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A )'accionista únic de TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. (Societat Unipersonal),

Informe sobre els comptes anuals

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la societat TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., que comprenen el
balany a 31 de desembre de 2016, el compte de perdues í guanys, I' estat de can vis en el patrimoni net, I'estat de
fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Responsabilitat deis administradors en relació amb e/s comptes anuals

Els adminístradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressín la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., de conformitat
amb el marc normatiu d'ínformació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 2 de la
memoria adjunta, i del control intem que considerin necessari pera pennetre la preparació de comptes anuals lliures
d'incorrecció material, deguda a frau o error.

Responsabi/itat de/ 'auditor

La nostra responsabilitat és expressar una opínió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra auditoria.
Hem dut a tenne la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'auditoria de comptes vígent a
Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'etica, així com que planifiquem i executem
!'auditoria a la ft d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials.
Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sobre els imports i la
informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de )'auditor, inclosa la
valoració deis riscos d'incorreccíó material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes
valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intem rellevant per a la fonnulació per part de l'entitat dels
comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancíes, i
no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre )'eficacia del control intem de l'entitat. Una auditoria també inclou
l'avaluació de I'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables
realitzades perla direcció, aixi com l'avaluació de la presentació deis comptes anuals presos en el seu conjunt.

Opinió

Soc:ieUJ inscrit.a al R.O AC arab el oúmero S0687
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lnfonne sobre altres requeriments Jegals i reglamentaris
L'infonne de gestió adjunt de l'exercíci 2016 conté les explicacions que els administradors consideren oportunes
sobre la situació de la societat, l'evolució deis seus negocis i sobre altres assumptes i no forma part integrant deis
comptes anuals. Hem verificat que la infonnació comptable que conté l'esmentat infonne de gestió concorda ambla
dels comptes anuals de l'exercici 2016. El nostre treball com a auditors es limita a la verificació de Pinforme de
gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix paragraf i no inclou la revisió d'infonnació diferent de l'obtinguda a
.. .. •
partir deis registres comptab1es de la societat.
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TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
BALANC

Trnn$ports de Bi~lomt, SA

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
Balanc de Situació a 31 de Desembre de 2016 i 2015
(Euros)

Nota

Any

Any

2016

2015

ACTIU

281.624.293,43 264.735.373,99

ACTIU NO CORRENT
lmmobilitzat intangible
Patents, Uicéncies, marques i·similars
Aplicacions lnformatiques
Altre immobilitzat intangible

6

lmmobilitzat material
Terrenys i Construccions
lnstal-laé:ions tecniques i altre immobilitzat material
lmmobititzat en cursi acomptes

5

lnversions en empreses del grup i associades a llarg termini
lnstn.ments de patrimoni
Credits a empreses

8

lnversions financeres a llarg termini
lnstruments de patrimoni
Valors representatius de deute
Altres actius financers
Entitats Públiques
Deutors per subvencions Contracte Programa
Altres deutes Enfitats Públiques

8

9.771.979,11
5.364,90
4.250.037,27
5.516.576,94

8.931.587,60
3.500,98
3.227.051,23
5.701.035,39

219.704.851,75 209.656.736,38
76.705.028.54 78.874.675,35
124.942.902,93 113.329.916,29
18.056.920,28 17.452.144,74

7

ACTIU CORRENT
Existencies
Deutors comercials i attres comptes a cobrar
Empresas del grup, deutors
Deutors varis
Personal
Altres credits amb Administracions Públiques
Entitats Públiques
Deutors per subvencions Contracte Programa
Aftres deutes Entitats Púb/iques

8

17

7

lnversions en empreses del grup i associades a curt termini
Credits a empresas
Valors representatius de deute
8

lnversions financeres a curt termini
Derivats Fínancers
Peñodificacions a curt tennini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
Altres actius llquids equivalents

5.535.621,05
5.463.606,05
72.015,00

5.571.628,55
5.463.606,05
108.022,50

46.611.841,52 40.575.421,46
64.925,00
64.925,00
99,17
99,17
46.546.817,35 40.510.397,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.813.230,81

49.169.933,24

4.207.497,30

4.019.382,28

44.721.171,98 42.571.721,04
294.209,48
5.268. 751,29
7.016.061,92
7.074.359,83
862.721,98
821.181,99
3.434.211,74
2.550.634,65
28.139.425,05 31.831.335,09
25. 113.238, 44
3.026.186,61

28. 714.147,03
3.117.188,06

36.874,05
36.007,50
866,55

37.159,74
36.007,50
1.152,24

246.903,20
246.903,20

0,00
0,00

420.010,12

43.001,47

14.180.774, 16
12.207.434,44
1.973.339, 72

2.498.668,71
586.920,04
1.911.748,67

345.437.524 24 313.905.307 23

TOTALACTIU

TB

1

T~nsporu de 8.an:efon~ SA

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

Balanc de Situació a 31 de Desembre de 2016 i 2015
(Euros)

Nota

Any

Any

2016

2015

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET

144.287.578,74 145.232.116,41

Fons propis
Capital escripturat
Reseives
Resultat de I'exercici

8.10 127.983.925,15 127.983.925,15
8.414.844,00 8.414.844,00
119.569.081,15 119.569.081,15
0,00
0,00

Ajustaments per canvi de valor
Operacions de cobertura

8

Subvencions, donacions i llegats rebuts
PASSIU NO CORRENT

216.221,12
216.221,12

15.1

16.087.432,47 18.590.933, 14

8

120.149.831,47 102.721.094, 15

Deutes a llarg termini
Creditors per arrendament financer
Altres passius financers

120.149.831,47 102.721.094,15
75.101.951,84 57.102.564,45
45.047.879,63 45.618.52~, 70

PASSIU CORRENT

81.000.114,03 65.952.096,67

Provisions a curt termini

12

6.739.243,18

7.224.474,78

Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crédit
Creditors per arrendament financer
Derivats financers
Altres passius financers

8

36.231.996,03
4,47
12. 777.378,80
30.682,08
23.423.930.68

23.453.669,40
130,77
13.588.785,42
1.342.741,88
8.522.011,33

Creditors comercials i altres comptes a pagar
ProveYdors
ProveYdors, empreses del grup i associades
Creditors varis
Personal, remuneracions pendents de pagament
Aftres deutes amb Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini

30.713.788,05 31.161.110,95
5.574.930,09 5.484.970,86
1.050.505,94
1.000.000,00
5.476.270,66 6.523.063,26
9.671.335,35 10.231.818,46
8.940. 746,01
7.921.258,37
7.315.086,77

TOTAL PATRIMONI NET r PASSIU

l 345.437.524,24

Les notes 1 a 19 de la Memoria adjunta formen part del Balany a 31 de desembre de 2016.
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-1.342.741,88
-1.342. 741,88

TB

4.112.841,54
313.905.307,23!

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
COMPTE DE PERDUES I GUANYS

Transports
Melropolítan~
de Barcelona
Transporb de Bil~elona, SA

-

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
Compte de Perdues i Guanys deis exercicis 201612015
(Euros)

Any

Any

2016

2015

134.021.417,78
6.611.565,94
6.222.437.47
145.170.783,12

127.084.936,71
7.334.307,63
6.181.301,30
158.998.250,36

292.026.204,31

299.598.796,00

9.954.408,21
18.485.264,82
208. 760.396,03
286.316,23

9. 799.920,21
20.629.386,30
206.903.015,14
530.033,02

0,00
286.316,23

0,00
530.033,02

308.861,04
34.734.751, 12
784.407,49
-1.671.433,63
320.995,89
-2.129.156,23

428.461,26
33.975.454,40
576.120, 19
4.025.477,09
-8.836,85

269.834.810,97

276.859.030,76

29.017.364,46
-4.849.399,01

27.153. 789,88
-4.817.637,51

AMORTITZACIÓ NETA

24.167.965,45

22.336.152,37

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

294.002.776,42

299.195.183,13

0,00
-1.976.572, 11

0,00
403.612,87

-1.976.572,11

403.612,87

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEOENT D'OPERACIONS
CONTINUAOES ABANS OE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

0,00

0,00

lmpost sobre Societats

0,00

º·ºº

0,00

o,oo!

0,00

o,ool
o,ool

Nota
A) OPERACIONS CONTINUADES
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
Vendes
Accessoris a l'explotació
Subvencions especials
Subvencíons al servei

11.1

TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ
DESPESES D'EXPLOTACIÓ
Aprovísíonaments
Electricitat/Carburants
Personal operatiu
Aportacíó al Sistema Complementari de Pensions

11.2

Sistema Complementari de Pensions Contingencia Jubílacíó
Sistema Complementari de Pensions Contingencia Risc

Personal en procés de regulacíó
Serveis exteriors
Tributs
Varíacíons de provisions
Resultat per vendes d'immobílitzat
Altres resultats
TOTAL DESPESES ABANS D'AMORTITZACIONS
Amortitzacions
Subvenció en capital imputada a pérdues i guanys

11.3
11.5

RESULTAT FINANCER
Resultat financer per sanejament
Resultat financer estructural

º·ºº

11.4

TOTAL DESPESES FINANCERES

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS
CONTINUADES (Després de l'lmpost sobre Societats)
OPERACIONS INTERROMPUDES
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEOENT D'OPERACIONS

0,00

_nys a 31 de desembre de

TB
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TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

'O'ans¡,o,ts
Metropolitans

de Bar0111ona
Tr.msports de Barcelona, SA
-

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2016 1
31-12-2015
A) ESTAT D'INGRESSOS l DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31-12-2016 i 31-12-2015
(Euroa)

Any

Any

2016

2015

0,00

0,00

503.958,50

-1.745.762,20

2.345.898,34

-2.441.991,00

2.849.856,84

4.187.753,20

1.055.004,50

658.442.02

-4.849.399,01

-4.817.637,51

C) Total transferencias al compte de pitrdues i guanys

-3.794.394,51

-4.159.195,49

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

-944.537,67 -8.346.948,69

Notes
A) Resultat del compte de perdues I guanys
l~ressos i despeses ímputades dírectament a! patrimoni net
11. Per cobertures de fluxos d·efectiu

8

111. Subvencions, donacions i negats rebuts

15.1

B) Total lngressos I despeses lmputades dlrectament al patrlmoni net

Transferencies al compte de perdues i guanys
IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu

8
15.1

X. Subvencions, donacions i l!egats rebuts

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS

EL 31-12-2016 i 31-12-2015
Capital

Esclimt
SALDO INICIAL CE L'EXERCICI 2015

8.414.844,00

Rese/1/es

Noeiógit

119.569.081.15

Resultattfe
rela!rcici

8.414.844 00

1 \9.569.081,15

l. Total íngressos i despases reconeguts

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016

8.414.844,00

119.589.081,15

SIJlvencions.

aonacions í negats

TOTAL

rebuts

-255.421 ,70

25.850.561.65

153.579.06S 10

- \.087.320.18

-7.259.628,51

-8.346.948.69

º·ºº

-1.342.741,88

18.590.933,14

145.232.116,41

1.558.963.00

-2.503.500.67

-944.537 .67

0,00

216.221 ,12

16.087.432,47

144.287.578,74

000

l. Total ingre$$os i C!espeses reconeguts

SALDO FINAL DE L'éXERCICI 2015

Ajuslarner1s

percamfa<le
valor

Les notes 1 a 19 de la Memoria adjunta formen part de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Neta 31 de desembre de 2016.

TB
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TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

Tr.aruports de llam,lona, SA

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ES-TAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCIClS ACABATS EL 31-12-2016131-12-2015
(Euros)

Any

Any

2016

2015

0,00

0,00

19.750.058,35
29.017.364,46
-2.762.330,88
--4.849.399,01
320.995,89
-3.396.061,20
1.419.766,60
-2n.s1
0,00

26. 756.405,48
27.153. 789,88
4.025.477,09
-4.817.637,51
-8.836,85
-1.394.386,58
1.799.121,49
-1.122,04
0,00

8

16.700.579,07
-340.401,92
14.517.196,74
-3n.oo8,65
447.322,90
3.202.245,23
145.870,57

-1.740.539,40
30.359,06
-1.449.186,15
61.617,22
852.238,97
-2.424.008,61
1.188.440, 11

11.4
8.8
11.4

1.984.293,02
-1.084.271,48
2.000.000,00
1.386.023,37

-720.912,63
-1.771.063,14
200.000,00
926.254,17

11.4

-317.458.87

º·ºº

-76.103,66

38.434.930,44

24.294.953,45

-44.628.687,59
0,00
-2.426.355, 15
-37.121.143,04
-5.081.189,40

-18. 738.597 ,07
-304.030,00
-1.339.055,95
-16.783.594,92
-311.916,20

Notes
A) FLUXES D'EFECTIU DE LESACTIVrTATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat da l'exerctci abans d'lmpostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortitzací6 de l'immobititzat (+}
e) Varlació de provisions {+/-)
d) lrr.,utació de subvencions (·}
e} Resultats per baixes i vendes de l'immobílitzat {+/-)
g) tngressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
i) Diferencies de canvi (+/-)
k) Aftres illJressos i despeses (+/-)

11.3
11.2
11.5
11.2
11.4
11.4

3. Canvis en el capital circulant
a) Exi$tencies {+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar (-t/-)
e) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar(+/-)
e) Aftres passius corrents (+/-}
f) Altres passíus i actius no corrents (+/-)

8
8
8
8

4. Altres fluxes d'efectlu de les activitats d'explotacló
a) Pagament d·interessos (-)
b) Cobrament de dividends (+)
e) Cobrament d'interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneftcis (-t/-}
e) Aftres pagaments (cobraments) (+/-)

5. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVrTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4)
B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inverslons (·)
a) Empreses del grup i associades
b) lmmobilitzat intangible
e) lmmobilitzat material
e) Altres actius financers

TB

6
5
8

º·ºº

5

Transports de 8arce!ona, SA

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-201a 131-12-2015
(Euros)
Notes
7. Cobraments per desinversions (+)
b) lmmobilitzat intangible
e) lmmobilitzat material
e) Altres actius financers
g) Altres actius

8
8

8. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (6+7)

Any
2016

Any
2015

343.266,15

561.401,37

º·ºº

23.115,75

18.637,94
0,00
324.628,21

530.025,15

44.285.421,44

-18.177.195,70

2.345.898,34

0,00

2.345.898,34

0,00

15.186.698,11

-5.748.218,68

30.875.465,50

13. 740.060,90
'
0,00

8.260,47

º·ºº

C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTMTATS DE FINANCAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)
1O. Cobrarnents i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió:
2.Deutes amb entitats de crédit (+)
3.Deutes amb empreses del Grup i assocíades (+)
4.Altres deutes (+)
b) Devolucíó í amortització de:
2.Deutes amb entitats de credit (-)
3.Deutes amb empreses del Grup i associades (-)
4.Altres deutes (-)
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º·ºº

º·ºº

2.007.975,69

8

-13.693.178.45
0,00

-21.496.255,27
0,00

8

-1.995.588,94

0,00

12. FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT (9+10)

17.532.596.45

-5.748.218,68

E) AUGMENT / D.SMIN.NETA DE L'EFECTIU O EQUIV.(6+8+12)

11.682.105.45

369.539,07

2.498.668,71

2.129.129,64

14.180.774, 16

2.498.668,71

Efectiu o equivalents al principi de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

Les notes 1 a 19 de la Memoria adjunta formen part de l'Estat de Fluxos d'Efectíu a 31 de desembre de 2016.
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NOTA 1 -ACTIVITAT DE L'EMPRESA

1.1 - Constitució i inscripció

Transports de Barcelona, SA (en endavant també TB o la Societat) es va constituir per temps
indefrnit segons consta en l'escriptura autoritzada pel que va ésser notari d'aquesta ciutat Don
Antoni Par Tusquets el dia 9 de jufiol de 1925, amb el nom de "Tranvías de Barcelona", sofrint
posteriorment diverses modificacions recollides en les pertinents escriptures públiques, com
la municipalització de la Societat el 1956, el canvi a la denominació de "S.P.M. Transportes
de Barcelona, S.A." el 1969, el canvi a la denominació de "S.P.M. Transports de Barcelona,
S.A.", el 1984 i, finalment, el canvi a la denominació actual de "Transports de Barcelona, SA",
després de la seva metropolitanització a l'abril de 1991. Figura inscrita en el Registre
Mercantil de Barcelona, volum 28.750, NIF A-08016081.

El seu domicili social es troba al carrer 60, núm. 21-23, Sector A, Polígon Zona Franca, de la
ciutat de Barcelona.

1.2 - Objecte social i Estatuts

D'acord amb el que estableix l'article 150 del Real Decret Legislatiu

de la Societat celebrada el dia 7 de juny de 2001, va acordar modificar l'objecte social que
recull l'article 2 deis Estatuts amb el següent redactat:

Constitueix l'objecte de la Societat:
a) Exercir l'activitat de gestió, d'expfotació, d'organització, d'administració i en

definitiva de. prestació deis serveis. urbans i metropolitans relacionats amb el
transport coHectiu de superficie, especialment mitjan~ant autobusos, microbusos,
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tramvies o qualsevol altre mode i de llurs concessions; i proveir la seva prestació
sota les directrius i reglaments emanats de !'Área Metropolitana de Barcelona
(AMB).
b) El disseny, la construcció, la gestió, l'explotació i l'administració de qualssevol deis
serveis que es cre"in, rescatin, incorporin o reverteixin, dins de la competencia que
l'AMB té atribu'ida, en materia de transport públic de superficie, de persones o
objectes i sigui quin sigui el tipus de vehicle, el seu mitja de tracció o el seu
emplagament.
e) Les activitats que li encomani l'AMB dintre deis anteriors enuncíats.

d} Projectar, prestar, gestionar o realitzar, per si mateixa o amb participació d'altres
empreses, obres de construcció d'infraestructures de transport,
de serveis
'
'
d'explotació i operacions de transport, generació d'energia, sistemes de
telecomunicacions,

transferencia

de

tecnología,

realització

d'estudis,

assessorament i peritatges en tots els camps del transport i tant en l'ambit
territorial que li és propi, com fora d'ell i adhuc a l'estranger i crear empreses filials,
per si mateixa o amb qualsevol forma de col-laboració o cooperació amb altres
societats o entitats, tant nacionals com estrangeres.
e) La prestació de serveis i la realització d'activitats comercials complementaries
relacionades amb el transport, per als seus clients o per a tercers, tot comprenent
la comunicació i formacíó, escrita í grafíca, per radio, televisió o qualsevol altre
mitja tecnológic, la publicitat, tant propia com de tercers, en qualsevol modalitat,
incloent l'explotació d'espais per aquesta finalitat, la telefonia i qualsevol sistema
de telecomunicacions, inclos el transport de senyals o comunicacions, per cable o
altres mitjans.

f) L'adquisíció, construcció, reparació, muntatge, reforma, conservació i manteniment
de tota mena de béns immobles i d'edificis, materials, equipaments, instal-lacions

tant per l'explotació de tot el patrimoni com
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rendibilització, de manera directa o juntament amb d'altres empreses sigui quin
sigui el seu objecte social, tant nacionals com estrangeres.
L'objecte social es pot realitzar perla Societat, directament o indirecta miljan~ant la titularitat
d'accions o participacions en societats amb objecte identic, analeg o semblant.

El 8 de novembre de 2012 el Consell d'Administració de Transports de Barcelona, SA va
aprovar per unanimitat la proposta d'adequació deis Estatuts i es va acordar presentar-la a la
Junta General pera la seva aprovació. Els Estatuts es van adequar a la llei 31/2010 de 3
d'agost, per la qual es va crear l'Area Metropolitana de Barcelona, que és la titular de les
accions, i es va aprofitar pera fer uns canvis per adequar-los a modificacions de lleis que
també els afectaven, basicament la Llei de societats de capital, el text refós de la qual va
aprovar el RO Llei 1/2010, de 2 de juliol.

El 18 de desembre de 2012 el Consell Metropolita de l'AMB, constitun en Junta General de
Transports de Barcelona, SA, va aprovar la modificació deis Estatus i sotmetre el text refós a
informació pública pel termini de 30 dies.

Passat el termini d'informació pública, sense haver rebut al· legacions, el 5 de febrer de 2013
la Junta General de Transports de Barcelona, SA va aprovar definitivament els Estatuts.

En data 11 de novembre de 2013, previ examen i qualificació, aquests Estatuts van quedar
inscrits en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 43754, foli

~

" '11Sll1.

,-.

l ~'

inscripció 368.

1.3 - Principal activitat i actius no generadors de fluxos d'efectiu

superficie a la ciutat de Barcelona i municipis del seu entorn metropolita, complementant-se
amb la xarxa de metro existeht de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i amb la resta
d'empreses de l'area.
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La prestació del servei es realitza en l'ambit de l'AMB (Area Metropolitana de Barcelona), que
es va constituir el 21 de juliol de 2011 i assumeix les competencies per successió
administrativa universal que fins llavors tenia l'Entitat Metropolitana del Transport, i per tant,
és l'Ens que coordina els serveis de transport públic urba de viatgers deis municipis inclosos
en la seva area territorial. lgualment, l'AMB té assignada com a competencia la prestació del
servei públic soterrani de viatgers de Barcelona, sense perjudici de les competéncies de la
Generalitat de Catalunya.

Dins de l'ambit de competéncies en el que Transports de Barcelona, SA desenvolupa la seva
activitat cal assenyalar que en el Decret 48/1997 de 18 de febrer del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, publicat en el Díari Oficial de la Generalitat del 25-02-1997,
s'aprova la constitució del Consorci per a la coordinactó del sistema metropolita de transport
públic de l'area de Barcelona. L'Autoritat del Transport Metropolita es constitueix en data 19
de mary de 1997 com un Consorci entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport (actualment AMB) i té com a funcions
principals la planificació de les infraestructures del transport públic, la planificació del servei i
l'elaboració i aprovació d'un marc tarifari comú i actuar coma rótula financera del sistema de
transport públic de la regió metropolitana de Barcelona, entre altres.

L'oferta de Transports de Barcelona, SA esta formada per la xarxa composta per 99 l(nies
amb una longitud (semisuma deis recorreguts d'anada i tornada) de 857,06 quilómetres a 3112·2016.

L'1 d'octubre de 2012 es va iniciar la implantació de la nova xarxa de Bus de Barcelona amb
!'entrada en servei de les 5 primeres línies. El 18 de novembre de 2013 van entrar en
funcionament 5 noves línies d'aquesta nova xarxa i corresponien a eixos amb una elevada
demanda. El 15 de setembre de 2014 van entrar en servei 3 noves línies i es va reestructurar
una lfnia de la fase anterior. El 15 de setembre de 2015 van entrar en servei 3 noves línies i
es va ampliar una línia creada al 2013. El 29 de febrer de 2
plantada estara
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formada per 28 línies que es complementaran amb la xar:xa de proximitat, les línies
interurbanes i el Bus del Barri.

Algunes de les característiques principals de la nova xar:xa són:

-Facilitat d'ús, amb recorreguts horitzontals, verticals i diagonals.
-Més eficiencia, jaque amb els mateixos recursos s'ofereix un millor servei a la ciutadania.
-Disseny rectilini: afavoreix la velocitat i la regularitat.
-Amb un sol transbordament es pot fer el 95% de desplayaments.
-Més sostenibilitat.

L'esmentada xar:xa presta el seu servei a una població de 2,5 milions d'habitants,
corresponents a 11 municipis de rarea metropolitana.

Com a serveis dirigits basicament al segment de l'oci i turisme es troben els següents:

- línies 99/100/101/90(nocturna). S'ha ofert durant tot l'any, excepte els dies de Nadal i Any
Nou, la possibilitat de realitzar un recorregut de 45 parades i 49,01 quilómetres, al voltant de
les quals es traben alguns deis llocs més característics i interessants de Barcelona ciutat.

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA, quan es produeixin anomalies d'importancia en el
servei.

D'acord amb la seva activitat-, els elements de l'immobifitzat material ·i intangible de la Societat
no es mantenen amb fa finalitat d'obtenir un rendiment comercial {beneficis) sinó els fluxos
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económics socials que generen aquests actius i que beneficien a la coHectivitat, és a dir, el
seu benefici social o potencial de servei.

En definitiva, la totalitat deis actius materials i intangibles de la Societat són actius no
generadors de fluxos d'efectiu, d'acord amb els pronunciaments de l'ICAC i de la IGAE, pel
tractament d'aquest tipus d'actius a les empreses públiques (Ordre EHA/733/2010 de 25 de
marc; de 2010 perla qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen
en determinades circumstancies).

1.4 - lnfonnació sobre les empreses del Grup

La Societat esta integrada en el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona, amb
domicili al carrer 60, núm. 21-23, Sector A, Polfgon Zona Franca, de la ciµtat de Barcelona,
que diposita els seus Comptes Anuals Consolidats, pendents de formulació al Registre
Mercantil de Barcelona. La dominant última de la Societat és l'Area

Metropolitana de

Barcelona (AMB), amb domicili al municipi de Barcelona.

T ransports de Barcelona, SA forma part del Sector. Públic Metropolita, ates que la totalitat de
les seves accions són propietat de l'Area Metropolitana de Barcelona, en la qual estan
integrats els Ajuntaments de Badalona. Badía del Valles, Barbera del Valles, Barcelona,
Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Valles, Cervelló, Corbera de Llobregat,
Cornella de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gava, L'Hospitalet de Llobregat, Molins de
Rei, Monteada i Reixac, Montgat, Palleja, La Palma de Cervelló, El Papiol, El Prat de
Llobregat, Ripollet, Sant Adria de Besos, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat,
Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Valles, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Sant Vicen~ deis Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de
Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

Transports de Barcelona, SA presta els seus serveis d

rs de fornia

totalment coordinada amb Ferrocarril Metropolita de Barc

ominació de
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Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La primera peral transport de superficie i la
segona peral transport soterrani, essent comuna la direcció i la gestió del negoci.

Les societats Projectes i Serveis de Mobilitat, SA i Transports Metropolitans de Barcelona, SL
també formen part del Grup TMB, del qual Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA n'és la
Societat que formula els Comptes Anuals Consolidats, per les següents raons:

a) L'estratégia de transport del Grup es vertebra sobre Ferrocarril Metropolita de

Barcelona, SA.
b) L'activitat de Transports de Barcelona, SA, és complementaria a la de Ferrocarril

Metropolita de Barcelona, SA, que tanibé forma part del Sector Públic Metropolita
(100%AM8).
e) Addicionalment tant el nombre de viatgers transportats, com la xifra de negoci i el
valor deis actius immobilitzats en explotació ho confirmen.

Com a conseqüéncia deis punts anteriors, Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA lidera la
política de transports del Grup.

1.5 - Moneda funcional i de presentació

La memoria deis Comptes Anuals de la Societat es presenta en milers d'euros i els estats
financers es presenten en euros. L'euro és la moneda funcional i de presentació de la
Societat.

TB
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NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIO DELS COMPTES ANUALS

2.1 - lmatge fidel

Els Comptes Anuals adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables de la Societat i
es presenten d'acord ambla legislació mercantil vigent i ambles normes i principis estabterts
en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 i les seves posteriors
modificacions, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera,
deis resultats de les seves operacions així com de la veracitat deis fluxos incorporats en
l'Estat de Fluxos d'Efectiu.

Cal esmentar que el compte de perdues i guanys es presenta en un format adaptat a les
caracterfstiques que particularitzen la Societat.

Aquests Comptes Anuals se sotmetran a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, i
s'estima que seran aprovats sense cap modificació.

No hi ha cap disposició legal en materia comptable que, tenint un efecte significatiu en els
Comptes Anuals, s'hagi deixat d'aplicar.

2.2 • Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació deis Comptes Anuals requereix la reali1zació per part de la Direcció de la
Societat de determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements
de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en !'experiencia histórica i altres

amb les circumstancies.
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Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la
data de formulació deis presents Comptes Anuals, qualsevol modificació en el futur
d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent
l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys de l'exercici en
qüestió.

Les principals estimacions i judicis considerats en l'elaboració deis Comptes Anuals són els
següents:
•

Vides útils deis elements de l'immobilitzat material (notes 4.2 i 5).

•

Valors raonables deis instruments financers no cotitzats (notes 4.4 i 8).

•

Les hipótesis emprades en el calcul actuaria! deis compromisos per pensions (notes
4.11 i 14).

•

El calcul de les provisions (nota 4.9).

2.3 - Comparabilitat de la informació

Els Comptes Anuals del preseilt exercici han estat formulats utilitzant els mateixos criteris de
presentació i classificació de la informació que en l'exercici anterior, presentant-se el balan~
tal i com indica el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de
novembre de 2007 i el compte de perdues

guanys en un format d'acord amb les

característiques que particularitzen la Societat.

NOTA 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS

En data 5 de noverribre de 2014 es va signar el Contracte Programa· per al finan~ament del
transport regular de viatgers de TMB deis exercicis 2014-2017, entre l'Autoritat del Transport
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Metropolita -ATM- (Consorci en el que estan íntegrades la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB), Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, SA (TMB).

Aquest Contracte Programa es basa en el Pacte Metropolita del Transport signat per les
Administracions Consorciades el 6 de mar~ de 2014 i el Pla Marc aprovat pel Consell
Metropolita de l'ATM en la mateixa data, aixf cc;,m en el Pla quadriennal de finan~ament 20142017 entre les Administracions Consorciades i l'ATM signat el 5 de novembre de 2014.

Aquest Contracte Programa estableix les necessitats corrents deis exercicis 2014-2017, així
com les de sanejament financer a finan~ar.

En els Contractes Programa es recullen les subvencions necessaries per cobrir totes les
necessitats a nivel! de TMB (nota 7). Aquestes subvencions tenen com a objectiu, entre
d'altres, garantir l'equilibri deis Comptes Anuals de TMB (resultat de l'exercici).

Tal i com s'indica a la nota 7 d'Entitats Públiques s'ha comptabilitzat com a subvenció al
servei la diferencia entre els ingressos i despeses a l'objecte de cobrir el compte de perdues i
guanys, perla qual cosa el resultat de l'exercici 2016 és zero.

NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades perla Societat en l'elaboració deis
presents Comptes Anuals, han estat les següents:
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4.1 • lmmobilitzat intangible

Aplicacions informatiques: Figuren valorades pel seu cost d'adquisició minorades per
l'amortització acumulada. S'amortitzen linealment en un termini de cinc anys.

Les despases de manteniment es carreguen dírectament al compte de pérdues i guanys.

4.2 - lmmobilitzat material

L'immobilitzat material es valora pel seu cost d'adquisició, ajustat perles actualitzacions de
valor practicadas a !'empara de la legislació vigent en el seu moment (llei 76/1961, Uei
74/1980, Llei 9/1983), i minorat per l'amortització acumulada i, si procedís, perles pérdues
estimadas per deteriorament que resultessin de comparar el valor net comptable amb el seu
valor en ús. Aquest valor en ús es calcula per als actius no generadors de fluxos d'efectiu
com el seu valor actual considerant el seu potencial de servei en el moment de l'analisi,
determinat per referencia al cost de reposició depreciat de l'actiu.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de
manteniment es carreguen directament al compte de pérdues i guanys. Els costos d'ampliació
o millora que donen lloc a una major duració deis béns són objecte de capitalització. Els
acomptes derivats deis contractes de leasing deis autobusos, pagats a les entitats
signataries, són classificats com immobilitzacions materials en curs.

L'amortització es calcula pel metode lineal d'acord ambla vida útil i els coeficients resultants
es troben dins l'interval deis autoritzats per la normativa de l'lmpost sobre Societats.

Les dotacions a l'amortització es practiquen a partir del moment en que els elements
s'incorporen a l'actiu.

TB
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Els coeficients aplicats l'any 2016 i 2015 són els que resulten de prendre els períodes
d'amortització que tot seguit es detallen:

Anys
Edificis i altres construccions
Maquinaria, instal-lacions

UtiJJatge

50
12,5
5

Elements de transport
Autobusos: estandards, articulats i midis

12

Mini Autobusos

10

7

Flota auxiliar

10

Mobiliari i estris
Equips pera procés d'informació

4

4.3 - Arrendaments

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les condicions
deis mateixos es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i
beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es
classifiquen coma operatius.

Arrendaments financers

En les operacíons d'arrendament financer en que la Societat actua com arrendataria, es
presenta el cost deis actius arrendats en el balan~ de situació. segons la naturalesa del bé
objecte del contracte i, simultaniament, un passiu pel mateix import. Aquest import és el

dubtes del seu
exerclci. No s'inclouen en el calcul les quotes de caract
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els impostos repercutibles a !'arrendador. La carrega financera total del contracte s'ímputa al
compte de perdues i guanys en l'exercici que es merita aplicant el metode del tipus d'interés
efectiu. Les quotes de caracter contingentes reconeixen coma despesa de l'exercici en que
s'incorren.

