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Dades principals de la
xarxa de bus i metro
Viatgers/es transportats pel Grup TMB

Nombre de places per
quilòmetre ofertes

Trajecte recorregut en cotxes
per quilòmetre útil

(Milions)

(Milions)

(Milers)

278,24

19.060

102.309

Xarxa de
metro

Xarxa de
metro

Xarxa de metro

147,27

3.559

41.937

Xarxa de bus i
Bus Turístic

Xarxa de bus
i Bus Turístic

22.619

144.246

Xarxa de bus i Bus Turístic

0,55
Telefèric de Montjuic

425,51

Total TMB

Total TMB sense Telefèric

Total TMB

Plantilla absoluta a 31 de desembre
(Persones)

Ingressos nets del grup TMB

4.635

(Milers d’euros)*

3.855
Ferrocarril Metropolità
de Barcelona

Transports de Barcelona, SA

287.836

1

Total TMB

25
Projectes i Serveis
de Mobilitat, SA

Transports Metropolitans
de Barcelona, SL

1

8.516

Fundació TMB

Total TMB

Passatgers transportats
(en milions)

146,63

147,27

278,24

425,51

Xarxa de Bus

0,64

Total TMB 2021

Bus turístic

Total Ferrocarril
Metropolità de
Barcelona

Total Transports
de Barcelona

Evolució dels viatgers/es
a la Xarxa de Bus

Evolució dels viatgers/es
de la xarxa de Metro

La xifra record del 2019 va ser de
627,34 millones de viatgers/es.

(amb Transports de l’Oci inclòs)
(milions de viatgers)

2020

2021

115,47

2019

278,24

411,95

2018

217,93

407,51

Les perspectives de recuperació
de la demanda per 2022 es
mantenen positives i vinculades a
l’evolució de la pandèmia i a la
recuperació econòmica.

207,47

(milions de validacions)

215,40

El nombre de viatgers/es
transportats el 2021 pel conjunt
de TMB ha estat d’un total de
425,51 milions de viatgers/es
que han generat una recuperació
de la demanda d’un 27,7%
respecte el 2020.

2018

2019

2020

147,27

Evolució de la
demanda TMB

2021

La nostra gent
8.516

treballadors/es
1.809 dones

6.707 homes

282

4.699

ajuts a empleats/des

169.745

empleats/des amb
diversitat funcional
3,31% de la plantilla

hores d’assistència
en formació

posada en servei del nou
Centre Mèdic de TMB Salut

disseny del
Programa d’acompanyament
a la desvinculació
jubilats/des parcials

4.827

exàmens individuals
de salut planificats

862

exàmens individuals
de salut no planificats

Atenció i satisfacció
dels clients/es
Metro

Bus

Els clients/es puntuen el servei de metro
amb un 7,84 sobre 10 en l’Estudi anual de
Percepció del client/a (EPC), mantenint el
nivell assolit en 2020.

Els clients/es puntuen el servei de bus amb
8,02 punts, sobre 10 en l’Estudi anual de
Percepció del client/a (EPC), mantenint el
nivell assolit en 2020.

Ben valorat: rapidesa, la connexió amb
altres línies i la freqüència.

Ben valorat: màquines de validació,
rampes i el pis baix dels vehicles, i la baixa
freqüència d’avaries.

Menys valorat: les agressions, les aglomeracions i la temperatura en els cotxes.

Menys valorat: les aglomeracions, la
freqüència de pas i la conducció.
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Protecció del medi ambient
Valorització dels
residus a TMB

Posada en marxa dels recuperadors
d’energia de frenada a les subcentrals de
Canyelles i Llacuna. Es preveu obtenir una
recuperació al voltant d’1 MWh
per recuperador i any

23,5% d’aigua aprofitada
recollida dels pous d’esgotament
de la xarxa de metro

Participació en els projectes europeus
ASSURED de foment de la innovació
en la càrrega ràpida de vehicles i JIVE 2
per a autobusos de pila de combustible
d’hidrogen de zero emissions

80%

Per alimentar d’energia les cotxeres de bus des del metro, s’ha
executat l’escomesa d’Alta tensió a la cotxera de Zona Franca
des de la subestació receptora de Zona Franca (L9), i s’ha iniciat
l’execució de l’escomesa d’Alta tensió a la cotxera de Triangle
Ferroviari des de la subestació receptora de Sagrera (L9)

Consum d’aigua

Emissió de gasos amb efecte hivernacle

77.727 tones
de CO2

72.159

34.312

metro

bus

m3

El 69,1% de la flota de bus està formada per
vehicles híbrids, elèctrics o propulsats
amb gas natural comprimit

m3

Equips
tècnics
TMB

Pla estratègic
TMB 2025

Consell
Assessor
de TMB

Aprovat el 2 de desembre pels
Consells d’Administració de
FMB i TB.
Com a resultat s’han establert
uns eixos i línies estratègiques,
i s’han identificat els objectius i
actuacions rellevants.

Administracions

Consultoria
externa

Comitè
d’Empresa
de Bus

Un pla elaborat de
manera participativa

Benchmark
altres ciutats

Pla Estratègic

Consell
d’Administració
Comitè
d’Empresa
de Metro

Objectius i actuacions
destacades
Fruit del treball d’elaboració del Pla estratègic
2025, i alineats amb els eixos i línies estratègiques,
s’han definit un conjunt d’Objectius i actuacions
destacades per als propers anys. A continuació
destaquem algun d’aquests objectius:

Modernització i digitalització de les xarxes i
serveis de Metro i de Bus: videovigilància,
seguretat, sistemes d’informació a les
persones, manteniment digital, etc.

Aprovar i desenvolupar el nou Pla
de Responsabilitat Social de TMB
per contribuir decididament a
l’assoliment dels ODS de les
Nacions Unides.

Establir pràctiques específiques per
facilitar la contractació de dones a
TMB, així com la promoció del talent
femení intern.

Utilitzar l’energia elèctrica de
la xarxa de Metro per alimentar
la càrrega dels autobusos
aconseguint un estalvi en el cost.

Reducció del consum energètic en
metro en un 6% mitjançant l’aplicació
de tecnologies que permetin recuperar
la pròpia energia generada pels trens.

CO2

Liderar la mobilitat sostenible per aconseguir que
l’any 2025 el 65% de desplaçaments a Barcelona
es realitzin en transport públic enfront del 35% en
altres modes de mobilitat motoritzada.

Arribar a una reducció anual de
17.000 tones de CO2 de les
emissions generades per TMB
l’any 2025.

Arribar a 2,3 milions de viatges
diaris en dies feiners a les
xarxes de Metro i Bus de TMB
l’any 2025.

Contribució a la societat

Segons un Estudi de la Universitat Pompeu Fabra per cada euro que les
Administracions aporten a TMB, l’activitat d’aquesta genera un retorn de
6,5 euros a la societat en termes d’impacte a l’economia i en termes
d’impacte social i ambiental

Renovació del Segell de Qualitat
Educativa del Consell de
Coordinació Pedagògica a la tasca
de TMBEduca

Elaboració del Nou decàleg
d’atenció al client amb discapacitat
intel·lectual en pro de l’accessibilitat
cognitiva

Elaboració per part de TMB i l’Observatori contra l’Homofòbia
d’un protocol específic per lluitar contra l’LGTBI-fòbia,
que és complementari del que ja existia per a l’assetjament sexual

El 97,40% de les adquisicions de
bens i serveis s’han fet a empreses
de l’àmbit espanyol

La plantilla de TMB va rebre la Medalla
d’Honor 2021 de l’Ajuntament de
Barcelona pel seu paper durant la
crisi sanitària de COVID-19

