, lobbies com ara els col·legis professionals, 
entitats publicoprivades, empreses del grup B:SM, altres 
empreses municipals, empreses veïnes, empreses compe-
tidores i mitjans de comunicació. 

Ens comuniquem amb aquestes entitats a través de 
diversos canals, com ara correus electrònics, trucades 
telefòniques, reunions, convenis, etc. I, des de fa dos anys, 
celebrem una jornada de networking amb les principals 
entitats col·laboradores de la companyia, que no s’ha pogut 
dur a terme durant l’any 2020 a causa de la pandèmia.

L’APLICACIÓ SMOU CELEBRA EL PRIMER ANIVERSARI

L’Smou, l’aplicació de mobilitat personal de Barcelona, 
uneix en un mateix espai diferents serveis de mobilitat. 

Al febrer va celebrar el primer aniversari, en un context de 
ple creixement, tant pel que fa a l’ús per part dels usuaris i 
usuàries com pels serveis que ofereix a la ciutadania.

No obstant això, al llarg de 2020, l’expectativa principal de 
totes aquestes entitats ha estat la de col·laborar amb B:SM 
o mantenir les relacions per a quan les condicions perme-
tessin reprendre l‘activitat. 

Des del mes de juny, Endolla Barcelona forma part del 
projecte europeu eCharge 4 Drivers, un programa pilot en el 
qual participen deu països i que busca la millora del procés 
de recàrrega de vehicles elèctrics per fomentar-ne l’ús i 
implementar mesures innovadores. 

Els principals objectius d’eCharge 4 Drivers són la millora 
de l’experiència amb el servei d’electromobilitat i agilitzar el 
temps de recàrrega amb la incorporació de diferents solu-
cions. A més, també permetrà accelerar el desplegament 
de la infraestructura d’una manera sostenible i desenvolu-
par punts de recàrrega intel·ligents de fàcil usabilitat.

Fruit de totes aquestes col·laboracions, 
hem desenvolupat projectes enfocats 
a tenir un impacte positiu en la societat 
d’una manera responsable. 
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Valor de les  
persones B:SM
L’equip humà de B:SM, compromès amb el servei de 
vocació pública és un dels principals valors. Treballem 
diàriament per garantir la diversitat i la igualtat 
d’oportunitats, el benestar i la seguretat de les persones, 
així com el desenvolupament personal i professional de les 
persones que formen part del nostre dia a dia.

RESPONSABILITAT AMB L’EQUIP HUMÀ

103-1, 103-2, 103-3: Ocupació

A B:SM, com a empresa pública, el vessant social consti-
tueix la nostra raó de ser: ens orientem a les persones per 
aconseguir més benestar amb els impactes de les nostres 
activitats. 

102-7, 102-8, 403-2

B:SM està classificada com una empresa de mercat, subjecta 
al règim comptable privat amb uns ingressos superiors al 
50 %, procedents de les vendes i els serveis, segons el Siste-
ma Europeu de Comptes (SEC). Des de l’origen, està classifica-
da dins de l’S.11. Sector de societats no financeres.

Al llarg de l’any 2020, ens hem enfocat en la gestió de les persones,  
i la crisi sanitària ha comportat una gestió responsable de l’ocupació. 
Totes les persones que formen part de B:SM han posat tots els 
esforços per activar cadascuna de les activitats i serveis. 

15,04 anys 
antiguitat mitjana  
a B:SM 

46,81 anys 
edat mitjana de la 
plantilla de B:SM

71 % 
plantilla de B:SM que  
té estudis superiors  
no obligatoris

35,64 % 
dones en plantilla

46,37 % 
dones directives i 
responsables d’àrea

68,48 % 
proporció de la plantilla 
representada pel 
personal d’operacions

Al llarg de 2020, B:SM ha estat treballant amb un conjunt de 
mesures per minimitzar els efectes negatius, econòmics 
i laborals, provocats per la crisi sanitària, amb un doble 
objectiu: minimitzar els impactes econòmics derivats de 
la parada d’activitat i la pèrdua d’ingressos, preservant la 
condició de B:SM com a empresa de mercat, i minimitzar 
els efectes laborals de la crisi, preservant les condicions i 
els llocs de treball de l’empresa a mitjà i llarg termini.

Des de l’inici de la crisi, B:SM va adoptar mesures com els 
permisos retribuïts, en situació de disponibilitat domici-
liària per fer front a la caiguda d’activitat. No obstant això, la 
persistència en la caiguda de les activitats van fer necessari 
adoptar mesures de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 
durant el període d’estat d’alarma sanitària.

Es van aplicar dos tipus d’ERTO: per causes de força major i 
per causes productives. Aquestes mesures es van prendre 
amb l’acord de la representació social de la companyia.

Destaca de l’any 2020 la creació, per part de la Direcció de 
Persones, de 9 canals de comunicació específics per donar 
suport i acompanyar el personal en la gestió dels tràmits 
amb l’Administració, arran de la COVID-19.
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Homes

Homes Homes

Homes Homes

Total 2019

Total 2020 Total 2020 Total 2020

Indefinit 2019

Indefinit 2020

Temps complet 2019

Temps complet 2020

Temporal 2019

Temporal 2020

Temps parcial 2019

Temps parcial 2020

Total 2019 Total 2019

PLANTILLA DE B:SM

102-8 

PERSONAL PROPI SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I GÈNERE

102-8 

PERSONAL PROPI SEGONS TIPUS DE JORNADA I GÈNERE 

471,53 - 2019

471,53 - 2019 457,28 - 2019

471,53 - 2019 14,25 - 2019

Dones

Dones Dones

Dones Dones

883,88 - 2019

883,88 - 2019 856,09 - 2019

883,88 - 2019 27,79 - 2019

1.355,41

1.096,43 1.313,37

258,98 42,04

1.355,41 1.355,41

462,65 - 2020

462,65 - 2020 456,89 - 2020

462,65 - 2020 7,76 - 2020

841,24 - 2020

841,24 - 2020 819,53 - 2020

841,24 - 2020 21,71 - 2020

1.303,89

1.156,55 1.274,42

147,34 29,47

1.303,89 1.303,89

HomesDones HomesDones 2019 2020
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401-1 

A causa de la COVID-19 i la disminució de 
l’activitat de B:SM, aquest any s’han reduït 
considerablement les contractacions 
i, per tant, els processos de selecció. 
Per aquest motiu, tot i tenir establerta 
una col·laboració regular amb Barcelona 
Activa, només hem dut a terme un market 
place (procés de selecció massiva) per a la 
unitat del Park Güell. En aquest procés hi 
van participar 75 candidats. 

Així mateix, per tal de fer difusió de les 
ofertes, utilitzem el JobSite del nostre 
web, on s’han publicat 59 ofertes de feina 
durant el 2020, que ens han permès rebre 
415 candidatures; LinkedIn, amb 13 ofertes 
publicades l’any 2020 i 5.345 candidatures 
rebudes; Infojobs, amb 24 ofertes publica-
des el 2020 i 9.020 candidatures rebudes, 
i Feina Activa, amb 6 ofertes publicades el 
2020 i 845 candidatures rebudes.

2019 2020

Dones 144 114

>25 24 21

25-35 69 43

35-45 34 33

45-55 11 11

<55 6 6

Homes 211 121

>25 20 23

25-35 92 47

35-45 56 29

45-55 35 11

<55 8 11

Total 355 235

2019 2020

Dones 154 129

>25 23 20

25-35 76 53

35-45 29 36

45-55 13 11

<55 13 9

Homes 242 161

>25 17 22

25-35 94 57

35-45 56 35

45-55 36 20

<55 39 27

Total 396 290

2019 2020

Dones 31,60 26,15

>25 131,68 327,61

25-35 74,51 54,38

35-45 21,86 24,49

45-55 8,24 7,42

<55 14,25 9,26

Homes 25,63 16,71

>25 123,84 242,46

25-35 74,24 47,5

35-45 24,72 16,01

45-55 11,00 5,04

<55 12,09 8,71

Total 57,23 20,06

NOVES CONTRACTACIONS BAIXES TAXA DE ROTACIÓ*

* Mètode de càlcul de la taxa de rotació: [(altes + baixes de l’any) / 2 × 100] / plantilla mitjana (PMH) de l’any.
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TELETREBALL I ACCESSIBILITAT DIGITAL

La Direcció Corporativa de Tecnologies de la Informació, 
Comunicacions i Estratègia Digital ha estat cabdal i impres-
cindible per a l’activitat de la companyia l’any 2020. 

Des que es va començar a preveure una possible situació 
de confinament arran de la COVID-19, la Direcció TIC va dur 
a terme en temps rècord un conjunt d’accions destinades 
a fer possible el teletreball de forma massiva per a tot el 
personal d’oficina.

Es van proporcionar 168 ordinadors portàtils, es va ampliar 
la capacitat de xarxa per a l’accés remot, es van implantar 
noves eines de treball col·laboratiu i mesures addicionals de 
seguretat, i es va posar en marxa un servei de suport a les 
persones usuàries que es trobaven en situació de teletreball.

Aquestes mesures han permès que més de 450 persones 
puguin treballar amb total productivitat, a la vegada que 
s’han preservat les mesures de protecció i seguretat sani-
tària del personal.

+ 450 
persones en teletreball

Durant el 2020 s’ha fet un gran esforç 
per estendre la comunicació digital 
entre tot el personal. Aquest ha 
estat un dels reptes plantejat per la 
pandèmia i que ha impulsat l’adaptació 
a un escenari on l’accessibilitat digital 
universal pogués ser una realitat per a 
tot el personal de B:SM. 

S’han dotat les persones que necessitessin fer teletreball 
dels equips i les aplicacions necessaris per treballar des 
de casa, afavorint l’accés digital a totes les eines per poder 
treballar com si estiguessin a l’oficina.

Tecnologies de 
la informació, 
comunicacions i 
estratègia digital
TELETREBALL 

S’ha generalitzat el teletreball com a 
nova solució. Ha permès la protecció del 
personal davant la pandèmia, la millora de 
l’equilibri laboral-personal, i la reducció 
d’emissions.
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39,2 % 
taxa d’obertura

Comunicació
COMUNICACIÓ INTERNA AMB 
L’EQUIP HUMÀ 

Durant la pandèmia, es van crear nous 
butlletins informatius per fer accessible 
la informació relativa a la COVID-19, a 
la situació sanitària i a la situació de 
l’empresa.

Pel que fa a la Direcció de Màrqueting i Comunicació, 
s’han potenciat els diversos canals de relació, com ara 
les newsletters setmanals B:SM Informa, amb l’enviament 
dels B:SM Informa Flash durant el període de quarantena 
i els enviaments especials sobre la COVID-19, unes eines 
que han servit per fer accessible a totes les persones de 
la companyia tota la informació relativa a la pandèmia, a 
la situació sanitària i a la situació de l’empresa. Per tal de 
mantenir informat en tot moment el personal, s’ha optat per 
aquest canal, que és el que garanteix un màxim d’accessi-
bilitat, ja que tothom disposa d’una adreça electrònica. S’ha 
complementat amb la comunicació a través de la intranet 
B:IN, un espai de total accessibilitat per a tot el personal de 
la companyia —a través de l’usuari i la contrasenya únics—, 
el canal intern de televisió, l’atenció personalitzada a través 
de reunions, el telèfon, el correu electrònic. A més, durant 
l’època de pandèmia i a través de la plataforma CREA, s’han 
pogut proposar idees per part de l’equip humà per adap-
tar-se a la nova situació.

Així mateix, s’ha creat una newsletter específica sobre el 
Campus B:SM, que ha servit per donar suport al foment 
de la formació a distància, i ha fet créixer el Campus i els 
cursos que s’hi han impartit, també de manera digital i 
garantint-ne l’accés universal.

Per mitjà d’aquests canals i 
d’aplicacions com Teams, s’ha pogut 
mantenir una connexió total i global, 
malgrat la situació provocada per la 
pandèmia, i garantir l’accés digital a 
tot el personal de B:SM.

BENEFICIS SOCIALS I CONCILIACIÓ

401-2

Tal com s’inclou al conveni, tot el personal de l’empresa 
disposa de millores de conciliació de vida familiar i laboral, 
com ara permisos retribuïts per tenir cura de fills o fami-
liars, jornades laborals continuades, reducció de jornada 
graciable al personal amb jornada intensiva alguns dies de 
l’any, elecció de centre base o zona, torns específics per 
facilitar la conciliació, etc. 

Es disposa d’avantatges com ajuts econòmics per natalici, 
escolars i per a personal amb fills amb discapacitat, dies 
de permís sense remunerar (a banda dels dies d’assumptes 
personals), complement per malaltia o accident (100 % del 
salari), assegurança d’accident, fons d’ajuda econòmica, 
bestretes, bonificació als aparcaments de la xarxa B:SM del 
50 % en rotació i del 35 % en abonaments, un detall comme-
moratiu per al personal que es jubila directament als 65 anys, 
i descomptes o ofertes puntuals del Portal del Treballador. 

Per al personal fix de l’empresa, B:SM abona el 100 % d’una 
pòlissa bàsica de salut que inclou visites i proves radiolò-
giques. A més, s’ofereix al personal fer l’ampliació a pòlissa 
completa i incorporar-hi la família. El personal que, per 
motius de salut i pel lloc de treball, necessita material orto-
pèdic i un calçat especial rep una compensació per part de 
l’empresa. El personal indefinit té la possibilitat d’adherir-se 
al pla de pensions del sistema d’ocupació de B:SM.

A més, es disposa de més d’una vintena de serveis diferents 
amb preus especials per a tota la plantilla.
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B:SM ha treballat amb l’objectiu 
de facilitar la cura de totes 
les persones, apostant per la 
flexibilitat, la interlocució fluida, 
contínua i diària i la coordinació 
entre les diferents parts. 

MESURES PER A LA CONCILIACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

 — Absència a la feina amb dret a remuneració en diversos 
supòsits

 — Jornades laborals contínues

 — Flexibilitat horària en l’hora d’entrada

 — Existència d’un torn horari de conciliació en la unitat de 
l’AREA

 — Possibilitat d’escollir zona de treball en la unitat d’Apar-
caments

 — Ajudes escolars

 — Avançaments de nòmina

BENEFICIS PER AL PERSONAL DE B:SM

BENEFICIS PER CONVENI PER AL PERSONAL DE B:SM

 — Preus especials en abonaments als aparcaments de la 
xarxa.

 — 50 % de descompte en aparcaments de rotació als apar-
caments de la xarxa.

 — Fons d’activitats recreatives.

 — Renovació del carnet de conduir.

 — Menjador subvencionat per al personal de l’Anella Olímpica.

BENEFICIS PER CONVENI PER AL PERSONAL DE CONVENI 
DEL ZOO

 — Reducció de jornada graciable de dues hores el 24 de 
desembre i el 31 de desembre.

 — Final de jornada a les 14.00 hores.

 — Casals d’estiu al Zoo per a fills de la plantilla de l’empresa.

 — Abonament de les colònies d’estiu.