Els actius registrats per aquest tipus d'operacions s'amortitzen amb criteris similars als
aplicats al conjurit deis actius materials, atenent a la seva naturalesa.

Affendaments operatius

Les despases derivadas deis acords d'arrendaments operatius es carreguen al compte de
perdues i guanys en l'exercici que es meriten.

Qualsevol cobrament o pagament que es pugui efectuar al contractar un arrendament
operatiu, es tracta com un cobrament o pagament avan~at que s'imputa a resultats en el
decurs del període d'arrendament. a mesura que es cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu
arrendat.

La informació relativa als arrendaments financers mantinguts per la Societat es detalla en les
notes 5.7 i 8.

La Societat no té concertat cap arrendament operatiu d'import significatiu al tancament de
l'exercici 2016 a excepció del que s'esmenta a la nota 6.2.

4.4 -

lnstruments financers

a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius
financers i passius financers
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De forma general, en el balan~ adjunt es classifiquen com a corrents els actius i passius
amb venciment igual o inferior a l'any, i com a no corrents si el seu venciment supera
l'esmentat període.

La Societat classifica els instruments financers en les diferents categories atenent a les
característiques i les intencions de la Direcció en el moment del seu reconeixement inicial.

Actíus financers

•

Préstecs i partides a cobrar

Són aquells actius financers que s'originen perla venda de béns i la prestació de
serveis per operacions de trafic de la Societat. També s'inclouen en aquesta
categoria els credits per operacions no comercials que es defineixen com aquells
actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen
comercial, els seus cobraments són fixos o determinables i no cotitzen en un
mercat actiu.

Es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació murada incloses les
despeses de transacció que li siguin directament imputables. Posteriorment es
valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen al compte
de perdues i guanys aplicant el metode del tipus d'interes efectiu.

Malgrat tot, aquells credits per operacions comercials amb venciment no superior a
un any i que no tinguin un tipus d'interes contractual, així com les bestretes i crédits
al personal i els saldos amb entitats públiques, els imports deis quals es preveu
rebre en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com

sign ificatiu.
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Almenys al tancament de cada exercici s'efectuen les oportunes correccions
valoratives necessaries per deteriorament de valor si existeix evidencia de que no
es cobraran tots el imports consignats, reconeixent les correccions de valor i les
seves possibles reversions en el compte de perdues i guanys. L'import de la
provisió és la diferencia entre el valor comptable de l'actiu i el valor actual deis
fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interés efectiu.

•

lnversions en el patrimoni d'empreses del Grup, multigrup i associades

lnclouen les inversions en capital en les esmentades empreses.

Després del seu reconeixement inicial es valoren pel seu cost, menys les
oportunes correccions valoratives acumulades per deteriorament.

•

Actius financers mantinguts per negociar i altres actius financers a valor raonable
amb canvis al compte de pérdues i guanys

Estan inclosos en aquesta categoría aquells actius que s'adquireixen amb el
proposit de procedir a la seva venda en el curt termini o formen part d'una cartera
instrumentada per obtenir guanys a curt termini, aixi com els actius financers que
designa la Societat en el moment del seu reconeixement inicial en aquesta
categoría per resultar en una informació més rellevant. S'inclou en aquesta
categoría la cartera de valors deis fons de Contracte Programa rebuts per a
finan~ar les despeses per pensions que es meritin a partir de l'any 2013 i la
materialització de provisions.

Aquests actius es valoren, tant en el moment inicial com en les valoracions
posteriors a valor raonable, imputant les diferencies que es produeixin al compte de
pérdues i guar:iys.

TB
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•

Actius financers disponibles per a la venda

En aquesta categoria s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de
patrimoni que no es classífiquen en cap de les categories anteriors. S'inclouen en
els actius no corrents a no ser que es vulguin vendre en el curt termini.

Es valoren, tant en el moment inicial com en les valoracions posteriors, a valor
raonable registrant els canvis que es produeixin directament en el patrimoni net fins
que l'actiu es vengui i deteriori, moment en que les pérdues i guanys acumulades
al patrimoni net s'imputen al compte de pérdues i guanys, sempre que sigui
possible determinar l'esmentat valor raonable. En cas que no sigui possible, es
registren pel seu cost menys les pérdues per deteriorament de valor.
En el cas d'instruments de patrimoni que es valoren a cost, ates que no és possible
determinar el seu valor raonable, la correcció de valor es realitza com si fossin
inversions en el patrimoni d'empreses del Grup, multigrup i associades.

Passius financers

•

Débits i partidas a pagar

Són aquells débits i partides a pagar que té la Societat tant amb origen financer
com comercial i que no són considerats instruments financers derivats.

Es registren inicialment pel seu valor raonable que es correspon a l'efectiu rebut
net deis costos de transacció. Posteriorment aquestes obligacions es valoren a
cost amortitzat, utilitzant el tipus d'interés efectiu.

Malgrat tot, aquells débits per operacions comercials amb venciment no superior a
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valoren a valor nominal, tant eri la valoració inicial com en la valoració posterior,
quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

•

Passius financers a valor raonable amb canvis a pérdues i guanys

Estan inclosos en aquesta categoría aquells passius financers que designa la
Societat en el moment del seu reconeixement inicial en aquesta categoria per
resultar en una informació més rellevant. S'inclouen les partides cobertes amb
cobertures de valor raonable.

Aquests passius es valoren, tant en el moment inicial com en les valoracions
posteriors a valor raonable, imputant les diferencies que es produeixin al compte
de pérdues i guanys.

b) Criteris emprats peral registre de la baixa d'actius financers i passius financers

La Societat registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin
transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en el
cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han
transmes els riscos d'insolvéncia i de mora.

De forma similar, la baixa d'un passiu financer es reconeixera quan l'obligació s'hagi
extingit.

e} Criteris emprats en la determinació deis ingressos o despeses procedents de les diferents
categories d'instruments financers
, • ~.i!."\'·.·,

Tant els ingressos•per:interessos d'actius financers com les de
. ..

ses financeres, quan no

~\._TI lt

són objecte de ·capitalitiació com a major cost de l'immobil, ~ ~ { ." reconeguts al
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compte de pérdues i guanys atenent a la seva meritació com a ingressos o despeses,
respectivament.

d) Derivats financers i cobertures comptables

El deriváts financers es valoren, tant en el moment inicial com en valoracions posteriors,
pel seu valor raonable. El métode per reconéixer les pérdues i guanys resultants, depén
de si el derivat s'ha designat com a instrument de cobertura o no i, en tot cas, del tipus de
cobertura. La Societat designa determinats derivats com:

•

Cobertures de valor raonable

Els canvis én el seu valor raonable es registren en el compte de pérdues í guanys,
junt amb qualsevol canvi en el valor raonable de l'actiu o passíu cobert que sigui
atribun al risc cobert.

•

Cobertures de fluxos d'efectiu

La part efectiva deis canvis en el seu valor raonable (que en el futur ens serviran
per cobrir fluxos d'efectiu de la partida coberta) es registren transitoriament en el
patrimoni net. La seva imputació al compte de perdues i guanys es realitza en els
exercicis en els que l'operació coberta prevista afecti al resultat. La perdua o guany
atribulble a la part no efectiva es reconeix immediatament a pérdues i guanys.

El valor raonable deis diferents instruments financers derivats es calcula mitjan<;ant els
següents procediments:
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•

Per als derivats cotitzats, la seva cotització al tancament de l'exercici.

•

En cas de derivats no negociables, la Societat utilitza el descompte de fluxos de
caixa esperats i es basa en les condicions del mercat, tant de comptat com de
futurs, a la data de tancament de l'exercici.

4.5 - Existencies

Les existéncies, que corresponen a materials per al consum í reposíció, són valorades a preu
mitja. ponderat d'adquisició corregides per la corresponent provisió per deteriorament, si
s'escau.

En el decurs de l'exercici s'hari dotat 152 milers d'euros de correccions per deteriorament,
restant un saldo a 31 de desembre de 2016 de 492 milers d'euros. A l'exercici 2015 es van
dotar 111 milers d'euros per aquest concepte.

4.6 - Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a la moneda funcional de la Societat
(euro) utilitzant els tipus de canvi vigents a la data de la transacció. Les perdues i guanys en

estrangera es reconeixen al compte de perdues i guanys.

4.7 - lmpost sobre Beneficis

La Societat esta subjecta a rtmpost sobre Beneficis -amb bonificació del 99% sobre la quota
líquida positiva. la Societat segueix el criteri de no activar els crédits fiscals derivats de les

TB
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bases imposables negatives i deis incentius pendents de deducció i de no aplicar diferencies
temporanies atésa la seva bonificació fiscal.

4.8 - lngressos i despeses

Els ingressos es registren, d'acord amb el principi de meritació i el de correlació entre
ingressos i despeses, pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre per la venda
de béns í serveis en el curs ordinari de les activitats de la Societat, descomptant les
devolucions, rebaixes, descomptes i l'impost sobre el valor afegit.

La Societat reconeix els ingressos quan l'import deis mateixos es pot valorar amb fiabilitat, és
probable que els beneficis económics futurs vagin a fluir a la Societat i es compleixin les
condicions específiques per cadascuna de les activitats.

Les despeses es reconeixen en funció del criteri de meritació.

4.9 • Provisions i contingencies

T enen per objecte fer front a responsabilitats probables o certes, procedents de litigis en curs

i obligacions pendents, de quanties indeterminades. Les estimacions deis imports de les
provisions s'han fet considerant les possibilitats de resolució de cadascun deis litigis.

,,<

1\. ~

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una oblígació present, ja sigui legal o

.~ z:

.

implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessaria una sortida

.• (

de recursos per liquidar l'obligacíó i l'ímport es pot estimar de forma fiable.

.

seran

avaluacions del mercat actual def valor temporal del diner i els ri
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Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una
despesa financera conforme es meriten.

Les provisions amb venciment inferior o superior a un any, amb un efecte financer no
sígnificatiu, no es descompten.

Quan s'espera que part del desemborsament necessari per liquidar la provisíó sigui
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, sempre
que sigui practicament segura la seva recepció.

Per la seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides
com a conseqüéncia de successos passats, la materialització deis quals esta condicionada a
que esdevingui o no un o més fets futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests
passius contingents no són objecte de registre comptable i se'n presenta un detall a la
memoria.

4.10 - Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Les despeses derivades de les actuacíons empresarials que tenen per objecte la protecció i
millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l'exercici en qué
s'incorren. No obstant aixó, si suposen inversions com a conseqüencia d'actuacions per
minimitzar !'impacte mediambiental i la protecció í millora del medi ambient. es comptabilitzen
com a major valor de l'immobilitzat.

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caracter mediambiental ates que
no existeixen contingencies relacionadas amb la proteccíó del medi ambient.

TB
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4.11 - Compromisos per pensions

Els compromisos per pensions de la Societat així com els seus criteris de registre i valoració
es detallen a la nota 14. Per aplicació de les lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per als
anys 2015 i 2016, la Societat no ha fet aportacions corrents per jubilació en els exercicis 2015
ni 2016.

4.12 - Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren coma passius fins complir
les condicions per considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no
reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es
reconeixen com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada
amb les despeses derivades de la subvenció.

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord
individualitzat de concessió de la subvenció, s'han complert totes les condicions establertes
per a la seva c_oncessió i no existeixen dubtes raonables de qué es cobrará

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit
al moment del seu reconeixement.

Les subvencions no reintegrables relacionadas amb l'adquisició d'immobilitzat material
s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a

l'amortització deis corresponents

actius o, si és el cas, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per
deteriorament o baixa al balan~.

Tr.m1por1> do Bam>Aono, SA

4.13 - Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre emprases del Grup i vinculades es realitzen a valor de mercal.

4.14 - Entitats Públiques

lnclou els imports a cobrar d'Entitats Públiques a curt i llarg termini, derivats deis diferents
compromisos de finan~ament assumits en el Contracte Programa 2014-2017 i anteriors, per
l'Administració General de l'Estat (fins al Contracte Programa 2013) i les Administracions
Consorciades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i AMB) que integren
l'Autoritat del Transport Metropolita, (veure nota 7).

Es recullen també en aquest apartat altres deutes per subvencions especials i operacions
comercial s.

NOTA 5 - IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1 - Estat de moviments de l'immobilitzat material

Els moviments registrats pels comptes, en milers d'euros, que integren l'epígraf
d'immobilitzacions materials han estat els següents:
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Terren si Construccions
Terrenys i
Edificis i
béns naturals Construccions

,, .... - 1

21.929

a,

1

SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2016
Adquisicions
Baixes
('·)
Traspassos entre partides
SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016

1

-998

72.010

2.788

287.295

5.357

72.010
2.849
1.445
565

2.786
88
14

5.357
125
388
310

17.452
1,734

o

297.295
32.764
1.771
155

-1 .129

507.952
37.819
3.618¡
.2:

73.979

2.860

328.443

5.404 1

18.0571

542.151

1.813
180

190.153
18.757

4.478
281

o

o

o

6

47.967
3.704
6
87

15

3.120

o

34.178

51.590

1.978

205.790

4.759

34.178
2.525

51.590
4.870

1.978
187

4.759
317

o

1

o

o

1.445

14

205.790
19.530
-1
1.431

o

21.929

91.123

21.929

o

91.123
259

o

97

21.929

91.479

o

31.591
2.593

o
o
o

AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EXERCICI 2016
Dotació a l'amortització de l'exercici
-1¡¡ments per adqlislcions o traspassos
per sórtldes, baixes, reduce. o trasp.

o
o

3

o

o
o
o

(+)

o

o

o
1

16.266
2.184

I

o

o

I

70.342
1.295
89
462

2.748
53
15

492.9001
18.411
3.224.
.135!

o
I

17.452

I

o

o
o

I

507.952;

o

276.002
25.515¡
6
3.228~

01

298.2951

o

298.295

o

o

27-4261

388

o

3.278,

01

322.4461

o

, EXERCICI 201 6

1

o

36.703

55.016

2.151

223.888

4.688 I

DO FINAL EXERCICI 2016

1

21.929

54.n&

18.963

709

104.555

718 1

18.0SLJ_

1

219.705

¡-1:i

..f i}i
i ¡:
o.

1

5.203
154

o

o

AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EXERCICJ 2015
(+)
Dotació a l'amortització de l'exercicí
(+)
Augments per adquisicions o traspassos
Disminuc. per sortides, baixes, reduce. o trasp.
(-)
SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2015

Total
1

•

ia di

285,540
14.477
3.120
398

90.672
248

o

{+)
{-)

..¡

lmmobilitzat
en curs
iacomptes

~

SALDO INICIAL BRUT, EXERCICJ 201S
Adquisicions
(+)
(-)
Baixes
(+/-) . Traspassos entre partides
SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 201S

lnstaHacions técni ues i altre immobilitzat material
Maquinaria,
Mobiliari
Elements de
Altres
lnst.i utillatge
i est.rís
transport
immobilitzats

-to~
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5.2 • lnversions de l'any

Les inversions del exercicis 2016 i 2015, en milers d'euros, han estat les següents:

(Milers d'euros)

Any 2016

Altobusos

32.615
1.662
1.008

Wifi Ciutada

Equips informatics
Cotxeres
Sistemes de veu i dades
Sistemes seguretat i proteccíó contraincendis
Maqtines autoliquídadores
Vehicles manteniment
lnstal-lacions d'aigua i depuradores
Subcentral Tramvia Blau
Climatització
Maquinaria i equips manteniment
Equipaments nova flota
Plataformes i equips elevadors
lnstaHació DA

876

Varis

168

Total

37.81 91

(Milers d'euros)

343

270
174
149
113
100

96
91
83

39
32

Any 2015

Autobusos
Cotxeres
Sistemes seguretat i protecció contraincendis

14.556
775

641

Horta

618

Equips inspecció

310
149
144

tnstaHacions d'aigua i depuradores
Equips sistemes d'informació
Equipaments nova flota
Climatització
lnstaHacions baixa tensió
Plataformes i equips elevadors
Projecte ZEUS
Sistemes de veu i dades
Maquinaria i equips
Wrfi TMB Ajuntament

140
130
124
115
106

102
73

46

28

l~taHació DA

Varis

354

Total

18.4111

TB
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5.3 - Vida útil

L'amortització es calcula pel métode lineal d'acord amb la vida útil i els coeficients resultants
es troben dins l'interval deis establerts per la normativa de l'lmpost sobre Societats (veure
nota 4.2).

5.4 - Béns totalment amortitzats

Al tancament deis exercicis 2016 i 2015, els compt~s d'immobilitzat inclouen béns totalment
amortitzats ·en ús, amb el següent detall en milers d'euros:

Any 2016

Any 2015

9.600

7.702

32.103
1.045
3.680
88.335
110

28.312
1.031
3.906
75.494
106

Total resta d'immobilitzat material

125.273

108.849

Total immobilitzat material

134.873

116.551 1

(Milers d'euros)
Construccions
Resta d'immobilitzat material:
•
-

Maquinaria
Mobiliari
Equips per a processos d'informació
Elements de transport
Recanvis

~~

5.5 - Subvencions
en· capital rebudes
'
,
Les subvencions rebudes relacionades amb l'immobilitzat material,
actius relacionats, es mostren a continuació, en milers d'euros:
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Any 2016
(Milers d'euros)
Subvenció lnserso
Subvenció medi ambient reducció emissions NOx
Subvenció lntegració tarifaria
Subvenció lnstitut Catala d'Energia
Subvenció Gas Natural per reduccíó emissions
Subvenció IDAE transformació busos diésel-hlbrids
Subvenció IDAE compra busos híbrids
Subvenció Projecte Scada
Subvenció ACCIÓ transformació busos gas-híbrids
Subvenció Wifi Ciutada
Subvenció Distribuidora Automatica
TOTAL

Subvencions
rebudes

Cost deis actius
relacionats

Valor net
comptable

4.595

165.264

13.221

72

1.080

321

5.206

216

5.206
3.474

1.329

11.490

71.819

3.516

8.361

931

6.093
224

3.779

58

o
30.900
2.597
143

127

677

1.967
60

1.977

286
1.677

60

55

28.238

264.235

54.3o8I

A l'any 2016 la Societat ha rebut una subvenció en capital Wifi ciutada que correspon a
l'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona d'estendre la xarxa "Wifi Ciutada" al transport públic,
concretament a la flota d'autobusos operativa de TB, i una subvenció perla instal·lació d' una
distribu'fdora automatica al carrer.

Any 2015
(Milers d'euros)

Subvencions
rebudes

Cost ders actius
relacionats

Valor net
cometab(e

21.826
411

127

166.609
1.080
5.206
3.474
66.823
8.591
6.093.
224
677

26.081

258.777

~.38ol

Subvenció lnserso
Subvenció medí ambient reducció emissions NOx
Subvenció lntegració tarifaría
Subvenció lnstítut Catala d'Energia
Subvenció Gas Natural per reducció emissions
Subvenció IDAE transformació busos diesel-híbrids
Subvenció IDAE compra busos hlbrids
Subvenció Projecte Scada
Subvenció ACCIÓ transformació busos gas~híbrids

5.206
216
11.216
3.619
931

TOTAL

4.636

72

58

o
1.619
31.730
3.963
4.287
160

384
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5.6 - Assegurances

És política de la Societat contractar tates les polisses d'assegurances que s'estimen
necessaries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de
l'immobilitzat material.

5.7 - Béns finan~ats en régim de leasing financer

La informació relativa als béns finan9ats amb leasing, en milers d'euros, figura a continuació
(nota 8.1.2):
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An~ 2016

Data del
Contracte

PRINCIPAL

lmports
total del

Cost

delsbens
Contracte en origen

Data
finalitzaci6
contractes

Quotes
anys

Quotes

anteriors

an~2016

Quote.s
pdents de

Principal més
int. pdants de

~ag. 31-12-16 !!!!SI· 31-12-16

Valor
residual

LEASINGS

27/07/2004
30/03/2005
14/09/2005
14/09/2005
13/09/2005
13/09/2005
13/09/2005
13/09/2005
20/09/2005
20/09/2005
20/09/2005
20/09/2005
24/04/2007
20/12/2007
18/06/2008
19/06/2008
19/06/2008
19/06/2008
18/06/2008
18/06/2008
19/06/2008
18/06/2008
18/06/2008
28/04/2010
22/04/2010
14/04/2010
22/04/2010
09/04/2010
31/05/2010
22/04/2010
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
08/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
08/0512015
08/05/2015
08/05/2015
04105/2015
04/05/2015
25/05/2016
10/05/2016
10/05/2016
25/05/2016
25/05/2016

12.218
845
3.077
3.219
4.315
4.042
1.957
7.183
4.893
8.030
1.655
3.268
5.477
1.658
786
1.251
9.997
1.707
9.924
5.342
4.974
4.309
2.565
733
2.837
5.612
5.258
2.579
2.304
2.755
4.014
3.348
2.419
3.654
1.425
1.609
3.396
1.621
5.716
3.095
664
4.564
2.282
5.065
3.438
11.497
7.145
3.498

5.716
3.095
664
4.564
2.282
5.065
3.438
11.497
7.145
3.498

193.217

193.217

(1)

12.218
845
3.077
3.219
4.315
4.042
1.957
7.183
4.893
8.030
1.655
3.268
5.477
1.658
786
1.251
9.997
1.707
9.924
5.342
4.974
4.309
2.565
733
2.837
5.612

5.258
2.579
2.304
2.755
4.014
3,348

2.419
3.654
1.425
1.609
3.396
1.621

{2)

22/07/2016
06/09/2016
02/04/2017
28{0812016
18(12/2016
02/0412019
28/09/2016
02/0412017
14/09/2016
02/04/2017
15/10/2017
08/04/2019
13(02/2021
08/11/2018
28/01/2019
29/12/2018
15/10/2020
27/08/2021
28/07/2021
29/07/2019
09/04/2019
28104/2023
07/04/2023
13/01/2023
28/04/2023
28/04/2023
25/08/2023
28/04/2023
09/04/2024
03/07/2024
04/10/2024
19/08/2024
29/05/2025
3010412024
28/05/2024
28/08/2025
13102/2024
28/0212026
02/04/2026
01/03/2028
12/02/2028
30/03/2028
14/04/2026
08/02/2029
13/03/2027
09/03/2029
19/03/2029
29/03/2029

11.460
793
2.727
3.019
4.047
2.953
1.836
6.367
4.589
7.116
1.366
2.171
2.929
1.180
518
933
5.746
846
4.911
3.263
3.277
1.806
1.075
306
1.183
2.353
1.999
1.077
776
830
1.209
1.008
643
1.210
471
254
991
233
286
155
33
226
114

o
o

o
o

o
90.288

{3)

757
53
319
200
268
341
122
744
304
834
180
337
719
177
82
117
836
135
785
539
518
330
196
56
216
429
397
197
169
199
291
242
173
264
103
96
471
90
539
243
52
358
215
253
172
575
357
175

122
8

31

31

748

765

72

72

80
109
760
1.829
301
186
201
3.415
726
4.228
1.540
1.179
2.174
1.293
371
1.437
2.830
2.861
1.305
1.358
1.726
2.515
2.098
1.603
2.180
850
1.259
1.934
1.298
4.891
2.697
579
3.977
1.952
4.612
3.266
10.922
6.787
3.323

80
109
793
1.842
311
195
269
3.727
814

87.704

15.225

(5)

(4)(7)

31
32
43
40
20
72.
49
80
17
33

SS
17
8
17

100
17
99
53

4.752
1.637
1.239
2.316
1.378
398
1.541
3.015
3.079
1.397
1.504
1.925
2.805
2.340
1.801
2.477
966
1.736
2.287
1.862
5.349
2.962
629
4.214
2.135
5.292
3.506
11.831
7.168
3.S39

43
26
7
28
56
53
26
23
28
40
33
24
37
14
93
80
17
57
31
7
46
23
152
34
115
71
35

96.090

2.162

so

(6)

(1) lmport total deis contractes signats amb ele proveidors. lnclou valor residual.
(2) Cost deis béns en origen {import disposat).
(3) Quotes de principal satisfetes en els anys 2001 a 2015.
(4) Quotes de principal satisfetes en l'any 2016.
(5) Quotee de principal pendents de pagament a 31 de desembre de 2016. lnclou valor residual.
(6) Quotes totals (prlncipal més interesaos, mé& valor residual), pendents de pagament al 31 de desembre de 2016.
Al passiu de !'Empresa s·inclouen les quotes de principal pendents de pagament al 31 de desembre de 2016,
inclos valor resldual.
(7) lnclou Quotes corresp~nents al 5% a compte del import total deis contractas s·
2016.
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PRINCIPAL

Any_ 2015
Data del
Contracte

lmports
Cost
total del deis bens
Contracta en origen

Data
finali1zaci6
contractes

Quotee
anys
anterlors

Quotes
an'J.2015

Quotes
Principal més
pdents de int. pdents de
eag. 31-12-15 eag. 31-12-15

Valor
residual

LEASIN!;¡S

22105/2003
25/11/2003
21/07/2004
21/07/2004
21/07/2004
21/07/2004
27/07/2004
27/07/2004
27/07/2004
30/03/2005
14/09/2005
14/09/2005
13/09/2005
13109/2005
13/09/2005
13/09/2005
20/09/2005
20/09/2005
20/09/2005
20/09/2005
24/04/2007
20/12/2007
18/06/2008
19/06/2008
19/06/2008
19/06/2008
18/06/2008
18/06/2008
19/06/2008
18/06/2008
18/06/2008
28/04/2010
22/04/2010
14/04/2010
22/04/2010
09/04/2010
31/05/2010
22/04/2010
26/04/2011
26104/2011
26/04/2011
26/04/2011
26/04/2011
08/05/2013
10/05/2013
10/05/2013
08/05/2015
08/05/2015
08105/2015
04/05/2015
04/0512015

8.034
4.820
7.946
1.889
7.824
4.615
2.780
2.080
12.218
845
3.077
3.219
4.315
4.042
1.957
7.183
4.893
8.030
1.655
3.268
5.477
1.658
786
1.251
9.997
1.707
9.924
5.342
4.974
4.309
2.565
733
2.837
5.612
5.258
2.579
2.304
2.755
4.014
3.348
2.419
3.654
1.425
1.609
3.396
1.621
5.716
3.095
664
4.564
2.282

8.034
4.820
7.946
1.889
7.824
4.615
2.780
2.080
12.218
845
3.077
3.219
4.315
4.042
1.957
7.183
4.893
8.030
1.655
3.268
5.477
1.658
786
1.251
9.997
1.707
9.924
5.342
4.974
4.309
2.565
733
2.837
5.612
5.258
2.579
2.304
2.755
4.014
3.348
2.419
3,654
1.425
1.609
3.396
1.621
5.716
1.331
664
4.564
2.282

202.S62

200.797

(1)

(2)

30/09/2015
20/08/2015
10/09/2015
31/03/2015
05/05/2015
30/10/2015
30/03/2015
30/11/2015
22/07/2016
06/0912016
02/04/2017
28/08/2016
18/12/2016
02/04/2019
28/09/2016
02/04/2017
14/09/2016
02/04/2017
15/10/2017
08/04/2019
13/02/2021
08/11/2018
28/01/2019
29/12/2018
15/10/2020
27/0812021
28/07/2021
29/07/2019
09/04/2019
28/04/2023
07/04/2023
13/01/2023
28{04/2023
28/04/2023
25{08/2023
28/04/2023
09104/2024
03107/2024
04{10/2024
19108/2024
29/05/2025
30/04/2024
28105/2024
28/08/2025
13/02/2024
28102/2026
02/04/2026
01103/2028
12/02/2028
30103/2028
14/04/2026

7.534
4.520
7.452
1.870
7.746
4.328
2.752
1.960
10.210
706
2.415
2.690
3.604
2.621
1.635
5.640
4.088
6.303
1.193
1.851
2.507
1.013
441
820
4.956
718
4.169
2.753
2.789
1.483
883
251
972
1.932
1.611
885
612
636
927
773
475
9S6
372
164
550
151

500
300
494
19
78
287
28
120
1250
87
312
330
443
332
201
727
501
814
172
320
421
167
77
113
791
128
742
510
489
323
192

o

114

757
53
350
200
268
1.089
122
816
304
914
289
1,097
2.548
478
268
318
4.250
861
5.012
2.079
1.697
2.503
1.489
427
1.653
3.259
3.259
1.502
1.527
1.926
2.806
2.340
1.776
2.443
953
1.355
2.405
1.388
5.430
1.176
631
4.335
2.168

114.916

15.359

70.522

o

o
o
o

(3}

54

212
420
388
193
164
194
282
235
167
254
99
90
441
82
286
155
33
228

{4)(7)

(1) lmport total deis contractes signats amb els proveTdors. lnclou valor residual.
(2) Coet dele béne en origen (import disposat).
(3) Quotes de principal satlsfetes en els anys 2001 a 2014.
(4) Quotes de prlnclpal satlsfetes en l'any 201S.
(5) Quotes de princiJ)l!I pendénts de pagement a 31 de desembre de 2015. lnclou valoro
(6) Quotes total& (principal inés interessos, més valor restduaQ, pendents de pagam
Al passiu de !'Empresa s'inclouen les quotes de prlnclpal pendents de pagamen
inclos valor residual.
(7) lnclou Quotes corresponents al 5% a compte del import total deis contractes
2015.
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(5)

759
53
354
200
272
1.129
122
825
304
924
330
1.337
2.900
509
290
337
4.TT2
993
5.796
2.275
1.837
2.698
1.605
464
1.795
3.512
3.549
1.627
1.718
2.181
3.178
2.650
2.025
2.828
1.103
1.929
2.900
2.049
5,937
1.293
687
4.594
2.370

79.010
(6)

80
48
79
19
78
46
28
10
122
8
31
32
43
40
20
72
49
80
17
33
55
17
8
17

100
17
99
53
50
43
26
7
28
56
53
26
23
28
40
33
24
37
14
93
80
17
57
31
7
46
23

2.143

5.8 - Cotxera Triangle Ferroviari

En data 21 de gener de 2002 es va posar en servei la nova cotxera d'Autobusos del Triangle
Ferroviari. Una de les peculiaritats d'aquesta cotxera és que, a més d'estar situada damunt
d'una cotxera de Metro, que en el seu dia fou constru"ida per la Generalitat de Catalunya i
cedida per a la seva explotació, esta per sota del nivell deis carrers deis voltants i, per aquest
motiu, els responsables urbanrstics van demanar la possibilitat de cobrir la cotxera amb una
llosa que permetés donar continuTtat a la trama urbana i d'edificació de la zona. Transports de
Barcelona es va fer carrec de les obres. La zona afectada, la propietat de la qual correspon
també parcialment a Adif, a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona, esta
inclosa dins del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanístic del Pla de Millora
Urbana del sector Trlangle Ferroviari, publicat al butlletí oficial de la provincia de Barcelona,
aprovat en data 12 de mar<; de 2008 i pendent de liquidació. Del total d'obra en curs
enreglstrat, 17.260 milers d'euros, a l'any 2011 es va activar un import de 3.465 milers
d'euros com a majar cost de la cotxera, per ser la inversió corresponent a la coberta del
diposit d'autobusos, restant per tant, a favor de Transparts de Barcelona, SA, a 31 de
desembre de 2016, un import de despeses d' urbanitzaci6 en curs enregistrades i avanc;ades
per Transports de Barcelona, SA de 13.795 milers d'euros.