 — Gratificació per casament o naixement.

 — Ajuda per a ulleres, plantilles, etc.

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

401-3 

PERMÍS DE PATERNITAT I MATERNITAT

2019 2020

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

26 25

Dones 8 9

Homes 18 16

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

22 26

Dones 5 8

Homes 17 18

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

26 28

Dones 8 10

Homes 18 18

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

26 28

Dones 8 10

Homes 18 18

Total 100 107
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INCLUSIÓ DE LA DIVERSITAT I LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS

103-1, 103-2, 103-3: Diversitat i igualtat d’oportunitats

La diversitat i la igualtat d’oportunitats és un aspecte mate-
rial que impacta en tots els nostres grups d’interès, i així es 
fa palès en la nova política integral de B:SM del 31 de juliol 
de 2018, i en el nostre Codi Ètic. Per gestionar la diversitat i 
la igualtat d’oportunitats no només ens valem de la política 
integral i del Codi Ètic, sinó que adoptem el compromís 
voluntari del Pacte Mundial de les Nacions Unides i fem 
nostres els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

PLA D’IGUALTAT I DIVERSITAT

L‘any 2019 es va treballar en el disseny del nou Pla d‘Igualtat i 
Diversitat de B:SM, amb la participació activa de la plantilla 
i la representació social. El primer trimestre de 2020 va te-
nir lloc la reunió de la Comissió d‘Igualtat per aprovar el nou 
pla i iniciar el desenvolupament de les accions previstes per 
a aquest any.

NOVETATS DEL PLA D’IGUALTAT I DIVERSITAT DE B:SM

 — Accés a l’ocupació

 — Participació igualitària

 — Promoció professional i 
formació

 — Igualtat retributiva

 — Prevenció de l’assetja-
ment sexual i per raó de 
gènere

 — Condicions de treball

 — Organització del temps

 — Llengua i comunicació 
inclusiva i no sexista

 — Diversitat

60 
persones beneficiades

Park Güell
FORMACIÓ EN ASSETJAMENT 
SEXUAL 

Formació sobre assetjament sexual 
a la feina per part de visitants, amb la 
implicació de diversos membres del 
personal.

Seguint el calendari del nou Pla d‘Igualtat i Diversitat, al 
llarg de l’any 2020 estava previst el desenvolupament de 13 
accions i mesures, de les quals se n’han desenvolupat 10. 
Les 3 restants no s‘han pogut desplegar per motius relacio-
nats amb la COVID-19, però s’han recalendaritzat per al 1r 
trimestre de l’any 2021.

De les accions desplegades al llarg d’aquest any destaca la 
formació en llenguatge inclusiu i no sexista al Campus B:SM, 
la revisió de les nomenclatures dels llocs de treball, la garan-
tia de la formació universal a tota la plantilla, la incorporació 
de la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació 
i el desenvolupament de tècniques en les enquestes anòni-
mes per detectar necessitats de persones diverses.

A més, a l’empresa ens regim per un protocol contra 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, del qual és respon-
sable el Departament de Prevenció de Riscos Laborals. Es 
revisa i s’actualitza periòdicament, i està a disposició de 
tota la plantilla.
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405-1

NOMBRE TOTAL I DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL PER SEXE, EDAT I CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

2019 2020

Dones Homes Total Dones Homes Total

Personal directiu i responsables d’àrea 46,07 59,34 105,41 51,53 59,59 111,12

25-35 2,38 2,00 4,38 3,77 0 3,77

35-45 14,49 12,29 26,78 16,61 13,46 30,07

45-55 15,42 27,35 42,77 15,4 27,55 42,95

>55 13,78 17,70 31,48 15,75 18,58 34,33

Personal de comandament 20,75 61,04 81,79 21,17 63,63 84,80

<25 0 0,01 0,01 0 0 0

25-35 4,00 4,40 8,40 4 4,82 8,82

35-45 3,00 13,76 16,76 3,17 14,71 17,88

45-55 11,08 27,42 38,50 10,17 28,32 38,49

>55 2,67 15,45 18,12 3,83 15,78 19,61

Personal tècnic 30,04 45,09 75,13 35,48 48,89 84,37

<25 0 0,50 0,50 0,3 0 0,3

23-35 16,02 12,52 28,54 16,84 16,85 33,69

35-45 11,42 14,27 25,69 15,6 14,89 30,49

45-55 1,20 6,92 8,12 2,59 7,56 10,15

>55 1,40 10,88 12,28 0,15 9,59 9,74

Personal administratiu 88,16 43,64 131,80 90,28 37,14 127,42

<25 4,68 4,10 8,78 4,26 2,21 6,47

25-35 16,78 14,78 31,56 14,29 10,23 24,52

35-45 22,54 8,34 30,88 25,35 7,83 33,18

45-55 22,68 9,25 31,93 21,45 9,42 30,87

>55 21,48 7,17 28,65 24,93 7,45 32,38

Personal operatiu 286,51 674,77 961,28 264,19 631,99 896,18

<25 13,17 10,33 23,50 4,3 8,19 12,49

25-35 58,11 91,56 149,67 51,94 78,11 130,05

35-45 92,69 177,88 270,57 79,66 156,66 236,32

45-55 95,20 251,77 346,97 99,82 240,27 340,09

>55 27,34 143,23 170,57 28,47 148,76 177,23

Total general 471,53 883,88 1.355,41 462,65 841,24 1.303,89
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405-2

El Departament de Persones, Organització i RSC durant la 
pandèmia va seguir treballant per formalitzar l’abonament 
de les nòmines, així com la retribució variable corresponent 
a l’assoliment dels objectius de l’any 2019. 

L’any 2020, hem aconseguit disminuir la bretxa salarial en un 
2,77 % respecte al 2019. Es destaca positivament la dismi-
nució entre el personal directiu i els responsables d’àrea, 
passant d’un 3,44 % al 1,02 % aquest any.

–0,53 % 
bretxa salarial entre homes 
i dones a B:SM

BRETXA SALARIAL* (SENSE ANTIGUITAT) PER CATEGORIA 
PROFESSIONAL

PERSONAL AMB DISCAPACITAT

2019 2020

Personal directiu i responsables d’àrea 3,44 % 1,02 %

Personal de comandament 7,10 % 1,31 %

Personal tècnic 6,03 % –5,06 %

Personal administratiu –1,22 % –0,84 %

Personal operatiu 5,51 % 5,8 %

Total general 2,24 % –0,53 %

Total 100 107

Nombre mitjà amb discapacitat  
superior al 33 % 2019 2020

Dones 9,4 10,39

Homes 20,8 24,54

Total 30,2 34,93

* Mètode de càlcul de la bretxa salarial: (remuneració home – remuneració dona) / 
remuneració home. Un número positiu indica que el sou dels homes és superior. Un 
número negatiu indica que el sou de les dones és superior.

NO-DISCRIMINACIÓ 

103-1, 103-2, 103-3: No-discriminació

Vetllar per la no-discriminació és un aspecte material a 
la companyia, que impacta en tots els grups d’interès de 
B:SM. Com recull el nostre Codi Ètic, les relacions entre 
les persones han de ser de respecte mutu i amb igualtat de 
tracte i d’oportunitat. Per això, B:SM prohibeix qualsevol 
manifestació de violència, abús d’autoritat, qualsevol tipus 
d’assetjament o qualsevol altra conducta que pugui generar 
un entorn intimidador, ofensiu o hostil per a les persones. 
Disposem de procediments i protocols específics per ac-
tuar en aquests casos. 

406-1

A B:SM treballem per millorar l’accessibilitat universal física 
i digital de totes les persones. Per això, treballem per a 
la inclusió de persones amb capacitats diverses entre la 
nostra plantilla. 

0 
casos de discriminació durant el 2020
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COMPROMÍS AMB LA SALUT  
I EL BENESTAR

Enguany, a B:SM s’han 
establert diferents mesures 
de salut i seguretat amb un 
doble objectiu: preservar al 
màxim la salut i el benestar 
de totes les persones 
que treballen a la nostra 
organització, i alhora 
garantir els serveis públics 
d’emergència i essencials 
per a la ciutadania. 

103-1: Salut i seguretat a la feina

La salut i el benestar laborals són un tema 
cabdal a B:SM, i, tenint en compte els 
interessos i les expectatives de les parts 
interessades de la companyia, esdevé un 
aspecte material el Servei de Prevenció de 
B:SM, que centra els objectius a millorar les 
condicions de treball de totes les persones 
que formen part de l’empresa amb el desig 
clar d’intentar avançar més enllà de la llei.

103-2: Salut i seguretat a la feina

991.473 
persones beneficiades

Servei de 
Prevenció 
Mancomunat
CERTIFICACIÓ GLOBAL  
SAFE SITE 
 
CERTIFICACIÓ SAFE  
TOURISM CERTIFIED 
 
CERTIFICACIÓ SAFE  
TRAVELS

B:SM ha rebut diferents certificats que 
avalen el compliment de les mesures de 
seguretat preventives establertes, per 
tal d’evitar la possible propagació de la 
COVID-19.

SERVEI DE PREVENCIÓ

B:SM organitza els recursos necessaris per 
al desenvolupament de les activitats pre-
ventives, adoptant la modalitat d’un Servei 
de Prevenció Mancomunat (SPM) que as-
sumeix les funcions de servei de prevenció 
propi de les empreses Barcelona de Serveis 
Municipals, SA; Cementiris de Barcelona, 
SA, i Parc d’Atraccions Tibidabo, SA.

L’avaluació dels riscos laborals és el procés 
dirigit a estimar la magnitud dels riscos que 
no s’hagin pogut evitar, obtenint la infor-
mació necessària per a poder prendre una 
decisió apropiada sobre la necessitat i el 
tipus de mesures que s’han d’adoptar.

El control dels riscos laborals consisteix 
en l’adopció i el seguiment de les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per 
evitar-los o minimitzar les conseqüències 
que se’n puguin derivar. Durant aquest 
temps, el Servei de Prevenció ha gestionat 
l’estoc del material sanitari de B:SM, posant 
a disposició mascaretes, guants i gels a to-
thom qui ho necessitava, i en especial a les 
unitats d’Aparcaments, Grua, Agents Cívics 
i Estació Barcelona Nord.

Donada la situació durant l’any 2020, la gran 
majoria de les actuacions del Servei de 
Prevenció han anat dirigides a la prevenció 
del contagi del SARS-CoV-2 i a controlar les 
possibles cadenes de transmissió interna.
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La tasca de Prevenció i Riscos Laborals va 
ser fonamental durant la pandèmia: primera-
ment, identificant les persones sensibles, amb 
factors de risc, per tal de prendre les mesures 
preventives que calguessin per minimitzar-ne 
l’exposició. Així mateix, es van recordar de forma 
continuada les diferents limitacions i mesures 
preventives i es van gestionar els diferents dub-
tes i consultes sorgits entre el personal.

Al maig de 2020, es va reprendre la feina pre-
sencial, amb el degut compliment dels proto-
cols de seguretat i les recomanacions de les 
autoritats sanitàries, i amb les màximes garan-
ties per a tot el personal, gràcies al lliurament 
dels mitjans de protecció, la intensificació de la 
neteja dels espais i les senyalitzacions. 

Fruit de tot això, al juliol, B:SM 
va ser la primera empresa 
municipal de tot l’Estat que 
va aconseguir per a tots 
els centres de treball la 
certificació Global Safe Site 
Excellence, atorgada per 
Bureau Veritas, que assegura 
la correcta implementació dels 
procediments de prevenció 
d’higiene, seguretat, neteja i 
desinfecció exigits davant de 
la pandèmia.

MESURES DE SALUT I SEGURETAT DAVANT LA COVID-19

 — Creació de noves funcions i responsabilitats per mitigar l’impacte de la COVID-19.

 — Supervisió de les mesures i les accions enfront de la COVID-19.

 — Auditoria de certificació Global Safe Site Excellence, per al compliment de bones pràcti-
ques de prevenció per part de Bureau Veritas. 

 — Seguiment de les certificacions COVID-19.

 — Gestió de la prevenció vers l’exposició a la COVID-19 i creació de plans d’emergència.

 — Creació d’un protocol de prevenció i protecció laboral per al pla de retorn a les diferents 
activitats.

 — Protocol per a la manipulació, la desinfecció i la neteja de la documentació i la paqueteria 
en el context de la COVID-19.

 — Protocol de neteja i desinfecció de centres de treball, equips de treball i vehicles.

 — Protocol específic de coordinació d’activitats amb empreses externes.

 — Implantació de teletreball com a mesura preventiva enfront de la COVID-19 i suspensió 
dels viatges. 

 — Avaluacions de riscos específics i auditories internes a totes les unitats.

 — Elaboració dels cursos «Mesures preventives davant la COVID-19» i «Mesures preventives 
durant el teletreball».

 — Elaboració del decàleg «Pautes de prevenció COVID-19».

 — Elaboració i distribució de notes informatives sobre la COVID-19: «Nou coronavirus 2019-
nCov», «Informació sobre la COVID-19», «Recomanacions coronavirus a unitats opera-
tives», «Informació personal sensible», «Utilització de l’esprai desinfectant», «Higiene 
de mans», «Utilització dels equips de protecció individual», «Utilització de la mascareta 
rentable», «Informació sobre l’ús dels guants», «Recomanacions ús telèfon fix i mòbil».

 — Campanya informativa sobre mesures per prevenir la COVID-19: «El contacte estret amb 
un positiu», «Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic», «Mascaretes de protecció», 
«Rastrejos per evitar la transmissió interna», «Teletreball saludable».
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103-3: Salut i seguretat a la feina / 403-1, 403-3, 403-4

ACCIDENTALITAT LABORAL

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari de par-
ticipació destinat a la consulta regular i periòdica de les 
actuacions de B:SM en matèria de prevenció de riscos labo-
rals. Per la seva idiosincràsia especial, el Zoo té el seu propi 
Comitè de Seguretat i Salut. D’aquesta manera, el total de 
personal representat és del 92 %. 

El Comitè de Seguretat i Salut del Zoo està format per 6 
membres (3 per part de la representació social i 3 per part 
de l’empresa) i s’ha reunit 10 vegades durant l’últim exercici 
(la legislació vigent marca que s’ha de fer trimestralment, 
però a causa de la pandèmia les reunions han sigut telemà-
tiques i més freqüents). El Comitè de Seguretat i Salut de la 
resta de les unitats de B:SM inclou 10 membres (5 per part 
de la representació social i 5 per part de l’empresa) i s’ha 
reunit 13 vegades durant el 2020. 

En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut s’han tractat 
diversos temes relacionats amb la prevenció de riscos 
laborals, sobretot en relació amb la COVID-19, la utilització 
d’equips de protecció personal, la participació dels repre-
sentants del personal en avaluacions de riscos i inspeccions 
periòdiques, les formacions que s’han impartit en la matèria i 
les recerques d’accidents, incidents i actes insegurs.

Durant l’any 2020, a més de l’adaptació de totes les ava-
luacions de riscos d’infecció de la COVID-19, el Servei de 
Prevenció ha dut a terme les actuacions següents:

10 
avaluacions de riscos laborals 110 

accions formatives dins els plans 
d’acollida, amb formació sobre 
prevenció de riscos laborals davant 
la COVID-19. 

1.400 
persones formades en cursos de 
sensibilització i prevenció davant 
la COVID-19.

19 
auditories internes de manteni-
ment de les mesures COVID-19

16 
professiogrames

10 
actuacions d’anàlisi o control dels 
riscos als diferents centres i llocs 
de treball: protocols de seguretat, 
estudis higiènics, informes 
de teletreball, inspeccions de 
seguretat i altres

403-5

A més, s’han organitzat cursos en matèria de prevenció de 
riscos laborals per a les noves incorporacions, s’ha creat 
un curs sobre teletreball, campanyes informatives de 
sensibilització, ús de mascaretes, equips de protecció, gel 
hidroalcohòlic, etc. 

En matèria de coordinacions d’activitats per a la prevenció 
de riscos laborals, s’han fet un total de 153 coordinacions, 
amb la distribució següent:

Per tipus de coordinació 2019 2020

Actes 151 95

Obres 24 18

Empreses concurrents 184 40

COORDINACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSEls acords més importants als quals s’ha 
arribat en el si del Comitè de Seguretat 
i Salut han estat els relacionats amb 
les mesures de prevenció per evitar el 
contagi de COVID-19. 
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403-7

En línia amb la política de prevenció de riscos laborals i la 
legislació vigent, les accions del Servei de Prevenció de 
B:SM dirigides a la implantació i el manteniment de plans 
d’emergència i autoprotecció per a l’actuació davant casos 
d’emergència durant l’any 2020 han estat les següents:

 — Activitats de formació en emergències

 — Simulacres d’emergència: Palau Sant Jordi, Estadi Olím-
pic, Zoo de Barcelona, Estació Barcelona Nord, Fòrum, 
Park Güell i Port Olímpic.

 — Elaboració o actualització dels plans d’emergència del 
Centre de Provença, Dipòsit Municipal, Centre Base, 
Aparcament Badajoz, Aparcament Biomèdic, Aparca-
ments Subterranis i Aparcaments Superfície.

B:SM ha comunicat totes les dades d’accidentalitat seguint 
la legislació vigent en la matèria. Així mateix, es compleix 
amb el Codi de pràctiques sobre notificació i registre d’ac-
cidents i malalties professionals de l’Organització Interna-
cional del Treball (OIT).

403-2

Aquest any, l’absentisme ha sigut del 8,67 %, el 6,32 % per 
malalties comunes, el 0,70 % per accident laboral i l’1,65 % 
per baixes relacionades amb la COVID-19.

La COVID-19 ha provocat 208 baixes i 
un total de 8.462 jornades de treball 
perdudes. En canvi, ha fet disminuir 
88 accidents amb baixa i 27 accidents 
sense baixa, respecte al 2019. 

140 
reconeixements 
mèdics inicials

431 
reconeixements 
mèdics periòdics

77 
reconeixements 
mèdics 
addicionals

288 
anàlisis de 
personal sensible 
COVID-19

1.327 
anàlisis 
serològiques

18 
tests PCR

18 
tests 
d’antígens

48 
tests 
d’anticossos

Actuacions relacionades amb la vigilància 
de la salut del personal de B:SM:
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TENDÈNCIA DE L’ACCIDENTABILITAT PER TIPUS I GÈNERE

2019 2020

Índex de freqüència 52,90 29,53

Dones 43,69 18,21

Homes 57,79 35,77

Índex de gravetat 1,71 1,42

Dones 1,37 0,53

Homes 1,89 1,91

Accidents sense baixa 57 30

Dones 18 9

Homes 39 21

Accidents amb baixa 161 73

Dones 50 16

Homes 111 57

Accidents in itinere amb baixa 32 15

Dones 13 2

Homes 19 13

Accidents greus 0 1

Accidents molt greus 0 0

Accidents mortals 0 0

Malalties professionals 0 0

Hores treballades 2.438.768,24 2.472.299,20

Dones 846.914,61 878.681,86

Homes 1.591.853,63 1.593.617,34

Jornades perdudes 4.169 3.510

Dones 1.158 464

Homes 3.011 3.046

Nombre de baixes associades a COVID-19 - 208

Dones -- 9

Homes - 199

Nombre de jornades perdudes per COVID-19 - 8.462

Dones - 1.670

Homes - 6.584

403-9
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FOMENT DE LES RELACIONS SOCIALS

Una part interessada de B:SM amb molta rellevància és el 
personal, que mitjançant els interlocutors socials comunica 
els interessos i les expectatives que té. A B:SM fomentem 
espais de diàleg constant amb la representació del personal.

Els temes més significatius d’aquest 
any 2020 han estat relacionats amb 
les conseqüències produïdes per la 
COVID-19: ERTO, adaptacions de les 
condicions laborals per als serveis 
essencials i nous serveis adaptats a 
les necessitats de la ciutadania en 
la pandèmia. 

Davant les circumstàncies excepcionals viscudes arran 
de la COVID-19, es va detectar la necessitat de crear nous 
de canals de comunicació, especialment dissenyats per 
a la plantilla. L’objectiu d’aquests canals és donar suport 
i acompanyar en els tràmits en línia que cal fer davant de 
l’Administració pública. 

Hi ha dos comitès, un per a B:SM i un altre per a la unitat de 
negoci del Zoo, els quals són escollits per sufragi universal, 
lliure, secret i directe del personal cada quatre anys.

El màxim òrgan de participació i diàleg entre el personal i la 
direcció de B:SM és el comitè d’empresa. Les persones re-
presentants de l’empresa designades a aquest efecte es reu-
neixen periòdicament amb els representants del personal.

2019 2020

Cobertura del 
conveni col·lectiu

1.238,76 
(91,39 %)

1.187,84
(91,10 %)

Composició del 
Comitè d’Empresa  
de B:SM

23 23

Dones 4 4

Homes 19 19

Composició del 
Comitè d’Empresa 
del Zoo

9 9

Dones 3 3

Homes 6 6

Composició del 
Comitè de Seguretat i 
Salut de B:SM

5 5

Dones 1 1

Homes 4 4

Composició del 
Comitè de Seguretat i 
Salut del Zoo

3 3

Dones 2 2

Homes 1 1

146 
reunions amb sindicats

102-43 

REUNIONS AMB ELS REPRESENTANTS SINDICALS

102-41

PERSONAL COBERT PER CONVENI 
COL·LECTIU

2019 2020

2019 2020

Nombre de reunions amb  
representants sindicals

Cobertura del conveni col·lectiu

124
146

La interlocució entre el comitè d’empresa i la represen-
tació de la direcció és contínua i està organitzada per co-
missions de treball específiques: comissió de seguiment, 
comissió de formació, comissió d’igualtat, comissió de 
retribució variable, comissió de seguretat i salut i comis-
sions per activitat. 

Amb el comitè d’empresa es va crear un comitè especial 
de seguiment COVID-19, les funcions del qual són fer el 
seguiment de totes les implicacions que la pandèmia ha 
tingut en les condicions laborals de la plantilla (suspen-
sions temporals de contracte, adaptacions d’horaris, 
mobilitat interna…).

A 31 de desembre de 2020, el Comitè d’Empresa de B:SM 
tenia persones delegades de CCOO, UGT i CSIF. 

91,39 % 91,10 %

146 
reunions amb sindicats
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14,54 h 
mitjana d’hores de formació 
a l’any per persona

FORMACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL

103-1: Formació i ensenyament

La capacitació i l’educació esdevenen temes materials a 
la companyia perquè la societat canvia constantment i a 
una velocitat ràpida i, per tant, també els interessos de les 
persones que la componen.

103-2: Formació i ensenyament

Per a B:SM, com a empresa de serveis públics, la ciutada-
nia és el nostre motor i estem obligats a adaptar-nos-hi al 
mateix ritme per continuar sent una empresa competitiva i 
a l’altura de les expectatives de la societat.

Per a B:SM, adaptar-se passa ineludiblement per fomentar, 
de manera activa, la capacitació de totes les persones de la 
companyia. Per això, la capacitació professional esdevé una 
de les principals línies estratègiques de B:SM. Fem costat a 
totes les persones de B:SM i les acompanyem en l’adaptació 
als canvis. Així, treballem per facilitar el seu aprenentatge de 
manera que les ajudi a créixer dins l’univers de professions 
que hi ha a l’organització, on la digitalització adquireix cada 
vegada més presència en tots els treballs actuals i de futur.

103-3: Formació i ensenyament

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

Treballem per donar resposta a les necessitats de la com-
panyia, d’acord amb les línies estratègiques de captació 
del talent extern i intern i de desenvolupament professio-

nal. A B:SM dissenyem el Pla de Formació i Desenvolupa-
ment Professional per donar resposta a les necessitats 
formatives detectades per millorar les capacitats de la 
plantilla i amb coherència amb el Pla Estratègic. 

404-1

S’han creat nous continguts i blocs formatius, renovats 
amb temes d’interès per ampliar l’oferta formativa, a través 
de píndoles en línia, seminaris web en directe i recon-
vertint accions formatives presencials en altres formats. 
Alguns continguts s’han relacionat amb l’adquisició de nous 
coneixements, com la introducció al núvol, el foment del 
treball en entorns virtuals, la intel·ligència empresarial o 
les metodologies àgils, i d’altres estaven relacionats amb el 
desenvolupament personal, com ara la consciència plena, 
l’assertivitat en moments difícils, la gestió del conflicte, la 
comunicació no verbal o l’escolta activa.
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404-1

TOTAL D’HORES DE FORMACIÓ PER SEXE I CATEGORIA PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

TOTAL D’HORES DE FORMACIÓ PER MODALITAT I SEXE (2020)

2019 2020

Categoria Dones Homes Total Dones Homes Total

Personal directiu i responsables d’àrea 1.094,60 1.077,52 2.172,12 1.101,47 1.719,25 2.820,72

Personal de comandament 1.102,46 1.960,42 3.062,88 290,2 1.538,32 1.828,52

Personal tècnic 457,98 1.199,81 1.657,79 1.106,39 822,5 1.928,89

Personal administratiu 1.395,30 800,07 2.195,37 1.293,15 880,25 2.173,4

Personal operatiu 7.679,75 14.917,30 22.597,05 5.192,58 5.086,26 10.278,84

Mitjana total 11.730,09 19.955,12 31.685,21 8.983,79 10.046,58 19.030,37

2019 2020

Nombre de persones que han rebut formació 1.593 1.434

Nombre d’assistències a cursos de formació 6.448 8.353

Nombre d’accions formatives 165 160

Representació de la plantilla 112 % 110 %

Hores totals de formació 31.685 19.030

Proporció de la formació dins de la jornada laboral 84 % 78 %

Grau de satisfacció (sobre 5) 4,29 4,25

Hores de formació externa Hores de formació interna Hores totals

Formació externa (CIF)* Formació interna Total

Dones 4.571,56 30 4.412,22 8.983,79

Homes 5.806,01 180 4.240,56 10.046,58

Total general 10.377,58 210 8.652,79 19.030,37

L’efecte de la COVID-19 en l’àmbit de la 
formació es veu clarament en el nombre 
d’hores formatives. Moltes accions del 
Pla de Formació es van haver d’anul·lar o 
posposar, i d’altres han estat reconverti-
des al format en línia o teleformació. S’ha 
de tenir en compte que moltes persones 
estaven en situació d’ERTO, i les que no ho 
estaven prestaven serveis essencials, amb 
la qual cosa no hi ha hagut tanta disponibi-
litat de temps per a formació. No obstant 
això, el balanç global és positiu i es veu en 
el nombre de persones que n’han rebut, i 
el grau de satisfacció per la qualitat de la 
formació rebuda.

4,25/5 
grau de satisfacció per la 
qualitat de la informació 
rebuda per les persones 
de part de B:SM

404-2

Els tipus de programes de formació per millorar les aptituds del personal es distribueixen per sexe de la manera següent: 

* Les formacions CIP són programes individuals per a la millora d’aptituds.70 memòria de sostenibilitat 2020
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TOTAL DE PERSONES AVALUADES PER SEXE I CATEGORIA RESPECTE DEL 
TOTAL DE LA PLANTILLA

2019 2020

Administració 11 % 0,22 %

Dones 12 % 0,22 %

Homes 9 % 0 %

Comandaments intermedis 26 % 0,82 %

Dones 44 % 0,45 %

Homes 20 % 0,37 %

Operacions 38 % 8,33 %

Dones 40 % 4,24 %

Homes 37 % 4,09 %

Responsables 4 % 0,37 %

Dones 3 % 0,07 %

Homes 4 % 0,3 %

Tècnics 1 % 0,89 %

Dones 4 % 0,52 %

Homes 0 % 0,37 %

Total general 30,07 % 10,63 %

La Direcció de Persones treballa per implantar una nova eina de reconeixe-
ment en què les persones que formen part de B:SM puguin donar i rebre 
retroalimentació relacionada amb els valors, així com fomentar l’autoavalua-
ció i l’autoconeixement. Aquest projecte, que es fa en un format 360, implica 
que hi ha d’haver un reconeixement cap a un mateix i els reptes personals, 
cap als caps i els equips i entre personal i clientela interna.

Tanmateix, a causa de la COVID-19, el percentatge 
de les persones avaluades durant el 2020 
s’ha vist disminuït a causa del baix nombre de 
contractacions formalitzades i l’aturada d’aquest 
projecte d’avaluació 360.

404-3
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Com a empresa 
responsable i 
compromesa amb el 
medi ambient, perseguim 
pràctiques de gestió 
que siguin beneficioses 
pel nostre entorn. Així 
mateix, garantim un 
ús responsable dels 
recursos naturals. 

Sostenibilitat
ambiental
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Impacte positiu en 
la gestió ambiental
Identifiquem els aspectes ambientals directes 
i indirectes en condicions normals, anòmales i 
d’emergència a través d’una metodologia pròpia 
que implantem a gairebé a tots els serveis de 
B:SM. Amb aquesta anàlisi, treballem per la 
minimització dels impactes significatius. L’any 
2020, els aspectes ambientals significatius per-
tanyen a vectors com el consum de recursos i 
la generació de residus. Els principals impactes 
que se’n deriven són l’exhauriment de recursos 
naturals, la contaminació atmosfèrica o la con-
taminació del medi i la pèrdua de biodiversitat. 

Disposem d’un sistema de gestió ambiental 
certificat segons la norma ISO 14001:2015 a les 
activitats de l’Anella Olímpica, el Parc del Fòrum, 
el Parc de Montjuïc, el Park Güell i el Port Olím-
pic. Aquest últim, també disposa de certificació 
EMAS. El Park Güell també està acreditat amb 
el certificat Biosphere en matèria de turisme 
responsable i sostenible. A més, som signants 
del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i 
participants actius de les activitats de la xarxa. 