5.9 - Baixes d'immobilifzat material

El resultat deis exercicis 2016 i 2015 derivat de l'alienació o disposició per altres mitjans
d'elements de l'immobilitzat material, en milers d'euros, és el següent:

TB
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Any 2016
(Milers d'euros)

Valor
inventari

lmport
amortitzat

15

o

4

4

o

o

367

o

~325

388

·388

87

87

13

13

11
8

11
8

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

3.618

3.278

19

-3211

1.043

Total

26
1.350
692

Valor
inventari

Venda d'autobusos
Desballestament equips mesura
Desballestament 2 fotocopiadores
Desballestament compressor d'aire
Desballestament maquina de camvi
Desballestament hídronetejadora
Total

Resultat

1.028
26
1.350

Venda d'autobusos
Venda vehicle
Desballest~ment cpu's embarcades
Desballestament autobusos
Desballestament terminals inspecció
Desballestament equips mesura
Desballestament fotocopiadora
Desballestament furgoneta
Desballestament equips segúretat

Any 2015
(Milers d'euros)

lngressos

lmport
amortitzat

lngressos

Resultat

3.120

3.120

8

8

66

66

15
14
6

15
14

o
o
o

6

o
o
o
o

o

3

1

o

-2

3.224

3.222

8

5.10 - Compromisos d'adquisició d'immobilitzat i fonts de finan~ment

A 31 de desembre de 2016 els compromisos d'adquisició d'immobilitzat de la Societat són de
7.050 milers d'euros (a 31 de d~sembre de 2015 eren de 7.242 milers d'euros). Aquestes
inversions es preveuen financ;ar en la seva majar part amb recursos a rebre del Contracte
Programa 2014-2017.
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6 - IMMOBILITZAT INTANGIBLE

6.1 • Estat de moviments de l'immobilitzat intangible

Els moviments registrats durant els exercicis 2015 i 2016 han estat els següents:

(Milers d'euros)

Propietat

Apllcacioos

Drets

rndustrial Traspas informatigues

SALDO INICIAL BRUT, EXERClCI 2015

o

(+) Adquisicions
(-) Baixes
(+) Traspassos d'altres partides

4

o

o
o
o

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2015

4

SALDO INIClAL BRUT, EXERClCI 2016

4
2

o

Total

19.799
1.335

26.299
1.339

23
135

135

6.500

21 .246

27.7501

6.500

21.246
2.424

27.750
2.426

6.500

23

(+) Adquisicior\S
(-) Baixes
(+) Traspassos d'altres partides

o
o

o
o
o

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016·

6

6.500

23.672

30.1781

AMORT. ACUMULADA, SAL.DO INICIAL EXERCICI 2015

o

614
185

17.182
1.639

o

o
o

16.568
1.454
3

3

(+) Dotació a l'amortització de l'exercici
(+) Augments per adquisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o trasp.

SALDO FINAL BRUTt EXERCICI 2015

o

o
o
o

o

o

2

o

2

o

799

18.019

18.8181

799
185

18.019
1.403

18.818
1.588

o

o

AMORT. ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 2016
(+) Dotaci6 a l'amortització de l'exercici
(+) Augments per adqlisicions o traspassos
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o trasp.

o
o

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016

o

984

19.422

20.4061

V.NET COMPT., SALDO FINAL EXERCICI 2016

6

6.516

4.250

9.1121

TB
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6.2 - Adquisició drets de traspas terrenys Zona Franca pera nous espais pera
autobusos

El 22 de desembre de 2009 es va formalitzar un conveni mitjan~ant el qual la Societat
arrenda dues finques de 21.266,32 m2 i 49.965,52 m2 respectivament, fins a l'any 2046 al
Consorci de la Zona Franca de Barcelona pera la construcció, si s'escau, d'una nova cotxera,
subrogant-se en la posició de !'anterior arrendatari. Perque aquesta subrogació fos efectiva,
la Societat va pagar a !'anterior arrendatari 6.500 milers d'euros en diversos terminis perla
cessió deis drets de l'arrendatari, per diverses instaHacions i per les tasques de
desmantellament, sanejament i descontaminació a realitzar. A 31 de desembre de 2016
s'havia fet efectiu la totalitat de l'import.

6.3 - Béns totalment amortitzats

El valor deis elements de l'immobilitzat intangible que es troben totalment amortitzats a la
data de tancament deis exercicis i que segueixen en funcionament presenta el següent detall,
en milers d'euros:

Any 2016

Any2015

Aplicacions lnformatiques

16.723

14.246

Total immobilitzat intangible

16.723

14.2461

(Milers d'euros)

6.4 - Baixes d'immobilitzat intangible

No ha hagut baixes d'elements de l'immobilitzat intangible ni resultats derivats de l'alienació o
disposició per altres mitjans d'elements de l'immobilitzat intangib~ff.!111,
~
El resultat de l'exercici 2015 derivat de l'alienació o disposici , ~r ~~~

.

"

l'immobilitzat intangible, en milers d'euros, va ser el següent
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Any 2015
(Milers d'euros)

Valor
inventari

lmport
amortitzat

lngressos

Resultat

Venda plataforma e-Commerce

23

3

23

3

Total

23

3

23

:ll

NOTA 7 - ENTITATS PÚBLIQUES

El marc financer en el qual es desenvolupa l'activitat de Ferrocarril Metropolita de Barcelon~.
SA i Transports de Barcelona, SA es concreta en els Contractas Programa negociats entre
les diverses Administracions amb competéncies sobre el Transport. 1 aquests inclouen tant
els ingressos per vendes de títols de transport i altres prestacions de serveis, com les
aportacions de les Administracions en forma de subvencions al servei, donada la condició
d'empreses de servei públic de prestació obligatoria.

Fins a 31 de desembre de 2013 s'havien signat Contractes Programa per als períodes 1990-

1993, 1995-1997 (amb regularització any 1994), 1999-2001 (amb regularització any 1998),

2002-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 i 2013.

En data 6 de mar~ de 2014 les Administracions Consorciades de l'ATM van signar el Pacte
Metropolita del Transport que té com a objectiu garantir el finan9ament del transport públic
gestionat per l'ATM i sanejar el deute acumulat pel sistema en els (dtims anys. Per aconseguir
aquest objectiu es va acordar un augment de les aportacions pressupostaries de les
Administracions Consorciades i que, juntament amb l'aportació de l'AGE, havien de recuperar
l'equilibri entre els ingressos i costos del sistema. mitjan~ant també un conjunt d'actuacions

Transport.s. de Bartelon~. SA

Refinanyament i Sanejament Financer del deute 2014-2031, que va ser ratificat posteriorment
per les Administracions Consorciades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i
AMB) i va acordar que TMB (mitjan~ant Ferrocarril Metropolita. de Barcelona, SA) fos
l'instrument financer del sistema, assumint la totalitat de la insuficiencia d'aportacions del
sistema metropolita de transport públic que s'havia generat des de l'any 2009.

En execució d'aquest nou marc de finanyament, l'ATM i les Administracions Consorciades
van signar el 5 de novembre de 2014 el Conveni de Finanyament del Pla Quadriennal 2014-

2017 i el compromís.de finanyament del sistema de transporten el període 2q14-2031, que
concreta les aportacions de les Administracions per al finanyament del transport públic regular
de viatgers en l'ambit del sistema tarifari integral de l'ATM.

Atenent a aquest conveni de finanyament, l'increment de necessitats deis operadors per
despesa corrent derivades de nous serveis futurs no considerats en l'escenari del Pla Marc de
Finan9ament 2014-2031 aniran a carrec de l'Administració soHicitant del nou servei.

En base als acords anteriors, en data 5 de novembre de 2014 es va signar el Contracte
Programa entre l'ATM, Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona,
SA, per als exercicis 2014-2017 i en el qual s'estableixen les necessitats corrents deis
exercicis 2014-2017 així com les de sanejament financer 2014-2031 a subvencionar.
Aquestes subvencions tenen com objectiu, entre d'altres, garantir l'equilibri deis Comptes
Anuals de TMB (resultat de l'exercici) i s'aporten durant el període del propi Contracte
Programa i els deis Contractes Programa següents. Sobre aquest Contracte Programa es
realitzara. un seguiment anual i una liquidació quadriennal per al conjunt del període.

Posteriorment, Consell d'Administració de l'ATM ha anat prenent una série d'acords que
afecten al volum de necessitats a subvencionar del Contracte Programa 2014-2017, que
s'explíquen a la nota 7.2.

el Contracta
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Programa 2014-2017 i el compromís d'atendre el servei del deute derivat del Contracte de
Refinan~ame~t i Sanejament Financer del Sistema de Transport, com execució del Pla Marc
2014-2031.

Així mateix s'assenyala en aquesta nota el deute que l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB
tenen amb les dues Societats per altres relacions de caracter mercantil.

7.1 - Objectius del Contracte Programa 2014-2017

L'objecte del Contracte Programa 2014-2017 és el de recollir les condicions de finan~ament
del transport regular de viatgers de TMB. El objectius són els següents:

a) Definir un marc estable de finan~ament del servei regular de transport públic.
b) Definir un marc estable de gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, que

esdevé l'instrument per refinan~ar-lo, i garantir la capacitat financera de TMB per fer front
a totes les obligacions derivades d'aquest endeutament.
e) Garantir un servei de transport públic com a mitja per atendre les necessitats de
mobilitat i millorar el seu nivel! d'eficiéncia.

7.2-Contracte Programa 2014-2017

El Contracta Programa 2014-2017 recull la previsió de necessitats de TMB (Ferrocarril
Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA) a subvencionar per l'ATM per
als exercicis 2014-2017 tal com s'indica a continuació:
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CONTRACTE PROGRAMA 2014-2017

(Milers d'euros)
Resultat de l'exercici (abans de subvencions ATM Pla
marc i interessos de l'operació d'endeutament)

e·)

Resta de conceptes

Subvencions ATM al servei
Aportacíó diferida ATM (2017-2022)

Total subvenció correntATM

2014

2015

2016

2017

TOTAL

334.063

313.724

313.472

316.565

1.277.824

1.752

7.173

1.867

1.927

12.719

335.815

320.897

315.339

318.492

1.290.543

o

o

o

3.139

3.139

335.816

320.897

316.339

321.831

1.293.6821

(*) lnclou 52.901 milers d'euros en concepte de canon L9/L10 pera cada exercici.

Addicionalment, l'ATM va reconéixer coma necessitats de l'any 2014 les majors despases
financeres derivadas de l'operació de refinan~ament i sanejament financer deis sistema, no
incloses al servei del deute previst, per un import de 3.291 milers d'euros (comissió
d'obertura).

El Consell d'Administració de l'ATM del día 12 de desembre de 2014 va aprovar la congelació
de tarifes corresponents a l'any 2015, així com la reducció del preu del títol de transport T-10 i
els títols que es fixen en funció del seu preu (la T-Trimestre pera persones en atur i la T70/90
per a famílies nombroses i monoparentals). Aquestes dues actuacions suposaven un
menyscapte de 18.120 milers d'euros perla totalitat del Sistema Metropolita de Transport
Públic, deis quals 10.511 milers d'euros corresponien directament a la xifra d'ingressos
prevista de TMB.

D'altra banda, el mateix Consell d'Administració de l'ATM va aprovar, dins les modificacions
del pressupost ATM de l'any 2015, una aportació addicional pera TMB per import de 7.110
milers d'euros per poder fer front a les necessitats derivades de l'increment d'oferta
d'autobús. En data 30 de setembre de 2015 s'ha avaluat !'impacte d'aquestes necessitats per
a l'exercici 2015 en 5.786 milers d'euros. Per aquest motiu, el Consell d'Administració de

Tr.a.nsports de Ba~elooa, SA

és l'Ajuntament de Barcelona, tal i com preveu el Contracte Programa ATM-TMB 2014-2017 i
el Pla Quadriennal 2014-2017 i el compromís de finan9ament del sistema de transporten el
període 2014-2031 entre l~s Administracions Consorciades i l'ATM.

El Consell d'Administració de l'ATM del dia 23 de desembre de 2015 va aprovar la congelació
de tarifes corresponents a l'any 2016, així com l'ajust del preu de fa targeta T-Mes de 2 a 6
zones a la T-50/30 de 2 a 6 zones, eliminant aquest darrer títol de transport al disposar d'un
títol amb més prestacions al mateix preu. El mateix Consell va aprovar la prórroga del
pressupost de 2015 i va autoritzar la modificació del pressupost prorrogat per tal d'incorporar
les aportacions de les Administracions derivades de la implantació de la política tarifaria de
l'any 2016, valorada en un import de 12.306 milers d'euros, que es finan9ara a través d'unes
majors aportacions de l'ATM per import de 4.663 mi!ers d'euros i la resta mitjanyant el fons
de reserva del Contracte Programa 2014-2017.

D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona va sol·licitar a TMB la recuperació del servei
d'autobusos de barri en festius que s'havia suprímit l'any 2012. Aquest Pla inclou tornar a
posar !'oferta permanent que va estar en vigor entre el 2006 i el gener de 2012.

El Consell d'Administració de l'ATM de sessió 6 de juliol de 2016 va aprovar formalment el
servei d'autobusos de barrí en festius a partir del 18 de setembre de 2016, així com !'informe ·
económic de les necessitats de finan~ament generades i de !'impacte anual d'aquesta mesura
que anira a carrec de l'administració sol·licitant, ésa dir, l'Ajuntament de Barcelona. Aquest
informe preveu un impacte economic de 389 milers d'euros a l'any 2016, i de 1.229 milers
d'euros pera l'any 2017. Aquest nou servei no estava previst en el Pla Marc de Sanejament i
RefinanQament del deute aprovat per l'ATM el 6 de mary de 2014 i que va generar els
conseqüents Plans Quadriennals 2014·2017 i la signatura del Contracte-Programa 20142017.

Tn11nsports dre 8.attelona. SA

En conseqüéncia, el Consell d'Administració de l'ATM ha anat modificant el Pla Quadriennal
2014-2017 i el compromís de finan9ament del sistema de transporten el període 2014-2031
entre les Administracions Consorciades i l'ATM ·en execució del Pla Marc 2014-2031, i els
Contractes Programa amb els operadors de transport i l'AMB peral període 2014-2017, per
tal de compensar el menyscapte que suposaven aquestes actuacions, respecte als ingressos
tarifaris que es preveía en els Plans quadriennals 2014-2017 i al Conveni de Finanyament
2014-2017 entre l'ATM i les Administracions Consorciades.

En funció de les necessitats deis exercicis 2009-2013 i deis acords presos en els Contractes
Programa del mateix període, es va reconéixer un deute del sistema amb TMB a 31 de
desembre de 2013 per un import total de 334. 738 mílers d'euros corresponents a aportacions
meritades de les Administracions Consorciades pendents de consignació.

D'aquesta quantitat, 315.903 milers d'euros es retornaran mitjanc¡ant el Contracte de
Refinanyament i Sanejament Financer del Sistema de Transport 2014-2031 que es descriu
més endava~t. L'import restant de 18.835 milers d'euros, a partir de l'any 2017 i fins a l'any
2022, l'ATM abonara la quantitat anual de 3.139 milers d'euros pera liquidar el deute per
aportacions diferides de les Administracions.

En data 6 de novembre de 2014 es va formalitzar el Contracte de Refinanyament i
Sanejament Financer del Sistema de Transport entre l'ATM, Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, SA i les entitats financeres per a cobrir les necessitats reconegudes de tot el
sistema de transport integrat fins a 31 de desembre de 2013 i les necessitats del sistema en
el període 2014-2016, per un import de 472.284 milers d'euros, amb quotes semestrals i
venciment fins al 20 de desembre de 2031. Cal assenyal~r que Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, SA va actuar com a instrument del sistema de transport de la Regió Metropolitana
de Barcelona.
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L'ATM es compromet a abonar a Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA una subvenció
finalista en tot el perfode 2014-2031 per un import equivalent al de les obligacions que es
derivin en cada moment per a Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA de l'esmentat
Contracte de .Refinanc;ament i Sanejament Financer del Sistema de Transport per tal de
garantir que Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA disposi en tot moment deis recursos
necessaris pera atendre les quotes d'aquest financ;ament, incloent amortitzacions del capital
principal, interessos i qualsevol altra despesa financera que es derivi d'aquesta operació.

Les aportacions previstes per aquest concepta pel període 2014-2017 són les següents:

Venciments
(Milers d'euros)
Servei del deute 2014·2031

2014

2015

2016

2.586

23.419 (")

26.713 (*)

2017

Resta

45.152

675.643

(*) Díns les aportacions segons Fínanyament CP 2014-2017 s'ha descomptat un irrport de 7.756 i 8.853 mílers
d'euros en concepte de devolucíó de servei del deute deis anys 2015 i 2016 respectivament.

El Consell d'Administració de l'ATM en sessions de 24 de juliol de 2008 i 23 de desembre de
2008 va autori1zar a TMB per a l'adquisició, mitjanc;ant arrendament financer, de 6 trens de la
línia 9, les obligacions económiques de la qual s'han incorporal a les necessitats deis
següents Contractes Programa. Els imports d'adquisició deis esmentats 6 trens van ser de
15.039 milers d'euros, 16.082 milers d'euros i 12.554 milers d'euros per als anys 2009, 2010 i
2011, respectivament.

Els imports reals registrats al tancament deis exercicis 2016, 2015 i 2014 i la seva distribució
entre Societats es detalla a continuació:
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Transpom
Matropolitans
de BarC<llona
Tr.iinsports de &are.e lona, SA

Any 2016 (real)
SUBVENCIONS
(Mi!ers d'euros)

'METRO

TB

TOTAL

,
Necessitats compte de pérdues i guanys ( 1 )

43.121

Necessitats compte de perdues i guanys per canon L9/L1O (2)

93.628

Necessitats compte de pérdues i guanys per renting trens
Amortització leasing 6 trens s/9000
Pla millora de Bus i Metro (3)
Sistema Complementari de Pensions (4)

Total

145.171

188.292

75.028

o
o

75.028

1.867

o

1.867

12.648

14.237

26.885

427

137

564

226.719

159.545

93.628

386.26,tl

(1) No inclou el renting de trens ni el canon de L9/L10, a excepció aquest úllim del que es finan~ via ingressos tarifaris
associals a la connexi6 amb l'aeroport de Barcelona.
(2) L'import total del canon ferroviari pagat per Ferrocarril Metropolita de Barcelona. SA ha estat de 98.302 milers ::1'euros,
deis quals 4.674 milers d'euros han estat coberts amb part deis nous ingressos tarifaris assocíats a la connelÓó amb
l'aeroport de Barcelona. amb motiu de !'entrada en funcionament d'un nou trarn de la línia 9 del metro des ce Zona
Universitaria fins a l'aeroport de Barcelona-El Prat (L9 SUD)
(3) Correspon a inversions executades a l'exercici 2016 pera la míllora de l'estal deis actius de Transports de Ba·celo1a,
SA í Ferrocarril Metropolita de Barcelona. SA, sense altre finan~ment finalista. Es registren com a deute transformable en
subvencíons fins a l'aprovació de la liquidació de l'exercíci 2016 per part de la Comissi6 de Seguiment del CP 2014-2017.
(4) Correspon a l'aportació pels interessos corresponents al retard en la liquidací6 del deute per aquesl concepte efectua:la
el 2015 (penden! de materialilzaci6).

Any 2015 (real)
SUBVENCIONS
(Mílers d'euros)

METRO

TB

TOTAL

Necessítats compte de pérdues i guanys (1)

33.775

158.998

192.773

Necessítats compte de perdues i guanys per canon L9/L1O (2)

52.901

o

52.901

Necessítats compte de perdues i guanys per renting trens

74.646

o
o

74.646

Amortització leasing 6 trens s/9000 (3)

2.697

Sistema Complementari de Pensions

4.064

1.301

5.365

188.083

160.299

328.3821

2.946

o

2.946

171.029

160.299

331.3281

Total sense necessitats addicionals canon L9/L10
Necessitats addicionals compte de pérdues i guanys per canon
L9/L 10 (2)
Total

2.697

( 1) No inclou el renting de trens ni els canon de L9/L1O.
(2) A les necessitals inicials s'han d'afegir unes necessitats addicionals per il'11)ort de 2.946 milers d'euros. Les necessit:ats
que en concepte de canon L9/l10 superin la xifra de l'any 2013 {52.901 mílers d'euros), han de comportar una major
aportacíó de l'ATM procedent de la Generalitat de Catalunya, d'acord arrb el CP 2014-2017 í el Pla Marc de Finam;ament i
Sanejament del Deute 2014-2031. L'ATM ha reconegut aquest il"l'l)ort a favor de TMB en l'exercici 2016.

Any 2014 (real)

METRO

SUBVENCIONS

TB

TOTAL

(Milers d'euros)
Necessitats compte de perdues i guanys (1)
Necessitats compte de pérdues i guanys per canon L9/L10 (2)
Necessitats compte de pérdues i guanys per renting trens
Amortitzacíó leasing 6 trens s/9000
Comissió obertura crédit refina~ment

Total sense necessitats addicionals canon L9/L10
Necessitats addicionals compte· de perdues i guanys per canon
L9/L10 (2)

Total

45.299
52.901
76.075
1.752
3.291

157.993

o

203.292
52.901
76.075
1.752
3.291

179.318

157.993

337.3111

1.652

o

1.652

180.970

157.993

o
o

o

338.963 [

(1) No inclou el rénting de trens ni els canon de L9/L10.
(2) A les necessitats inicials s'han d'afegir unes necessitats addicíonals per import de 1.652 milers d'euros. Les necessilats
que en concepte de canon L9/L10 superin la xifra de l'any 2013 (52.901 milers d'euros), han de comportar una major
aportació de l'ATM procedent de la Generalitat de Catalunya. d'acord amb el CP 2014-2017 i el Pla Marc de Fínan~ment i
Sanejament del Deute 2014-2031.

D'acord amb el Contracte Programa 2014-2017 i el pressupost definitiu de l'ATM per als anys
2016, 2015 i 2014, aquestes necessitats tenen el següent finan~ament:

Any 2016 (real)
(Milers d'euros)

METRO

TB

TOTAL

Total 2016

226.719

159.545

386.264

Total necessitats

226.719

159.545

386.2641

Cobraments previstos (ATM) 2016
Contracte de Refina~ment i Sanejament

382.848
3.416

Total aportacions

386•.2.641
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Any 2015 (real)

(Milers d'euros)

TB

METRO

TOTAL

Total 2015

171.029

160.299

331.328

Total necessitats

171.029

160.299

331.3281

Cobraments previstos (ATM) 2015
Contracte de Refinanc;ament i Sanejament

312.557
18.771

Total aportacions

3311 .3281

Any 2014 (real)
(Milers d'euros)

TB

METRO

TOTAL

Total 2014

180.970

157.993

338.963

Total necessitats

180.970

157.993

338.9631

Cobraments previstos (ATM) 2014
Contracte de Refinanc;ament i Sanejament

240.611
98.352

Total aportacions

338.9631

La diferencia entre les aportacions previstes en el CP 2014-2017

les aportacions

necessaries per a cobrir les necessitats, es la següent:
Any 2016
Finan~ment
CP 2014-2017

(Milers d'euros)
Aportacions a realitzar per l'ATM (1) (2}
Aportacions via Contracte de Refina~rnent i Sanejament

Fons da reserva CP 2014-2017
Total (3}

Necessitats
reals

Diferencia

o

382.848
15.000

382.848
3.416

11.584

7.642

o

7.642

405.490

386.264

19.2261

(1) El finan~ment previst CP lnclou l'lmport addldonal necessari peral canOl"I da L9/L10. l'Oídre TES/351/2016, de 28 de
desembre, va establir l"import del canon a pagar a l'exercici 2016 (98.420 mifers d'euros), deis quals 4.674 milers d'euros s'han
financat amb els ingressos tarifaris de la connexió amb l'aeroport (recarrec) i 118 milers d'euros han estat pagats direclament per

l'ATM.
(2) lndouen 41.975 milers d'euros d'aportacló addldonal par canon L9/L10 respecte als 40.727 milers d'euros de necessitats
addlcionals.
(3) La liquidació provisional de l'exercici 2016 resta pendent de la Comissió de Seguíment del
posterior aprovació pel Consell d'Admínistració de l'ATM.
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ontracte Programa ATM-TMB, 1

Trarnports de 8ar«lon>., SA

An 2015
Finan!tament
CP 2014-2017

Necessltats
reals

Diferencia

(Milers d'euros)
Aportacions a realitzar per l'ATM

o

Aportacions via Contracte de Refinam;ament í Sanejament

312.557
40.300

312.557
15.825

24.475

Total sense necessitats addicionals canon L9/L10

352.857

328.382

24.4751

o

2.946

-2.946

352.857

331.328

Necessitats addicionals co"l)te de pérdues i guanys per
canon L9/L10 (1)
Total

21.5291

(1) El finanyament previst CP no inclou l'import addicíonal necessari per als canon de L9/L10. L'Ordre TES/376/2015, de 22 de
desembre, va establir l'import deis canon a pagar a l'exercici 2015 (55.848 milers d'euros). Les aportacions reconegudes per l'ATM
a l'exercici 2016 inclouen addicionalment, el defecte de canon L9/L10 de l'exercici 2015 per import de 2.946 milers d'euros.

An 2014
Finan~ament

Necessitats
reals

CP 2014-2017

Diferencia

(Milers d'euros)

o

Aportacions ATM

240.611

240.611

Contracte de Refinanyament i Sanejament

101.081

96.700

Total sense necessítats addicionals canon L9/L10

341.692

337.311

4.3811

o

1.652

-1.652

341.692

338.963

2.7291

Necessitats addicionals C0"l)te de pérdues i guanys per
canon L9/L 1o (*)

Total

4.381

(*) El finan{:ament previst CP no va incloure l'import addicional necessari per als canon de L9/L1o. L'Ordre TES/376/2015, de 18
de deseni>re. va establir l'ímport del canon a pagar a l'exercíci 2014.

En aquest sentit, el Fons de Reserva CP 2014-2017 actualitzat a 31 de desembre de 2016,
pendent de la Comíssió de Seguiment i susceptible d'aplicar-se a cobrir la resta d'exercicis
del Contracte Programa 2014-2017 seria el següent:
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Fons de Reserva Contacte Programa 2014-2017
(Mifers d'euros)

Any 2014

2.729

Any 2015

21.529

Any 2015 aportació addicional

2.946

Any 2016

19.226

Any 2016 aplicació fons de reserva

-7.642

Total

38.7881

Cal assenyalar que la Comissió de Següiment del Contracte Programa ATM-TMB 2014-2017,
en la seva reunió d'11 d'abril de 2016 va acordar l'actualització del compte reserva a TMB per
aplicar a la resta deis exercicis del Contracte Programa per l'ímport de les liquidacions
provisionals deis exercicis 2014 i 2015 de 2.729 milers d'euros i 21.529 milers d'euros
respectivament. En aquest sentit, el Consell d'Administració de l'ATM de 12 de desembre de
2016 va aprovar aplicar 7.642 milers d'euros del Fons de Reserva per a cobrir necessitats de
l'any 2016, ates que el mateix Consell d'Administració de l'ATM de 23 de desembre de 2015
va aprovar que les necessitats de l'any 2016 es financ;arien parcialment amb romanents de
l'any 2015.

Les aportacions reconegudes per l'ATM a l'exercici 2016 inclouen addicionalment el
financ¡ament del bus de barrí pera l'exercici 2017 per import de 1.229 milers d'euros.

7.3 - Deutors i creditors per subvencions a 31-12-2016 i 31-12-2015

La composició deis saldos pendents per aquest concepte per a les dues Societats queda
establerta segons els quadres següents, en milers d'euros:
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_ .._
Meeropdltans

de Barceloaa

Transporl$ de 6arctfona, SA

Any 2016
(Milers d'euros)

TB

METRO

TOTAL

PENSIONS
Pensions segons CP anteriors, anys 2011-2012

25.644

34.742

60.386

Cobraments any 2011

-11.737

-18.025

-29.762

Cobraments any 2012

-9.843

-15.416

-25.259

Cobraments any 2015

-4.064

-1.301

-5.365

o

o

ol

315.516
18.835

o

315.516

o
o

18.835

Total eensions
SANEJAMENT OEUTE CP 2009-2013
ATM Contracte de Refinani;:ament i Sanejament Financer
ATM Aportació diferida 2017-2022
Total sanejament deute CP 2009-2013 {1}

334.361

334.3611

INVERSIÓ TRENS L9 CP 2009-2010 i ANY 2011

o
o

15.039
12.554

-4.412

o
o

-1.752

o

-1.752

Cobraments any 2015

-2.697

-2.697

Cobraments any 2016

-1.867

o
o

32.947

o

32.9471

Any2009

15.039

Any 2010

16.082

Any 2011

12.554

Cobraments any 2011-2013
Cobraments any 2014

Total inversió trens L9 CP 2009-2010 i any 2011

16.082
-4.412

-1.867

RESTAATM
Subvenció corrent any 2014 (sense rénti~)

99.853

157.993

257.846

Subvenció corrent any 2015 (ser.se rénti~)

89.622

158.998

248.620

Subvenció corrent any 2016 (sense rénti~)

136.749

145.171

281.920

Subvenció per comissió obertura

3.290

o

Subv. Pla de millores bus i metro
Cobraments any 2014

12.648
-4.298

14.237
-149.937

-154.235

Cobraments any 2015

-63.168

-138.340

-201.508

Cobraments any 2016

-129.170

-163.009

-292.179

Total resta ATM

145.528

26.113

170.6391

Total a cobrar per TMB

612.824

25.113

537.9371

3.290
26.885

(1) lmport ajusta! ambles necessitats rea!s de l'any 2013 segons la liquidació de la Comissi6 de Seguirnent del CP 2013.

Les subvencions corrents inclouen els interessos del sanejament financer calculats al tipus de
3,68%.

El total pendent de cobrament "Resta ATM" per 170.639 miler
conceptes:
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Any 2016
(Milers d'euros)

TB

METRO

ATM Contracte de Refinancament i Sanejament Financer
(Sanejament deute 2014, 2015 i 2016)
ATM cobraments pendents 2016
Total Resta ATM

TOTAL

119.975

o

119.975

25.551

25.113

50.664

145.526

25.113

170.6391

Any 2015

TB

METRO

(Miters d'euros)

TOTAL

PENSIONS

Pensions segons CP anteriors, anys 2011-2012
Cobraments any 2011
Cobraments any 2012
Cobraments any 2015

25.644
-11.737
-9.843
-4.064

34.742
-18.025
-15.416
-1.301

o

o

315.516
18.835

o
o

315.516
18.835

334.351

o

334.3511

15.039
16.082
12.554
-4.412
-1.752
-2.697

o

o
o

15.039
16.082
12.554
-4.412
-1.752
-2.697

34.B14

o

34.814[

99.853
89.622
3.290
-4.298
-63.168

157.993
158.998
-149.937
-138.340

257.846
248.620
3.290
-154.235
-201.508

125.299

28.714

Total eensions

60.386
-29.762
-25.259
-5.366
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SANEJAMENT DEUTE CP 2009-2013

ATM Contracte de Refinancament i Sanejament Financer
ATM Aportació diferida 2017-2022
Total sanejament deute CP 2009-2013 (1)
INVERSIÓ TRENS L9 CP 2009-2010 i ANY 2011

Any 2009
Any 2010
Any 2011
Cobraments any 2011-2013
Cobraments any 2014
Cobraments any 2015
Total inversió trens L9 CP 2009-201 O i ª"l 2011

o
o
o

RESTAATM

Subvenció corrent any 2014 (sense renting}
Subvenció corrent any 2015 (sense renting)
Subwnció per comissió obertura
Cobramen1s any 2014
Cobraments any 2015
Total resta ATM
Total a cobrar

rTMB

154.013[
523.178

(1) lfll)ort ajustat. arrb les nec:essitats reals de l'any
2013 segons la líquidació de 1 ,-:
,
~

54

o

TB
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de 8arc:elona

Tram:ports de ean:elona, SA
-

Les subvencions corrents inclouen els interessos del sanejament financer calculats al tipus de
3,75%.

El total pendent de cobrament "Resta ATM" per 154.013 milers d'euros inclou els següents
conceptas:

Any 2015
(Milers d'euros)

METRO
A TM Contracte de Refinanyament i Sanejament Financer
(Sanejament deute 2014 i 2015)

117.123

o

117.123

8.176

28.714

36.890

125.299

28.714

ATM cobraments pendents 2015

Total Resta ATM

TOTAL

TB

7.4 • Classificació del deute per períodes

Els saldos comptables de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona,
SA a 31 de desembre de 2016 i 2015, expressats en milers d'euros i corresponents als
deutes per subvencions, es classifiquen a continuació en funció deis períodes i de les
Administracions Públiques que els assumeixen.
Any 2016

(Milers d'euros)

Llar9 Tennini

Curt Tennini

METRO

TB

Subtotal

METRO

TB

Subtotal

TOTAL

AOMINISTRACIONS PER CP
Pensions
ATM Contracte de Refinan~ment i Sanejament
(Sanejament deute 2009-2013)
ATM ~ortació diferida 2017-2022

o

o

o

o

o

o

23.600

291.916

o

291.916

315.516

3.139

o
o
o

3.139

15.696

o

15.696

18.835

o

o

o

119.975

o

119.975

119.975

25.551

25.113

50.664

o

50.664

o

1.927

31.020

o
o

o

1.927

31.020

32.947

o

458.607

537.937

23.600

ATM Contracte de Refinan~ment i Sanejament
(Sanejament deute 2014-2016)

ATM Cobrarrents pendents 2016
lnversió trens L9 2009-2011

Total a cobrar er TMB

54.2-17

TB

55

Any 2015
(Milers d'euros)

Curt Tennini
METRO

TB

Llar9 Tennini

Subtotal

METRO

TB

Subtotal

TOTAL

ADMINISTRAC(ONS PER CP

o
o

Pensions
ATM Contracte de Refinari~ament i Sanejament
(Sanejament deute 2009-2013)
ATM Aportaci6 diferida 2011.2022
ATM Contracte de Refinanyament i Sanejament
(S.anejament deute 2014*2015)
ATM Cobraments pendents 2015
lnversió trens L9 2009-2011

Total a cobrar per TMB

o

o

o
o
o
o

o

o

o

o

o

o
o

315.516

315.516

315.516

18.835

o
o

18.835

18.835

o

117.123

o

117.123

117.123

8.176 28.714
1.867
o

36.890

o

o

o

36.890

1.867

32.947

o

32.947

34.814

2a.1n

38.757

484.421

o

484.421

10.043

523.17SJ

7.5 • Altres deutes

A més de les obligacions derivades del finan~ment del deficit d'explotació, Transports de
Barcelona, SA manté relacions comercials amb l'Ajuntament de Barcelona i amb l'AMB
motivades per la prestació de serveis de transport a determinats coHectius i d'altres
operacions de petita quantia.