En la línia de complir l’objectiu estratègic de 
garantir la sostenibilitat ambiental, estem 
treballant per tenir un sistema de gestió am-
biental global per a tot B:SM i obtenir l’ISO 14001 
al 2023. El 2020, hem treballat per unificar i 
automatitzar la metodologia per a la inclusió 
de criteris ambientals i socials a la compra i 
contractació de B:SM.

991.473 
persones 
beneficiades 

Park Güell
CERTIFICAT BIOSPHERE 
TOURISM 

Per mitjà del certificat Biosphere 
Tourism, atorgat per l’Institut de 
Turisme Responsable, el Park Güell 
garanteix les bones pràctiques en 
turisme responsable i sostenible 
de l’activitat, garantint un 
equilibri econòmic, sociocultural 
i mediambiental per tenir cura de 
l’entorn.

102-11

Dins de l’anàlisi de riscos de procés, també 
estan definits els riscos ambientals, identifi-
cats i mesurats als processos de les unitats de 
negoci, especialment les unitats de certificació 
ISO 14001, dins la matriu d’avaluació de riscos. 
També es destaca l’anàlisi d’avaluació d’aspectes 
ambientals en condicions ordinàries i d’emer-
gència, on es relaciona l’aspecte ambiental i l’im-
pacte associat de les activitats per instal·lació, i 
se’n determinen els aspectes significatius. 

L’any 2020, incorporem la metodologia de Port 
Olímpic en el còmput anual, en què s’han iden-
tificat 837 aspectes, dels quals el 7,05 % han 
esdevingut significatius.

Tot i que la Llei 26/2007 de responsabilitat 
mediambiental no ens és aplicable, disposem 
d’una pòlissa de responsabilitat civil patrimo-
nial que cobreix amb un límit d’indemnització 
de 12 milions per sinistre, les conseqüències 
econòmiques derivades de la contaminació 
d’aigües, terra i aire, sempre que aquesta con-
taminació sigui accidental, sobtada i impre-
vista, incloses les despeses de neteja, tal com 
disposa la legislació vigent. 

Per determinar aquesta pòlissa, es va estimar 
el possible impacte ambiental en cas de sinis-
tre que representaven aquelles instal·lacions 
amb major risc, com són el Port Olímpic i el 
Parc Zoològic.
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Prevenció 
de residus i 
economia circular
103-1; 103-2: Residus / 306-1

La gestió de residus és un tema material 
per a B:SM. Les instal·lacions generen resi-
dus de tipus divers al llarg de l’any, a causa 
de la mateixa prestació dels serveis. Els 
residus assimilables als domèstics es ges-
tionen a través de la recollida municipal i la 
resta estan controlats i gestionats per mitjà 
d’altres gestors autoritzats. La recollida se-
lectiva de residus requereix la complicitat 
dels clients i clientes de les instal·lacions i 
de totes les persones de l’organització per 
garantir-ne la segregació correcta. 

GESTIÓ DE RESIDUS

L’any 2020, la reducció de persones a les 
instal·lacions i la manca de la quantitat 
dels residus domèstics de les instal·lacions 
de mobilitat han fet variar les quantitats 
comparades amb el 2019. Per aquest motiu, 
el percentatge de recollida selectiva bruta 
de B:SM no es considera vàlid. 

A més, enguany ha entrat en funcionament 
la gestió unificada i centralitzada de tots 
els residus de la companyia, fet que permet 
no només una correcta gestió, adequada a 

la legislació vigent, sinó que garanteix que 
a cada residu se li apliqui la via de gestió 
més sostenible. 

103-3: Residus

L’avaluació de la generació de residus es fa 
mitjançant l’avaluació d’aspectes ambientals, 
on s’identifica i es relaciona aquest impacte 
directament o indirectament amb la conta-
minació del medi i la pèrdua de biodiversitat.

L’any 2020, amb la incorporació del Port 
Olímpic dins de la gestió de B:SM, se sumen 
les pintures i dissolvents, els olis de motor 
i les aigües de sentina com a nous residus 
que s’han de tenir en compte. 

En el marc de la gestió de 
la pandèmia, s’han facilitat 
contenidors específics per 
a tot el personal de B:SM, 
per tal de garantir la gestió 
dels EPI i tots els residus 
potencialment perillosos  
o contagiosos. 
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Nom del residu Codi CER Quantitat retirada 2019 (t) Quantitat retirada 2020 (t) Valorització o eliminació

Llaunes 150104 0,07 0,05 Valorització i eliminació

Envasos contaminats** 150110 1,60 1,22 Valorització i eliminació

Aerosols** 150111 0,04 0,05 Eliminació

Draps i absorbents** 150202 2,36 0,94 Valorització i eliminació

Runa 170107 130,64 73,11 Valorització i eliminació

Residus sanitaris 180203 0,13 0,53 Valorització i eliminació

Paper i cartró 200101 113,61 45,98* Valorització

Vidre 200102 33,80 5,87* Valorització

Matèria orgànica 200108 342,53 205,88* Valorització i eliminació

Roba 200110 0,16 0,24 Valorització i eliminació

Moqueta 200111 10,64 1,29 Valorització i eliminació

Fluorescents** 200121 0,54 0,48 Valorització i eliminació

Equips elèctrics i electrònics 200136 3,22 1,17 Valorització

Fusta 200138 28,23 27,37 Valorització i eliminació

Envasos 200139 71,54 16,84* Valorització

Ferralla 200140 10,54 20,15 Valorització

Matèria vegetal 200201 289,93 310,86 Valorització i eliminació

Resta 200301 1.227,60 164,84* Valorització i eliminació

Animals morts 020102 1,53 2,5 Valorització i eliminació

Fems 020106 646 633,22 Valorització

Tòners 080318 0,07 0,05 Valorització i eliminació

Piles** 160603 3,92 12,49*** Valorització

Pintures i dissolvents** 200127 1,34 0,12 Valorització i eliminació

Olis de motor 130204 1,55 Valorització

Aigües sentina 160708 6,75 Eliminació

Total 2.9020,04 1.533,55

306-3

RESIDUS PER TIPUS I MÈTODE D’ELIMINACIÓ

* Dades de les fraccions municipals molt inferiors respecte a 2019 per la falta de mostrejos en mobilitat.
** Residus perillosos.
*** S’hi inclouen les bateries dels parquímetres dels Aparcaments B:SM.75 memòria de sostenibilitat 2020
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ECONOMIA CIRCULAR

306-2

L’economia circular ha seguit sent un dels 
punts de treball durant el 2020. Concreta-
ment, la prevenció de residus i el mante-
niment dels circuits de reutilització que 
permeten donar sortida a tots els elements 
que abans hagin estat un residu. 

B:SM treballa per passar de la linealitat a la 
transversalitat, afavorint i prenent conscièn-
cia de les persones i l’entorn més proper. 

A més, B:SM està treballant per la preven-
ció de productes de plàstic d’un sol ús. 
L’any 2020, hem participat en la Taula Plàs-
tic Zero de l’Ajuntament de Barcelona, s‘han 
entregat ampolles per al personal operatiu 
de les activitats, i s’ha iniciat la campanya 
d’adequació de les fonts d’aigua.

També s’ha treballat en l’ambientalització 
del plec de restauració del Zoo i, pel con-
text sanitari, no s’han materialitzat encara 
les millores incorporades al servei de res-
tauració de l’Anella Olímpica, que s’espera 
implantar el 2021.

Amb motiu de la Setmana de la Prevenció 
de Residus vam proposar un repte per 
treballar els residus invisibles, mostrant 
la magnitud de correus electrònics que 
s’envien mensualment. 

Tanquem l’any amb 46 peticions, 
16 de les quals estan en tràmit. 
Hem beneficiat 17.603 persones, 
s’han evitat 16.693 residus i se 
n’han beneficiat 12 entitats. 

+ 17.000 € 
valor generat amb projectes 
d’economia circular

17.603 
persones que s’han beneficiat 
dels projectes d’economia 
circular

16.693 
residus evitats gràcies a 
projectes d’economia circular

1.600.000 
habitants beneficiats

1.600.000 
habitants beneficiats

Zoo
BEURE SENSE PLÀSTIC 

B:SM ha col·laborat en el grup de treball de participació 
ciutadana de BCN + Sostenible #beuresenseplàstic. 

DIPÒSIT I RETORN D’ENVASOS 

B:SM ha col·laborat amb l’Ajuntament de Barcelona per 
establir l’assaig d’implantació d’un sistema de dipòsit, 
devolució i retorn d’envasos en el vending (projecte 
desestimat durant la implantació, en detectar una correcta 
classificació d’envasos del 85 %).
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26,8 kg 
reducció de CO2 gràcies 
a la reducció de residus 
invisibles durant la 
Setmana de Prevenció 
de Residus, que 
equival a 1.300 correus 
electrònics

85 % 
 recollida selectiva 
d’envasos al Zoo

L’any 2020, pel context sanitari no s’ha fet 
cap acció per millorar les dades obtingudes 
pel reciclatge. Això suma dificultats a la 
impossibilitat de practicar mostrejos en les 
instal·lacions de B:SM, i com a conseqüèn-
cia es desconeix si les dades de recollida 
selectiva milloren o empitjoren. El 2021, 
recuperarem els mostrejos i les accions de 
millora que han quedat pausades el 2020. 

Com a novetat de 2020, el Zoo ha treballat 
en la implantació d’un SDDR (sistema de 
dipòsit, devolució i retorn), i la caracterit-
zació de residus associada ha desestimat 
el projecte. Es va concloure que l’índex de 
recollida selectiva d’envasos era excel·lent, 
amb valors del 85 %.

També al Zoo, s’ha implementat un nou 
sistema de compostatge per desenvolupar 
la subvenció concedida per l’ARC l’any 2018. 
Actualment es troba en desenvolupament 
i es completarà el projecte el 2021. De la 
mateixa manera, s’ha estès la recollida se-
lectiva de la fracció orgànica a restauració i 
a l’espai públic del Zoo.

Al Port Olímpic es va definir com a objectiu 
estratègic l’adequació del punt verd, ubicat 
a l’escar a causa de la presència de residus 
perillosos no controlats. El compliment ha 
estat del 100 %, incorporant la gestió dins 
el contracte transversal, i facilitant nous 
contenidors homologats i cartelleria.

306-2

MALBARATAMENT ALIMENTARI

Per al 2021, detectem l’interès per part de 
l’Ajuntament de treballar en el marc de Bar-
celona Capital de l’Alimentació Sostenible.

El nou plec de restauració de l’Anella ja 
havia treballat l’alimentació en termes de 
sostenibilitat, incorporant criteris que 
esperaven ser vistos el 2020, però que a 
causa de la situació de la crisi sanitària no 
s’han pogut evidenciar. Concretament:

 — Vetllar per les quantitats d’aliments 
comprades i utilitzades tot tenint en 
compte les quantitats diàries previstes 
en el consum.

 — Influir, des de la mateixa oferta gastronò-
mica disponible, en les bones pràctiques 
d’alimentació saludable.

 — Reaprofitar l’excedent alimentari generat 
als actes dins el menú setmanal del 
personal intern.

 — Quan es detecti un gran excedent d’ali-
ments està previst treballar amb el Banc 
d’Aliments o la Fundació Pare Manel.

En el cas del Zoo, l’any 2020 s‘ha ambienta-
litzat el plec del servei de restauració, amb 
la definició d’un nou model, entre altres 
aspectes que ambientalitzen i el fan més res-
ponsable. Tindran lloc el 2021 i suposaran un 
canvi d’acord amb la missió i la visió del Zoo.
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Ús sostenible de 
l’energia i l’aigua
 
B:SM vetlla per l’optimització i l’ús responsa-
ble dels recursos d’acord amb els objectius 
ambientals, a fi de treballar cap a un nou 
model energètic i de consum d’aigua soste-
nible, basat en criteris d’eficiència i estalvi.

103-1: Energia

CONSUM ENERGÈTIC

L’energia és un tema material tal com es 
pot comprovar en l’anàlisi de materialitat de 
B:SM. El consum d’energia varia segons el 
tipus i els usos que s’hi donen:

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

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

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

103-2, 103-3: Energia / 103-2, 103-3: Aigua

La gestió del subministrament energètic 
de les instal·lacions està externalitzat. 
L’any 2020, el servei va finalitzar i està 

Per tal de reduir l’impacte 
ambiental associat a 
l’energia, l’any 2020 es 
manté el mínim exigit del 
70 % de l’energia provinent 
de fonts renovables. 
Tanmateix, algunes de les 
distribuïdores faciliten 
percentatges superiors, i  
en alguns casos és del 100 %. 

en procés de contractació. Aquest servei 
efectua, en les dependències de B:SM, 
les tasques relacionades amb el segui-
ment de subministraments i les gestions 
administratives que hi tenen a veure, amb 
la finalitat de mantenir un assessorament 
continu en matèria d’energia i garantir un 
cost òptim i una màxima eficiència del 
consum energètic de l’organització. Pel que 
fa al consum de combustibles, es gestiona 
directament des de B:SM.

Actualment, B:SM disposa de diversos con-
tractes amb empreses distribuïdores, les 
quals fan arribar l’energia elèctrica a través 
de la xarxa. 

Pel context sanitari, s’han reduït significa-
tivament les activitats de B:SM, així com 
els consums energètics de la majoria de les 
instal·lacions: entre un 45 i 50 % l’energia 
elèctrica i de consum de gas de l’Anella 
Olímpica, un 33 % al Parc del Fòrum i un 
13 % a les Estacions. A l’Estació Barcelona 
Nord, la reducció també és causada per la 
modificació dels horaris de funcionament 
de la climatització. 

Pel que fa a les activitats que han estat 
en funcionament, com el Zoo, els dipòsits 
de la Grua Municipal i els Aparcaments, 

–8 % 
reducció del consum 
energètic gràcies a les 
millores en eficiència 
energètica al Zoo, a la Grua 
Municipal i als Aparcaments

el consum s’ha mantingut estable, amb 
una disminució del 8 % per les millores en 
eficiència energètica aplicades.

Així mateix, es destaca la incorporació del 
Port Olímpic en les dades de consum, que 
representa un 2,12 % del total de 2020. 
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1.600.000 
habitants beneficiats

–46 % 
consum de combustible 
fòssil en l’ús de la flota 
de vehicles de B:SM

Zoo
OPTIMITZACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 

S’han optimitzat els moments amb il·luminació necessària als espais 
comuns de les oficines del Zoo.

Anella Olímpica
ESTALVI ENERGÈTIC 

S’ha estalviat energia i s’ha potenciat la sostenibilitat gràcies a la recircula-
ció d’aigua calenta sanitària, els llums LED i la disposició d’un separador de 
greixos a les instal·lacions.

A més, s’ha substituït la il·luminació a dues de les plantes per millorar la 
qualitat lumínica.

FLOTA DE VEHICLES

La flota de vehicles de B:SM es compon 
de vehicles de diferents tipus: bicicletes, 
turismes, motocicletes, furgonetes, vehi-
cles de grua i, amb la incorporació de Port 
Olímpic, embarcacions. Tot i que part de 
la flota està formada per vehicles que uti-
litzen combustibles fòssils, tenim el repte 
de reduir el nostre impacte ambiental. Per 
aquest motiu, estem electrificant la flota, i 
progressivament canviant els vehicles.

Actualment, la majoria de les motocicletes 
i moltes de les furgonetes són elèctriques. 
El consum de la flota que encara és de 
combustible fòssil correspon, en un 93 %, a 
vehicles de grua. 

La situació sanitària també ha impactat 
directament en l’ús dels vehicles, i se n’ha re-
duït el consum un 46 % respecte a l’any 2019. 

CONSUM D’AIGUA

103-1: Aigua / 303-1

L’aigua també és un tema material, tal com 
es comprova en l’anàlisi de materialitat 
de B:SM. El consum d’aigua respon a la 
cobertura de serveis sanitaris, de neteja i de 
reg de B:SM. Gairebé el 100 % del consum 
de B:SM prové de la xarxa de distribució i es 
mesura mitjançant els comptadors, amb l’ex-
cepció del consum freàtic a l’Anella Olímpica, 
que es destina al reg de la gespa de l’Estadi, 
i al Parc del Fòrum, que en moments d’acti-
vitat es fa servir per a les barres dels actes. 
L’any 2020 ha representat el 2 %, i gairebé 
podem associar-ho tot a l’Anella Olímpica.

La gestió del subministrament d’aigua 
de les instal·lacions està externalitzat. El 
2020, el servei va finalitzar i està en procés 
de contractació. Aquest servei efectua, 
en les dependències de B:SM, les tasques 
relacionades amb el seguiment de submi-
nistraments i les gestions administratives 
que hi tenen a veure, amb la finalitat de 
mantenir un assessorament continu en 
matèria d’aigua i garantir un cost òptim i 
una màxima eficiència del consum d’aigua 
de l’organització. Pel que fa al consum d’ai-
gua freàtica, el gestiona directament cada 
unitat de negoci de B:SM.

El context sanitari ha reduït significativament l’activitat 
de B:SM, reduint també els consums d’aigua de les 
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En el cas de les Estacions, s’ha reduït 
respecte de l’any anterior un 57 %, Anella 
Olímpica un 50 % i els dipòsits de la Grua 
Municipal un 22 %. No obstant això, en el 
cas del Zoo, s’ha incrementat el consum 
d‘aigua a causa de l’aparició de noves fuites, 
ja regularitzades.

La singularitat de 2020 també s’ha reflectit 
en un altre consum: el consum de paper. 
Aquesta dada, que fins ara era de control 
intern, posa en evidència el teletreball del 
personal d’oficines. El consum de paper 
associat a les impressions ha davallat un 
45 %, fet que posa en relleu la digitalització, 
element clau d’aquest exercici.

–57 % 
consum d’aigua a les Estacions

–50 % 
consum d’aigua en l’Anella Olímpica

–22 % 
consum d’aigua en els dipòsits  
de la Grua Municipal

AIGÜES RESIDUALS

303-2

Les aigües residuals són un vector que 
s’analitza per a les activitats del Zoo i del 
Port olímpic. L’any 2020, s’han practicat 
analítiques de control dels paràmetres 
indicats als permisos. En el cas del Zoo, 
no hi ha hagut cap desviació dels valors 
esperats i límit. El Port Olímpic, en canvi, 
ha superat en un 3 % el límit d’amoni, 
motiu pel qual es farà una segona analítica 
de control.

Destaquem l’increment de pràcticament el 
doble del consum d’aigua freàtica per al reg 
de la gespa de l’Estadi, gràcies a l’augment 
de cabal dels pous. Això permet disminuir 
el consum d’aigua de xarxa i ser ambiental-
ment més eficients en l’ús de l’aigua.

303-1

A més, a l’abril de 2020, B:SM va assumir 
la gestió del Port Olímpic de Barcelona. 
El canvi en la gestió, derivat del final de 
les concessions anteriors i dels acords de 
delegació de competències per part de 
la Generalitat de Catalunya cap a l’Ajunta-
ment de Barcelona, es va fer efectiu en un 
moment de gran excepcionalitat.

La gran transformació del port, que supo-
sarà una inversió total de més de 40 milions 
d’euros, es durà a terme durant els propers 

sis anys sense aturar l’activitat quotidiana 
que s’hi desenvolupa.

Algunes de les actuacions que s’emmar-
quen en el Pla Director Estratègic del Port 
Olímpic i que marcaran el seu full de ruta 
consisteixen a integrar el Port Olímpic amb 
la ciutat, a través d’una reforma integral de 
l’espai públic, amb una millora de la infraes-
tructura portuària i un nou model d’usos 
i activitats que deixi enrere l’oci nocturn 
i aposti per l’economia blava, l’esport i la 
restauració de proximitat. 

L’inici d’aquesta transformació coincideix 
amb les actuacions judicials que fan que 
la ciutat pugui recuperar els locals del Moll 
de Mestral, i que permetran assolir un dels 
objectius prioritaris del projecte, la millora 
de l’accessibilitat amb un nou accés. El 
Moll de Mestral i el Dic de Recer són els 
dos espais que acolliran el nucli de l’eco-
nomia blava, que generarà una activitat 
diària, productiva, sostenible i innovadora, 
i convertirà l’espai del Port Olímpic en un 
lloc viu, connectat a la ciutadania i genera-
dor d’ocupació.

La incorporació del Port Olímpic, amb la 
nàutica i l’economia blava com a pilars 
estratègics, l’aigua i la vida submarina 
de la ciutat esdevenen temes claus. Les 
actuacions del Port van dirigides a donar 
impuls a la nàutica d’oci i lleure, a prio-

ritzar les embarcacions de menor eslora 
i a integrar criteris de sostenibilitat. Així 
mateix, es converteix en un punt centrat 
en l’economia blava, entesa com una eco-
nomia vinculada al mar, no contaminant, 
eficient en l’ús de recursos i basada en els 
models de producció i consum sosteni-
bles, que millorin el benestar i l’equitat 
social, contribueixin al creixement econò-
mic i redueixin significativament els riscos 
ambientals i l’escassetat ecològica.

SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ  
AL LITORAL MARÍTIM

El Port Olímpic serà un port innovador en 
la gestió mediambiental i alineat amb els 
objectius de desenvolupament sostenible, 
com ara:

 — Port residu zero: disminució de la gene-
ració de residus. Impuls de la recollida 
selectiva

 — Zero emissions: reducció del consum 
energètic i aprofitament de les energies 
renovables, en particular la solar

 — Respectuós amb el medi ambient: soste-
nibilitat dels materials i minimització de 
l’impacte sobre el medi marí

 — Més verd: dotació de verd per fer-lo un 
espai més habitable.
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TRANSFORMACIÓ DEL  
LITORAL BARCELONÍ

PORT OLÍMPIC

El Port Olímpic és una aposta ferma de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la transfor-
mació del litoral barceloní, amb la visió que 
reneixi com un nou espai de ciutat, s’integri 
en la quotidianitat ciutadana i sigui un lloc de 
referència de contacte del mar amb la ciutat.

 — Espai de ciutat: un port que s’obrirà a la 
ciutat, i on es podrà gaudir, treballar, fer 
esport i viure el mar. Un espai guanyat 
per a la ciutadania que canvia la seva 
identitat i fa un viratge cap als usos més 
compartits i quotidians.

 — Nàutica: un port de divulgació nàuti-
ca, promoció esportiva i de gaudi per a 
tothom.

 — Economia blava: un nou pol d’innovació, 
generació d’activitat econòmica i d’ocu-
pació de qualitat, creixement econò-
mic, vinculat al mar i a la sostenibilitat 
mediambiental.

 — Gastronomia: proposta gastronòmica de 
qualitat, propera i mediterrània, en un 
sector econòmic rellevant a la ciutat.

Aigua de xarxa (m3) Electricitat (GJ)

Geotèrmia

Total d’aigua (m3) 2019

Total d’aigua (m3) 2020

Total d’energia (GJ) 2019

Total d’energia (GJ) 2020

CONSUM D’AIGUA CONSUM D’ELECTRICITAT 

5.033 - 2019 8.739 - 2019

11.828 - 2019

Aigua freàtica (m3) Combustible (GJ)

Gas natural (GJ)

399.929 - 2019 49.688 - 2019

441 - 2019

404.962 70.255

9.758 - 2020 4.925 - 2020

12.041 - 2020

407.884 - 2020 44.276 - 2020

494 - 2020

417.642 61.736

302-1303-5
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Lluita contra el  
canvi climàtic
103-1: Emissions

El canvi climàtic i la gestió de les emissions són un tema 
que esdevé material a B:SM. Amb el canvi climàtic com 
a realitat i amb la responsabilitat assumida pels nostres 
impactes, es treballa a través del Pla Clima, una oportuni-
tat que suma esforços i contribueix a fer de Barcelona una 
ciutat menys vulnerable i més equitativa i participativa.

103-2: Emissions

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

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

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

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

1.261,02

2.030,28

1.074,24

983,27

993,59

348,0261

2019 2020

El gener de 2020, B:SM va estar 
present a la presentació en 
acte oficial de la Declaració 
de l’Emergència Climàtica de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
B:SM treballa en les mesures 
proposades en el marc de la Taula 
per l’Emergència Climàtica.

305-1, 305-2, 305-3

L’any 2020 i per primera 
vegada, les emissions d’abast 
2 es redueixen gairebé en un 
50 % gràcies a l’increment del 
percentatge en energia verda, 
les emissions de la qual són 0. 

En canvi, s’augmenten les emissions d’abast 3 
a causa de l’augment de dades incorporades, i 
no per l’increment en la generació de residus. 

EMISSIONS AMB EFECTE D’HIVERNACLE

D’acord amb les guies pràctiques per al càlcul d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) i amb les calcula-
dores associades de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
elaborem l’inventari d’emissions de GEH* associades a les 
activitats de B:SM. Per efectuar l’estimació, es tenen en 
compte les emissions derivades del consum energètic i del 
transport, les emissions difoses, les de la gestió dels residus 
municipals i les emissions derivades de la gestió de l’aigua.

* GEH: diòxid de carboni equivalent (CO2eq), que inclou els 
sis gasos amb efecte d’hivernacle que recull el Protocol de 
Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen 
(N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i 
hexafluorur de sofre (SF6).

103-3: Emissions

El seguiment de les anomenades petjades de carboni d’al-
gunes activitats de B:SM es duu a terme en el si del sistema 
de gestió o bé com a element estratègic que requereix 
seguiment. L’any 2020, la reducció d’aquesta ha estat un 
objectiu estratègic de divisions com l’Anella Olímpica, el 
Parc del Fòrum i el Zoo.
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MITIGACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
ATMOSFÈRICA

103-1: Emissions

La contaminació atmosfèrica és un impac-
te ambiental que s’identifica amb l‘avalua-
ció d‘aspectes ambientals i es relaciona 
amb aspectes de consum d’electricitat, 
gas natural, combustible, soroll i il·lumina-
ció exterior.

B:SM és el principal 
operador de mobilitat 
elèctrica de la ciutat. En 
el nostre compromís amb 
l’electromobilitat, apostem 
per afavorir una mobilitat 
sostenible i segura a la 
ciutat, raó de ser de les 
nostres activitats, tant 
amb l’ambientalització 
de les flotes com amb els 
desplaçaments del nostre 
personal. Així, garantim 
la transició cap a l’ús 
d’energies renovables en 
el transport i promovem 
l’autosuficiència energètica.

Així, B:SM s’alinea amb les accions de la 
Declaració d’emergència climàtica, i donem 
compliment a la normativa vigent (Decret 
152/2007 de la Generalitat de Catalunya), 
que estableix l’obligatorietat d’elaborar 
plans de desplaçament d’empresa. També 
va en línia amb el Pla de Mobilitat, que 
compta entre els eixos d’actuació garantir 
l’accés sostenible als centres de treball.

Com a alternativa sostenible de transport, 
la mobilitat elèctrica permet la reducció de 
les emissions de CO2 que es produeixen a la 
ciutat i que estan directament relacionades 
amb l’escalfament global de la Terra. Amb 
l’ús de vehicles elèctrics podem contribuir 
directament a millorar la qualitat de l’aire 
que respirem i protegir la nostra ciutat de la 
contaminació.

La mesura interna més significativa en 
relació amb aquest aspecte és el procés 
d’electrificació de la flota de vehicles de 
BS:M, que va començar el 2016. L’any 2020, 
s’han incorporat 11 nous vehicles elèctrics a 
la flota de B:SM. Al tancament de l’exercici, 
al voltant del 70 % de la flota és elèctrica. 
Es disposa de 135 vehicles elèctrics, dels 
quals 106 són motos —totes les motos de 
B:SM són elèctriques. Del 30 % de vehicles 
restants, la majoria la conformen les grues 
municipals, que per les seves característi-
ques tècniques són de combustibles fòssils.

11 
vehicles elèctrics nous  
a la flota durant el 2020

~70 % 
de la flota de vehicles 
de B:SM és elèctrica

135 
vehicles elèctrics

550 
punts de càrrega per 
a vehicles elèctrics

6.970 
usuaris i usuàries a 
l’Endolla Barcelona

B:SM treballa per dotar la 
ciutat de les infraestructures 
necessàries per convertir 
l’electromobilitat en el mode 
motoritzat preferent en la 
transició cap a un model 
de mobilitat saludable i 
sostenible.
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Centre de Suport 
d’Operacions
ENDOLLA BARCELONA 

S’ha posat en marxa l’aplicació que 
possibilita la recàrrega de vehicles elèctrics 
als punts de recàrrega de B:SM. 

9.000 
persones usuàries 
beneficiades

Durant l’estat d’alarma, 
les flotes de vehicles de 
mercaderies i els taxis han 
continuat recarregant als 
punts de recàrrega Endolla 
per garantir de manera 
contínua aquests serveis 
essencials a la ciutadania.

En el context de l’electromobilitat, B:SM 
gestiona Endolla Barcelona, la xarxa de més 
de 550 punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics, situats a la via pública i als 
aparcaments municipals. B:SM, gestora del 
servei, ha destinat gairebé 1.000.000 euros 
durant el 2020 per desenvolupar la xarxa 
pública de recàrrega.

Compta amb 27 punts de recàrrega ràpida 
per a cotxe i 122 punts per a motos al 
carrer i 406 en els nostres aparcaments, 
d’on 223 són per a cotxe i 183 per a moto. 
Aquests ens permetran contribuir direc-
tament a millorar la qualitat de l’aire que 
respirem i protegir la nostra ciutat de la 
contaminació.