El deute deis exercicis 2016 i 2015 d'ambdues Entitats amb Transports de Barcelona, SA és
el següent, en milers d'euros:

Any2016
(Milers d'euros}

Subvencions especials
Tarifació Social 2012
Líriies 80-81-82-83

AMB

Total

o

3.000

3.000

o

152

o
o

152

-126

o

-126

26

3.000

3.0261

o

Comptes de trafic
lmpost sobre activitats económiques

Total

56
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Any 2015

(Milers d'euros)

Ajuntament

AMB

Total

o
o

3.000

3.000

o

o

o
o
o

117

3.000

Subvencions especials
Tarifació Social 2012
Línies 80-81-82-83
Comptes de trafic

117

lmpost sobre béns immobles

Total

117

o
3.1111

El deute de l'AMB per tarifació social a 31 de desembre de 2016, per import de 3.000 milers
d'euros ésa curt termini (3.000 milers d'euros a curt termini a 31 de desembre de 2015).

a) En data 29 de juliol de 2009 es va signar un contracte entre l'Entitat Metropolitana del
Transport (actualment AMB) i Transports de Barcelona, SA en el qual l'Entitat
Metropolitana del Transport (actualment AMB) va encarregar i encomanar a Transports
de Barcelona, SA la gestió i prestació deis serveis corresponents a les línies 80, 81, 82 i
83 a partir de 1'1 de gener de 2010 i que fins a 31 de desembre de 2009 havien estat
·prestats per Transports Lydia, SL.

b) En data 19 d'octubre de 2012 es va signar un conveni entre l'Area Metropolitana de
Barcelona i Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA on
s'establia el finan~ment de tarifació social per l'any 2012 per un import de 7.770 milers
d'euros, segons el previst en el Contracte Programa 2011-2012. De l'import total
compromés, l'AMB va liquidar per a l'any 2012 un import de 2. 770 milers d'euros,
restant un import pendent de liquidar de 5.000 milers d'euros.

e) En data 7 d'abríl de 2015 es va signar un conveni entre l'Area Metropolitana de
Barcelona i Ferr.ocarril Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA on

d'euros, que es va cobrar en la seva totalitat.

TB
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d) En data 27 d'octubre de 2016 s'ha signat un conveni entre l'Area Metropolitana de
Barcelona i Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA on
s'estableix el ~nan~ament de tarifació social per l'any 2016 per un import de 7.770
milers d'euros, que s'ha cobrat en la seva totalitat.

7.6 • Cobraments de Subvencions amb posterioritat al tancament de l'exercici

S'han rebut els següents imports, en milers d'euros, per al conjunt de les dues Societats:

DATAVALOR

ADMINISTRACIÓ

CONCEPTE

TOTAL

30/01/2017
31/01/2017
27/02/2017

Administracíons per CP
Administracions per CP

Subvenció 2016
Subvenció 2017

26.708

Administracions per CP

2.947

27/02/2017
27/02/2017

Administracions per CP
Administracions per CP
Administracions per CP

Subvenció 2015
Subvenció 2016
Subvenció 2017
Subvenció 2017

01/03/2017

Total

7.525
32.810
1.229
3.763
74.9821

NOTA 8 .. INSTRUMENTS FINANCERS

8.1 - Categories d'actius financers i passius financers

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers i passius financers, deis

Tran,ports de 8ar<efon~ SA

8.1.1 - Actius financers, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del Grup,
multigrup i associades

Any 2016
(Milers d'euros)

Categories

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

lnstruments
de Patñmoni

Valors
representatius
dedeutes

Actius a valor raonable amb carnñs en
perdues i guanys
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
- Valorat a valor raonable
- Valorats a cost

65

Total

65

Credits,
Total

derivats i

altres

41.844

41.844

4.703

4.703

o
65

o

46,547

46.6121

Any 2015
(Milers d'euros)

Categories

ACTlUS FINANCERS A LLARG TERMINI
lnstruments
de Patñmoni

varors
representatius
dedeutes

Actius a valor raonable amb carnñs en
perdues i guanys
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda
- Valorat a valor raonable
- Valorats a cost

65

Total

65

Credits,
derivats i
altres

Total

39.093

39.093

1.417

1.417

o
65

o

40.510

40.5751

Any 2016

(Mllers d'euros)

Categories

ACTlUS FINANCERS A CVRT TERMINI

lnstruments
de Patrfmonl

Préstecs i partides a cobrar

varors

Credits,

representatlus
de deutes

derivats 1

41.324

Derivats de cobertura

Total

attres
41.324

247

o

Total

TB

41.571
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Any2015
(Milers d'euros)

Categories

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

lnstruments
de Patrimoni

Valors
representatius
dedeutes

Préstecs i partides a cobrar
Derivats de cobertura

o

Total

o

Credits,
derivats i
altres

Total

40.059

40.059

o

o

40.059

40.0591

a) lnstruments de patrimoni

Transports de Barcelona, SA participa en les empreses i pels imports, en milers
d'euros, que es detallen a contínuació:

Any 2016
Data de
constitució

Capital
Social

Participació TB
lmeort

%

Promociones Bus, S.A

19-06-75

114

1

0,37

Ensitrans AEIE

01-08-91

44

4

10,00

Barcelona Regional, Agencia
Metropolitana de Desenvolupament
Urbanfstic i d'lnfraestructures, SA

24-12-93

1.532

60

3,92

65

TOTAL

Any2015
Data de

constitució

rm2ort

%

Promociones Bus, S.A

19-06-75.

114

1

0,37

Ensitrans AEIE

01-08-91

44

4

10,00

Barcelona Regional, Agencia
Metropolitana de Desenvolupament
Urbanístic i d'lnfraestructures, SA

24-12-93

60

3,92

65

TOTAL

60

Participació TB

Capital
Social

TB
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•

Promociones Bus, SA, domiciliada a Madrid, carrer Orense 20, és una societat
que tot i tenir un ampli objecte social, des de la seva constitució, la seva
activitat s'ha limitat al lloguer deis locals deis quals és propietaria a Madrid, a la
Federació Nacional Empresarial de Transporten Autobús (FENEBUS).

•

Ensitrans, Agrupació Europea d'lnterés Económic es va crear 1'1 d'agost de
1991. Esta formada per les empreses Metropolitano de Lisboa, Ferrocarril
Metropolita de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA, Sener-Técnica
Industrial y Naval, SA i Ferconsult-Consultoría, Estudios e Projectos de
Engenharia, SA. El seu objecte social és la prestaci6 de serveis d'estudi,
consultoria, projectes, assisténcia técnica, etc., als sistemas de transport.

•

Barcelona Regional, Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i
d'lnfraestructures, SA té com a objecte social la realització d'estudis i analisis
sobre

aspectes

urbanístics

i territorials,

i

la

projecció,

promoció,

desenvolupament, direcció, assessorament, execució i explotació de tot tipus
d'obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.

b) Altres actius financers a llarg tennini

L'epígraf d'altres actius financers a llarg termini del balan~ de situació adjunt inclou
els següents conceptes:

(Milers d'euros)

Sardo
31-12-2016

Préstecs al personal

Sardo
31-12-2015

Fiances i diposits
lmposicions a llarg termini

1.653
16.966
3.050
24.878

1.324
15.724
93
23.369

TOTAL

46.647

40.5101

Materialització de provisions

TB
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Préstecs al personal

Es relacionen seguidament amb les seves característiques de venciment
rendibilitat.

Any 2016

lmport

Tipus

Venciment

(Mifers d'euros)

Al personal

1.653

TOTAL

1.6531

1%-4,25%

En 3-6 anys

Any 2015

lmport

Tipus

Venciment

(Milers d'euros)
Al personal

1.324

TOTAL

1.3241

3%-4,25%

En 3-5 anys

Els préstecs concedits al personal principalment són per a la compra i l'adequació
d'habitatges, en virtut d'acords contractuals regulats per conveni coHectiu.

lmposicions a 1/arg termini i materia/ització de provisions

Les imposicions a llarg termini corresponen a la materialització en una cartera de
valors deis fons. de Contracte Programa rebuts per a finan~ar les despeses per
pensions que es meritin a partir de l'any 2013. En l'exercici 2016 s'ha aplicat un
import de 286 milers d'euros i 530 en 2015 per fer aportacions per contingencies de
risc (nota 14).

La materialització de provisions correspon a d'altres inversíons financeres a llarg
-termini.

62
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8.1.2- Passius financers

Any 2016
(Milei's d'euros)

Categories

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
Obligacions i
Deutes amb
Derivats
Total
altres valors
entitats de credit
i altres
negociables

Debits i partides a pagar

· 75.102

Passius a valor raonable amb canvis en
perdues i guanys
Total

76.102

o

3.204

78.306

41.844

41.844

46.048

120.1501

Any 2015
PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

(Milers d'euros)

Categories

Deutesamb
entitats de credit

Debits i partides a pagar

Obligacions i
altres valors
negociables

57.103

Passius a valor raor-.able amb canvis en
perdues i guanys
Oerivats de cobertura
Total

57.103

o

Derivats
i attres

Total

6.525

63.628

39.093

39.093

o

o

46.6-18

102.121,I

Any 2016
PASSIUS FJNANCERS A CURT TERMINl

(Milers d'euros)

Categories

Deutesamb
entitats de credit

Debits i partides a pagar

12.777

Derivats de cobertura

Total

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats

i altres

Total

45.197

57.974

31

31

46.228

TB
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Any 2015
PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI

(Milers d'euros)

Categories

Deutes amb
entitats de credit

Debits i partides a pagar

Obligacions i
altres valors
negociables

Derivats

13.589

Derivats de cobertura

Total

13.589

Total

i altres

o

31.762

45.351

1.343

1.343

33.105

46.6941

a) Passius financers a llarg tennini

Corresponen als següents conceptes, en milers d'euros:

Any_ 2016

Anr 201s

a) Pla de Pensions aportacions futures a llarg termini (nota 8.1.1.b)

28.005

27.859

b) leasing

75.102

57.103

e) Altres deutes (materialització de provisions} (nota 8.1.1.b)

16.966

15.724

d) Oeutes a llarg termini transformables en subvencions

51

2.033

e) Fiances i diposits rebuts

26

2

120.160

~02.12~1

(Milers d'euros)

Total

Préstecs amb Entitats de Credit

A 31 de desembre de 2016 la Societat mantenia formalilzades pólisses de crédit
amb venciment 2017 amb un límit de 22.500 milers d'euros, i sense cap import
disposat. A 31 de desembre de 2015 aquest lfmit era de 22.500 milers d'euros i

sense cap import disposat.

s relacionen a

64
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Any 2016

Venciments
Total

2018

2019

2020

2021

2022

Resta

Contractas any 2005

399

358

41

o

o

o

Contractes any 2007

406

373

33

o
o

o

o

Contractes any 2008

9.793

3.874

2.943

2.208

768

o
o

o

Contractes any 201 o

10.409

1.903

1.945

1.987

2.031

2.074

469

Contractes any 2011

10.843

1.534

1.583

1.633

1.685

1.739

2.669

co·ntractes any 2013

3.787

753

404

397

427

460

1.346

Contractes any 2015

12.789

1.328

1.349

1.371

1.394

1.416

5.931

Contractes any 2016

26.676

2.295

2.325

2.356

2.387

2.418

14.895

Total

i1'S.1ll2

12.418

-..:,

am

l'.8!892

8.107

2S.3101

2021

Resta

(Milers d'euros)

Any 2015

Venciments
Total

2017

2018

2019

2020

Contractes any 2005

931

533

358

40

o

o

o

Contractes any 2007

870

464

373

33

o

o

Contractes any 2008

13.878

3.841

3.928

3.025

2.317

767

o
o

Contractes any 2010

12.271

1.862

1.903

1.944

1.987

2.031

2.544

Contractes any 2011

12.330

1.487

1.534º

1.583

1.633

1.685

4.408

Contractes any 2013

4.491

704

753

404

397

427

1.806

Contractes any 2015

12.332

1.173

1.192

1.212

1.231

1.252

6.272

Total

57.103

10.064

10.041

8.241

7.565

6.162

15.0301

(Milers d'euros)

Aquestes operacions estan associades a l'adquisici6 d'autobusos.

Als anys 2016 i 2015 s'han signat diversos contractes segons els següents quadres:
Any2016
(Milers d'euros)

Nº unitats
autobusos entrats

.Nº unitats
Data contracte
10-05-2016

- : ••. ' ·.# ~-

25-iJ&-2.016

TOTAL.>

d'autobusos

lmports contractes

35
43

14.935

78

30.643

15.708

TB
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Any 2015
(Milers d•euros)

Data contracte

Nº unitats

Nº unitats

d'autobusos

autobusos entrats

04-05-2015
08-05-2015
TOTAL

lmports contractes

15

15

6.845

28

22

9.475

43

37

16.3201

b) Deutes no comercials a curt termini

Corresponen als segOents conceptes, en milers d'euros:

Deutes amb Entitats de Credit

(Milers d'euros}

Any 2016

Any 2015

Per prestecs bancaris

o

o

Per interessos meritats pendents de pagament

o

o

Totar

o

ol

Deutes amb Creditors peran-endament financer

Any 2016

Any 2015

Deute per leasing

12.602

13.420

lnteressos leasing

175

169

12.m

13.5891

(Milers d'euros)

Total

66

TB
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A/tres passius financers

(Milers d'euros)

Any 2016

Any 2015

3.857

3.159

217

237

16.287

2.063

3.063

3.063

Provei"dors d'immobilitz.at
Fiances i diposits
Deutes transformables en subvencions, donacions i llegats (nota 7)
Altres deutes

Total

8.5221

23.424

Remuneracions pendents de pagament

(Milers d'euros}
Periodificació de les gratificacions extraordinaries
Sous i salaris pendents de pagament
Periodificació d'incidencies de nomines
Retencions al personal i altres

Total

Any 2016

Any 2015

8.870

8.708

-28

-21

o

1.318

829

227

9.871

10.2321

La resta de debits i crédits a pagar a curt termini corresponen a prove'idors, creditors
varis i empreses del Grup i associades.

8.2 ~ Actius financers i passius financers valorats a valor raonable amb canvis en el
compte de perdues i guanys

S'han inclos a la categoria d'altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de

Tr.uuporu de B.aroelona, SA

desembre 2016, 23.369 milers d'euros a 31 de desembre de 2015) i la materialització de
provisions (amb un valor comptable de 16.966 milers d'euros a 31 de desembre de 2016,

15.724 milers d'euros a 31 de desembre de 2015).

Per ambdós conceptes també s'han classificat com a d'altres passius financers a valor
raonable amb canvis a perdues i guanys els passius associats per un import equivalent.

Per a tots els actius financers classificats en aquesta categoria, la variació en el valor
raonable ha estat equivalent a la variació en el valor raonable deis passius financers
associats i per tant també designats en aquesta categoría.

8.3 - Classificació per venciments

Els venciments previstos de les diferents partides d'actius i passius financers que tenen un
venciment determinable i que integren el balang al tancament de l'exercici, es detallen en
cadascuna de les notes d'aquesta memoria descriptives d'aquests instruments financers.

Els moviments deis exercicis, per a cada classe d'actius financers, deis e
representatius de les pérdues per deteriorament originades pel risc de eré
continuació:

Any2016

Credits, derivats i

(Milers d'euros)

altres

Pérdues per deteñorament a l'inici de l'exercici 2016

Dotacions
Aplicacions
Perdues per deteñorament al final de l'exercici 2016

68
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4.375

Total
4.375

o

o

-2.429

-2.429

1.946

1.9481

Tr.ainsports de Sar,;ielona.,. SA

Any 2015
Credits, derivats i
altres

(Milers d'euros)

Perdues per deteriorament a l'inici de l'exercici 2015
Dotacions
Aplícacions

Perdues per deteriorament al final de l'exercici 2015

Total

6.032

6.032

6
-1.663

-1.663

4.375

4.3751

6

En l'exercici s'ha procedit a donar de baixa definitiva aquelles correccions pera les quals no
existeixen expectatives de recuperar més efectiu.

8.5 - lnformació relacionada amb el compte de pérdues i guanys i el patrimoni net

Any 2016
ACTIUS FINANCERS

Perdues (-) o
guanys nets
(+)

(Milers d'euros)

lngressos financers
per aplicació del
tipus d'interes
efectiu

o

Actius a valor raonable amb carwis en perdues i guanys
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per a la venda

o
o

34

2.000

o

Total

2.000

341

Any 2015
ACTIUS FINANCERS
Perdues (-) o
guanys nets
(+)

(Milers d'euros)

Actius a valor raonable amb canvis en perdues i guanys
Préstecs í partidas a cobrar
Actius dispónibles per a la venda
Total

o
o

lngressos financers

per aplicació del
tipus d'interes

efectiu

o
43

o
43
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Any 2016

PASSIUS FINANCERS
Perdues (-) o
guanys nets
(+)

(Milers d'euros)

Despeses financeres
per aplicació del
tipus d'interes
efectiu

o
o

-1.129

Derivals de cobertura (nota 8.6.2)

504

o

Total

504

-1.12sl

Passius a valor raonable amb canvis en perdues í guanys
Debíts i partidas a pagar

o

Any 2015
PASSlUS FINANCERS

Perdues (-) o
guanys nets
(+)

(Milers d'euros)

Despeses financeres
per aplicació del·
tipus d'interes
efectiu

o

o
o

-1.233

Derívats de cobertura (nota 8.6.2)

-1 .746

o

Total

-1.746

Passius a valor raonable amb canvis en p~rdues i guanys
Debits i partides a pagar

-1.2331

8.6 - Comptabilitat de cobertures

8.6.1 - Cobertures de fluxos d'efectiu

Coberlures de tipus d'interes

Entre els dies 23 i 28 de marg de 2011 es van contractar 26 swaps sobre l'Euribor 6 mesos
per cobrir els corresponents leasings per un import total de 59.189 milers d'euros de nominal

swaps.
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Cobertures de gasoil

Els dies 30 d'abril, 5 de juny i 6 de juliol de 2015 es van tancar 3 cobert.ures de gasoil
instrumentades en 3 swaps sobre l'índex ULSD NWE. Es van contractar 2 swaps amb Natixis
i un amb Caixabank. Aquest fndex és el que té major correlació amb els preus pagats per la
Societat per compra de g~soil.

Entre els 3 swaps es plantejava cobrir, aproximadament, el 50% del consum previst durant el
període maig 2015 - desembre 2016. Tots tres han venc;ut el 31 de desembre de 2016,
encara que la liquidació de desembre s'ha pagat el 5 de gener de 2017.

El passat 1 d'agost de 2016 es va contractar un swap amb inici diferit a 1'1 dé gener de 2017
amb el que es cobreix, aproximadament, el 20% del consum de gasoil previst per l'any 2017.

El valor raonable de les cobertures de gasoil a 31 de desembre de 2016 és:

Any 2016
{Milers d'euros)

Passius

Actius

Cobertures de valor raonable
Cobertures de fluxos d'efectiu
Cobertura inversió neta de negocis a l'estranger

31

247

Total

e·) Els irrports en positiu/negatiu són irrports a favor/en contra de Transports de Barcelona, SA.

8.6.2 - lngressos i despeses a patrimoni net

En el decurs de l'exercici 2016 s'han registrat a patrimoni net variacions de valor de derivats
de cobertura de flµxos d'efectiu per un import total positiu de 504_.Jnile$.S.. d'euros (l'any 2015
,L'\\VTS DI

va ser negaliu per 1.746 milers d'euros) i •'han efectual!

, ,e despesa de
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patrimoni net al compte de perdues i guanys per un import total de 1.055 milers d'euros (l'any
2015 es van transferir despeses per 658 milers d'euros).

8.7 - Valor raonable

El valor raonable deis instruments financers que cotitzen en mercats actius es basa en els
preus de mercat a la data de tancament.

Per als instruments financers no negociats en un mercat actiu la Societat utilitza el descompte
de fluxos de caixa esperats, i es basa en les condicions del mercat tant de comptat com de
futurs a la data de tancament de l'exercici.

Per als préstecs a cobrar i a pagar a tipus variable, s'ha estimat que el valor raonab!e
coincideix amb l'import pel que estan enregistrats. T ambé s'ha efectuat aquesta mateixa
esti~acíó per als que estan formali1zats a tipus fix, sempre que aquest s'aproximi al de mercat
a la data de tancament de l'exercici.

En la nota 8.1.1 es descriuen els instruments de patrimoni no coti1zats classificats com a
actius disponibles per a la venda i que s'han valorat a cost, ates que no ha estat possible
determinar de forma fiable el seu valor raonable com a conseqüencia de la tipologia de les
participácions de capital incloses en aquesta partida.

Ateses les consideracions anteriors i que et valor raonable deis diferents instruments
financers ja s'ha anat detallant en els apartats corresponents a cada tipus d'actiu i passiu
només cal informar que no es manté cap instrument financer amb un valor raonable
significativament diferent al seu valor comptable.
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8.8 - Empreses del Grup, multigrup i associades

Empreses del Grup i associades

Al tancament deis exercicis 2016 i 2015 les empreses del Grup i associades a Transports de
Barcelona, SA presentaven els següents valors comptables:

Anr 201s

(Milers d'euros)

Transports Ciutat Comtal, SA

5.002
301

161
5.002
301

Total

5.484

S.4641

Transports Metropolitans de Barcelona, SL
Projectes i Serveis de Mobilítat, SA

•

Any_ 2015

161

Transports Metropolitans de Barcelona, SL

En data 6 d'octubre de 2004 es va constituir la societat "Transports Metropolitans de
Barcelona, SL" en la que Transports de Barcelona, SA hi participa amb 155 accions
numerades de la 1 a la 155 per un valor nominal de 1.550 euros, la qual cosa representa
una participació del 50%, essent el capital social de la mateixa de 3.100 euros. Té el seu
domicili social a la ciutat de Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca,
i constitueix el seu objecte social, entre d'altres, la gestió de serveis de transport públic
per a persones, així com l'administració deis béns que els integrin o estiguin afectes. En
data 4 de maig de 2015 es va efectuar una ampliació de capital de 320 milers d'euros en
ta que Transports de Barcelona, SA subscriu 160.000 noves accions, numerades de la
311 a la 16.310 tots dos inclosos, amb la qual cosa la participació de Transports de
Barcelona, SA en aquesta societat és de 161.550 euros. representant un 50% del total. El
capital esta totalment desemborsat. En data 1 de juliol de 2015 aquesta societat va

milers d'euros i un benefici de f'exercici 2016 de 263 miler
milers d'euros).
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Tn11nsports de Si ratona, SA

•

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

En data 6 d'octubre de 2004 es va constituir la societat UTeleferic de Montju"ic, SL" en la
que Transports de Barcelona, SA hi va participar amb 155 accions numerades de la 1 a la
155 per un valor nominal de 1.550 euros, la qual cosa representa una participació del
50%, essent el capital social de la mateixa de 3.100 euros. Té el seu domicili social a
Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, i constitueix el seu objecte
social el projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de
serveis i modes de transport públic o d'altres fonnes de mobilitat de persones i
equipatges, amb caracter o finalitat de lleure, turística o cultural. En data 28 d'abril de
2005 "Teleféric de Montju'ic, SL" es converteix en Societat Anónima efectuant una
ampliació de capital de 7.000.000 d'euros en la que Transports de Barcelona, SA subscriu
450.000 noves accions numerades de la 311 a la 450.310 tots dos inclosos, que
representen un capital de 4.500.000 euros desemborsat en un 25% del seu valor. En data
15 de gener de 2007 es procedeix a efectuar el desemborsament pendent del 75%. En
data 30 de maro de 2007 es va efectuar una nova ampliació de capital de 3.000.000
d'euros en la que Transports de Barcelona, SA subscriu 50.000 noves accions,
numerades de la 950.311 a la 1.000.310 tots dos inclosos, amb la qual cosa la
participació de Transports de Barcelona, SA en aquesta societat és de 5.001.550 euros,
representant un 50% del total. El capital esta totalment desemborsat. En data 16 de maig
de 2007 aquesta societat va comen9ar a prestar servei. En el balan9 tancat a 31-12-2016,
els fons propis totals són 48.461 milers d'euros (42.895 milers d'euros a l'exercici 2015},
amb un capital social de 10.003 milers d'euros i un benefici de l'exercici 2016 de 5.566
milers d'euros (l'any 2015 va ser de 4.920 milers d'euros). El 14 d'octubre de 2008 es va
procedir a canviar la raó social d'aquesta societat, passant a ser "Projectes í Serveis de
Mobilitat, SA".

Durant els exercicis 2016 i 2015 Transports de Barcelon

......-.!I!-...

d'aquesta societat.
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Cal esmentar que la resta d'accions d'aquestes dues societats del Grup pertanyen a
Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA.

•

Transports Ciutat Comtal, SA

En data 14 de mar~ de 1991 es va constituir la societat "Transports Ciutat Comtal, SA" a
parts iguals per Transports de Barcelona, SA, Transportes Urbanos de Zaragoza, SA i
Martí & Renom, SA amb domicili social a Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 123, amb
l'objecte social de realitzar l'explotació i administració de qualsevol activitat relacionada
directament amb els transports públics o privats.

En el bálang tancat a 30-11-2015, els fons propis totals són de 16.053 milers d'euros
respecte els 15.349 milers d'euros de l'exercici anterior, amb un capital social de 902
milers d'euros del qual el 33,33% pertany a Transports de Barcelona, SA i un resultat de
l'exercici de 1.304 milers d'euros (respecte els 2.017 milers d'euros de l'exercici anterior).
El total d'actius és de 28.194 milers d'euros (respecte els 29.224 milers d'euros de
l'exercici anterior) i el total de passius és de 12.113 milers d'euros (respecte els 13.837
milers d'euros de l'exercici anterior). En el compte de perdues i guanys de l'exercici
tancat a 30·11-2015 hi figuren uns ingressos totals per import de 38.846 milers d'euros
(respecte els 38.326 m!lers d'euros de l'exercici anterior). A l'exercici 2016, Transports de
Barcelona, SA ha cobrat dividends de Transports Ciutat Comtal, SA per import de 2.000
milers d'euros a compte de reserves (200 milers d'euros a l'exercici 2015). Les seves
accions no cotitzen a Borsa.

Maqnituds deis Comptes Anuals Cohsolidats del Grup TMB

A continuació,es detallen les principals magnituds deis Comptes Anuals Consolidats del Grup
TMB deis exercicis 2016 i 2015:
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(Milers d'euros)

BALAN(; DE SITUACIÓ
ACTIU

Actiu no corrent
Actiu corrent
Total Actiu

Any 2016

An'f._ 2015

1.093.936
214.533

1.092.971
152.349

1.308.469

1.245.320

353.258
701.838
253.373

377.534
695.532
172.254

PATRIMONI NET f PASSIU

Patrimoni Net
Passiu no corrent
Passiu corrent

Total Passiu

1.308.469

1.246.320!

790.835
-770.439
-16.429
435

740.443
-717.629
-18.232
672

4.402

5.2641

COMPTE DE PERDUES I GUANYS

lngressos
Despeses d'explotació
Despeses financeres

Particip.en beneficis soc.posades en equivalencia
RESULTAT ABANS IMPOSTOS

lmpost sobre societats

Resultat Consolidat de l'Exercici

-124

4

4.278

5.258!

8.9 - lnformació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments financers

8.9.1 - lnformació qualitativa

Les activitats de la Societat estan exposades a diversos riscos financers: risc de mercat (que
inclou els risc de tipus de canvi, risc del tipus d'interés i risc de preus}, risc de crédit (redun
atesa l'activitat de la Societat} i risc de liquiditat. El programa de gestió del risc global de la
Societat es centra en la incertesa deis mercats financers i tracia de minimitzar els efectes
potencials adversos sobre la seva posició financera.

La gestio del risc esta controlada pels servei& económic financers de la Societat que

La Societat utilitza derívats per cobrir part deis riscos financers.
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Tenint en cor'npte que la major part de l'endeutament de la Societat estava referenciada a
tipus d'interes variable, i donat que totes les entitats financeres creien que a principis de 2011
ens trobavem en una situació de mínims histories de tipus d'interés, es va decidir tancar entre
el 23 i 28 de mar~ de 2011 un total de 26 swaps de tipus d'interés per un període de 4 anys.
Es va prendre coma punt de partida l'import corresponent al 50% de l'endeutament variable a
31-12-2010 i es van seleccionar 26 operacions de leasing que sumaven aquest import.

Des de la seva contractació, els swaps han tingut liquidacions negatives ja que el tipus
Euribor a 6 mesos s'ha mantingut per sota deis nivells de swap.

Les cobertures van ser del tot efectives ja que els seus fluxos estaven relacionats amb els
pagaments d'interessos deis leasings als que estan associats.

Tres deis swaps van vencer durant el 2014 i dos ho van fer al 2013 coincidínt amb el
venciment del leasing pero la majoria de swaps van vencer durant l'any 2015, per tant, la
So.cietat esta exposada al risc de tipus d'interés i majoritariament a l'Euribor 6 mesos.

El fet que la despasa de gasoil sigui una partida important en el compte de pérdues i guanys
de la Societat va provocar que es contractessin, entre abril i juliol de 2015, 3 swaps pera
cobrir les oscil·lacions del preu del gasoil durant el període maig 2015 - desembre 2016.
Aquests swaps han ven~ut el 31 de desembre de 2016.

A l'agost de 2016 es va contractar un nou swap pera cobrir les variacions del preu del gasoil
durant l'any 2017.

Els swaps es básaven en l'evolució del preu de l'índex ULSD NWE 10 ppm. Aquest índex és
el que té una correlació més alta, al voltant del 98%, amb els preus pagats a les subhastes
setmanals que Transports de Barcelona, SA fa per a la compra de gasoil.
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Les cobertures contractades al 2015 cobrien un 50%, aproximadament, del consum previst i
la cobertura tancada al 2016 en cobreix un 20%. Totes les cobertures es contracten en
Eur/Tm per tal d'evitar el risc de canvi ja que l'índex cotitza en dólars americans.

lnformació sobre el LEI (Legal Entity ldentifier)

La "European Market lnfrastructure Regulation" (EMIR) és una normativa aprovada pef
Parlamen\ Europeu i pel Consell Europeu de data 4 de juliol de 2012. Té com objectiu
incrementar l'estabilitat i la transparencia deis mercats derivats en la UE establint una serie de
requisits operacionals que afecten a les contrapartides deis contractes de derivats, sempre i
quan siguin entitats residents a la UE.

Entre els objectius destaquen:

La necessitat que les parts implicades en una operació facin una conciliació de les
carteres amb la periodicitat que marca la normativa.
La comunicació de les operacions a un Registrador operacional a partir del 12 de febrer
de 2014.

Per facilitar la comunicació de les operacions a aquest registre, és necessari i imprescindible
que les parts tinguin un identificador d'Entitat Legal (LEI-Legal Entity ldentifier), és un codi
únic que identifica cada contrapartida i que serveix per poder fer la comunicació. En el cas
d'Espanya, el prove·1dor del LEI és el Registre Mercantil.

És practica habitual en el mercat financer, delegar la comunicació de les operacions a les
entitats financeres implicades, tal i com esta fent Transports de Barcelona, SA

Transports de Barcelona, SA va fer la sol·licitud el 3 de febrer i
facilitar el 14 de febrer de 2014.
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Aquest identificador s'ha de renovar anualment davant del registre Mercantil, tramit que la
Societat compleix periódicament.

8.9.2 - lnfonnació quantitativa

En els apartats anteriors ja s'ha detallat la informació quantitativa relativa als instruments
financers més significatius de la Societat.

En relació als derivats, els valors raonables per als anys 2016 i 201S·s6n els següents:

Any 2016
(Milers d'euros)
Subjacent a 31-12-2016

Valoració a 31-12-2016 (*)

-31
-8

4.200tm
1.800tm
2.880tm

Swaps gasoil Natixis 2015
Swaps gasoil Caixabank 2015
Swaps gasoil Caixabank 2016

255

Total
(*) Els imports en posítiu/negatíu són imports a favor/en contra de Transports de Barcelona, SA

Any 2015
(Milers d'euros)
Subjacent a 31-12-2015

Swaps gasoil Natixis

4.200tm

Swap gasoil Caixabari<

1.800 tm

varoració a 31-12-2015 (*)

-936
-407

-1.3431

Total
(*) Els imports en positiu/negatiu són imports a favor/en contra de Transports de Barcelona, SA

..• "
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8.1 O - Fons propis

Durant els exercicis 2016 i 2015, les partides que composen els fons propis no han presentat
cap variació:

Any 2016
(Milers d'euros)

Capítal subscrit
Reserva legal
Reserva revalorització

Saldo
01-01-2016

Aplicació
Resultat

Resultat

Saldo

2014

31-12-2016

o

o
o

o

Altres reserves

8.415
1.683
15.962
101.924

o
o

o
o

8.415
1.683
15.962
101.924

Total

127.984

o

o

127.9841

Any 2015
(Milers d'euros)

Capital subscrit
Reserva legal
Reserva revalorització
Altres reserves
Resultats <1e l'exercici
Total

Saldo

Aplicació

Resultat

Saldo

01-01-2015

Resultat

2015

31-12-2015

8.415
1.683
15.962
101.924

o
o
o
o

o
127.984

o
o

8.415
1.683
15.962
101.924

o

o
o
o

o

o

127.9841

o

a) lnformació sobre la partida "Capital"

En data 7 de juny de 2001 la Junta General Ordinaria de Transports de Barcelona, SA,
d'acord amb l'article 144 de la Llei de Societats Anónimas, acorda redenominar el capital
social en euros.

accions
nominatives completament alliberades.
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Les accions estan distribuYdes en tres series: Serie A) de cinquanta-set mil dues-centes
accions d'un euro i cinquanta céntims cadascuna; Serie B) de cent setanta-una mil quatrecentes accions de tres euros i un céntim cadascuna; i Serie C) de tretze mil accions de
sis-cents un euros i un céntim cadascuna.

b) Titularitat de les acctons

Correspohen en la seva totalitat a l'AMB (abans EMT), en virtut deis següents acords:

El día 9 d'octubre de 1990 es va signar entre l'Administració General de l'Estat,
l'Ajuntament de Barcelona i l'EMT, el Contracte Programa per al finan9ament de les
Empreses Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA, en el
període 1990-1993.

En el marc deis acords continguts a l'esmentat document es preveía la possibilitat de
transferencia de les accions d'ambdues Empreses a l'EMT per part del seu propietari,
l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta possibilitat es va materialitzar per acord del Plenari de l'Ajuntament de Barcelona
de data 30 de novembre de 1990, continuació d'un altre anterior de data 7 de gener de

1987.

D'altra banda, el Consell Metropolita de l'EMT en data 29 de novembre de 1990 va
assumir la titularitat de les accions de les societats Transports de Barcelona, SA i
Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

Com a conseqüéncia de tot aixó, el 15 d'abril de 1991 es va signar el conveni entre
l'Ajuntame1;1t de Bar.~elona í l'EMT, pel qual es va formalitzar l'acta de transferencia de les
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En data 21 de juliol de 2011 es va constituir l'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), en
virtut de la Llei 31/2010 del 3 d'agost, aprovada per unanimitat pe! Parlament de
Catalunya, i en la mateixa data el Consell Metropolita de l'Area Metropolitana de
Barcelona va adoptar l'adscripció a l'AMB de les societats mercantils de capital
íntegrament públic Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona SA.
L'AMB succeeix a l'EMT en la titularitat de les accions de les socíetats mercantils en que
aquesta participava d'acord amb l'esmentada llei.

No hi ha contractes amb !'accionista únic, excepte aquells que puguin derivar-se de la
propia activitat i que s'esmenten en aquesta memoria.

e} Reserva Legal

L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capitals estableix que les societats
destinaran el 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta abasti,
almenys, el 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat,
només podra destinar-se a la compensació de pérdues en el cas de que no existeixin
altres reserves disponibles suficients per aquesta fi, o a augmentar el capital social en la
part que excedeix del 10% del capital ja augmentat, i només sera disponible pels
accionistes en cas de liquidació de la Societat.

El saldo de la reserva legal a 31 de desembre de 2016 representa el 20% de la xifra del
capital social.
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NOTA 9 - MONEDA ESTRANGERA

9.1 - Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions efectuades en moneda estrangera durant els exercicis 2016 i 2015, són les
següents:

Any2016
CLASSIFICACIÓ PER MONEDES

Lliura esterlina

.

Serveis rebuts

Euro

27.500

35.413

27.500

36.413

Lliura esterlina

Euro

Serveis rebuts

25.500

35.888

TOTAL

26.500

36.888

TOTAL

Any 2015
CLASSIFICACIÓ PER MONEDES

, • .. ¡.. ,~

.

.:,:
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NOTA 10 - SITUACIÓ FISCAL

10.1 - lnformació de caracter fiscal

La Societat té oberts d'inspecció tots els exercicis no prescrits i per als tributs i cotilzacions
socials als quals esta sotmesa. D'acord amb la normativa legal aplicable, les autoliquidacions
no poden considerar-se definitives fins que no hagin estat comprovades per la inspecció
tributaria o laboral o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys establert pera
tots els tributs i cotitzacions socials. En cap cas s'ha produn l'efecte d'interrupció del termini
de prescripció.

Poden existir interpretacions o criteris en materia tributaria no compartits per la inspecció
fiscal. En opinió de la Direcció de la Societat, si es produissin les circumstancies anteriors en
la revisió deis exercicis oberts a la inspecció, els passius contingents que podrien originar-se
no serien d'import significatiu. Tanmateix, la Societat presenta toles les seves declaracions
acomplint estrictament les seves obligacions fiscals tant formals com materials.

10.2 • Hisenda Pública. Comptes deutors i creditors

A 31 de desembre de 2016 i 2015 els saldos que composen els epígrafs deutors i creditors
d'Administracions Públiques són els següents:
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(Milers d'euros)

Any_ 2015

Any_ 2016
Deutors

Administracions Públiques deutores
Per IVA
Per IVA criteri de caixa
Per IVA suportat europeu
Per lmpost sobre Societats
Seguretat social, devolució quotes
Ministeri d'lnd.i Energia

Deutors

2.714
7
1
345
367

2 .239

o

o

Administracions Públiques creditores
Per IRPF (Retencions mes de desembre)
Per Seguretat Social (Quotes mes de desembre}
Altres organismes

3.434

Total

Creditors

Creditors

o
1
297
14

3.957
4.504

3.535
4.386

480

o

8.941

2.551

7.921 1

Dins l'epígraf Administracions Públiques Deutores, s'inclouen els següents conceptes
situacions:

a) Retencions a compte de l'lmpost sobre Societats de l'exercici 2016 i liquidació de

l'lmpost sobre Societats de l'exercici 2015 pendents de devolució per 345 milers
d'euros i 216 mílers d'euros respectivament.

b) Amb data efecte 1 d'abril de 2012, la Societat va quedar inscrita al Registro de
Devolución Mensual de l'IVA de l'AEAT (REDEME). En data 31 de desembre de
2016, el deute per IVA pendent de cobrar és de 2.714 milers d'euros, deis quals 782
milers d'euros corresponen a la liquidació del mes d'octubre, 291 milers d'euros
corresponen a la liquidació del mes de novembre de 2016 i 1.641 milers d'euros a la
liquidació del mes de desembre de 2016. En data 4 de gener de 2017 s'han cobrat
782 milers d'euros corresponents a la liquidació de l'IVA d'octubre de 2016 i en data
_. 7 de febrer de 2017 s'han cobrat 291 milers d'euros corresponents al mes de
novémbre de 2016.
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e) A l'any 2014 díns la partida "Ministeri d'lndústria i Energía", s'inclora una subvenció
atorgada i pendent de cobrar del "Instituto para la diversificación y ahorro de la
energia" (IDAE). El passat any 2015 la Societat va rebre la revocació d'aquesta
subvenció. (veure nota 15.1).

10.3 - lmpost sobre Beneficis

a) Les bases imposables deis exercicis 2016 i 2015 tenen el següent detall:

{Milers d'euros)
Resultat comptable de l'exercici
Diferencia positiva permanent
Diferencia negativa temporania
lmpost sobre Societats
Base lmposabre previa
Compensacíó Bases lmposables negatives
d'exercicis anteriors (25%)
Base lmposable

Any 2016

Any_ 2015

o

o

75
-1.887

104
-1.887

o

o

-1.812

-1.783

o

o

-1.812

-1 .7831

o

o

Deduccions

o
o

o
o

Quota líguida positiva

o

ol

Quota íntegra (25%/28%)
Bonificació (99%)

La diferencia negativa temporimia correspon al 10% de la reversió del 30% de l'import
de les despeses d'amortització comptable deis anys 2013 i 2014 que no eren fiscalment
dedulbles.

b) Deduccions

A continuació es relacionen les deduccions pendents d'ímpu
durant els 15 anys següents a l'exercici en que s'originen:
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(Milers d'euros)
Concepte

Exercici
d'origen

lnversions pera medí ambient

rmport pendent
d'imputar

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Creació ocupació minusvalids

Contribucions a Plans de Pensions

Donacions a entitats sense anim de lucre

Despeses de formació professional

938
11

446
170
31
20

24
7

2008
2009
2010
2011
2013

81
69
83

2007
2008
2009
2010

156

2010
2014
2015

131
43

2009
2010

19

62
9

110
68

35

36
8

2.5571

TOTAL

10.4 -Altres aspectes fiscals

lnteressos en la devo/ució deis imports de la prorrata de l'IVA

En data 27 de novembre de 2007 la Societat va presentar davant !'Agencia Tributaria,
reclamació peral calcul deis interessos en la devolució deis imports de la prorrata de l'IVA
degut a les diferencies de criteri en la data d'inici del seu meritació. En data 26 de mary de
2008 la Societat va rebre acord desestimatori i en data 3 d'abril de 2008 la Societat va

,..

.

va presentar tecurs conte~ciós-administratiu
davant la S
.,
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de la Audiencia Nacional. En data 27 d'octubre de 2011 la Societat va rebre la comunicació
de la sentencia de la Audiencia Nacional, desestimant el recurs. En data 28 d'octubre de
2011, la Societat va presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. En data 27 de
setembre de 2012, el Tribunal Suprem va resoldre que admetia parcialment el recurs de
cassació contra la sentencia de la Audiencia Nacional perla quantitat de l'any 2001, ésa dir,
162 milers d'euros. En data 3 de juliol de 2013 la Societat va rebre resolució favorable del
Tribunal Suprem, reconeixent coma "dies a quo" peral calcul deis interessos corresponents
el día 30 de gener de 2002. En data 3 de mary de 2014, la Societat va rebre 233 milers
d'euros com a liquidació final d'interessos per part de l'AEAT. Es va fer una petíció a la
Audiencia Nacional soHicitant el calcul d'interessos des de la data de la notificació de la
sentencia del Tribunal Suprem fins a la data de compliment efectiu, que va ser denegada el
28 de gener de 2015.

lmpost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs

Aquest impost, cedit a les Comunitats Autónomes, no és conforme a la legislació comunitaria,
segons dictamen motivat de la Comissió Europea de data 6 de maig de 2008, per la qual
cosa des de l'any 2009, la Societat ha anat presentant diversas soHicituds de devolució
d'ingressos indeguts pel període abril 2005 a desembre 2012, juntament amb els interessos
de demora corresponents, en concepte d'impost sobre vendes minoristes de determinats
hidrocarburs i ha anat rebent diverses sentencies desestimant les soHicituds, tal com s'indica
en els següents quadres:
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Període

lmport

Presentació

Resposta

Presentació

Resolucl6

AEAT

AEAT

TEARC

TEARC

Ablil 2005-Juny 2009

4.565

10/07/2009

04/04/2011
Resotució
desestimatótia

18/04/2011

14/12/2012
Senténcia
desestímatória

Julio! 2009-Setembre 2010

1.275

14/12/2010

04/04/2011
Resolució
des estimatoria

18/04/2011

14/12/2012
Senténcia
desestimatoria

Octubre 2010-Deserrbre 2010

288

30/1212011

16/04/2012
Resotució
desestimatória

08/05/2012

13/04/2013
Resolució
desestimatória

Gener 2011-Desembre 2011

973

28/12/2012

26/03/2013
Resolució
desestimatória

24/04/2013

Presentacló
TEARC

Presentació
TEAC

23/05/2013

16/12/2014(·)

(') Prévía pelició del TEARC, la Socielat presenta escrit d'aHegacions de l'any 2011 i ategeix tot et període abril 2005-desembre 2012.

Període

lmport

Presentació

AEAT

Abril 2005-Desembre 2011

7.101

11/07/2013

Gener 2012-Desembre 2012

1.160

11/07/2013

Resposta
AEAT
22/11/2013
Resolució
desestimatória
22/11/2013
Resolució

Presentació
TEARC
18/12/2013

18/12/2013

desestimatória

El motiu de la nova reclamació conjunta que es va presentar a l'AEAT 1'11 de julio! de 2013 es
basava en la possible reclamació patrimonial de l'Estat davant d'una probable sentencia del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que decfarés la nul-litat d'aquest impost, com va
succeir realment el 27 de febrer de 2014.

En data 27 de febrer de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unió Europea va dictaminar que
l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) era contrari a la
directiva 92112 de la Unió Europea sobre els impostos especiaIs. A més a més, aquesta
sentencia assenyalava expressament que "no es por admetre que la Generalitat de Catalunya

i el Govem EspanyoJ hagín actual de bona fe en mantenir /'IVMDH en vigor durant un període
de més de 10 anys". Així mateix, e.xplícitament s'indicava que "no procedeíx limitar en el

possibles rec_lamacions.

•
'
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Amb aquesta sentencia, s'obtenia el recolzament judicial necessari per recuperar les
quantitats indegudament pagades de l'IVMDH. A tal efecte, el 27 de novembre de 2014 la
Societat va presentar un escrit al Tribunal Económic Administratiu Regional de Catalunya,
justificant documentalment, en base a les copies de les factures rebudes deis diferents
subministradors de carburants, l'import de l'IVMDH corresponent al periode no prescrit d'abril

2005 a desembre 2012.

En data 4 de febrer de 2015, la Societat va presentar una petic16 d'indemnització mitjan9ant
reclamació patrimonial de l'Estat davant el Consell de Ministres, reclamant el perjudici causal
pel pagament indegut de 10.459 milers d'euros corresponents a les quotes suportades i
pagades indegudament per l'IVMDH. D'aquest import, 2.201 milers d'euros corresponien al
període gener 2002 a mar9 2005 (no reclamat mai previament per la via de la Llei General
Tributaria) i 8.258 milers d'euros al període abril 2005 a desembre 2012. Aquesta reclamació
va ser desestimada pel Consell de Ministres el 27 de novembre de 2015.

El 21 de maig de 2015, el TEARC va acordar les següents resolucions, segons el quadre
adjunt:

Període recfamat

lmport
(milers
d'euros)

Resolució
TEARC 21/0512015

Abril 2005-Juny 2009

4.565

lnadmissibililat de la reclamació

Juliol 2009--Setembre 2010

1.275

lnadmissibilílat de la reclamació

Octubre 2010-Desembre 201 O

288

lnadmissibilílat de la reclamació

Gener 2011-Desembre 2011

973

Gener 2012-Desembre 2012

1.160

TOTAL RECLAMAT

8.281 1

lnadm1ssibilitat inicial per duplicitat de reclamaci6.
Posterionnent és estimada en part i retornat l'e><pedíent a
l'AEAT perla seva execuci6.
Estimada la reclamaci6 í retom de l'e><pedient a l'AEAT perla
seva execuci6.

ParaHelament, i refor~ant la pretensió de la Societat de reclamar el perjudici causat durant
tota la vigencia de l'IVMDH, el 29/03/2016 el Tribunal Suprem va publicar 2 sentencies
favorables a dues empreses demandants. En aquestes sentencies s'estima la reclamació
patrimonial de l'Estat Espanyol en relació al centim sanitari durant tota la vigencia d'aquest
impost (de gener-2002 a desembre-2012), assenyalant també que s'abonaran també els
interessos legals des de la data de presentació de la reclamació fins la data de notificació de
la resolució del Tribunal Suprem.

La Societat, perla seva part, va presentar recurs el 13/04/2016 davant el Tribunal Suprem
contra l'acord del Consell de Ministres de data 27 de novembre de 2015, on es desestimava
la reclamació de perjudici causat pel pagament indegut de 10.459 milers d'euros per l'IVMDH.
Així mateix, i a !'espera de la resolució del Tribunal Suprem, Transports de Barcelona, SA va
presentar el 19/10/2016 davant l'AEAT dos escrits, soHicitant la revocació i la nuHitat de ple
dret deis actes de la mateixa AEAT i de les resolucions administratives que van desestimar
les pretensions de la Societat, referents al període abril-2005 a setembre-2010.

Per últim, assenyalar que l'IVMDH va desapareixer el 01/01/2013, quedant íntegrat dins de
l'impost sobre hidrocarburs. Transports de Barcelona, SA continua cobrant trimestralment des
de febrer 2014, la quantítat de 0,04~ per cada litre subminístrat als autobusos, segons marca

.-

'•/'"

:·

la Llei 2/2014 de 27 de gener. de' mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
\

,

públic.

·.

\

'

,.._.

La Societat esta al corrent de les seves obJigaciÓns fiscals pel que es refereix a declaracions,
'

liquidacions o notificacions.

'·
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NOTA 11 - INGRESSOS I DESPESES

En els quadres següents es descriuen i quantifiquen, en milers d'euros, els conceptes que
integren cadascuna de les rúbriques del compte de pérdues i guanys.

11.1 - lngressos

Vendes. Recaptació
Viatgers tral'\Sportats segons validacions (en milions)
Tarifa mitjana (euros)
Recaptació
Descomptes sobre vendes
Rapels sobre vendes
Comissions per venda de títols
Despeses sistema tarifari integrat
Suma

lngressos accessoris a rexplotació
Publicitat
Maquines vending
Vendes de residus
Cooperació exterior
Serveis a altres empreses
Serveis a Projectes i Serveis de Mobilitat, S
Serveis a Transports Metropolitans de Bar
Serveis a l'ATM
lntervenció - lnspecció
lngressos Pla·de Pensions
Servei de llanyadores a Metro
Penalitzacions a proveYdors
Altres

Suma
Subvencions al servei (veure nota 15.2)
Admiristracions per Contracte Programa
Suma
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Any__ 2015

196
0,68

188
0,68

145.254
-5.212
-859
-232
-4.930

136.703

134.021

127.085

2.387
53
38

3.158
53
57

-4.434

-259
-253
-4.672

247

154

1.729
55
124
152
286
1.358
39

2.073
52
18
123
198
530
803
19

62

96

6.612

7.334

4.662
1.229
331

4.662
1.271

6.222

6.181

145.171

158.998

145.171

158.998

292.026

299.5981

82

Subvencions especials (veure nota 15.3)
Targeta Rosa Metropolitana
Línies 80-81-82-83
Altres

Total ingressos

Any_ 2016

248
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11.2 • Despeses d'explotació

Any__ 2016

Any_ 2015

9.657
216
82

9.549
179
72

9.955

9.800

11.425
6.672
388

12.441
7.843
345

Suma

18.485

20.629

150.338

Suma

150.286
7.093
51.496
194
209.069

7.132
49.620
242
207.332

o

o

286

530

286

530

Aprovisionaments
Material de consum i reposició
Material d'oficina
Bitlletatge
Suma
Carburants
Gasoil A
Gas Natural
Altres

Personal
Sous i salaris
Altres despeses de personal
Seguretat Social
lndemnitzacions

Sistema complementari de pensions
Aportacions corrents per pensions contingencia jubilaci6
Aportacions corrents per pensions de contingencia risc
Suma
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Any 2016

Any 2015

3.666
5.552
2.375
238
3.586
1.047
980
95
2.084
544
71
17
5.216
3.464
1.642
1.357

3.598
4.537
2.512
191
4.103
1.016
939
96
2.044
1.157

Serveis exteriors

Lloguers i canons
Reparació i conservació d'elements de transport
Reparació i conservació de la resta de l'immobilitzat
Transports
Assegurances
Assisténcia técnica i estudis
Segur!:!tat i vigilancia
Transport í manipulació de recaptació
Despeses d'informatica
Contracte d'interrelacions Metro-TB
lnterrelacions TB-TMB,SL
Arxiu extern
Despeses "Bus Turístic"
Neteja i sanejament
Promoció i comunicació
Consums
Comunicacions
Altres
Suma

o

409
2.392

22
4.655
3.290
1.630
1.550
373
2.263

34.735

33.976

126

228

126
317
76
57

784

576

-1.671

4.025

-1.671

4.025

Tributs

lmpost sobre activitats economiques
lmpost sobre béns immobles
lmpost sobre gasos fluorats
Taxes díverses

320
110

Suma
Variacions de provisions

Provisions per trafic
Suma
Resultats per vendes d'immobilitzat
Resultat per baixes d'immobilitzat
Resultat per vendes d'immobilitzat
Suma

2

-4

-11

321

-9

o

Altres resultats (nota 10.4)
Total des

94

325

276.859
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11.3 - Amortitzacions

Any 2016

Any 2015

1.588

1.639

D'immobilitzat material

27.429

25.515

Total amortitzacions

29.017

27.1541

Any_ 2016

Any_ 2015

1.129

1.233
257

D'immobilitzat intangible

11.4 • Resultat financer abans de subvencions

Despeses financeres
De credits i leasings
lnteressos de derivats financers
Altres

o
291
1.420

309
1.799

lngressos financers
De credits i préstecs
D'inversions financeres
Diferencies positives de canvi
lnteressos de comptes bancaris
lnteressos devolució lVMDH (nota 10.4)
Altres

Total resultat financer abans de subvencions

34

44

2.000

200

o
o

1
1

407

o

956
3.397

1.149

-1.9n

TB
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11.5 - Subvencions en capital imputades a perdues i guanys (nota 15.1)

An~ 2016

Any_ 2015

236

237
285
1.177
1.357

Subvenció lnserso
Subvenció Contracte Programa 2002-2004
Subvenció Contracte Programa 2005-2006
Subvenció Contracta Programa 2009-201 O

o
1.177
1.357

Subvenció Conveni Gas Natural
Altres subvencions

1.163

939
823

4.849

4.s1sl

916

Total subvencions en ca~ital im~utades a ~erdues i guanrs

NOTA 12 -PROVISIONS I CONTINGENCIES

12.1 - 'Provisions i Contingencies

S'han dotat provisions per fer front a responsabilitats probables o certes, d'acord amb la
norma de valoració descrita a la nota 4, el moviment de les qúals, en milers d'euros, es
descriu a continuació:

Any 2016
(Milers d'euros)

Variació Provisions

Saldo
a 01-01-16

Saldo

Dotacions

Apllcacions

Provisió per reclamacions laborals
Altres provisíons

4.373
2.851

643

1.147

19

o

Total

7.224

662

1.147
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Any 2015
{Milers d'euros)

Variació Provisions
Saldo
a 01-01-15

Dotacions

Aplicacions

785
253

3.609
2.598

21

1.038

8.207

21

Provisió per reclamacions laborals
Altres provisions
Total

Saldo
a 31-12-15

o

4.373
2.851
7.2241

La major part de la provisió per reclamacions laborals de l'any 2015, corresponia a dues
demandes de conflicte coHectiu reclamant el pagament durant el període de vacances d'un
conjunt de conceptes salarials de dos anys i que estan en tramit judicial. A l'any 2016 s'ha
pagat una part d'aquesta reclamació. A l'any 2016 s'ha presentat una demanda per conflicte
coHectiu que afecta als empleats de conducció que treballen en la modalitat de servei partit
amb un import estimat de 3.745 milers d'euros. Al mes de marc; de 2017 hi ha hagut una
sentencia judicial, desestimant la demanda, perla qual cosa !'eventual risc s'ha considerat
com a possible i no s'inclou dins els estats financers.

Dins d'altres provisions que es van dotar a l'exercici 2015 i que es mantenen per l'exercici

2016, s'inc10·1a una provisió per una demanda contra la Mutua Universal i en la qual la
Societat fígurava com a tercer civilment responsable, així com una provisió per l'import previst
a pagar per l'escriptura de declaració d'obra nova de la cotxera d'Horta.

12.2-Altres contingencies

El RD Llei 20/2012 de 13 de julio! de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de
foment de la competitivitat, va establir per a l'any 2012 la supressió de l'import equivalent a
una paga extraordinaria per al personal del sector públic. Com a resultat de l'aplicació
efectuada per Transports de Barcelona, SA de l'esmentat RD Llei 20/2012 les despeses per
sous i salaris de l'exercici 2012 es van veure minorades en 6.227 milers d'euros.

extraordinaria es destinaran en exercicis futurs a realitzar a
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contractes d'asseguran~a coHectius que incloguin la cobertura de corrtingéncies de jubilació
amb subjecció a la llei d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera en els termes i
abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.

Addicionalment, la Llei 36/2014 de data 26 de desembre, en la seva disposició addicional
dotzena, el RD Llei 10/2015 d'11 de setembre en el seu article 1 i la Llei 48/2015 de 29
d'octubre en la seva disposíció addicional dotzena, van determinar la possibilitat de recuperar
els imports que es van deixar de rebre coma conseqüéncia de l'aplicació en el seu dia, del
RD Llei 20/2012, minorats en l~s quanties satisfetes per aquests mateixos conceptes com a
conseqüéncia de sentencies judicials o altres actuacions. A 31 de desembre de 2016 i 2015
no existía cap obligació no registrada per aquests conceptes.

NOTA 13 - INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

13.1- lnversions

Les inversions acumulades associades a medí ambient, en milers d'euros, són les següents:
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Any 2016
Subministrament i instaHació de depuradores
a cotxeres

Valor
d'adguisició Amortització

- Ponent
- Triangle
- Zona Franca 1
- Horta

184
453
404
351

Valor
net

120

64

367

86

297
296

107
55

1.392
216
912

1.080

312

214

2

906

6

Punts verds
- Zona Franca 1
- Horta
- Triangle
- Ponent

140
96
80
55

91
74
55
15

49
22
25
40

Total

371

235

136

Panells solars
- Zqna Franca 1
- Horta

72
24

70
24

o

Total

96

Sistema de gestió mediambiental
Equip per a subministrament Ad-Blue
- Horta
- Triangle
- Ponent

94

94
94

o

Total
Canvi de gas-oíl C a gas natural a Zona Franca 1
lnstal·lació de calefacció a gas natural a Horta

2

2

151
155
101
407

41

62
70
60

215

192

4

3

1

Projecte cogeneració d'energia
- Horta
- Triangle
- Zona Franca

520
437

258

o

2

o

262
435

Total

957

260

697

Filtres de particules per autobusos
Hibridació autobusos
Equipament aYllament busos híbrids
Mesura de consums
Infraestructura híbrids cotxeres
Analitzador diagnosi híbrids
Recarrega bus electric
ll-luminació eficient
Projecte Scada
Projecte Electrobus/Programa Efena (BEi)
Sistema eficiencia energetica

5.919
10.751

5.617
7.211
5
17

302
3.540
3
32
428

Total inversions

Total

Premsa 100 TN tractament residus

8
49

No hi ha contíngéncies ni responsabilitats de tipus media

89
85

290

718
13
169
204
985

51
267

322

193

116

23.703

o

11

2

19

13

150
153
718
129
103

16.796

6.9081

pug~in haver

estan cobertes per l'asseguran~a de responsabilitat civil.
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13.2- Despeses

Les despeses incorregudes en els exercicis 2016 i 2015 pera la protecció i millora de medí
ambient es mostra al següent detall:

Materials i serveis exteriors
(Milers d'euros)

Any: 2016
Serveis
MateriaIs exteñors

Auditories medi ambient

o

Actuacions de millora
Tractaments de residus

An~2015
Serveis
Materiats e:xteriors

Total

Total

4

4

2

o
o

2

2

229

229

o

216

216

6

159

165

1

181

182

6

415

421

1

403

4041

25

o

25
·2

o

Gestió mediambiental
Total deseeses

13.3-Autobusos amb Gas Natural

Any 2016

varor

(Milers d'euros)

d'adquisició Amortització

Autobuses gas natural any 2002

7.261

7.261

Autobuses gas natural any 2004

202

202

o
o

Autobusos gas natural any 2005

25.638

24.618

1.020

Autobuses gas natural any 2006

6.024

5.042

982

Autobusos gas natural any 2007

18.420

15.384

3.036

Autobuses gas natural any 2009

11.741

7.244

4.497

Autobusos gas nalural any 201 O

15.322

7.679

7.643

Autobuses gas natural any 2011

10.140

4.599

Autobusos gas natural any 2012

6.422

2.520

5.541
·3.902

Autobusos gas·natural any 2016

5.065

58

5.007

106.235

74.607

31.6281

Total autobusos amb gas naturar
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Any 2015

(Mifers d'euros)

Valor
d'adguisició Amortització

Autobusos gas natural any 2002

7.261

Autobusos gas natural any 2004
Autobusos gas natural any 2005
Autobusos gas natural any 2006
Autobusos gas natural any 2007

Valor net

o

202
25.638

7.261
185

17

22.481

3.157

6.024

4.541

1.483

18.420

13.845

4.575

Autobusos gas natural any 2009

11.741

Autobusos gas natural any 201 O
Autobusos gas natural any 2011
Autobusos gas natural any 2012

15.322
10.140

6.265
6.402
3.754

5.476
8.920
6.386

6.422

1.984

4.438

101.170

66.718

34.4521

Total autobusos amb gas natural

Així mateix, a l'any 2004 es van fer obres a la cotxera de Zona Franca, per adequar les
instaHacions, per un import de 1.742 milers d'euros, et valor net d'aquestes obres a 31 de
desembre de 2016 i 31 de desembre de 2015 són els següents:

Any 2016
(Milers d'euros)

Valor
d'adquisició Amortització

Valor net

Taller autobusos gas natural

1.641

1.641

o

Total taller gas natural

1.641

1.641

ol

Any 2015
(Mifers d'euros)

Valor
d'adquisició Amortització

varor net

Taller autobusos gas natural

1.641

1.641

o

Total taller gas natura(

1.641

1.641

ol

13.4- Autobusos híbrids

Transports de Bln:elon~, SA

El valor net d'aquests autobusos a 31 de desembre de 2016 i a 31 de desembre de 2015, en
milers d'euros, són els següents:

Any 2016

Valor
d'adquisició Amortització

(Milers d'euros}

Autobusos
Autobusos
Autobusos
Autobusos

varor net

Híbríds any 201 O
Híbríds any 2012
Híbrids any 2013
Híbrids any 2015

865
5.227
11.386

3.128

8.258

12.561

1.087

11.474

Autobusos Híbrids any 2016

22.140

87

22.053

Total autobusos híbrids

52.179

6.615

45.5641

Valor
d'adguisició Amortització

Valor net

Any 2015
(Milers d'euros}

Autobusos
Autobusos
Autobusos
Autobusos

Híbrids any 2010
Híbrids any 2012
Híbrids any 2013
Híbrids any 2015

865
5.227

Total autobusos híbrids

434

431

1.879

3.348

362
1.443

503
3.784

11.386
12.561

2.180

9.206

40

12.521

30.039

4.025

26.0141

13.5- Altres lnversions de l'any

Les altres inversions realitzades durant els exercicis 2016 i 2015 per raons mediambientals
corresponen a:

(Milers d'euros}

2016

Projecte Scada

202

Depuradores cotxeres

71

Sistema eficiencia energética

43

Projecte cogeneració d'energia

4

320

Total

102
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(Milers d'euros)

2015

Projecte Scada

108

Depuradores cotxeres

63

Sistema eficiencia energética

25

Projecte cogeneració d'energia

20

ll·luminació eficient

16

Lloc recarrega bus electric

12

Panells solars

1

lnfrastructura Híbrids cotxeres

1

2461

Total

NOTA 14-RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL

La Societat manté compromisos per pensions d'aportació i prestació definida amb els seus
empleats, instrumentats mitjan~ant un pla de pensions d'ocupació, tal i com estableix la
normativa que regula l'exteriorització de compromisos per pensions.