Aprovades al mes de gener, han entrat 
en vigor les noves tarifes ambientals de 
l’AREA, que tenen en compte les etiquetes 
ambientals a l’hora de determinar el preu 
de l’estacionament a la via pública. Les 
noves tarifes ambientals incorporen els 
criteris definits per la Direcció General 
de Trànsit (DGT) per valorar el nivell de 
contaminació dels vehicles que estacionin 
tant en l’Àrea Blava com en l’Àrea Verda 
d’ús forà. En aquest sentit, els vehicles de 
0 emissions podran estacionar de manera 
gratuïta a l’Àrea Blava pel temps màxim 
estipulat. Amb la nova normativa es dona 
també coherència a l’horari de regulació 
de l’Àrea Blava, ajustant-lo a la realitat 
de la mobilitat a la ciutat i, per tant, es 
regula també la franja del migdia, de 14 a 

16 hores. D’altra banda, també s’actualitzen 
les tarifes de l’Àrea Zona Bus, destinada a 
la parada i l’estacionament d’autocars a la 
via pública, en funció de la classificació 
ambiental de l’autocar establerta per la 
DGT. L’augment s’aplica en places blaves 
A i places blaves B i, en tots dos casos, 
els autocars amb etiqueta Eco tenen una 
bonificació del 100 %.

A més, seguint amb la priorització d’es-
tacionament dels residents de la ciutat, 
s’han ampliat noves zones als districtes 
d’Horta-Guinardó, Les Corts, Sarrià-Sant 
Gervasi, Nou Barris, Sant Andreu i Sant 
Martí. Amb aquesta ampliació, es regularan 
2.390 places verdes, es crearan 68 places 
d’Àrea Blava, 428 de motos i 118 noves pla-
ces d’àrea DUM.
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Protecció de la 
biodiversitat
304-1, 304-3

B:SM no té activitat directa en cap àrea 
protegida. Tanmateix, l’avaluació d’as-
pectes ambientals identifica l’impacte de 
pèrdua de diversitat que podria produir la 
generació de residus. 

304-2 / 103-1: Biodiversitat

A B:SM tenim una activitat que impacta 
directament en la protecció de la biodi-
versitat: el Zoo de Barcelona. Té la missió 
d’intervenir activament en la conservació, 
la recerca científica i la divulgació envers la 
fauna salvatge i els seus hàbitats naturals. 

103-2: Biodiversitat

Aquesta tasca, que es desenvolupa en 
col·laboració amb altres zoos, universitats 
i centres de recerca, segueix les directius 
i estratègies establertes pels comitès d’in-
vestigació de l’Associació Mundial de Zoos 
i Aquaris (WAZA) i de l’Associació Europea 
de Zoos i Aquaris (EAZA), i està emparada 
en la legislació i les normatives existents en 
matèria conservacionista.

Al llarg del confinament, gràcies al treball 
dels cuidadors i veterinaris, els animals 
van estar ben cuidats i alimentats, i es van 
continuar els programes d’enriquiment.

42 
projectes de recerca 
i conservació al Zoo

RESPECTE PER LA NATURALESA

ZOO 

La temporada d’estiu al Zoo ha estat plena 
d’activitat, amb més de 275.000 experièn-
cies en un espai obert, natural i a l’aire lliu-
re. Això ha permès que la ciutadania pogués 
aprendre i sensibilitzar-se en favor de la 
conservació de la biodiversitat. A més, en 
el context d’implantació del Pla Estratègic 
del Nou Model de Zoo, el passat mes d’agost 
es va inaugurar el nou espai dels lleons 
que recrea l’hàbitat de la Sabana del Sahel, 
que suposa una millora del benestar de les 
espècies i un important recurs pedagògic.

D’entre les activitats organitzades, cal 
destacar els casals d’estiu, un èxit rotund 
amb més de 500 nens i nenes inscrits, que 
van adquirir els valors de respecte per la 
naturalesa que representa una institució 
cabdal a Barcelona com és el Zoo.

Durant l’estat d’alarma, 
el Zoo de Barcelona va 
mantenir les instal·lacions 
tancades. Tanmateix, va 
mantenir l’activitat, amb la 
màxima prioritat de garantir 
la seguretat del personal i el 
benestar animal, així com la 
seguretat sanitària de tots 
els animals. 
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304-4

El nou model del Zoo de Barcelona vol es-
devenir un centre de referència de primer 
ordre en la conservació i preservació de la 
biodiversitat i en la cura del benestar dels 
animals. Per aquesta raó, es compromet a 
preservar la biodiversitat d’arreu del món, 
amb projectes de suport i conservació in 
situ i ex situ, apostant pel treball a la natura 
i en els hàbitats de les espècies, atès que la 
causa principal de la seva desaparició és la 
destrucció dels ecosistemes.

L’1 de gener de 2021, el Zoo de Barcelona 
participava en 106 programes de l’EAZA de 
gestió ex situ d’espècies amenaçades (Eu-
ropean Endangered Species Programmes, 
EEP, i European StudBooks, ESB). 

Gairebé el 90 % de les 
espècies que allotja el 
Zoo de Barcelona estan 
incloses a la Llista Vermella 
d’Espècies Amenaçades 
de la Unió Internacional 
per a la Conservació de 
la Natura (UICN) i un 34 % 
d’aquestes es troba llistada 
en categoria vulnerable o 
d’amenaça més alta.

Durant els mesos de confinament, al Zoo 
han nascut moltes espècies, de les quals 
destaquen entre d’altres una cria d’òrix blanc, 
extint a la natura, un antilop sahelosaharià 
extint a la natura i una altra de gasela dama, 
una espècie en situació de gran vulnerabi-
litat segons la Llista Vermella de la Unió In-
ternacional per a la Conservació de la Natura 
(UICN), totes dues de la bioregió del Sahel, 
amb la qual el Zoo manté un compromís 
històric per la seva protecció i conservació.

Durant els tres últims anys, gairebé un 
43 % dels espècimens que han sortit de 
les instal·lacions del Zoo ho han fet per ser 
alliberats al medi natural.

Aquest any destaca la participació de B:SM 
en diversos projectes de biodiversitat, com 
la participació activa en la creació i el man-
teniment del grup de treball FELIS, dedicat 
a estudis científics sobre els carnívors de 
Catalunya, amb seu al Zoo. També s’ha parti-
cipat en l’estudi poblacional del gat salvatge 
a la Garrotxa, amb la instal·lació de càmeres 
de fototrampeig, també en col·laboració 
amb el Grup Felis i l’ICHN. També s’ha 
participat activament en el seguiment de 
la població de llúdriga al riu la Tordera, així 
com en el projecte TuroCat, fent seguiment 
del turó europeu, un dels carnívors més 
desconeguts i amenaçats de Catalunya.

Participem en l’estudi poblacional de ratpe-
nats a Catalunya, amb el seguiment de les 
poblacions de dins del Zoo, a Barcelona, i a 
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Zoo
CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

S’han formalitzat col·laboracions per a projectes de con-
servació de biodiversitat, com el de tortugues marines 
nidificants a Barcelona (incubació dels ous), el del tritó del 
Montseny, el del fartet i d’altres.

POBLACIONS DE NACRA

S’ha participat en el seguiment de la població de nacres al 
Delta de l’Ebre, en col·laboració amb l’IRTA.

1.600.000 
habitants beneficiats

1.600.000 
habitants beneficiats

106 
programes de l’EAZA de gestió ex situ 
d’espècies amenaçades (European 
Endangered Species Programmes, 
EEP, i European StudBooks, ESB).

43 % 
animals que han sortit de les 
instal·lacions del Zoo i han estat 
alliberats al medi natural

CAMINA PEL PASSAT, PRESENT I FUTUR D’UNA 
INSTITUCIÓ DE CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

ZOO 

L’any 2020, el Zoo de Barcelona ha estat guardonat per 
l’Acadèmia International d’Arts i Ciències Digitals als Lowie 
Awards al millor web d’institució cultural per la nova eina 
interactiva i educativa «Camina pel passat, present i futur 
d’una institució de conservació de la biodiversitat». 

El Zoo ha rebut el guardó Bronze, entre els 1.000 partici-
pants de més de 30 països, gràcies al recurs digital que per-
met aprendre i reflexionar sobre la història, sobre la tasca 
del Zoo en la conservació de la biodiversitat i sobre el paper 
que té a Barcelona en l’àmbit social, cultural i científic.

103-3: Biodiversitat

A més, s’està fent un seguiment de papa-
llones a Gallecs, dins el programa CBMS i 
en col·laboració amb el Museu d‘Història 
Natural de Granollers i també al Besòs, com 
a bioindicadores del canvi climàtic.

S’està participant en el programa SOCC de 
l’ICO, en el seguiment poblacional d’ocells al 
districte de Sant Andreu. A més, l’any 2020 
hem col·laborat en l’elaboració i la presen-
tació de l’Atles d’Aus Nidificants d’Europa. 
També es col·labora amb l’ICO per fer segui-
ment de la població de gavians argentats 
a Barcelona, es facilita l’espai per a una 
estació fixa d’anellament, i perquè instal·lin 
xarxes japoneses a diferents punts del zoo 
per a l’anellament d’ocells passeriformes.

En l’àmbit marí, participem en el seguiment 
de la població de nacres al Delta de l’Ebre, 
en col·laboració amb l’IRTA. També s’ha 
col·laborat amb la Generalitat de Catalunya 
en el projecte Careta, per a la incubació de 
part dels ous de tortuga careta situats a les 
platges de Barcelona. I també en el projecte 
de seguiment de taurons tintorera, en el 
marcatge d‘alguns exemplars.

Altres col·laboracions destacades en matèria 
de conservació de la biodiversitat són el 
projecte de tortugues marines nidificants a 
Barcelona, la redescoberta de tritó als aigua-
molls de l’Empordà i la reintroducció de 267 
fartets al delta de Llobregat, entre d’altres.
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Com a organització 
pública, la gestió 
econòmica de B:SM 
es compromet a ser 
responsable i transparent. 
Garantim la sostenibilitat 
econòmica en la nostra 
gestió com a mostra del 
compromís amb la ciutat 
i apostem per una cadena 
de subministrament 
sostenible en tots els 
processos.

Sostenibilitat
econòmica
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Transparència 
en els resultats 
econòmics
103-1, 103-2, 103-3: Acompliment econòmic / 102-7

L’exercici 2020 s’ha desenvolupat dins d’un 
context de forta recessió econòmica arran 
de la crisi sanitària i econòmica derivada 
de la COVID-19 i de les mesures establertes 
per les diferents administracions central, 
autonòmica i local. Després de la declaració 
de l’estat d’alarma i el confinament domici-
liari, es van adoptar un conjunt de mesures 
amb l’objectiu de reprendre i dinamitzar les 
activitats afectades, així com minimitzar 
els efectes negatius de la crisi sanitària de 
la COVID-19, dirigides a:

 — Minimitzar els impactes econòmics, 
derivats de l’aturada de l’activitat i de la 
consegüent pèrdua d’ingressos.

 — Preservar la condició d’empresa de mer-
cat, per tal de garantir-ne la competitivi-
tat i l’equiparació de condicions respecte 
a altres operadors privats.

L’impacte global, pel que fa a la pèrdua 
d’ingressos, ha estat més elevat del previst 
inicialment. En aquest context, tant els 
serveis relacionats amb la mobilitat com 
els de l’àmbit del lleure s’han vist clarament 
afectats per les limitacions a la llibertat de 
circulació i a l’activitat comercial, turística 
i recreativa. La reducció de la mobilitat i la 

pràctica inexistència de turisme ha tingut 
uns efectes molt negatius en els ingressos 
dels Aparcaments i l’AREA. L’impacte ha es-
tat encara més gran en els serveis de lleure, 
afectats per les restriccions sanitàries, 
que impossibilitaven l’organització d’actes 
multitudinaris i amb períodes de tancament 
forçós que han suposat la cancel·lació 
d’actes programats a les instal·lacions de 
l’Anella Olímpica i el Parc del Fòrum, així 
com els tancaments i les limitacions de 
capacitat del Park Güell i el Zoo de Barce-
lona, que han suposat un descens dràstic 
dels visitants.

Un altre aspecte rellevant que cal destacar 
és que s’ha mantingut el nivell d’inversions 
previstes, amb una repriorització d’algu-
nes actuacions, per tal d’adaptar-les al 
nou context sanitari, econòmic i social, de 
companyia i de ciutat, amb inversions en la 
millora de les instal·lacions i en la digita-
lització dels serveis per un import de 12,7 
milions d’euros.

Per tal de fer front de la millor 
manera als reptes actuals i 
futurs, sota la coordinació de la 
Direcció Economicofinancera, 
es va treballar per a la revisió 
del pressupost 2020. L’objectiu 
d’aquesta revisió és la definició 
d’un nou marc econòmic de 
referència, adaptat al nou context 
econòmic de la companyia, de la 
ciutat i del país.
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DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

201-1 

Els ingressos de les activitats han estat de 76,4 milions d’euros, un 41 % 
inferiors als de 2019. Amb els dividends de les empreses participades i les 
subvencions a l’explotació, els ingressos d’explotació de l’exercici 2020 s’han 
situat en 83,6 milions d’euros.

Per tal de minimitzar les despeses, s’han aplicat mesures de contenció, 
com els ERTO. També s’han assumit despeses extraordinàries per a la 
prevenció i la cura de la salut, així com per a les indemnitzacions per con-
tractes suspesos.

Enguany, el resultat de l’exercici 2020 presenta una pèrdua de 
25.591.708,87 d’euros. 