El 20 de setembre de 2000 es va presentar a la Dirección General de Seguros el Pla de
Reequilibri per a l'exteriorització deis compromisos per pensions. Préviament la Societat va
efectuar la promoció del Pla de Pensions, en la modalitat d'ocupació per als seus empleats,
registrat a la Dirección General de Seguros el 9 de setembre de 1999, i al qual es van adherir
fins al 25 de juliol de 1999 un total de 2.818 empleats sobre una plantilla total de 2.822.

Despres d'un procés de concurrencia d'ofertes, es va seleccionar coma Entitat Gestora del

Dipositaria.
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El mateix dia de la seva presentació a la Dirección General de Seguros es va efectuar la
transferencia al Fons deis recursos constitu"its fins aquella data, per un import de 27.998
milers d'euros. En data 23 d'octubre de 2001

es va rebre de la Dirección General de Seguros

y Fondos de Pensiones (Ministeri d'Economia) l'aprovació del Pla de Reequilibri corresponent
al Pla de Pensions deis empleats de Transports de Barcelona, SA.

En data 27 de desembre de 2002 es va presentar una modificació del Pla de Reequilibri en
adaptació a la Disposició Addicional divuitena del Projecte de Llei de Mesutes de Reformes
del Sistema Financer, que va ser acceptada posteriorment per la Dirección General de
Seguros.

El Pla de Reequilibri va establir que les aportacions per amortitzar els déficits de Passius i
Actíus que resultaven deis calculs actuaríais es farien en 12 anys (2000-2012) a un tipus
d'interés del 4% :

Hipótesis:

Hipotesi; De tipus d'interes

Biometriques
Taules de mortalitat d'actius
Taules d'invalidesa d'actius
Taules de mortalitat de passius
Taules de mortalítat d'invalids

4%

EVK 90 (Actius)
SS90
GR 80 (-2 anys)
EVK 80 (lnvalids)

En data 19 de desembre de 2008 la Comissió de Control del Pla de Pensions d'ocupació de
Transports de Barcelona, SA va acordar substituir la taula de mortalitat de passius GR 80 (-2
anys) perla taula PER 2000P (producció) per prestacions causades abans del 3 de juny de
1999. Per prestacions causades amb posterioritat s'aplica la taula GR 95.
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(Milers d'euros)

METRO

TB

TOTAL

Obfigacions:

Passius

55.334

Actius
Transferencia de fons constitu"its

Deficits per serveis passats

105.080

160.414

54.627

40.702

-35.097

-27.998

95.329
-63.095

74.864

117.784

192.6481

En data 22 de febrer de 2011, la Comissió de Control del Pla de Pensions va acordar la
modificació de les bases tecniques del Pla de Pensions de forma que el tipus d'interés técnic
va passar a ser el 3,2% amb efectes 1 de gener de 2011, segons l'acord de data 26 d'abril de
2011.

En data 23 de febrer de 2017, la Comissíó de Control del Pla de Pensions va acordar la
modificació del tipus d'interés técnic al 3,08%.

A més a més, cada Societat ha de fer les aportacions corrents mensuals corresponents al
personal en actiu que, juntament amb les aportacions deis partícips, proveiran al Pla
deis recursos establerts per fer front a les prestacions que recullen els Reglaments deis Plans
de Pensions.

Per fer front a aquestes obligacions de passat les Societats disposaven de les aportacions a
rebre de les Administracions per aquest concepteen el període 2000-2012.

El Pfa d'amortització deis déficits per serveis passats de partícips i beneficiaris presenta efs
següents venciments de principal:

(Milers d'euros)

METRO

TB

TOTAL

An~s

2000-2010
2011
2012

57.642
8.532
8.690

149.436
21.080
22.132

Total 2000-2012

74.864

192.648
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A 31 de desembre de 2012, la Societat va acabar d'aportar els imports corresporients als
déficits per serveis passats de partícips i beneficiaris.

Per aplicació de les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat per als anys 2016 i 2015, la
Societat no ha fet aportacions corrents per jubilació en els exercicis 2016 i 2015 i per tant els
imports de 286 i 530 milers d'euros, registrats com a aportació al sistema complementari de
pensions al compte de pérdues i guanys deis exercicis 2016 i 2015 corresponen a
aportacions per contingéncies de risc.

En data 28 de juliol de 2014 es va canviar l'entitat dipositaria passant a ser Cecabank, SA

NOTA 15 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

15.1 ~ Subvencions en Capital

Any 2016
(Milers d'euros)

Saldo
a 01-01-2016

lncorporac.
2016

Trasp. a rtats.
2016

Saldo
a 31-12-2016

Subv.en capital CP 2002-2004

o

o

o

o

Subv.en capital CP 2005-2006

2.428

1.177

1.251

Subv.en capital CP 2009-2010

7.294

o
o

1,357

5.937

Subv.Gas Natural

4.429

314

916

3.827

Subv.lDAE

2.905

813

2.092

597

o
o

o

597

o

1.967

299

1.668

938

64

287

715

Subv.ELENA
Subv.Wifi Ciutada
Alúes Subvencions

18.591

Total

106
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Any 2015
(Milers d'euros)

sardo
a 01-01-2015

lncorporac.
2015

Trasp. a rtats.
Saldo
2015
a 31-12-2015

Subv.en capital CP 2002-2004

285

285

o

Subv.en capital CP 2005-2006

3.605

o

1.177

2.428

Subv.en capital CP 2009-2010

8.651
5.368

o
o

1.357

Subv.Gas Natural
Subv.lDAE

6.128

-2.442

781

7.294
4.429
2.905

597

o
o

o

597

1.217

279

938

25.851

-2.442

4.818

Subv.ELENA
Altres Subvencions

Total

939

18.591 1

Les subvencions deis Contractes Programa 2002-2004, 2005-2006 i 2009-201 O deriven deis
acords esmentats en aquests Contractes.

En data 15 de desembre de 2009, la Societat i Gas Natural, SDG van formalitzar un conveni
de coHaboració en la reducció d'emissions contaminants amb l'Area Metropolitana de
Barcelona. En virtut d'aquest conveni, la Societat ha rebut diverses aportacíons de Gas
Natural, SDG per inversions relacionades amb el medi ambient, per import de 13.016 mílers
d'euros en el període 2010-2015.

Pel que fa a Altres Subvencions, corresponen basicament a les concedidas per l'INSERSO
(lnstitut de Serveis Socials del Ministeri de Treball}, per tal de compensar part deis costos
d'adaptació deis autobusos per a la seva utilització per persones discapacitades, al Pla
Renove Industrial (Ministeri d'lndústria i Energia) en concepta d'ajut a la renovació de la flota i
a !'Agencia de suport de !'empresa catalana en concepte d'ajut per tal de dur a terme el
"Projecte de R+D de la tecnologia híbrida per autobusos urbans".

La subvenció del "Instituto para la diversificación y ahorro de la energía" (IDAE) correspon a
les ajudes associades a inversions mediambientals rebudes als exercicis 2013 i 2014. A l'any
2015 la Societat va rebre la revocació de la subvenció atorgada del projecte IDAE
corresponent a l'exercici 2010.
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La subvenció ELENA correspon a la concedida pel BEi peral projecte ELECTROBUS (Xarxa
Bus Energia Eficient pera Barcelona).

La subvenció en capital Wifi ciutada correspon a l'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona
d'estendre la xarxa 'Wifi Ciutada" al transport públic, concretament a la flota d'autobusos
operativa de Transports de Barcelona, SA.

15.2-Subvencions al servei

Any 2016
METRO

(Milers d'euros)

TB

TMB

ATM per Contracte Programa

Necessitats Corrents
Total

211.777

145.171

356.948

211.777

145.171

356.9481

Ers imports comptabilitzats corresponen als compromisos adquirits per l'ATM pera l'any 2016
(nota 7.2).

Any 2015

(Milers d'euros)

METRO

TB

TMB

ATM per Contracte programa

Necessitats Corrents
Total

164.268

158.998

323.266

164.268

158.998

323.2661

Els imports comptabilitzats corresponen als compromisos adquirits per l'ATM pera l'any 2015
(nota 7.2).
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15.3 -Altres Subvencions

Les subvencions comptabilitzades per als anys 2016 i 2015 ho han estat en funció deis
acords contractuals amb els Organismes i Entitats que s'esmenten en el quadre anterior
(veure nota 7.6).

Any_ 2016

Any_ 2015

Suma

4.662
1.229
5.891

4.662
1.271
5.933

Suma

195
195

191

136

57

(Milers d'euros)

Area Metropolitana de Barcelona
Targeta Rosa Metropolitana
Línies 80, 81, 82 i 83
lnstitut Municipal de Serveis Funeraris
Línies 102, 103 i 104

Altres subvencions
Total

6.222

191

6.181 1

NOTA 16 - FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

16.1 • Noves tarifes

El dia 1 de Gener de 2017 entren en vigor les noves tarifes.

Les tarifes inclouen la mure circulació dins de cada zona, en tots els serveis de Ferrocarrils de
la Generalitat, Renfe, Metro, Tramvia i Autobús. A continuació es detallen els trtols més
utilitzats:
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QUADRE SISTEMA TARIFAR! INTEGRAT
T-10
(1a 6 zones)

Títol que permet realitzar 10 despla~ments integrats en tots els modes de
transport segons les zones a travessar. Títol multipersonal i horari.

T-50/30
{1 a 6 zones)

Títol que permet realitzar 50 desplai;;aments íntegrats en tots els modes de
transport segons les zones a travessar. Té una validesa per a 30 dies
consecutius des de la seva primera validació. Títol unipersonal i horari.

T-Mes
(1 a 6 zones)

Títol que permet realitzar un nombre de desplai;;ar-ients il· limitats, a les
zones delimitades perla primera validació, en tots els modes de transport
segons les zones a travessar. Té una validesa de 30 dies consecutius des
de la seva primera validació. Títol personalitzat míljani;;ant DNI, NIE o
passaport.

T-Dia (1 a 6 zones)

Títol que permet realítzar un nombre de desplai;;arnents il· limítats, a les
zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport
segons les zones a travessar. Té valídesa per 1 dia des de la seva primera
validacíó fins l'acabament del servei. Títol unipersonal.

T-4

Títol valid per a realitzar 10 desplai;;aments íntegrats a la xarxa d'autobusos
i metro de TMB (excepte els serveís especíals í Bus Turistic), xarxa
d'autobusos de l'AMB, FGC i TRAM (únicament Zona 1). Títol personal.
valíd, únícament adjuntant alguna de les següents targetes identifícatives:
-Targeta Rosa Metropolitana de tarifa redüida
-Carnet Rosa Metropolita de tarifa redüida
-Carnet Groe Metropolita
-Targeta de Pensionista "B" de FGC

Targeta Rosa

Targeta T-12

Targeta personal í intransferible ambla qual es pot viatjar graturtament o bé
amb tarifa redui'da, en:
-Unies regulars d'autobús de TMB
-Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a.corona metropolitana)
-Metro
-Trambaix
-Trambesós i Funicular de Montju'ic
Serveis regulars de les següents empreses dins de l'ambit de l'Area
Metropolitana de Barcelona (AMB): Tusgsal. Authosa. Sagalés. Rosanbus,
Oliveras, Soler i Sauret (Urbans de Sant Felíu, Esplubús, JustTram í
JustMetro Mons i TCC2 PR4 .
Titol de transport per als nens i nenes de 4 a 13 anys que els permet fer
gratüitament un nombre il-limitat de viatges, a la xarxa de transport públic
del sistema tarifari integral, dins la mateixa zona tarifaría en la que resideíx
el nen o la nena.

Targeta T-Jove

Títol de transport que permet fer un nombre il·limitat de desplai;:aments, a
les zones delímítades per la primera validació, en tots els modes de
transport segons les zones a travessar (d'1 a 6 zones). Validesa: 90 dies
consecutius des de la primera validació. Títol personalitzat mitjani;:ant DNI o
carnets acreditatius deis operadors, per a persones menors de 25 anys.

Targeta T-Familiar
(70/30)

T argeta rnultiviatge que permet fer 70 despla~aments integrats en tots els
modes de transport segons les zones a travessar (d'1 a 6 zones). Validesa:
30 díes consecutius des de la primera validació. Títol multipersonal i horari.

T-Trimestre

T-episodi ambiental
l de
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PREUS DELS TÍTOLS INTEGRATS ANY 2017
(en euros)
1 Zona
Bitllet senzíll
(no íntegrat)

2Zones

3Zones

4Zones

5Zones

6Zones

2,15

Bítllet senzill aeroport
(no integrat)
T-10

4,50

9,95

19,60

26,75

34,45

39,55

42,05

T-50/30

42,50

T-Mes

52,75

71,00

99,60

122,00

140,00

150,00

T-Dia

8,40

12,80

16,05

17,95

20,10

22,50

T-4

3,90
105,00

142,00

199,20

244,00

280,00

300,00

59,50

86,05

118,00

144,50

165,50

179,50

142,00

192,00

269,00

329,50

378,00

405,00

1,80

3,50

4,80

6,20

7,10

7,55

T-Jove
T-Familiar (70/30)
T -Trimestre
T-Epísodi ambiental

PREUS DELS TÍTOLS INTEGRATS ANY 2016
1 Zona
Bitllet senzill
(no íntegrat)

2,15

T-10

9,95

2Zones

3Zones

4Zones

5Zones

6 Zones

-

T-50/30

42,50

T-Mes

52,75

19,60

26,75

34.45

39,55
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T-Dia

7,60

T-4

3,90

T-Jove
T-Familiar (70/30)
T-Trimestre

71,00
12,00

99,60
15,25

122,00
17, 15

140,00
19,30
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105,00

142,00

199,20

244,00

280,00

300,00

59,50

86,05

118,00

144,50

165,50

179,50

142,00

192,00

269,00

329,50

378,00

405,00
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Comparació de preus zona 1 any 2017 amb preus any 2016
Any 2016

Any 2017

Bitllet senzill
(no intearat)
Bitllet senzill aeroport
(no íntearat)

2,15

2,15

4,50

--

9,95

9,95

T-50/30

42,50

42,50

T-Mes

52,75

52,75

T-Dia

8,40

7,60

T-4

3,90

3,90

105,00

105,00

59,50

59,50

142,00

142,00

1,80

--

T-10

T-Jove
T-Familiar (70/30)
T-Trimestre
T-Episodi ambiental

Comparació de preus zona 1 any 2016 amb preus any 201-5
Any 2015

Any 2016
Bitllet senzill

2,15

2,15

9,95

9,95

42,50

42,50

52,75

52,75

T-Dia

7,60

7,60

T-4

3,90

3,90

T-10
T-50/30

105,00

T-Jove

59,50

T-Familiar {70/30)

14

T-Trimestre
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16.2- Nova xarxa d•autobusos

El dia 29 de febrer de 2016 van entrar en funcionament 3 noves Unies de la nova xarxa
d'autobusos, una horitzontal (H4): de Zona Universitaria a Bon Pastor, i dues verticals: (V11)
de l'Estació Marítima a Bonanova, la (V13) de Drassanes a Avinguda Tibidabo. Amb aquestes
línies es va arribar a les 16 línies de. gran capacítat i freqüéncia. D'aquesta manera es va
assolir el 57% del desplegament total del projecte de transformació del transport públic en
superficie a la ciutat, per passar d'un model d'acumulació de línies a un de veritable xarxa
integrada, més eficient, comprensible, útil i atractiu.

La previsió era que entre les tres línies transportessin uns 40.000 passatgers en dies feiners.
D'aquesta manera la nova xarxa de bus podría passar a registrar unes 270.000 validacions
diarias i a concentrar el 40% de la demanda deis autobusos de Barcelona.

Coma conseqüencia d'aquest nou desplegament es van aplicar un seguit de modificacions
en 8 línies convencionals; 4 línies es van substituir (14, 58, 64 i 73) i 4 van escur~ar
recorregut (20, 22, 60 i 92).

NOTA 17- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

17.1 - Transaccions amb empreses del Grup i altres parts vinculades

Les operacions i saldos amb empreses vinculades al tancament deis exercicis 2016 i 2015
són les següents, en mners d'euros:

TB
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Any 2016

Any 2015

1.379

1.365

545

1.157

Serveis rebuts de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

Serveis prestats pel personal de Ferrocarril Metropolita de Barcelona.
SA en l'e.xplotació d'autobusos
Serveis d'assistencia i altres en virtut del Contracte d'lnterrelacions
Total serveis rebuts

1.924

2.5221

1.096

1.087

1.358

803

2.454

1.8901

Serveis prestats a Ferrocarril Metropolita de Barcerona, SA
Serveis prestats pel personal de Transports de Barcelona, SA en
l'e.xplotació de Metro
Serveis de l!an9adores

Total serveis prestats
Serveis prestats a Projectes i Serveis de Mobilitat, SA
Serveis prestats pel personal de Transports de Barcelona. SA en
l'explotació de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA
Serveis de cooperació exterior

Total serveis prestats

54

52

105

105

159

1571

605
71

134

Serveis rebuts de TMB,SL
Comissions per la venda de títols de viatge
Serveís de mitjans publicitaris

Total serveis rebuts

60

676

Serveis prestats a TMB,SL
Serveis d'assístencia i altres en virtut del Contracte d'lnterrelacions
Serveis especials Bus Turísitc
Serveis marketing i altres
Venda d'immobilitzat
Venda de participació UTE CBT

Total serveis prestats

18

37
45
143

86

o
o

60
264

o

225

4281

29

64

75

104

104

1681

Serveis prestats a la Fundació TMB
Serveis prestats pel personal de Transports de Barcelona, SA a la
Fundació TMB i serveis subcontractats
Donació i ingressos a compte de la Fundació TMB

Total serveis prestats
Despesa financera

lntereressos assist.financera de Projectes í Serveis de Mobilitat, SA
32
33
lntereressos assist.financera de Ferrocarril Metropolita de Barcelona. SP
145
86
Total clespesa financera
~
.----1n
_ _ _ _ _ _1_1~9 1

;,?'.~
~
J§
~-·
~\
lntereressos assist.financera a Ferrocarril Metropo!ita de B
ajfg'°on{JA~ 1_:_\

lngrés financer

O
O
· ~.~ - - ;..l:--- -0- -- - - ~ 0

TotaJ in rés financer
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(Milers d'euros)

Any2016
Altres
empre.ses del

~y2015
Altres
empresesdel

Grup

Grup

Actiu no corrent
lnstruments de Patrimori
Credits a e~reses

5.464

72

5.464
108

Total Actiu no corrent

5.536

s.s12I

Actiu corrent
Deutors comercials
lnvers.en empreses del grup

5.269

37

294
37

Total Actiu corrent

5.306

3311

Passiu corrent
Creditors comercials

1.051

1.000

Total Passiu corrent

1.051

1.0001

17.2 - Fundació TMB

En data 22 de juliol de 2010 es va constituir la Fundació TMB (Transports Metropolitans de
Barcelona) amb una aportaci6 al fons dotacional de 60 milers d'euros~ Els socis fundadors i la
seva aportació figuren en el detall següent:

(Milers d'euros)
Aportacions
Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA (FMB)

18

l)ansports de Barcelona, SA (TB)

18
18

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA
Fll'ldación Privada ECOM

3

Ft.rldación ONCE para la Cooperación e Inclusión
Social de Personas con Discapacidad

3

80

Total Fons Dotacional
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La Fundació TMB és una entitat sense anim de lucre i té per objecte la conservació del fons
de material historie i documental del patrimoni historie, cultural i social de TMB, el foment i
promoció del transport públic i l'impuls d'accions de caire social per promoure la integració de
certs coHectius socialment menys afavorits.

17.3- Consell d'Administració i Alta Direcció

El Consell d'Administració ha estat format, en el decurs de 2016, per 14 membres. L'Alta
Direccíó de les Societats recau en els Consellers que tenen delegació especial del Consell.

El total de remuneracions pera tots els conceptes deis membres del Consell ha estat de 74
milers d'euros (en l'exercici 2015 van ser de 90 milers d'euros), deis quals corresponen a
retribucions de l'Alta Direcci6 la quantitat de 53 milers d'euros (76 milers d'euros en l'exercici
2015). la Societat ha satisfet una pólissa de responsabilitat civil d'Administradors i Directius
per import de 4 milers d'euros a l'any 2016.

La resta del personal directiu té formalitzats contractes de treball de caracter comú, essent-los
d'aplicació l'Estatut deis Treballadors i altres disposicions de caracter general.

El personal d'Alta Direcció té el dret d'inscriure's al Pla de Pensions d'Ocupació que, tant
Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA com Transports de Barcelona, SA, tenen establerts
per als seus empleats. En conseqüencia, el regim d'aportacions al que esta obligada la
Societat i de percepció de prestacions a que té dret aquest personal són els mateixos que
regeixen peral conjunt de la plantilla, i deis quals s'informa amplament en la Nota 14. No
s'han fet aportacions per aquest coHectiu durant els exercicis 2016 ni 2015.

116

TB

Tr.ansports de S¡u,;elona, SA.

Durant l'any 2016 no s'han pagat indemnitzacions al personal d'Alta Direcció. L'any 2015 es
van pagar indemnitzacions per 43 milers d'euros d'indemnitzacions al personal d'Aíta
Direcció, per extinció de contracte, així com 77 milers d'euros derivats de retribucions
meritades en anys anteriors i no fetes efectives. No s'ha concedit cap acompte al personal de
l'Alta Direcció en els exercicis 2016 i 2015, ni les Societats han assumit cap obligació a favor
seu en concepte de garantía.

17.4- lnformació articfes 229 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital

En compliment de l'article 229 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, d'acord amb
les comunicacions rebudes deis Administradors (els membres del Consell d'Administració) de
la Societat, no consten situacions de conflicte d'interes.

NOTA 18 - ALTRA INFORMACIÓ

18.1 · El nombre mitja de persones empleades en els exercicis 2016 i 2015, expressat per
activitats, es desglossa a continuació:
Activitat

Nombre mitja de persones
Any 2016

Centres operatius de Negoci (CON's)

Any 2015

3.444

Enginyeria i Tallers Bus

98

3.411
100

lnfraestructures Bus

35

35

Serveis operatius de suport

109

111

Arees funcionals
Plantilla a disposici6

233

234

3

5

13

13

3.935

3.909

Plantilla cedíts T!3 a Metro

Total

TB
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El nombre total de persones distribuYdes per activitat i sexe al final deis exercicis 2016 i 2015
és el següent:

Any 2016
Total a
31-12-2016

Activitat
Centres operatius de Negoci (CON's)
Enginyeria i Tallers Bus
lnfraestructures Bus
Serveis operatius de suport
Arees funcionals
Plantilla a disposició
Plantilla cedits TB a Metro
Total

Dones

Homes

3.653

3.444

209

106

103

3

36
119

34
108

248

161

4

2

2
11
87
2

13

6

7

4.179

3.858

3211

Any2015
Total a
31-12-2015

Activitat
Centres operatius de Negoci (CON's)
Enginyeria i Tallers Bus
lnfraestructures Bus
Serveis operatius de suport
Arees funcionals
Plantilla a disposició
Plantilla cedits TB a Metro
Total

Dones

Homes

3.687
109

3.486

201

106

3

36
125
246
5
13

34
114
162
3

2
84
2

6

7

4.221

3.911

3101

11

El nombre mitja de persones empleades a l'exercici 2016 amb discapacitat superior o igual al
33% es detalla a continuació:
Any 2016

Sexe

Any 2016

Dones

110,77
9,54·

Totál

120,31

Homes
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18.2 • L'import deis honoraris corresponents als exercicis 2016

2015 per auditoria de

comptes i altres serv.eis prestats es detalla a continuació:
(Milers d'euros)
Honoraris per auditoria de comptes i altres
serveis prestats per fa societat auditora

Any 2016

Serveis d'auditoria
A!tres serveis

53
14

Total

6'7

Any 2015

53
8

18.3 - lnformació sobre el període mig de pagament a proveidors. Disposició addicional
tercera. Deure d'informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

A continuació es detalla la informació requerida perla Disposició Addicional Tercera de la Llei
15/2010 de 5 de julio!, d'acord amb la resolució de 29 de gener de 2016 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas:

(Milers d'euros)
Pagaments realitzats i pendents de
pagament a 31 de desembre

Any 2016

Any2015

Dies

Perfode mlg de pagament a provei'dors
Ratio d'operacions pagades
Ratio d'operacions pendents de pagament

45

36

51

39

13

22

82.549
16.222

78.411
12.413

lmport
Total pagaments realitzats
Total pagaments pendents

La informació inclou la de tots els comptes de prove·idors

ates que molts d'ells són tant

d'operacions comercials com d'immobilitzat.

TB
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Per d'altra banda, ates que la Societat esta enquadrada en l'artícle 2.1 de la Llei organica
2/2012 de 27 d'abril, cal esmentar que el seu període mig de pagament calculat d'acord amb
el RD 635/2014 de 25 de juliol seria de 20 dies.

NOTA 19 - INFORMACIÓ SEGMENTADA

1

L import de la xifra de negoci es desglossa tot seguit:

XIFRA DE NEGOCI PER VENDES I PER TIPOLOGIA DE SERVEI
(Milers d'euros)

Any 2016

Vendes netes línies autobusos sistema tarifarí integrat
Vendes netes línies Bus Turistic
Vendes netes serveis amb Tramvia Blau
Total vendes netes

.Any 2015

98.209
35.152
660

88.746
37.513
826

134.021

121.ossl

La Societat realitza les seves activitats económiques ordinaries dins d'un únic mercat, el de
transport urba de viatgers, circumscrit · a l'ambit geografic de l'Area Metropolitana de
Barcelona, raó per la qual no es fa cap tipus de desglossament d'activitats ni d'arees
geografiques.
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Els membres del Consell d'Administració de Transports de Barcelona, SA en reunió del dia 30
de mar~ de 2017, donen per formulats els Comptes Anuals 2016, recollits en aquest
document que consta de 121 pagines incloent la de signaturas.

Mercedes Vidal Lago
Presidenta

Enrie Cañas Alonso
Conseller Delegat

-

(-C-

Jordi Mas Herrero

Joaquí 'A"J:Mrn=:-tttaITT-riello
Conseller

Anna Casals i Farré

Conseller

Josep M.García Mompel
Conseller

Francesc Sutrias i Grau
Conseller

Koldo Blanco Uzquíano
Conseller

TB

121

. Informe de gestió 2016 de
Transports de Barcelona, SA
Mar9 2017

Transports
Metropolitans
de Barcelona

2

Transports de Barcelona SA

INDEX

1) EXPOSICIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL NEGOCI.
1.1. Demanda.

4
5

1.2. Oferta del servei.
1.2.1. Places-km ofertes
1.2.2. Cotxes-km útils recorreguts
1.2.3. Viatgers per cotxe-km útil recorregut

8

1.3. Evolució deis costos per viatger transportat i per hora de servei de bus.
1.4. Evolució de la recaptació.

14
16

1.5. Evolució del material mobil i consum de carburants.
1.5.1. Edat mitjana de la flota
1.5.2. Fiabilitat de la flota

17

1.5.3. Consum de carburants

21
31

1.6. Novetats, millores i projectes de bus
1.7. Gestió de la qualitat i el medi ambient
1.8. Estudis
1.9. Administració i Finances
1.10. Direcció de Persones
1.11. Negoci internacional i Recerca i desenvolupament
1.12. Tecnologia
1.13. Comunicació, atenció al client, marqueting i area de negoci
1.14. Fundació TMB
1.15. Esdeveniments de l'exercici

95
101

2) EXPOSICIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA SOCIETAT.

110

2.1. Principals dades de la xarxa
2.2. Barcelona Bus Turístic i Tramvia Blau
2.3. Plantilla a 31 de desembre.
2.4. lnversions.
2.5. Compte de Perdues i Guanys
2.6. Balan~ de situació a 31 de desembre

111

37

41
50
64
66

75

118
120
123

125
129

3) ESDEVENIMENTS IMPORTANTS DESPRÉS DEL TANCAMENT DE L'EXERCICI

130

4) EVOLUCIÓ PREVISIBLE OE LA SOCIETAT I PROJECTES DE FUTUR.

132

5) SITUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ALTRES EMPRESES

136

3

Transports de Barcelona SA

•

EXPOSICIÓ SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL
NEGOCI

4

Transports de Barcelona SA

1.1. Demanda
Un deis fets més destacats de l'any 2016 ha estat el creixement de víatgers que s'ha produ'ft en
l'ambit del Sistema tarifari integrat de l'ATM i també en el conjunt deis Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB), especialment pel que fa

a la xarxa d'Autobusos. En el cas del Sistema integrat de

transport s'ha assolit el maxim historie de 955 milions de viatgers. Pel que fa a TMB, s'han
transportat 577,3 milions de viatgers (ígualant gaírebé el maxím historie de passatge de l'any 2011),
la qual cosa ha representat un augment de 4,5 milíons de passatgers respecte l'any anterior. En el cas
deis mítjans que opera Transports de Barcelona, SA, tot i les 9 jornades de vaga en el servei, hi hagut
un increment de 8,0 milions d'usuaris {+4,3%), arribant als 195,8 milions de viatgers.

Viatgers transportats a Transports de Barcelona {en milions)

2016

2015

Diferencia

%

190, 10

182,26

7,84

4,3

Bus Turístic
5,55
5,36
1------------------------'--------'-Tramvi a Blau
O, 15
O, 17

0,18

3,4

-0,02

-11,5
4,3

Xanca de Bus

Total Transports de Barcelona
-

L'augment de

195,80

passatge s'ha produ'ft sobretot a

--

-

187,79

8,01

la xarxa regular d'autobusos (7,84 milions de

viatgers) i cal atribuir-lo a diversos factors, entre els quals destacarien:
•

Una millora de la conjuntura economica del país.

•

La millora de !'oferta de bus: el 18 de setembre de 2016 es va tornar a posar en marxa el
servei d'autobusos en diumenges i festius a les línies de barri; servei que s'havia suprimít
l'any 2012. Per altra banda, s'han consolidat les actuacions sobre !'oferta en un conjunt de
línies inclose_s dins del Pla de Miltora de la Qualitat iniciat el primer trimestre de 2015, í la
consolidació de la Nova Xarxa de Bus, on les seves línies mantenen una tendencia ascendent
en la captació de passatge. El 29 de febrer es va iniciar la 4a fase de la Nova Xarxa (noves
línies H4, Vll í V13}. Destacar també el refon; de les línies de platja a l'estiu de 2016.

•

El transvasament de part del passatge afectat per les 15 jornades de vaga al Metro que van
compensar els 9 dies de vaga en el serveí de bus.

•

•

Les actuacions destinades a millorar la qualitat del servei com la renovació de vehicles,

Transports de Barcelona SA

•

Les revisions tarifaries realitzades perles administracions consorciades que han potenciat la
tarifació social amb l'objectiu d'afavorir l'ús del transport públic entre els usuaris habituals i
els coHectius més necessitats.

Pel que fa als Transports de l'Oci, destaca l'augment de passatge al servei del Bus Turístic el qual ha
representat un 3,4% per sobre l'any anterior, arribant als 5,55 milions de viatgers.

Aquest

creixement de la demanda s'explica per un increment del turisme a la ciutat de Barcelona motivat
també per una conjuntura internacional convulsa en algunes zones del Mediterrani (Fran~a, Turquía,
nord d'Africa). Quant al Tramvia Blau, s'ha produ'it un descens de viatgers de 1'11,5% gran part del
qual s'explica perque va interrompre el seu servei ~es del 29 d'agost al 9 de setembre de 2016 per
unes obres a l'avinguda del Tibidabo.

En el grafic següent es mostra I'evo lució mensual del passatge de la xarxa regular de bus deis dos
últims exercicis. L'increment de passatge anual s'ha produ'ít en tots dos semestres, sent una mica
superior en el primer semestre de l'any {5,1%) que en el segon (3,2%).

Evolució deis viatgers mensuals de la xarxa regular de Bus
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Clarament es poden diferenciar dos períodes:
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1
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16,95
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•

El període 2007-2012 es caracteritza per una davallada del passatge coma conseqüencia de
les ampliacions de la xarxa de metro i de l'esclat de la crisi economica.

•

Aquesta tendencia es trenca l'any 2013 coincidint ambla posada en marxa de la Nova Xarxa
de Bus !'octubre de 2012 i amb una millora de l'activitat economica, la qual cosa fa que es
produeixin creixements consecutius de passatge tots els anys següents.

Evolució deis viatgers a la Xarxa de Bus (amb Transports de l'Oci)
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Finalment, a més del creixement de passatge produi't, cal destacar que en l'estudi de l'Índex de
satisfacció del client del 2016, la nota mitjana atorgada al servei de bus de TMB ha assolit els 7,60
punts sobre 10, que és la xifra més alta deis últims 10 anys. La davallada de 2012 s'explica perque va
ser un any amb vagues i aturades del serveí que van influir a l'hora de valorar el servei de bus-.

EvoJució de la nota de satisfacció global del servei de Bus
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1.2. Oferta del servei

1.2.1.. Places-km ofertes
La principal novetat de l'exercici, des del punt de vista de l'oferta, ha estat la posada en marxa de la
4a fase de la Nova Xarxa de Bus (noves línies H4, V11 i V13} i el nou del serveí en festiu de les línies
de barri el 18 de setembre de 2016. El servei en festiu d'aquestes línies de proximitat es va haver de
suprimir l'any 2012 (a excepció _de les línies 111 i 116) com a mesures d'estalvi per la falta de
finan~ament del sistema de transport públic. Destacar també el refor~ de les línies de platja durant
l'estiu d'aquest any, així com el refor~ de la línia 114 i el canvi de recorregut de la línia 165 la qual
també va passar a circular durant l'agost, entre d'altres.

Per altra banda, l'any 2016 ha estat el primer any sencer en que ha funcionat el Pla de Millora de la
Qualitat que es va posar en marxa basicament entre els mesos de febrer i mar~ de 2015. Aquesta
actuació va su posar incrementar el servei en feíners, díssabtes i festius d'un conjunt de línies de bus.
També cal tenir present que també aquest últím exercici es van convocar 9 jornades de vaga al servei
de bus (8 dies al febrer i 1 al juny) que també van incidir sobre !'oferta deis autobusos.

El conjunt d'aquests esdeveníments ha fet que l'oferta de bus hagi estat de 3.355 mílions de placeskm, la qual cosa representa un lleuger augment respecte l'any anterior (+0,5%).

Evolució de les places-km ofertes a TB (en milions)
2016

2015

Diferencia

Perce ntatge

Com es pot observar en el grafic, en els darrers anys l'oferta de bus s'ha anat adaptant a les
necessitats de la demanda, sobretot amb la posada en servei de la línia 9 Nord/L10 de Metro í les
amplíacions de les línies 2 i 5 de Metro en els anys 2009-2010. El descens de l'any 2012 va ser degut a
les jornades de vagues d'aquell any, juntament amb l'inici d'un pla de racionalització de \'oferta per
ajustar-la míllor a les necessitats de la demanda real i
del sistema de transport.
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Evolució de les -places-km ofertes a TB
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1.2.2. Cotxes-km útils recorreguts
El Pla de Millora de Bus, iniciat a principis de 2015, i la tornada al servei en festiu de les línies de barrí
al setembre de 2016 expliquen també l'increment de cotxes-km útils recorreguts d'aquest darrer
exercici. Concretament, s'han realitzat 40,56 milions de km útils, la qual cosa representa un 1,11%
d'increment respecte l'any ariterior. El fet que l'augment percentual de cotxes-km útils sigui superior
al de les places-km ofertes obeeix a que durant aquest any ha crescut més el pes deis km recorreguts
perla flota de menor capacitat (Mínibusos i midíbusos) en haver-se posat de nou en manca el servei
en festiu de les línies de barri.

Evolució deis cotxes-km útils recorreguts a TB {en milers)

Pel que fa al compliment del servei programat (% de cotxes-km útils recorreguts sobre els
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1..2.3. Víatgers per cotxe-km útil recorregut
La ratio de viatgers transportats per cotxe-km útil ha crescut un 3,1% fins a situar-se en 4,83
viatgers/cotxe-km útil, com a conseqüencia d'un increment de la demanda (4,3%) superior al de
l'oferta de cotxes-km útíls recorreguts (1,1%).

Viatgers

2016

2015

Diferencia

%

195,80

187,79

8,01

40,56

40, 11

0,44

4,3
1,1

1--........::'---------------------=-- - - - Cotxes-km útils

Com es pot veure en el grafic, la ratio de viatgers per cotxe-km útil de la xarxa de bus va anar
disminuínt cada exercíci fins a situar-se en un mínim de 4,43 viatgers/km útil l'any 2011. A partir
d'aquell any, arran de les actuacions realitzades sobre l'oferta, es va produír un canvi de tendencia i
l'índicador

va anar augmentant cada any, fins a assolir el valor més alt de la serie en aquest darrer

exercici.
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Evolució deis viatgers/cotxe-km útil de TB
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De l'estudi de Mesura de la Prestació del Servei (MPS) s'obté la valoració de diferents aspectes
qualitatius de !'oferta de bus. Així, les notes mitjanes del servei de l'any 2016 (en una escala de O a 10
punts), des del punt de vista del compliment del servei, neteja, conservació, informació i atenció al
client han estat les següents:

10,00

Nota Confort: Conservació Any 2016
~ - -- - - -9-,21- - - - - - - - - - - - - - - - - -

8,00 , - - - - 7,00 -

---

6,00
5,00 - - - -

4,00 - - - 3,00 ------- - -

2,00 - - - 1,00 ------- - 0,00 - ' - - - - - -

Any201S

a Passatgers que viatgen amb vehicles amb conseivació adequada
11 Passatgers que esperen en parades amb conservació adequada

MTOTAL CONFORT: CONSERVACIÓ
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Nota Confort: Neteja Any 2016
,8:-::2- - - - - - - - - -- - - 9,00 ~ - - -- - - - -- - - - --,scc
13,80
8,60

+--- - - - -- - - - - ,

8,40

+----------------<

8,20

+--- - - - - - - - -- -

8,00

+ - - - - - - - - - -- --

7,l]IJ

-f----- - - -- ~

7,flJ

+---------;,

7,40

+------

7,99

7~0 - - - - 7,00

+-----

6,80 . . - - - - 7,99

11.Passatgers que viatgen amb vehicles amb neteJa adequáda
• Passatgers que esperen en para des amb neteja adequada
• TOTAL CONFORT: NETEIA

Nota Competencia Any 2016
12,00 . . . - -- - - -- -- 1

0,00

Any 2016
(1 Ccmpllment de l'cfena

.. TOTAL COMPffiNCIA

Nota lnformació Any 2016
9,92 - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -9,90

9,90 - - - - -

9,811 - -- - 9,86 - - - - 9,84 . , . . . . - - - - 9,82 -

-

---

9,80 - - - - 9,?8 - - - - - - Any2016
lil Passatge amb informació adequada als vehlcles

11 Passatge amb informa ció adequada a

les parades

a TOTAl INFORMACIÓ
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Nota Atenció al client Any 2016
10,SO

r - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - --

Any 2016

fil Passatgers que reben un tracte adient

a Passatgers amb respostes correctes
lil Passatgers

que víatgen amb personal amb aparen~a adequada

_ Passatgers que viatgen en condicions de conducció adequades
lil Temps

mítjá de resposta

wRespostes dins de termini
1i1 TOTAL ATENCIÓ .Al CLIENT

Nota: El Temps mitja de resposta ha estat de 13,93 dies (valor objectiu és igual o inferior a 28 dies) i
les Respostes dins de termini van representar el 85,-50% del total de respostes.
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1.3. Evolució deis costos per viatger transportat i per hora de servei de bus

+ Cost per viatger transportat
L'any 2016 hi ha hagut una contenció de les despeses d'explotació de Transports de Barcelona {veure
apartat 2.5. Comptes de Perdues i Guanys) que, juntament amb la augment de passatgers
transportats, ha fet que el cost d'explotació per viatger hagi

dísminu'it un 5,9%. respecte l'any

anterior, jaque s'ha situat en 1,38 euros/viatger front als 1,47 euros/víatger de 2015.
Si s'afegeixen la resta de partides, el cost total per viatger percentualment encara disminueix més i

ho fa en un 6,5%, situant-se en 1,49 euros/viatger front els 1,60 euros/viatger de l'any anterior.

Costos per viatger transportat ( en euros)
Concepte

Any2016

Any 201s

euros

euros

Diferencia
en centims d'€

lotació
Aprovísionaments
Electricitat/Calburant
Personal
Serveis Exteriors

-2,6
-14,1
-3,3

Tributs
Amortització neta
Resultat per -.endes d'immobilitzat
Oe\Olució IVMDH
Pensions

0,004
0,123
0,002
-0,011
0,001

0,003
o, 119
0,000
0,000
0,003

0,09
0,45
0,17
-1,09
-0,14

30,6
3,8

-48,2

0,120

0,125

-0,51

-4,1

195.797

187.787

8.Q10

4,3

lnteressos financers per de.olució de l'AEAT

Estructurals
Total De

Viatgers transportats (en mílers)

Dins deis costos d'explotació per viatger han baixat totes les partídes destacant les variacions de les
provísions, els costos de personal í els costos de carburant per víatger transportat.

Pel que fa a la resta de costos, hí ha hagut un increment deis

costos per viatger deis tributs,

l'amortització neta í el resultat per vendes d'immobilitzat. Per altra banda, la disminució de les
despeses financeres per viatger í la devolució del centim sanitari (IVMH
J
Tributaria han compensat en escreix l'augment d'aquestes partides.
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+ Cost per hora total de servei de bus
L'analisi deis costos unitaris des del punt de vista de l'oferta (cost per hora de servei} és similar
aquest any al que s'ha descrit des del punt de vista del cost per viatger. Els costos d'explotació per
hora de servei també han disminu"it el 2016, concretament, ho han fet en un 3,7% respecte l'any
anterior, situant-se en 70,50 euros/hora de servei. En aquest cas, l'explicació ve donada per un
increment de les hores de servei de 1'1,9% sense que els costos d' explotació hagin augmentat en la
mateixa proporció grades a les economíes d'escala. Els costos que han disminuil han estat
basicament: el cost/hora del carburant, el cost/hora de personal i el cost/hora de les variacions de les
provisions.

Quan s'hi afegeixen la resta de partides, també es produeix un descens deis costos totals per hora de
servei com en el cas deis costos per viatger. Concretament, hi hagut una dísminució del 4,4%
respecte l'any 2015, situant-se en 76,12 euros/hora de servei aquest 2016.

Costos per hora de servei total de bus (en euros)
Concepte

Any 2016
euros

Any 2015

Diferencia

en euros

euros

lotació
Aprovisionaments
Electricitat/Carburant
Personal
Serveís Exteriors

o;.
-0,3
-12, 1
-1,1
0,3

0,204

Tribuis
Amortització neta
Resultat per vendes d'immobílitzat
Oewlució IVMDH
Pensions

0,05

6,299

0,153
5,934

0,084
-0,555
0,075

-0,002
0,000
0,141

-0,55
-0,07

-47,0

6,107

6,225

-0,12

-1 ,9

3.837

3.764

72

1,9

0,37
0,09

33,6
6,2

De eses Fi na nceres:
lnteressos financers per dewlució de l'AEAT
Estructurals
Total De

hores totals de seMi de bus (en milers}

~ 1tklt, 9e,~ a una de
~
' -~~ rior.

Pera més detall, en el capítol "2.5 Compte de Perdues i Guanys" s'explica I',
les partides que integren els costos d'explotació i la variació que han tingu
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1.4 Evolució de la recaptació
L'augment de passatge que hi ha hagut aquest darrer any explica principalment el notable increment
deis ingressos procedents de la venda de títols de transport (abans de comissions, rapels i
descomptes). Així, tot i la congelació de tarifes, l'augment de la recaptació ha estat de 8,55 milions
d'euros (+6,3%} respecte l'any anterior.

Recaptació per cotxe-km total recorregut (euros)
2016

-

145.254
45.407
3,199

Recaptació (milers _€)
Cotxes-km totals recorreguts (milers)
Recaptació/Cotxe-km total

2015

%dif.

136.703
44.638
3,062

6,26

-

- -

1,72

4,46

,

La ratio que relaciona els ingressos de les vendes amb l'oferta, la recaptació per cotxe-km total
recorregut, ha crescut un 4,5% fins a situar-se en 3,20 euros/cotxe-km total.

r~

Evolució deis ingressos per recaptació
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Si s'observa l'evolució deis ingressos per recaptació deis últíms anys, destaca el creixement anual
continuat de les vendes a partir del 2009. Pel que fa a la recaptació/cot xeaugmentant tots els anys {a excepció del 201S) fins assolir el seu val
exercici.
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1.5. Evolució del material mobil i consum de carburants
1.5.1. Edat mitjana de la flota

El pare operatiu d'autobusos a 31 de desembre de 2016 estava format per 1.060 vehicles, que es
desglossen en els models següents: 603 autobuses estandards, 301 artieulats, 25 midibusos, 52
minibusos, 3 autobuses biarticulats, 72 autobllsos de 2 pisos (per al Bus Turístie) i 4 vehicles de tipus
jardinera (peral Bus Turístie).
L'edat mitjana del pare mobil operatiu, a 31 de desembre de 2016, s'ha situat en 10,05 anys, ésa dir,
ha erescut mig any enlloe de fer-ho un any seneer grades a !'entrada al llarg de 2016 de nous
autobuses. Aquesta xifra no inclou la incorporació de 78 nous vehícles (10 de doble pis, 40 articulats
híbrids, i 10 estandards híbríds i 1? estandards de GNC), comprats l'any 2016, i que s'incorporaran a
la flota operativa a principis del 2017 (veure apartat 1.15 Esdeveniments de l'exercici).

Edat mitjana de la flota d'autobusos
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En l'últim decenni s'observa un progressiu envelliment de la flota des del 2009, coincidint amb l'inici
de la crisi eeonomica i la consegüent posada en man<a de plans d'estalvi que han repercutit també
sobre la política d'inversions en la renovació deis autobusos. Si bé la flota actual és més antiga que
10 anys enrere, aquesta tendencia canviara en els propers exercicis grades a l'augment de les

~í-·

inversions destinades a renovar la flota més antiga. Així per exemple, l'any 2017 s'a ,
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1..5.2. Fiabilitat de la flota
L'indicador que mesura la fiabílitat de la flota (mitjana de quilometres recorreguts sense avaria) ha
baixat per segon any consecutiu, (concretament ho ha fet en un 2,1% respecte l'any anterior) i s'ha
situat en 3.415 km recorreguts sense avaria, per sota l'objectiu marcat aquest any que era de 3.500
km sense avaria. Aquest des_cens és conseqüencia d'un increment del 3,9% en el nombre d'avaries

•

respecte l'any anterior, fruit de l'envelliment de la flota d'autobusos comentat anteriorment.

Mitjana km sense avaria

2016.

2015

Diferencia

P~rcentatge

3.415

3.487

.72

-2,1

En el grafic es recull l'evolució de la fiabilitat de la flota deis últims 10 anys. Després d'uns anys de
creixement de !'indicador, a partir de 2015 va comen~ar a disminuir. Tanmateix, amb l'augment de
les inversions destinades a renovar la flota en els propers exercicis es preveu que aquesta ratio
repunti de nou en els propers anys, millorant també el nivel! de confort deis usuaris.

Evolució deis km recorreguts sense avaria
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1..5.3. Consum de carburants
Des de fa anys TMB realitza la seva activitat tenint cura del medi arnbient, situant Barcelona comuna
ciutat capdavantera en la recerca i la innovació en el transport urba d'emissió zero.

% de vehicles propulsats amb GNC, híbrids i electrics
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Nota: Fins al 2012 inclou vehicles propulsats amb biodiesel.

Comes pot veure en el grafic, en els últims anys TMB ha anat augmentant de forma progressiva la
seva flota de vehícles més ecologics (amb motor propulsat amb GNC, amb biodiesel, híbrids i
electrics). Mentre que l'any 2007 només hí havia un 26,7% d'autobusos propu!sats amb combustible
més ecologic (GNC i biodiesel), aquest últím any s'ha arribat a la meitat de la flota formada per
autobusos mediambientalment més sostenibles (híbrids, propulsats amb GNC i electrícs purs) gracies
a !'entrada de més vehicles híbrids. El descens del 2013 s'explica perque es va deixar d'utílitzar el
bíodiesel com a carburant degut, principalment, a la finalitzacíó de la subvenció estatal amb la qual
es beneficiava. Aíxo, combinat amb un consum més elevat deis vehicles propulsats amb aquest
combustible respecte deis que utílitzen gasoil, el feia menys efícient.

Pel que fa al consum deis diferents tipus de carburant en aquest darrer exercici, ha estat el següent:
1. Consum de gasoil: la flota d'autobusos propulsada amb gasoil ha consumit un total de 16,0

Transports de Barcelona SA

Consum de la flota per tipus de carburant
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2. Consum de gas natural (GNC}: el conjunt de la flota propulsada amb GNC ha consumit un total
d'11,89 milions de kg, ésa dir, un 2,1% més que l'any anterior. Aquest increment s'ha degut al
major nombre de quilómetres realitzats pels autobusos de GNC aquest 2016 (un 1,8% més que
l'any anterior) i a un petit augment del consum unitari. Aquest últim ha estat de 65,27 kg per cada
100 km recorreguts, xifra lleugerament per sobre a la de l'any anterior (65,09 kg/100 km).
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1.6. Novetats, millores i projectes de bus
A) En busca de !'eficiencia i la millora mediambiental. Aposta perla mobilitat electrica:
•

Es continua treballant dins el Projecte ZeEUS. Promoció de /'autobús d'emissi6 zero

Els dos nous Solaris-t.Jrbino, els primers busos 100% electrfcs de 18 metres de longitud a l'Estat, han
estat des de novembre de 2016 en fase de proves sense passatge a la línia H16 (veure apartat 1.15
Esdeveniments de l'exercici). La ciutat amplia així les proves amb autobusos d'emissió zero dins del
projecte ZeEUS, iniciades el 2014 amb dos cotxes estandard.

•

Carrega d'oportunitat

Una novetat tecnologica és el sistema de carrega deis dos autobusos articulats electrics
experimentals, que es fa a través de pantograf retractil situat en la part superior de la carrosseria
(veure 1.15 Esdeveniments de l'exercici). L'estació de carrega a través d'un pantograf del carrer
Cisell forma part també del projecte ZeEUS i s'esta provant perdonar servei a la línia Hl6, amb 2
vehicles articulats electrics de la marca Solaris.
Esta previst que les dues estacions de carrega estiguin situades als dos terminals de la Línia H16
(C/Cisell - zona Forum). La primera estació en la qual s'ha treballat, conjuntament amb l'Ajuntament
de Barcelona, ha estat la del Carrer Cisell.

•

Projecte europeu EUPTIC de Nova estació de carrega ultrarapida per a l'e/ectrificació del
transport urba

L'estació del terminal de Forum esta en fase de recepció d'ofertes de la licitació de l'obra i formara
part del projecte Europeu ELIPTIC, prenent l'energia electrica de la propia xarxa de metro.
El projecte se centra en l'ús deis sistemes de transport públic electric existents (inclosos els
ferrocarrils lleugers, metro, tramvia i troleibús) per a l'electrificació deis enfocaments de mobilitat
multimodal en el context urba i suburba. Mitjan~ant la integració de la infraestructura de transport
públic electrica existent per a usos múltiples, es demostra que l'adopció addicional de vehicles
electrics es pot fer d'una manera rendible.
ELIPTIC desenvolupa 23 casos de negocien 11 ciutats europees, i també contribueix a aconseguir els
objectius de la UE de reduir a la meitat l'ús d'automobils convencionals a les ciutats pera l'any 2030 i
reduir les emissions del 60% peral 2050.
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•

Proposta de Projecte de miníbús electric

En l'ambit de la convocatoria de subvencions RIS3CAT, s'ha comen~at a rebre fons i a desenvolupar
un minibús electric per donar servei als nuclis urbans. Esta previst finalitzar aquest prototip durant
l'any 2017.

•

Procediment cicle SORT pera vehicles híbrids endollables de GNC i Coach (autocars)

En l'ambit de la UITP, el departament d'Enginyeria esta treballant en el desenvolupament d'un
procediment per mesurar i comparar el consum de vehicles d'aquest tipus. Aquest procediment, que
ja esta desenvolupat de manera parcial, s'esta aplicant a nivel! Europeu i pretén ser una norma
d'aplicació. Projecte en curs durant el 2016 i pendent de finalitzar l'any 2017.

•

EBSF-2, disseny de I'autobús del futur

Aquest és un projecte de recerca i innovació dirigit perla Unió Internacional del Transport Públic
(UITP). Dins l'EBSF 2, l'equip de proves de TMB esta treballant en la reducció del consum de l'energia
auxiliar en els autobusos electrics mitjani;ant diferents solucions tecnologiques.

B) Aposta perla tecnologia: Principals projectes tecnologics en curs:
•

Mil/ores relacionades amb el Sistema d'Ajut a l'Explotació (SAE}. SAE central - lntegració de

mesures reguladores
Aquest any s'ha implantat í esta en fase d'extensió el projecte mitjan~ant el qual es pretén integrar
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A més de facilitar la introducció d'informació en els sistemes d'informació i evitar anotacions en
paper, aquest desenvolupament permet informar al sistema deis busos que no s'han de tenir en
compte peral calcul de previsions i, per tant, no aportar informació erronia al client extern.
En el segon trimestre de l'any es va p9sar en producció de manera satisfactoria la nova eina' al CON
de Ponent. Es va aprofitar aquesta primera utilització de l'eina dins deis processos interns del Centre
de Regulació de Transit {CRT) per identificar i recollir una serie de millores i carencies que pugui
presentar l'aplicació.
A final d'any es va incorporar a la utilització d'aquesta eina el CON de Triangle, deixant enfocada la
posada en producció deis CON de Zona Franca i Ho,:ta peral primer trimestre de 2017.

•

Projecte de Planificació i Prestacíó del Servei (PPS)

És un projecte de gran abast iniciat l'any 2015. El PPS és una nova aplicació que es treballara en
suport SAP i té com a objectiu principal gestionar tres grans blocs d'informació:
FASE 1: lnformació i gestió deis horaris, actualment gestionat a través de la Base de Dades
d'Horaris (BDH).
FASE 2: Quadres de servei de conductors, personal de suport {comandaments, personal de
!'oficina del CON, etc) actualment gestionats a través d'HASTUS i eines tipus Excel.
FASE 3: Gestió dinamica deis vehicles, substituint !'actual aplicació de TBKC.

La Fase 1 completada durant l'any 2016: a mitjans d'any es va realitzar el procés de migració a PPS i
actualment la nova eina ja esta en ple rendiment i funcionament de manera exitosa en substitució de
l'antiga BDH. Les Fases 2 i 3 actualment estan en període d'analisi.

•

Renovació de les maquines de /iquidació per obsolescencia

A cadascun deis CON esta prevista la renovació gradual de les maquines de liquidació deis empleats.
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El projecte pretén que les noves maquines superin les prestacions de les actuals (aprofítant també la
implantació del projecte T-Mobilitat), tanta nivel! de les noves tecnologies previstes peral Sistema
de pagament i venda (SPV), com d'informació peral personal (veure Apartat 1.9 d'aquest Informe
de Gestió).

•

lnfomobilitat: Sistema d'informació a rusuari (SIU).
Mi/lores en l'emissió de missatgeria al SIU

Es realitzen canvis en la parametrització deis temps d'emissió i de repetició deis missatges als SIU, la
qual cosa ha permes incrementar el nombre d'emissions i potenciar així la seva eficiencia.

Evolució del canal SIU
Es porta a terme el Projecte de Millora en la Gestió del Canal SIU, que aporta les següents millores:
•

Habilita la programació de continguts a "n" dies vista.

•

Automatitza el procés de validació de continguts.

•

Redueix el nombre de versions a publicar en el canal.

•

Prepara el canal pera l'escenari online.

Auditoria d'audío SIU
Al 2016 el personal del Centre de Suport de la Xarxa ha auditat el sistema d'audío del SIU en un total
de 1.592 autobusos de 85 línies. Aquesta auditoria ha permes disposar d'un coneixement precís del
funcionament del Sistema des de la visíó client, tenint en compte que aquest és un sistema crític per
al coHectiu de persones invidents.

•

Projecte wifi al bus

S'ha dut a terme el desplegament del nou equip embarcat (CPU30) que perrnetra donar servei wifi al
passatge, així com disposar de cobertura de dades mobils que aportara connectivitat a la flota de
bus.
A finals d'any la instaHació es trobava en la darrera fase, amb el 85% de la flota instal·lada i en data
prevista de finalització del desplegament al gener de 2017. El servei

wifi,

propietat de l'Ajuntament

de Barcelona, a finals de l'any no oferia servei per problemes amb el seu proveí'dor. Esta previst que
a principis de 2017 ja es doni el servei de wifi de forma general.
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•

Projecte de cotxe sancionador del carril bus

Nou projecte per equipar un cotxe amb un sistema de reconeixement de matrícules i generador
d'informes que servira per sancionar (a través de la Guardia Urbana) la invasió del carril bus per part
deis vehicles no autoritzats.

C) Projectes de coordinació de la programació i manteniment de la flota

•

Pla d'ínspeccions predictives; Pla de capacitacíó i optimització deis Plans de Manteniment
Preventíu de la flota

Durant l'any

s'han realitzat un total de 2.672 inspeccions sobre una previsíó inicial de 3.045

previstes, resultant un percentatge de compliment del 87,75%.
La inspecció predictiva s'identifica com a procés clau, preví a l'execució de les tasques del Pla de
Manteniment on, al marge de les tasques a realitzar de manera sistematica (per quilometres o
ternps), s'identifiquen altres anomalies que han de ser corregides. Aixo permet optimitzar el temps
d'intervenció del vehicle efectuant aquestes tasques addicionals durant les inspeccions periodiques i
contribuint així de manera significativa a la reducció d'incidencíes i a l'augment deis indicadors de
fiabilitat imputable.
També s'han continuat implementant Plans de Manteniment Preventiu per als nous vehicles que
incorporen tecnologies híbrides i electriques.
Quant a la Capacitació, durant l'any s'han portat a terme un total de 8 accíons, que suposen un total
de 24 sessions impartides amb un total de 136 assistents.

•

Desenvolupament del nou model d'analisi de costos del manteniment
lmputacíó de materia/sales ordres de treball (OT)

L'any 2016 s'han imputant a OT el 68 % deis costos de materials utilitzats en el manteniment de la
flota, amb una· previsió aproximada de sostre maxim d'imputació de materia Is del 70%. Amb
aquestes dades, es pot afirmar que els processos d'imputació de materials a les Ordres de Treball
estan completament consolidats. Durant el primer trimestre de 2017 s'emetra !'informe d'analisí
tecnica de costos del manteniment corresponent al període 2016.
lmputació de temps a les ordres de trebo// (OT)

L'any 2016 es van implementar a SAP les següents millores per fer possible l'enregistrament deis

•
Disponibilitats deis vehicles i introducció i/o modificació d'Op_
era
temps d'intervenció.
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•

lmplementació de la possibilitat d'introducció deis temps d'operació a les ordres de
manteniment, per part del operaris de manteniment ambles pantalles tactils.

Finalment, en data 13 de desembre de 2016, es va iniciar la introducció deis temps d'operació a les
ordres de manteniment per part del operarís deis Tallers de Material Mobil. Aquest segon pas,
imprescindible per tal de disposar deis costos associats a les activitats de manteniment, fara possible,
en un futur proxim, la possibilitat d'analitzar-los des d'una visió tecnica i orientada principalment a
l'optimització deis recursos emprats.

•

Pla de mí/lores tecnologiques ROMMI. Projectes de millores tecnologiques orientades cap a la

mi/lora del manteniment
- Mil/ores en la requalificació d'Avisos {T2} i implementació de nous catalegs de Causes d'Avaria:

Projecte iniciat a finals de 2014 que neix fruit de la necessitat d'adaptar a SAP les estructures
deis vehicles i els catalegs de causa d'avaria en fundó del nous canvis tecnologics que
incorporen els nous vehicles (Híbrids, Electrics, de GNC). Contempla la implantació d'un nou
sistema de catalogació de causes d'avaria, amb l'objectiu de millorar la i~entificació de les
causes a l'hora de requalificar els Avisos T2.
Durant l'exercici s'ha completat l'última fase d'aquest projecte, consistent en la implementació
de les millores següents:
•

lmplementació del nou cataleg d'avaria.

•

lmplementació deis filtres pera les avaries no imputables coma conseqüencía de defectes

del vehicle o deis seus components (problemes enregistrats en el Cercle Q).
•

•

lmplementació d'una nova interface per requalificar els avisos T2.

Renovacíó de les PDA deis magatzems i validació de la Plataforma SAP MOVILIZER

Coma fruit de les conclusions del Pla Director de Tecnologies finalitzat l'any 2014 i de la identificació
coma obsoletes les PDA utilitzades en la gestió de materials deis magatzems deis CON, durant l'any
2016 es va produir la renovació d'aquests dispositius per d'altres nous.
S'ha col-laborat amb la Are.a Tecnológica en les proves de· validació i implementació de les
funcionalitats implementades en aquests dispositius a la nova plataforma MOVILIZER. L'ús d'aquesta

•

Auditoria energetica RD 56/2016
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Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a
!'eficiencia energetica, pel que afecta a auditories energetiques, acreditació de proveidors de serveis

i promoció de !'eficiencia del subministrament de l'energia.
Finalment, en data 11 de novembre de 2016 es va obtenir !'informe favorable que certifica que TB
compleix tots el requisits que estableix el RD.

•

Desenvolupament d'eines d'analisí pera la certijicació ISO 50.001

Aquesta coHaboració amb el Departament de Medi Ambient i l'Area Tecnológica en el
desenvolupament d'indícadors i grafics de seguiment, utílitza l'eina SAP BUSINESS per fer la
presentació mensual (grafica i en taules) de les dades de consums de la flota i de les instaHacions.
Durant l'any s'han implementat en SAP BUSINESS les consultes necessaries per poder fer el
seguiment de l'evolució deis consums energetics mensuals de l'any en curs, deis últims tres anys i de
la línia base energetica. També s'ha donat la formació necessaria als equips deis CON que
s'encarregaran de fer aquests seguiments en l'ambit deis procediments que afecten a la certificació
ISO 50.001.

•

Projecte d'analisi de mí/lores en la gestió de materia/s

Juntament amb la Area d'Operacions i la consultoría externa encarregada d'aquest projecte, s'ha
coHaborat en la 2a Fase, que recull la implementació de les possíbles míllores en els processos
relacionats ambla Gestió de Material identificades durant la la Fase.

D} Projectes desenvolupats en l'ambit d'lnfraestructures
Durant l'any 2016 s'han gestionat un total de 5.294 actuacions desglossades en: 64 Projectes
d'infraestructures de TB, 516 soHicituds d'aprovisionaments, 3.754 correctius d'infraestructures de
TB i 960 preventius d'infraestructures de TB (60 a prove,dors externs). L'import d'aquestes actuacipns
ha ascendit a 7,25 mílions d'euros (inversions més despeses gestionats).

Les inversions més destacades executades han estat les següents:
•

Infraestructura de recarrega electrica rapída d'oportunitat al carrer, executada per Endesa, i ~íns
del projecte europeu ZeEUS per als autobusos artículats electrícs purs Solaris, concretament al

•
constructiva, sent necessari refer el projecte, que es troba en fase d'info
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•

Adequació de la instaHació de líquid refrigerant a Zona Franca 1 per tal d'acomplir amb la
normativa de referencia APQG.

•

Disposició de la documentació i deis requisits necessaris prevís a l'avaluació pera l'obtenció de la

1SO-14.001 i 1SO-50.001 al centre d'Horta i Zona Franca 1, iniciant-se aquelles intervencions
necessaries a les diferents instaHacions de les cotxeres per tal d'obtenír les ISO.
•

lnici de l'adequació del repostatge al centre de Triangle amb una gran reordenació de les
instaHacions industrials i adequació d'espais per operar en les tasques de neteja i repostatge
deis vehicles.

•

lnstaHació d'una nova depuradora biológica al centre de Ponent, posant fi al procés d'adequació
de totes les depuradores biologiques a les infraestructures de Transports de Barcelona.

•

Obres de dotació d'un nou paviment del tipus epoxi, pera 4 línies de treball, (dues ja acabades i
les altres dues en procés), al taller principal de Material Mobil a Zona Franca.

•

Reforma d'instal·lacions d'enllumenat i de llocs de treball al taller annex de Zona Franca.

•

lnici de la instaHació de la la fase de la renovació de la dimatització de l'edifici del sector
Llobregat a Zona Franca.