Component 2019 2020

Valor Econòmic Directe Creat (VEC)

a) Ingressos 131.327.380,44 83.563.909,85

Valor Econòmic Distribuït (VED)

b) Despeses operatives −42.192.083,43 –36.549.515,02

c) Salaris i beneficis socials per al personal –64.608.841,12 –60.561.081,82

d) Pagaments a proveïdors de capital - -

e) Pagaments a governs –1.771.330,60 –903.893,72

f) Inversions a la comunitat - -

Valor Econòmic Retingut (VER)
(calculat com a valor econòmic  
generat menys valor econòmic)

–13.176.083,40 –11.141.123,16

Actiu 2019 2020

Immobilitzat intangible 5.970 6.137

Immobilitzat material 156.357 157.356

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 188.528 198.528

Inversions financeres a llarg termini 98.087 61.683

Actius per impost diferit 378 487

Total d’actiu no corrent 449.320 424.191

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 9.606 9.362

Inversions financeres a curt termini 16 15.833

Periodificacions a curt termini 833 57

Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.556 2.118

Total d’actiu corrent 32.011 27.370

Total d’actiu 481.331 451.561

Patrimoni net i passiu 2019 2020

Fons propis 413.914 394.322

Capital 36.000 36.000

Prima d’emissió 148.151 148.151

Reserves 226.184 235.763

Resultat de l’exercici 9.579 –25.592

Dividend a compte –6.000 -

Ajust per canvis de valor 23.957 23.957

Subvencions, donacions i llegats rebuts 237 229

Total de patrimoni net 438.107 418.508

Deutes amb entitats de crèdit (crèdit) - -

Passius per impost diferit 3.124 3.057

Periodificacions a llarg termini 832 811

Total de passiu no corrent 3.956 3.868

Deutes a curt termini 18.320 7.660

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 1.628 2.831

Creditors comercials i altres comptes per pagar 17.852 17.263

Periodificacions a curt termini 1.467 1.430

Total de passiu corrent 39.267 29.185

Total de patrimoni net i passiu 481.331 451.561

VALOR ECONÒMIC GENERAT I DISTRIBUÏT (€)

INVERSIONS 
(BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EN MILERS D’EUROS)
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Entitat participada Participació

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 100,00 %

Cementiris de Barcelona, SA 100,00 %

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

Mercabarna, SA 50,69 %

Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA 40,00 %

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

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

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

GL Events CCIB, SL 12,00 %

Compte de pèrdues i guanys 2019 2020

Aparcaments 27.523 20.413

AREA i Grua Municipal 51.625 39.067

Agents Cívics 4.581 3.777

Registre de la taxa de vehicles per a mobilitat personal (VMP) 61 59

Estacions d’autobusos 2.311 952

Bicing - -

Zoo 8.589 2.920

Anella Olímpica 10.067 1.956

Park Güell 21.265 4.278

Parc del Fòrum 3.197 577

Parc de Montjuïc 219 202

Altres serveis 281 746

Ingressos de participacions financeres 1.607 2.824

Import net de la xifra de negocis 131.326 79.228

Aprovisionaments –12.259 –8234

Despeses de personal –64.609 –60.561

Altres despeses d’explotació –30.726 –30.388

Amortització de l’immobilitzat i subvenció de capital –10.265 –11.486

Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat –5.299 906

Altres resultats –1 –15

Resultat d’explotació 8.167 –26.219

Ingressos financers 2 5

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 2.513 680

Resultat financer 2.515 685

Resultat abans d’impostos 10.682 –25.534

Impost sobre beneficis –1.103 –58

Resultat de l’exercici 9.579 –25.592

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
(BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EN MILERS D’EUROS)

PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS DIVERSES

102-5, 102-2, 102-45

La societat gestiona una sèrie d’activitats i de serveis municipals de forma 
directa (vegeu les seccions «Activitats per a una Barcelona saludable i cap-
davantera» i «Serveis corporatius per a una gestió eficient») i de manera 
indirecta, mitjançant la participació en altres societats. 

Com a conseqüència, és accionista d’un grup d’empreses, format per 4 
societats, i del seu grup, en què la participació és majoritària (superior al 
50  %). També té una participació minoritària, d’entre el 12,0 % i el 40,0 %, 
en 5 empreses més.

B:SM, SA, és una societat anònima 100 % participada per l’Ajuntament de 
Barcelona. Així mateix, el grup B:SM està integrat per les societats partici-
pades següents:
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Alineació de la cadena 
de subministrament 
sostenible
102-9 

Les relacions amb les nostres empreses proveïdores són 
essencials per alinear una cadena de subministrament ba-
sada en la sostenibilitat. Les nostres empreses proveïdores 
són aliades imprescindibles a l’hora de portar a terme les 
prestacions de servei a la clientela i la ciutadania.

Per tal d’assegurar el compliment de totes dues parts, la 
normativa específica de les col·laboracions contractuals 
s’especifica en el perfil del contractant del web corporatiu 
i es pot trobar al web corporatiu i als contractes formalit-
zats. D’aquesta manera, es garanteix un diàleg clar, directe i 
eficaç amb cadascuna de les empreses proveïdores. 

D’altra banda, el portal per a entitats proveïdores ens per-
met una comunicació les 24 hores del dia, els 7 dies de la 
setmana sobre les relacions comercials establertes. També 
s’estableixen relacions contractuals amb ens on hi ha una 
relació contractual en què l’objecte no té finalitat econòmi-
ca, sinó de col·laboració win-win (de guanyar-guanyar).

Durant aquest any, B:SM s’ha posat en 
contacte de forma continuada amb les 
diferents empreses proveïdores per tal 
d’anar donant resposta a les mesures 
excepcionals. 

CONTRACTACIÓ RESPONSABLE

Durant l’any 2020, la Direcció 
d’Assessoria Jurídica, Contractació 
i Compres va desenvolupar de forma 
continuada la seva tasca, amb la 
publicació i l’actualització dels 
diversos decrets i lleis. Així mateix, 
se’n va analitzar l‘afectació sobre les 
activitats de B:SM. 

A B:SM, com a empresa pública municipal, ens acollim al 
desplegament del Pla de Contractació Sostenible de l’Ajun-
tament de Barcelona i apliquem les mesures recollides en la 
Guia de contractació pública social, en la Guia de contrac-
tació pública ambiental i en la Guia de contractació pública 
innovadora, amb les adequacions corresponents en funció 
del règim jurídic de la contractació i de l’àmbit d’actuació 
i competencial d’acord amb la seva naturalesa jurídica de 
poder adjudicador no Administració pública (PANAP).
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CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOCIAL CONTRACTACIÓ PÚBLICA AMBIENTAL

1. Regulacions que condicionen una im-
plantació eficient de mesures socials.

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

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

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

5. Mesures a favor de les pimes

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

1. Serveis d’alimentació

2. Subministrament d’electricitat

3. Elements de comunicació

4. Equips informàtics

5. Fusta

6. Mobiliari d’oficina

7. Projectes d’obres

8. Actes

9. Paper

10. Neteja i recollida de residus d’edificis

11. Productes tèxtils

12. Vehicles

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

Així, els plecs de clàusules inclouen requi-
sits per reduir la importància de l’oferta 
econòmica en els concursos públics i 

B:SM ha aplicat de manera reiterada, en el 100 % dels 
procediments de contractació, alguna clàusula social, 
ambiental o d’innovació en algun dels apartats: criteris 
d’adjudicació, condicions de solvència, etc.

potenciar la protecció de les petites i les 
mitjanes empreses, com ara els drets 
laborals, l’economia cooperativa, social 
i solidària, el comerç just, la igualtat de 
gènere, el respecte a la diversitat funcional, 
el llenguatge i el comportament no sexistes 
i el respecte a la conciliació.

En el marc del compliment de la Llei 9/2017, 
de contractació pública, aquest any B:SM 
s’ha dotat d’una aplicació de gestió electrò-
nica per als procediments de contractació 
que ens permetrà monitorar una gran 
varietat de dades, entre les quals hi haurà 
les de contractació responsable. Un cop 
completada la implementació de l’aplicació, 
ens permetrà obtenir dades fiables que fins 
ara no hem pogut explotar.
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PROPORCIÓ DE LA DESPESA 

Avaluació de 
la cadena de 
subministrament 
 
B:SM disposa d’un pla d’auditories per al 
manteniment de la certificació de qualitat 
en 9001, 14001 i GE21. D’altra banda, els 
procediments de contractació s’auditen 
mitjançant la intervenció de l’Ajuntament 
en els expedients de contractació. 

Els resultats evidencien les desviacions 
detectades, així com les recomanacions 
de millora. En la 9001, els resultats van 
ser molt favorables. En la revisió interna 
per l’auditoria de 2020, es van detectar 6 
observacions, 4 oportunitats de millora i 
5 punts forts, elements sobre els quals es 
construeixen les accions que optimitzen 
les accions encetades i ens permeten 
treballar en els aspectes millorables de la 
nostra gestió.

Contractes de subministraments

Total 2019

Total 2020

TIPUS DE CONTRACTE DELS PROVEÏDORS 

495 - 2019

Contractes de serveis

91 - 2019

617

414 - 2020

114 - 2020

567

31 - 2019

Contractes d’obres

39 - 2020

Província de 
Barcelona 
91,93 %

Província de 
Barcelona 
66,18 %

Catalunya  
i Espanya 
7,39 %

Catalunya  
i Espanya 
33,39 %

Internacional 
0,68 %

Internacional 
0,43 %

2019 2020
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Reserva  
social
 
Els contractes susceptibles de reserva 
social poden ser de serveis, de conservació 
de béns immobles, de serveis socials, de 
serveis de missatgeria, correspondència 
i distribució, d’arts gràfiques, de serveis 
de neteja i bugaderia, de restauració i de 
recollida i transport de residus, de serveis 
i subministraments auxiliars o de qualsevol 
altre objecte contractual adequat per a 
l’aplicació de la reserva.

GRUPS D’ATENCIÓ A LA RESERVA SOCIAL

 — Persones perceptores de la renda míni-
ma d’inserció.

 — Persones amb discapacitat reconeguda 
igual o superior al 33 %.

 — Dones víctimes de violència de gènere 
(física o psíquica) i persones víctimes de 
violència domèstica.

 — Joves de més de 16 anys i menys de 30 
provinents d’institucions de protecció 
de menors.

 — Persones internes de centres peniten-
ciaris, la situació de les quals els permeti 
accedir a una ocupació; persones en lli-
bertat condicional, i persones exrecluses 
durant els 12 primers mesos posteriors a 
la seva sortida.

 — Persones amb problemes de drogoaddic-
ció o alcoholisme que es trobin en procés 
de rehabilitació i reinserció social.

 — Persones que no puguin accedir a la 
renda mínima d’inserció, però que es 
trobin, segons l’opinió dels serveis 
públics competents, en situació de risc o 
exclusió social.

QUANTITAT ADJUDICADA 
EN RESERVA SOCIAL (€) 

859.039,99
709.159,53

2019 2020
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Cobertura de la 
informació
102-46, 102-45, 102-50

Els continguts d’aquesta Memòria de 
sostenibilitat són el recull de les principals 
actuacions i dades de l’organització en el 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de l’any 2020. 

Com a desè any consecutiu de la memòria 
de sostenibilitat, continuem tenint la finali-
tat de mesurar el compliment dels objectius 
de la companyia en els àmbits econòmic, 
ambiental i social, i comunicar-ho a totes 
les parts interessades amb el compromís 
d’anar-ho fent amb caràcter anual. L’abast 
d’aquesta memòria fa referència a totes 
les activitats de B:SM, S.A., sense tenir en 
compte les empreses participades.

102-49

L‘elaboració de la Memòria de sostenibilitat 
de 2020 segueix els mateixos paràmetres i la 
mateixa metodologia que l’any 2019 i, per tant, 
no hi ha canvis en l’elaboració de l’informe.

102-51, 102-52

B:SM redacta anualment la Memòria de 
sostenibilitat segons el mètode GRI Stan-
dards en modalitat essencial des de l’any 
2011, i aquesta és la memòria número 10. 
L‘última memòria de sostenibilitat de B:SM 
publicada va ser la de 2019.

B:SM comparteix l’objectiu del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides d’una gestió 
ètica basada en 10 principis i, a la vegada, 
contribuïm a la consecució dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Aquest any 2020, B:SM ha renovat el seu 
compromís amb el Pacte Mundial de les 
Nacions Unides i novament ens hem com-
promès a fer d’aquest pacte i dels seus prin-
cipis una part de l’estratègia, la cultura i les 
accions quotidianes de la nostra companyia.

En aquesta memòria hi trobareu referen-
ciats els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible en les accions i les mesures que 
duem a terme a B:SM i que contribueixen a 
aconseguir les metes de la nova agenda de 
desenvolupament sostenible.

102-53

Per a qualsevol consulta sobre la Memòria 
de sostenibilitat, podeu contactar amb 
nosaltres mitjançant l’adreça electrònica 
següent: rsc@bsmsa.cat.

102-48 

A conseqüència de l’entrada en vigor de 
la Llei 11/2018, de 28 de desembre, i per 
homogeneïtzar les dades de l’estat d’infor-
mació no financera i de la Memòria de sos-

tenibilitat de B:SM, aquest any elaborem la 
Memòria de sostenibilitat 2020 mantenint 
la comparació entre dos anys: 2019 i 2020.

Amb l’objectiu d‘adaptar-se als GRI Sustaina-
bility Reporting Standards, s’ha decidit revisar 
la informació quantitativa reportada dels 
diferents indicadors. Aquest fet ha comportat 
l’eliminació d’algunes de les taules reportades 
l’any 2019, s’han mantingut les més rellevants 
per als grups d’interès i per als requeriments 
GRI Standards, i se n’han afegit de noves. 

D’una banda, respecte a 2019, i com a no-
vetat, s’han afegit les taules quantitatives 
següents: «Comunicacions per activitats», 
«Coneixement de la clientela externa i in-
terna», «Noves contractacions», «Baixes», 
«Formació professional».

D’altra banda, s’han eliminat les taules «Co-
municació per tema», «Aportació al pla de 
pensions», «Remuneracions per categoria 
professional fixa, per plusos i variable» i 
«Evolució dels ingressos per activitat» 

Finalment, s’han modificat les dades re-
portades a les taules «Col·laboracions amb 
aliances», amb l’eliminació d’algunes de les 
dades, i «Taxa de rotació», segmentada per 
activitats el 2019 i per sexe i edat el 2020. 
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Metodologia
102-54 

Aquest informe ha estat elaborat seguint 
els estàndards GRI: opció Essencial” que, 
amb una fitxa de treball, recull els impactes 
significatius de l’any 2020, de manera que 
rendim comptes sobre l’acompliment am-
biental, social i econòmic i fem públics els 
compromisos de sostenibilitat per al 2021.

Apliquem els principis de treball de la GRI 
Sustainability Reporting Standards per a la 
metodologia d’elaboració de la memòria.

Aquest any la memòria compara 2019 i 2020 
per homogeneïtzar la informació donada a 
l’EINF i a l’MS2020.

PRINCIPIS DE CONTINGUT

102-48 

PRINCIPIS DE CONTINGUT

El contingut d’aquesta memòria 2020 vol 
donar resposta als interessos de les parts 
interessades, dins d’un context de soste-
nibilitat, dels temes materials, garantint 
l’exhaustivitat de la informació.

102-43 

PARTICIPACIÓ DE LES PARTS 
INTERESSADES

L’any 2020 no hem utilitzat la metodologia 
d’anàlisi de parts interessades establerta 
dins els procediments de l‘empresa per 
manca de dades a causa del context sani-
tari. No obstant això, disposem d’anàlisi de 
materialitat revisat el 2020 i que ens per-
met avançar en la detecció i el tractament 
dels impactes i interessos per al 2021.

Anualment analitzem les parts interessades 
segons una metodologia sistematitzada. 
Aquest any, davant les possibles desvia-
cions produïdes per la pandèmia de la 
COVID-19, s’ha optat per mantenir l’anàlisi 
de les parts interessades de l’any 2019 i 
actualitzar exclusivament les parts de la 
nova unitat del Port Olímpic, de la qual no 
disposàvem de dades.

CONTEXT DE SOSTENIBILITAT

La informació presentada explica com 
l’organització contribueix o contribuirà en el 
futur a les condicions, els avenços i les ten-
dències econòmiques, ambientals i socials 
en els àmbits que li són propis.

MATERIALITAT

La memòria conté els aspectes que reflec-
teixen els efectes econòmics, ambientals i 
socials significatius de l’organització i que 
influeixen de manera substancial en el seu 
desenvolupament i en els interessos de les 
parts interessades.

El contingut d’aquesta memòria 2020 respon 
a l’anàlisi de materialitat revisada el 2020.

Aquesta revisió fa servir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) com a 
llenguatge estàndard per destriar els temes 
prioritaris. Així, amb l’encreuament dels im-
pactes de B:SM i els interessos de les parts 
interessades esdevenen temes materials.

EXHAUSTIVITAT

Presentem la informació de manera 
desagregada per divisions de negoci i per 
sexe, sempre que en disposem, per tal de 
mostrar millor la realitat de cada lloc de 
treball. Els indicadors que es mostren a 
l’informe són fruit de l’anàlisi duta a terme 
amb cadascuna de les persones respon-
sables, a partir del seu coneixement del 
negoci i dels sistemes de gestió respec-
tius. Les dades que puguin variar entre 
aquesta memòria i l’anterior responen al 
fet que s’han actualitzat a través de les 
fonts de dades habituals i de les revisions 
periòdiques del sistema.
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Temes materials Estàndard GRI Contingut GRI associat

ODS 8: 
Treball digne i creixement 
econòmic

Acompliment econòmic
Ocupació

201-1:

401-1:

401-2:

401-3:

Valor econòmic directe generat i 
distribuït
Noves contractacions d’empleats i 
rotació de personal
Prestacions per als empleats a temps 
complet que no es dóna al
personal a temps parcial o temporal
Permís parental

ODS 13: 
Acció climàtica

Emissions 305-1:
305-2:

305-3:

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

ODS 12: 
Consum i producció 
responsable

Residus i efluents 306-3: Residus generats

ODS 5: 
Igualtat de gènere

Diversitat i igualtat 
d’oportunitats
Ocupació
No-discriminació

405-1:

405-2:

401-2:

401-3:
406-1:

Diversitat en els òrgans de govern i a 
la plantilla
Ràtio del salari base i de la remuneració 
de dones respecte dels homes
Prestacions per als empleats a temps 
complet que no es dóna al
personal a temps parcial o temporal
Permís parental
Casos de discriminació i accions 
correctores adoptades

ODS 6: 
Aigua neta i sanejament

Aigua 303-1: Interacció amb l’aigua com a recurs 
compartit

ODS 9: 
Indústria, innovació  
i infraestructures

Privacitat de la clientela
Acompliment econòmic

418-1:

201-1:

Reclamacions fonamentals relatives 
a violacions de la privacitat i la pèrdua 
de dades de la clientela
Valor econòmic directe generat i 
distribuït

ODS 7: 
Energia neta i assequible

Energia 302-1: Consum energètic dins de 
l’organització

ODS 10: 
Reducció de les 
desigualtats

Diversitat i igualtat 
d’oportunitats
Ocupació
No-discriminació

405-1:

405-2:

401-2:

401-3:
406-1:

Diversitat en els òrgans de govern i a 
la plantilla
Ràtio del salari base i de la remuneració 
de dones respecte dels homes
Prestacions per als empleats a temps 
complet que no es dóna al
personal a temps parcial o temporal
Permís parental
Casos de discriminació i accions 
correctores adoptades

Temes materials Estàndard GRI Contingut GRI associat

ODS 11: 
Ciutats i comunitats 
sostenibles

Comunitats locals
Acompliment econòmic

413-1:

201-1:

Operacions amb participació de 
la comunitat local, avaluacions 
de l’impacte i programes de 
desenvolupament
Valor econòmic directe generat i 
distribuït

ODS 4: 
Educació de qualitat

Formació i 
ensenyament

404-1:

404-2:

404-3:

Mitjana d’hores de formació a l’any per 
empleat
Programes per millorar les aptituds 
del personal i programes d’ajuda a la 
transició
Percentatge del personal que 
rep avaluacions periòdiques de 
capacitació i desenvolupament 
professional

ODS 3: 
Salut i benestar

Salut i seguretat a la 
feina

403-1: Sistema de gestió de la salut i la 
seguretat a la feina

ODS 1: 
Fi de la pobresa

Acompliment econòmic 201-1:

401-1:

Valor econòmic directe generat i 
distribuït
Noves contractacions d’empleats i 
rotació de personal

ODS 14: 
Vida submarina

Aigua i efluents
Biodiversitat

303-1:

304-2:

Interacció amb l’aigua com a recurs 
compartit
Impactes significatius d’activitats, 
productes i serveis sobre la 
biodiversitat

ODS 2: 
Fam zero

Comunitats locals
Acompliment econòmic
Residus

413-1:

201-1:

306-2:

Operacions amb participació de 
la comunitat local, avaluacions 
de l’impacte i programes de 
desenvolupament
Valor econòmic directe generat i 
distribuït
Gestió dels impactes significatius 
relacionats amb els residus
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Verificació 
externa i 
assegurament

102-56

Aquesta memòria ha estat revisada per una tercera part independent que ha 
comprovat la veracitat i la conformitat de les dades d’acord amb l’autodeclara-
ció i el nivell que hem declarat. 

La verificació consisteix a fer controls per detectar la presència o l’absència 
dels criteris establerts i a oferir una visió general i conclusions. Es verifica i es 
comprova la informació i les dades aportades a la memòria amb evidències.100 memòria de sostenibilitat 2020
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Índex de 
continguts 
GRI i taula 
del Pacte 
Mundial

102-55

El Content Index Service ha revisat que l’índex de continguts GRI es pre-
senta clarament i que les referències relatives a la divulgació dels temes 
s’alineen amb les seccions adequades del cos de la memòria.102 memòria de sostenibilitat 2020
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Estàndard GRI Continguts Pàgina o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODS materials

CONTINGUTS GENERALS

GRI 101: Fonaments 2016

GRI 102: Continguts generals 2016 PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ

102-1: Nom de l’organització 15

102-2: Activitats, marques, productes i serveis 15, 91

102-3 :Ubicació de la seu 15

102-4: Ubicació de les operacions 15

102-5: Propietat i forma jurídica 15, 91

102-6: Mercats servits 16

102-7: Dimensió de l’organització 54, 89

102-8: Informació sobre el personal i altres treballadors 54, 55 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 ODS 8

102-9: Cadena de subministrament 92 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ODS 8

102-10: Canvis significatius en l’organització i la cadena de subministrament 38

102-11: Principi o enfocament de precaució 32, 38, 41, 73 7 ODS 6 i ODS 7

102-12: Iniciatives externes 41, 53 ODS 9, ODS 11,  
ODS 12 i ODS 13

102-13: Afiliació a associacions 28-29

ESTRATÈGIA

102-14: Declaració d’alts executius responsables de la presa de decisions 7

102-15: Principals impactes, riscos i oportunitats 32-33, 38

ÈTICA I INTEGRITAT

102-16: Valors, principis, estàndards i normes de conducta 15, 40-41

GOVERN

102-18: Estructura de governança 30

102-22: Composició del màxim òrgan de govern i els seus comitès 30 ODS 5

102-23: President del màxim òrgan de govern 30

102-26: Funció del màxim òrgan de govern en la selecció d’objectius, valors i 
estratègia

30-31, 33
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Estàndard GRI Continguts Pàgina o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODS materials

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

102-40: Llista dels grups d’interès 36

102-41: Acords de negociació col·lectiva 68 3, 4 i 6 ODS 8

102-42: Identificació i selecció dels grups d’interès 36

102-43: Enfocament per a la participació dels grups de relació 36, 46, 68, 98

102-44: Temes i preocupacions clau mencionats 34, 36

PRÀCTIQUES PER A L’ELABORACIÓ D’INFORMES

102-45: Entitats incloses en els estats financers consolidats 91, 97

102-46: Definició dels continguts dels informes i les cobertures del tema 97

102-47: Llista dels temes materials 35

102-48: Reexpressió de la informació 97, 98

102-49: Canvis en l’elaboració dels informes 34, 97

102-50: Període objecte de l’informe 97

102-51: Data de l’últim informe 97

102-52: Cicle d’elaboració d’informes 97

102-53: Punt de contacte per a preguntes sobre l’informe 97

102-54: Declaració d’elaboració de l’informe de conformitat amb els estàndards GRI 98

102-55: Índex de continguts GRI 102

102-56: Verificació externa 100

TEMES MATERIALS

GRI 200: Aspectes econòmics

ACOMPLIMENT ECONÒMIC

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 89 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9 

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 89 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 89 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 201: Acompliment econòmic 2016 201-1: Valor econòmic directe generat i distribuït 90 1 a 10 ODS 2, ODS 5, 
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Estàndard GRI Continguts Pàgina o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODS materials

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 41 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 41 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 41 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 205: Anticorrupció 2016 205-3: Casos de corrupció confirmats i mesures preses 41 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10

GRI 300: Aspectes ambientals

ENERGIA

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 78 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 78 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 78 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 302: Energia 2016 302-1: Consum energètic dins de l’organització 81 7, 8 i 9 ODS 7, ODS 8, 
ODS 12 i ODS 13

AIGUA

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 79 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 78 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 78 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 303: Aigua 2018 303-1: Interacció amb l’aigua com a recurs compartit 79-80 7, 8 i 9 ODS 14

303-2: Gestió dels impactes relacionats amb els vessaments d’aigua 80 ODS 14

303-5: Consum d’aigua 81

BIODIVERSITAT

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 85

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 85

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 87
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Estàndard GRI Continguts Pàgina o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODS materials

GRI 304: Biodiversitat 2016 304-1: Centres d’operacions en propietat, arrendats o gestionats ubicats dins o junt a 
àrees protegides o zones de gran valor per a la biodiversitat fora d’àrees protegides

85

304-2: Impactes significatius de les activitats, productes i serveis en la biodiversitat 85 ODS 14

304-3: Hàbitats protegits o restaurats 85

304-4: Espècies que s’inclouen a la Llista Vermella de la UICN i en llistats nacionals de 
conservació amb hàbitats d’àrees afectades per les operacions

86

EMISSIONS

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 82-83 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 82 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 82 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 305: Emissions 2016 305-1: Emissions directes de GEH (abast 1) 82 7, 8 i 9 ODS 3, ODS 7, 
ODS 9, ODS 11, 
ODS 12 i ODS 13

305-2: Emissions indirectes de GEH en generar energia (abast 2) 82 7, 8 i 9 ODS 3, ODS 7, 
ODS 9, ODS 11, 
ODS 12 i ODS 13

305-3: Altres emissions indirectes de GEH (abast 3) 82 7, 8 i 9 ODS 3, ODS 7, 
ODS 9, ODS 11, 
ODS 12 i ODS 13

RESIDUS

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 74 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 74 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 74 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 306: Residus 2020 306-1: Generació de residus i impactes significatius relacionats amb els residus 74 1, 2, 7, 8 i 9 ODS 12

306-2: Gestió dels impactes significatius relacionats amb els residus 76-77 1, 2, 7, 8 i 9 ODS 2 i ODS 12

306-3: Residus generats 75 1, 2, 7, 8 i 9 ODS 12
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Estàndard GRI Continguts Pàgina o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODS materials

GRI 400: Aspectes socials

OCUPACIÓ

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 54 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 54 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 54 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 401: Ocupació 2016 401-1: Noves contractacions d’empleats i rotació de personal 56

401-2: Prestacions per als empleats a temps complet que no es dóna al
personal a temps parcial o temporal

58 4 i 6 ODS 1, ODS 3, 
ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

401-3: Permís parental 59 4 i 6 ODS 1, ODS 3, 
ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

SALUT I SEGURETAT A LA FEINA

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 63 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 63 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 65 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 403: Salut i seguretat a la feina 2018 403-1: Sistema de gestió de la salut i la seguretat a la feina 65 3 ODS 3 i ODS 8

403-2: Identificació de perills, avaluació de riscos i investigació d’incidents 54, 66 ODS 3 i ODS 8

403-3: Serveis de salut a la feina 65 ODS 3 i ODS 8

403-4: Participació del personal, consultes i comunicació sobre salut i la seguretat a 
la feina

65 ODS 3 i ODS 8

403-5: Formació del personal sobre salut i la seguretat a la feina 65 ODS 3 i ODS 8

403-6: Foment de la salut del personal 27 ODS 3 i ODS 8

403-7: Prevenció i mitigació dels impactes en la salut i la seguretat del personal 
directament vinculats amb les relacions comercials

66 ODS 3 i ODS 8

403-9: Lesions per accident laboral 67 ODS 3 i ODS 8

107 memòria de sostenibilitat 2020

B:SM l’any 2020

Carta de la directora

El nostre suport durant la COVID-19

Barcelona de Serveis Municipals

Sostenibilitat social

Sostenibilitat ambiental

Sostenibilitat econòmica

Informació de la memòria

Verificació externa i assegurament

Índex de continguts GRI i taula  
del Pacte Mundial



Estàndard GRI Continguts Pàgina o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODS materials

CAPACITACIÓ I EDUCACIÓ

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 69 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 69 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 69 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 404: Formació i ensenyament 2016 404-1: Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat 69, 70 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 ODS 4, ODS 5, 
ODS 8 i ODS 10

404-2: Programes per millorar les aptituds del personal i programes d’ajuda a la 
transició

70 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ODS 8

404-3: Percentatge del personal que rep avaluacions periòdiques de capacitació i 
desenvolupament professional

71 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 10

DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 60 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 60 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 60 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats 2016

405-1: Diversitat en els òrgans de govern i la plantilla 61 6 ODS 5 i ODS 8

405-2: Ràtio del salari base i de la remuneració de dones respecte dels homes 62 6 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 10

NO-DISCRIMINACIÓ

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 62 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 62 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 62 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 406: No-discriminació 2016 406-1: Casos de discriminació i accions correctores adoptades 62 6 ODS 5 i ODS 8
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Estàndard GRI Continguts Pàgina o resposta directa Principis del Pacte Mundial ODS materials

COMUNITATS LOCALS

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 43 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 43 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3 Avaluació de l’enfocament de la gestió 43 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 413: Comunitats locals 2016 413-1: Operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions de l’impacte i 
programes de desenvolupament

43, 46, 48, 51 1 a 10 ODS 2, ODS 8 i 
ODS 17

PRIVACITAT DE LA CLIENTELA

GRI 103: Enfocament de la gestió 2016 103-1: Explicació del tema material i la seva cobertura 47 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-2: L’enfocament de gestió i els seus components 47 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

103-3: Avaluació de l’enfocament de la gestió 47 1 a 10 ODS 5, ODS 8 i 
ODS 9

GRI 418: Privacitat de la clientela 2016 418-1: Reclamacions fonamentals relatives a violacions de la privacitat i la pèrdua de 
dades de la clientela

47 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 ODS 16
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Per a més informació: 
www.bsmsa.cat

B:SM Oficines Corporatives 
C/ Calàbria, 66 
08015 Barcelona 
Tel. 938 875 034

110 memòria de sostenibilitat 2020

B:SM l’any 2020

Carta de la directora

El nostre suport durant la COVID-19

Barcelona de Serveis Municipals

Sostenibilitat social

Sostenibilitat ambiental

Sostenibilitat econòmica

Informació de la memòria

Verificació externa i assegurament

Índex de continguts GRI i taula  
del Pacte Mundial