•

lnicí de les obres de reforma a la sala del CRT peral nou Centre de Control de Seguretat de Bus al
CON de Triangle.

•

lnici de les obres necessaries per millorar la infraestructura de seguretat al CON d'Horta.

•

Obres de reforma de la coberta del repostatge de Zona Franca.

•

Adjudicació de les obres d'execució del Projecte Executiu de la la fase deis Tallers de Material
Mobil al centre de Zona Franca Port.

E} Principals actuacions als Centres Operatius de Negoci

l. CON d'Horta:
Durant l'any 2016 al CON' d'Horta s'han realitzat o estan en procés, entre d'altres, els projectes
següents:
•

lmplantació del nou procés de requalificació d'avaries, treballat conjuntament amb l'Area
tecnica.

•

S'ha realitzat un Pla d'actuació pera la reducció d'accidents de transit, revisió i actualització

•

Pla pera la reducció de l'absentisme de la totalitat de la plantilla.

•

Finalitzacíó de la Reforma de !'Oficina de Centre.

•

Treballs previs pera la implantació de la certificació ISO 14.001 i
al 2017.
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2. CON de Ponent:

Durant l'any

al CON de Ponent s'han realitzat o estan en procés, entre d'altres, els projectes

següents:
•

Ajust de !'oferta a les línies 6S i 165 fruit de la posada en marxa de la línia 9 Sud de Metro.

•

lnici de la implantació d'un Sistema Operatiu de Gestió als Magatzems.

•

lnstal·lació í posada en mar>ea d'un sistema de control d'accessos a les dependencies del CON.

•

Míllora del grau d'execució del projecte de les S"S" a !'oficina del CON.

•

Posada en manca d'eines que milloren el procés de requalificació de les avaries.

•

lnstaHació i posada en marxa d'una estació de cloració de l'aigua al CON.

3. CON de Triangfe:
Durant l'any al CON de Triangle s'han realitzat o estan en procés, entre d'altres, els projectes
següents:
•

Finalització de la reforma integral en les instaHacions del taller, aplicant la filosofia de les
S"S" i implantació d'aquesta metodología a l'arxiu de !'Oficina del CON.

•

Observacions de Programa de prevenció d'accidents (PPA): s'ha dísposat d'un Agent de
Centre a temps parcial per intentar millorar el nivell d'observacions de conducció díns del
programa.

•

Vehicles electrics: Posada en servei deis vehicles electrics articulats, amb una estació de
recarrega electrica ultrarapida al carrer i recarrega nocturna al CON.

•

Participació en el procés de recollida d:especificacions per realitzar la re nova ció gradual de
les maquines de liquidació, per obsolescencia del pare actual.

4. CON de Zona Franca 1:

Durant l'any al CON de Zona Franca I s'han realitzat o estan en procés, entre d'altres, els projectes
següents:
•

Renovació del sistema de queixes i reclamacions corn a element clau en la millora contínua.

•

Seguiment, desenvolupament i consolidació del projecte RETROFIT (vehicles de motor termic
transformats en híbrids de GNC-electrics}. Es constata la millora en consum.

•

Remodelació i adaptació de l'espai del CON de Zona Franca (zona carrer A) i continuació del
projecte de nova cotxera en l'espai de Zona Franca Port.

•
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•

Ti"eballs previs per implantar la certificació ISO 14.001 (mig ambiental) i 50.001 (energetica)
al CON de Zona Franca, prevista peral proper 2017.

F) Principals actuacions al Centre de suporta la xarxa (CSX}
Els principals projectes i activitats portats a terme al llarg de l'any des deis diferents departaments
del CSX, han estat els següents:
Mobiliari Urba: L' Ajuntament de Barcelona va adjudicar a 1'empresa Clear Channel la concessió
pera la conservació, submínistrament, ínstaHació i explotació publicitaria del mobiliari urba de
la ciutaf

S'han establert els contactes pertinents per tal de garantir el funcionament i el

manteniment de les PIU actuals així com de la resta de mobiliari (marquesines, smartquesines,
MUPPI, wc al carrer). De la mateixa manera, s'han actualitzat els sistemes d'informació
corporatius perta! de comunicar les incidencies als nous mantenidors.
Al mes de febrer es va instaHar una nova distribuidora automatica (DAS) al costat de la parada
0450-Pg. Zona Franca/Foneria.
Evolució del Geoportal: Es posa en funcionament al maig la versió 1.12 que incorpora les noves
prestacions com: un filtrat espacial (perrnet filtrar les dades segons la geometría seleccionada al
portapapers· geometric) i un filtre de Línies (permeten filtrar el llistat de línies de transport, en
funció de !'operador).
Gestor d'alteracíons: Es desenvolupa l'eina amb visió integradora pera la gestió deis continguts
als diferents canals {SIU, PIU, Intranet, etc), treballant aquest any principalment la integració del
canal PIU. A més, s'habiliten noves prestacions com són la creació d'historics í la generació de
consultes resum de la missatgeria de servei.
Al llarg de l'any s'han fet dues auditories de la senyalització de suporta les arees d'intercanvi:
senyalització horitzontal i MUPPIS de suport.
Durant l'any s'ha realitzat l'actualització de la totalitat deis planols de les línies per tal de poder
adjuntar aquesta informacíó als cartrons d'horaris deis conductors. Properament aquests
planols seran inclosos en el Sistema d'informació al conductor.
S'ha gestionat la producció i col-locació d'etíquetes en format Braille a tota la flota d'autobusos.
Aquestes s'han coHocat en l'entorn de les validadores i permeten que les persones invidents
puguin saber la calca del vehicle en el qual circulen.

disposició més eficient, la qual cosa facilita la comunicació i gestió
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1.7. Gestió de la qualitat i el medi ambient
a) Gestió de la Qualitat
Durant l'exercici de 2016 el Departament de Qualitat ha continuat treballant principalment en el
desenvolupament del model de gestió de qualitat implementat, el qual té com a principal repte
aconseguir una gestió basada en processos d'acord amb el model ISO 9.001, que permeti que

1'organització estigui orientada en tot moment a la satisfacció de les necessitats deis clients, segons
el model UNE 13.816.

En l'ambit corporatiu s'han realítzat les auditories interna/externa de les unitats certificades del
Centre de Suport Telematic (CST), Punts TMB d'Atenció al ciutada, la Unitat de Formació i de la
Unitat de Gestió de les Queixes, reclamacions i suggeriments deis ciutadans (QRS}. També s'ha donat
formació en Qualitat als empleats de l'Area operativa de Metro (Agents d'Atenció al Clíent) i
d'Autobusos (conductors), així com a totes les noves incorporacions per promocions internes a les
unitats. certificades ISO/UNE. S'han elaborat nous manuals de formació rnés adequats a la realitat
actual de TMB.
També, de forma transversal i coordinada ambles unitats implicades, s'ha treballat per tal de definir
les funcionalitats d'una nova aplicació corporativa que permeti gestionar les QRS i les No
Conformitats de forma més eficient. Lligada a aquesta definició de funcionalitats, s'han realitzat les
formacions oportunes a les unitats certificades per tal d'explicar els princi pals canvis irnplantats

•

Lo Qua/itat a Transports de Barcelona

Des del Departament de Qualitat, conjuntament amb l'Area Operativa de Bus, s'ha treballat en la
estandardització deis models de gestió orientats al client i a la millora, ja definits en tots els CON de
TB, assolint l'objectíu aquest 2016 de consolidació de la certíficació ISO 9.001:2008 i UNE
13.816:2003 a I'Area Operativa de TB.
Per arribar a aquest objectiu s'ha treballat en díferents ambits:

1. Elaboració/Revisió del Mapa de Processos de I'Area Operativa de TB.

2. · Redefinició i creació de nous procediments operatius (Area Operativa de TB).
3. Definició del quadre de comandament d'índicadors.

4. Definició i seguiment de la metodología de seguiment d'indicadors, objectius i compliment
de procediments.

S. Elaboració de I'esborrany de la Cana de Serveis de TB.
En paraHel s'han realitzat tates les tasques d'acompanyament/co
manteniment de les certificacions existents.
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b) Sostenibilitat mediambiental

1. Tramitació í manteniment de permisos í autorítzacions ambíentals

Es tracta de tots els tramits administratius i tecnics que la legislació estableix que cal presentar a les
diverses administracions ambientals (AMB, Ajuntarnent i Generalitat).
El Departament de Medí Ambient centralitza la tramitació i manteniment de permisos
autoritzacions a tots els centres de treball de TB: Campa de Zona Franca Port i els 4 CON de Zona
Franca 1, Ponent, Triangle Ferroviari i Horta.
El manteniment deis expedients de TB suposa la tramitació inicial

la seva renovació periódica

segon·s el següent esquema:
-

-

-

-

-

--

-

-

Període

--

--

-

-

-

-

-

- --

--

renovació

Centres
afectats

Comentaris

Agencia de residus
de Catalunya

4anys

4

Tots els que sobrepassin les 10
Tm de residus/any

Sois

Agencia de residus
de Catalunya

6 anys

4

Tots els centres que segons el
RD 9/2005 es considerin
Aclivitats polencialmenl
contaminants (APC}

Permís d'Abocament o
Declaració responsable

Aigües

Activítats reglades
Ajuntament

508 anys

4

Tots els lallers que consurneixen
més de 6000m3 d'aigua.

Llibres registre
d'emissions

Emissions

Direcció de Qua1itat
Ambiental

..

4

Tots els tallers que tinguin focus
ernissors a l'atmosfera.

Materia

A qui va dirigida

Residus

lnfonne Preliminar de
Sóls

Comunicació

'
Estudi de minirnització
de residus

-ouan hi hagl mod1ficacions

Aquest exercici s'han presentat els estudis de minimítzació de residus i els !libres de registre
d'emissions d'Horta í Zona Franca l. S'esta en procés de tramitació deis permisos d'abocament i deis
informes preliminars d'Horta i Zona Franca l. Per al 2017 esta prevíst renovar els tramíts
admínistratius de Ponent í Triangle.

2. Sistema de Gestió Ambiental i fnergetic (SGAí E) segons /SO14.001/50.001

Durant el 2016 s'ha continuat treballant en el procés d'ímplantació del Sistema de Gestió Ambiental i
energetic a TB que culminara ambla certificació d'Horta i ZFl el proper 2017 i de Ponent i Tríangle en
el 2018. l'estat actual del projecte a gener 2017 és el següent:
Finalitzat el disseny del Sistema de Gestió documental: S'han elaborat manuals í procediments
de gestió ambiental ambla definició de responsabilitats a nivell TMB.

Extracció i avaluació de requisits legals ambientals de ZF1 i Horta
pendents.
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Establerts els plans d'acció (PA) per a l'adequació a la normativa de ZFl i Horta. Triangle i
Ponent pendents.
Establerts els indicadors i objectius ambientals d'Horta i ZFl. Triangle i Ponent pendents.
Seguiment periodic d'indicadors, objectius i pJans d'acció en el Comite de ZFl i Horta. Triangle i
Ponent pendents.
Finalitzada la formació a ZFl i Horta l'any 2016. Triangle i Ponent pendénts (prevista pera 2018).
Realitzades diverses sessions de treball, visites, auditories a ZFl i Horta per comprovar el nivel!
d'implantació üuny-novembre 2016).
Auditoria interna i externa a ZF1 i Horta a l'abril i juny de 2017. Triangle i Ponent al juny 2018.

3. Optímítzacíó de la gestíó de /'energía a TB

En l'ambit de la gestió de l'energia de Transports de Barcelona destaquen l'evolució deis consums
d'energia 2010- 2015 sotmesos a verificació anual per una entitat ambiental acreditada.
Aquest darrer any s'ha presentat !'Auditoria Energetica de TMB, tal i com estableix el Real Decret
56/2016, analitzant més del 85% del consum energetic de TMB i presentant propostes de millora que
!'empresa implantara en els propers anys. La implantació del Sistema de Gestió Ambiental i Energetic
ajudara a la millora contínua d'aquest aspecte ambiental.

4. Reco/lida selectiva i Punts Verds

La quantitat de residus generada a TMB entre el període 2013 - 2015 ha incrementat lleugerament
(1,5%). En canvi, la despesa en tractament de residus entre 2013 i 2015 ha patit un increment molt
important (>200%). la quantitat de transports efectuats entre 2013 i 2015 ha baixat un 3,5% i la
despesa en transport més tractament de residus ha patit un increment important (> 150%) passant
de 105.578 euros el 2013 a 265.213 euros el 2015.
En l'ambit conjunt de TMB els residus que generen més ingressos són: carrils de metro, metalls,
bateries de plom, els vehicles fora d'ús i l'alumini. En canvi, els residus que generen més despeses en
transport i tractament són: els residus aquosos gestionats amb camió cisterna que es generen en el
procés de rentat de trens i autobusos, els deis separadors d'hidrocarburs i de fosses septiques
{aigües de rentat de grafits, aigües amb hidrocarburs i aigües amb substancies perilloses), els residus
banals (no recollits de forma selectiva - contenidor gris-), els draps i absorbents, la fusta i el líquid
refrigerant.

33

Transports de Barcelona SA

5. Mapa d'emissíons de la xarxa de bus

L'any 2014 es va consensuar ambla Direcció General de Qualitat Ambiental la metodologia de calcul
d'emissions de la flota de Bus. i es va publicar la guia peral calcul d'emissions de PM i NOx de la flota.
També aquel! any es van finalitzar els mapes d'emissions per al projecte europeu 3iBS (The
íntelligent, innovative, íntegrated Bus Systems project): Mapes de consums i emissions per als

escenaris 2012, 2014 i 2017 per quantificar la reducció d'emissions atmosferiques obtinguda ambla
incorporació de nova flota i ambla configuració de la nova xarxa. Els mapes d'emissions de la xarxa
permeten presentar de forma visual quina és la contribució de la nova flota i de la Nova Xarxa de Bus
en la millora de la qualitat de l'aire de l'Area Metropolitana present i futura:
-

2011-2014: reducció de 857 Kg de NOx diaris.
2011-2017: reducció de 1.091 Kg de NOx diaris

En l'actualitat continua el programa d'ambientalització de la flota de Bus que ha de permetre reduir
les emissions atmosferiques de la xarxa de superfície.
S'ha treballat en l'establiment del Programa d'objectius del Sistema de Gestió Energetic segons
1SO50.001 d'Horta i Zona Franca 1 com a centre pilot per a la reducció del consums d'energia i
emissions atmosferiques a TB.

6. lmplantació de criteris ambienta/s en la compra de productes i serveís

Aquest any 2016, per donar un impuls a l'aplicació de la política de Compra Ambientalment
Responsable, s'ha treballat en la lncorporació de criteris ambientals en els processos d'adquisició de
productes i serveis. Concretament, s'han dut a terme les següents accions:
S'han definit els criteris d'obligatorietat d'inclusió de criteris ambientals i/o energetics en els
plecs de condicions o les comandes i la metodología per garantir l'aplicació d'aquests criteris.
S'ha establert el procés de Control Ambiental d'Activitats Empresarials (AQUILES) per donar a
coneixer als subcontractistes que treballen a les nostres ínstal·lacíons quins requisits ambientals
han de complir.
S'han definit els criteris d'avaluació de prove'idors (PROTRANS).
S'ha redactat el Procediment de treball P716 de Disseny i Adquisició de Productes i Serveis de
TMB, d'acord amb els criteris establerts.

:' .
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El passat 21 de novembre es va aprovar, pel Consell Executiu, el Procediment P716, que recull
els criterís establerts per a la ínclusió de criteris ambientals, el Control ambiental d'activítats
empresarials (CAAE) i l'Avaluació de prove'ídors.

7. Quodre d'indicadors del componament ambiental de TMB segons la ISO 14.001/EMAS
L'any 2016 s'ha treballat en la construcció í implantació del Quadre de Comandament ambiental de
TMB.

Aquest té per objectiu posar a disposició de !'empresa una eina que permeti als diferents nivells de
gestió i direcció de TMB fer:
El seguiment del Sistema de Gestió Ambiental i Energetic.
El seguiment deis objectius i plans d'acció.
El seguiment del Pla Director de Sostenibílitat

A través del Quadre de Comandament es podra seguir el comportament ambiental de TMB a través
deis següents indicadors:

NOM INDICADOR

DESCRIPCIÓ INDICADOR

Consum d'energia

Consum d'energia per km, per total passatgers, per m 2/ mes

Emissions generades

Emissions CO2, NOx i PM generades per km, pel total passalgers. per
2
m / mes

Millora de la Oualitat de !'aire / Estalvi
emíssions generades

Estalvi emissions contaminants (NOx i PM) general pel transport de
viatgers.

Ambientalització de la flota/ Tecnología

Nº total de vehicles per tecnología (Euro 1, 11, 111, Euro 1-111 amb Filtres
SCRT, IV, V, VEM, Hlbrids, electrícs) per nombre total de vehicles

Ambientalització de la flota / Fonts
d'energía

Nº total de vehicles per tipus de combustible o font energética (gasoil,
gas natural, hibrid gasoil, hibrid GNC, electricitat) per nombre total de
vehicles

Generació de residus

Tm de residu per !ipus totals generats i per classificació / mes

Consum d'aigua

M~ d'aigua total consumida (xarxa + instal-lacions) / mes

Consum de materials

Tm . Kg o UN de materials totals consumíts (xarxa + instal·lacions) /
mes

comandament han estat:
•

Dísseny funcional del Quadre de Comandament Ambiental per al
compliment als requisits ISO 14.001 i 50.001.
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•

Finalitzada la construcció del Quadre de Comandament.

•

lmplantació per a Transports de Barcelona SA.

Els objectius de cara al 2017 pel que fa

a millores de disseny i la carrega de dades i establir

procediment:
•

Presentació a la Direcció del Quadre de Comandament de BUS.

•

Disseny, construcció i posada en funcionament del Resum Executiu del Quadre de
Comandament (resum mensual de l'estat de situació de tofs els indicadors).

•

lmplantació del QC a Metro: incorporar dades de Metro d'energia i aigua.

•

Automatitzar la carrega de dades i eliminar la carrega manual. Pla de monitorització de
consums de les instaHacions de TB i Metro.

•

Obtenció deis informes expressats en €, €/Km

€/Validació. lntegració a SAP BO amb

l'aplicació informatica 8/au energy.
•

Revisíó i autorització del procediment P744: Establir responsabilítats de subministrament i
validació de les dades, responsables de seguiment i analisi d'indicadors.
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•

1.8. Estudis

l'activitat del Gabinet d'Estudis es pot dividir en dues grans líníes de treball: els estudis periodics i els
no periodics. El primer grup inclou totes aquelles ínvestigacions que es desenvolupen de forma
regular i que tenen una trajectoria d'anys i suposen la major part del pressupost del Gabinet. Pel que

fa al segon, en formen part tots aquells que responen a demandes puntuals o que, malgrat presenten
una certa regularitat, encara no han assolit !'estatus de periodics.

1. Estudis periodics:
Dintre deis estudis periodics, els tres més destacables, que considerats conjuntament representen el
90% del pressupost del Gabinet, són:
•

Estudi de Percepció del Client (EPC} de Bus i Metro.

•

Estudi de frau de Bus i Metro.

•

Mesura de la prestació del servei (MPS) de Bus i Metro.

A més a més d'aquests, dins del bloc d'estudís periodics realítzats, cal destacar també l'Estudi de
Queixes, Reclamacions i Suggeriments, i diversos estudis de satísfacció del clíent intern.

2. Estudis no periodics més destacats:

1. Estudis re/acionats omb l'analisi i control del frau
Durant l'any s'ha continuat treballant en el projecte Mapa del fraude Bus que ajudara a determinar
els millors ambits de treball pera les unítats d'intervenció.
S'ha donat continu'itat a la monitoritzacíó mensual del procés de gestió de les sancions de frau.
Abasta els principals ambits d'interes: intervencions, sancions, cobrament segons tipus i canal,
recaptació, aHegacíons i trasllat a l'administració d'expedients.

2. Estudis relacionats amb ingressos accessorís í títols de transport propis
S'ha donat suporten diverses tasques d'optimització de la política deis títols propis Hola BCN !: estudi
de les tarifes a considerar pera l'exercíci 2017, efectes de la funcionalitat
l'Aeroport amb el metro), efectes de la funcionalitat díes

free transfer (trasllat a

a hores i possibilítats cornercials d'una acció

comercial conjunta amb Aerobús.
S'han establert els objectius i requeriments funcionals per iniciar un projecte de

Big Data relacionat
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page {millores fora de la pagina web perque altres webs enllacin amb la nostra pagina), SEM (Search
Engine Marketing o publicitat online), securització (per millorar la seguretat) i introducció de nous
productes, entre d'altres.

3. Analítica digital i marquetíng
En l'ambit de 1'Analítica Digital es realitzen tasques de consultoria i implementació de Google
Analytics pera tmb.cat, barcelonosmartmoving.com i noticies.tmb.cat. També s'ha prestat suporten
la mígració de la nova web pel que fa al manteniment del posicionament organic/SEO. Així mateix, es
col·labora en els projectes de SEO de les webs turístiques, en el nou enfoc digital del JOTMBÉ i en
1'evolució del wifi del Barcelona Bus Turístic.
S'han realitzat diversos estudis de mercat orientats a aprofundir en el coneixement del públic
visitant: Barcelona Bus Turístic, Catalunya Bus Turístic, Teleferic de Montju'ic i Barcelona City Tours.
S'ha fet l'enquesta sobre usuaris del JOTMBÉ en el marc del Pla de Marqueting i s'ha donat suporta
la consultora Deloítte en la fase de diagnosi pel que fa al coneixement del client i del no client.

4. A/tres estudís
S'ha prestat suport al projecte T-Mobilitat en l'ambít de la informacíó i de l'atenció al client i també,
en termes d'oficina tecnica, a l'IAC (lnformació i atenció al client) pel que fa als sistemes de gestió de
cues als punts TMB i a l'evolució en els sistemes de pagament i gestió de l'efectiu (CashDro).

Per altra banda, en l'ambit de la Planificació de la xarxa, tot seguit s'exposen els principals projectes
en els quals s'ha treballat durant aquest any i aquells que estan previstos de fer durant l'any 2017.

• Estudi i dísseny de Serveís especíals:
Al llarg de l'any 2016 s'ha estudiat i dissenyat un conjunt de serveis especials que atenen diversos
esdeveníments a l'ambit de TMB (Fira de Barcelona, concerts al Palau Sant Jordi i a l'Estadí Olímpic,
actes a Montjuic i actes de ciutat com les Festes de la Merce, Festes de Gracia i Operació Nadal).

• Projecte d'ínformació de mobilítat amb tecnología RFID:

per a la campanya de la tardor. Aprofitant la recepció d'equips nou
etjuÍps ~óus com: ajustos i eliminació d'errors en el
d'explotació de les dades obtingudes.
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També s'han dut a terme actuacions de míllora en quatre equips antics com: la renovació de tates les
bases que suporten els equips RFID i la renovació deis ancoratges deis equips a les bases.
Durant la campanya de la tardor s'han utilitzat de manera intensiva quatre equips nous idos d'antics
(amb result.at satisfactori) per així tenir el maxim d'equips al carrer. Si bé els antics models ja es
consideren amorti~zats i obsolets després de diversos anys de servei (han doblat la vida inicial
prevista)

s'utilitzaran mentre funcionin correctament pero no es repararan

quan fallin

definitivament. Durant el 2017 es preveu continuar amb el manteniment del equips i rebre'n de nous
per continuar ambla renovació tecnologica iniciada aquest any.

• Recollída d'informació i analisi de /'impacte de /'entrada en servei de la L9 Sud de Metro:

Es van realitzar estudis per obtenir informació i analitzar especialment l'efecte de la línia L9 Sud en
algunes línies de bus. Les tasques realitzades es poden resumir en:
Obtenció de la informació de mobilitat deis viatgers de la L9 Sud de Metro.
lnformació de la captació de nous viatges a partir de la inauguració del nou tram de Metro i
de la distribució deis viatgers per línies a les estacions d'enlla~ de la nova L9 Sud.
Analisi de ('impacte sobre les línies 65 i 165. Com a resultat d'aquest treball, s'ha modificat el
tra~at de la línia 165.

• Nova Xarxa de Bus de Barcelona (NXB):

Durant l'any s'ha estat treballant en la definició de la Sa fase, realitzant diversos escenaris de
modelització de la xarxa futura de bus i tenint en compte el projecte de l'Ajuntament de Barcelona
de connexió de les xarxes de tramvia per I'Avinguda Diagonal. Per elaborar els informes referents a la
NXB s'han utilitzat les eines de modelització disponibles (TransCad i Aimsun), així com d'altres
aplicacions desenvolupades propiament pel Oepartament de Planificació.
ParaHelament, s'han analitzat peticions de modificació de línies de la NXB que ja estan actualment
en serveí com: canvis de tra~at de les línies VlS, V17 i 22 i canvis de recorregut de les líníes V3 i V5.
La prevísió de desplegament de la NXB és que s'implanti en dues fases més amb el següent calendari
provisional: octubre 2017 {fase 5.1) i novembre 2018 (fase 5.2).
També s'ha realitzat un estudi de la xarxa de bus de cap de setrnana un cop implantada la Fase S.
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• Estimació de validacions per parada de bus:

Actualment no hi ha un lligam entre els sistemes de validació de Bus i el Sistema d'Ajut a l'Explotació
(SAE) que permeti la vinculació de la validació a la parada on s'ha realitzat. Juntament amb l'area de
Tecnología, s'ha desenvolupat un procediment per dur a terme la geolocalització de les validacions
que es fan a la xarxa de Bus. Es parteix de les dades de validació a nivel! de segon, i de la informació
de localització del vehicle {geolocalització, udometre, SAE). Durant l'any s'ha comen~at a
desenvolupar, en big data, la infraestructura que executara aquestes associacions i que continuara
durant el 2017.

• A/tres estudis de Bus:

S'han realitzat diversos estudis de planificació de la xarxa d'autobusos d'entre els quals destaquen:
Procedencia per zones deis viatgers de les línies 65 i 165 d'autobusos a diverses parades del
Prat de Llobregat.
Analisí del nivel! de carrega de diverses línies (línies 13, 7, 33, etc).
Propostes de millora a partir de la ínformació de Queixes, Reclamacions i Suggeriments, i de les
variables d'oferta del serveí.
Analisi de la distribució de viatgers per línia a les estacions de transbordament de Metro.
Paral·lelament, s'hari dut a terme diversos estudis sobre les línies actuals de bus, destacant:

•

Línia 23 í 110: proposta de modíficació de trai;at a la Zona franca .

•

Línies 27 i 32: analisi de demanda relacionat amb la futura D40 .

•
•

Línia 79: proposta de modifícació de trai;at al Barri de la Marina .

•

Línia H16: petició de perllongament a la Fundació Ginesta .

•

Llan~adores: metro (L4 i Lll) i funicular de Montjuk.

•

Línía 63: pro posta de modificació de tra~at a I'entrada per 1'Avinguda Diag

•

Línía 117: proposta de modificació al barrí de Font d'en Fargues.

•

Pla de millora de bus 2017 .

Línia 109: proposta de perllongament del tra~at a Hospital Clínic.

Davant la propera entrada en funcionament de la T-Mobilitat, des del departament de Planificació,
juntament amb d'altres, s'ha comen~at a treballar en una proposta d'adaptació de !'esquema tarifari
actual ar:n~ els suports magnetics a la nova targeta sense contacte. Aquesta proposta inclou díferents
1\,

• ~.

mode.ls de funcionament segons els propietaris deis títols actuals: títols integrats, títols propis i títols
socials de I'AMB. Durant l'any 2017 es continuara treballant per tal de definir més acuradament el
model de funcionament del nous títols en la T-Mobílitat.
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1.9. Administració i Finances
+ Secretaria Tecnica í Assegurances
La Secretaria Tecnica de l'Area ha continuat treballant en tots aquells ambits que requereixen una
coordinació entre els serveis i són de caracter transversal. S'ha fet sempre cercant les sinergies
positives, el pragmatisme i la simplificació. En aquest sentit, les accions més rellevants han estat:
•

La confecció i seguiment deis pressupostos de les despeses, plantilla i inversions de l'area i també
el pressupost de despeses de personal i plantilla de la societat Transports de Barcelona, SA.

•

Propostes i seguiment deis objectius personals i estrategícs de l'area peral 2016.

•

Consolidació en les accions de suport a la gestió i execució del projecte del Pla Director de
Tecnología.

•

Suport directe en la posada en marxa del Portal de transparencia en la definició del projecte í la
identificació i elaboració de continguts.

Una altra línia d'actuació ha estat el suport directe en l'impuls per la recerca de 1'Administració
Electrónica; coordinant i vetllant per I' execució i exit deis diferents Plans d'Accions duts a terme per
cada servei de l'Area. Algunes accions són ja realitat i altres són proves pilot a consolidar en els
propers exercicis.

Pel que fa a les assegurances, s'ha treballat en la licitació deis serveis de mediació i assessorament
d'un broker d'assegurances (l'adjudicatari ha estat Aon Gil y Carvajal, SA, Corredor/a de Seguros) i de
I'Asseguran~a de vida col·lectiva de TB (l'adjudicatari ha estat VidaCaixa).
La resta d'activitats han mantingut un nivell similar al de l'any anterior. El nombre de sinistres total
ha estat de 4.434 l'any 2016, i l'exercici ha tancat amb una mitjana de 2,56 sinistres per vehicle i any
(només sinistres amb repercussió economica).

+ Logística de vendes1 recaptació í serveis generals
En l'entorn de la logística de vendes i recaptació, cal ressaltar els següents projectes:
l. Projecte T-Mobílitat:
Durant l'any s'ha dut a terme una reoríentació del Projecte T-Mobilitat, arribant a l'acord d'abordar

Renfe, Generalitat i TMB, per tal d'analitzar com dur a terme l'adaptació de
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la nova tecnologia TSC. Després de mesos de treball, !'octubre de 2016, aquest grup va lliurar un
document: "Model de funcionament del Sistema Tarifari ambla T-Mobilitat".
Aquest document marca les polítíques i directrius en els diferents ambits de funcionament deis títols
ambla tecnología sense contacte sota 2 premisses:
•

Mantenir les regles i característiques del sistema actual.

•

Proposar la implementació de millores, ja siguin degudes a la nova tecnologia o degudes a
necessitats del sistema, deis operadors o deis viatger~.

Al novembre de 2016 l'ATM va realitzar una presentacíó de la reformulació del projecte T-Mobilitat
on es van presentar les principals decisions preses peral desenvolupament del projecte:
1. S'estableix el marc estrategic peral desenvolupament del projecte.

2. S'acorda un nou model de governan~a del projecte T-Mobilitat.
3.

Es presenta un nou model de gestió del sistema d'informacíó i d'atencíó que compta amb una
participació important de 1'ATM í I' AMB, portant conjuntament el lideratge.

4.

A través del grup estrategic creat, s'inicien els models de convenis, cabdals pera la bona gestíó
del projecte, pero sempre sota la delegació que fara l'ATM als operadors públics de la
implantació del projecte a l'establiment deis mateixos.

5.

El mobil s'utilitzara coma valídacíó des del primer dia de posada en servei.

6.

Es realitzara una prova pilota finals del 2017 (pendent de definir-ne l'2bast).

Per garantir l'exit del projecte s'han creat 13 grups de treball coliderats per I'ATM, I' AMB, TMB i FGC,
amb la participació deis operadors de transports, les administracions i SocMobilítat: 1. Gestió
tarifaría; 2. Comercialització; 3. Atenció i Centre CAC (eines d'atenció al client de tots els títols de
transport); 4. lnformació i Centre de gestió de la lnformació del transport (CGIT} (eines d'informació
del transport); 5. Comunicació (comunicació externa del projecte); 6. Gestió del CPP (gestió del
contracte de col-laboració pública privada amb Societat Catalana per a la Mobilitat); 7. Marc
tecnologic comú; 8. Sistemes tecnologics d'ATM; 9. Sístemes tecnologics deis operadors; 10.
Manteniment i operació deis sistemes tecnologics implementats; 11. Gestió de la posada en servei de
la. T-Mobilitat; 12. Jurídic (implementació de tots els aspectes jurídics i lega Is del projecte i
contracte); 13. Validació amb mobil i targeta bancaria.
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2. Disseny d'una nova apficacíó de Bitlletatge:
Durant l'any, i en col·laboració amb l'Area de Tecnologia, s'ha treballat en el disseny d'un nou
sistema d'informació de Bitlletatge que s'adapti a les noves necessitats que requereix la T-Mobilitat,
tant en la seva la fase, en la qual es manté !'actual sistema tarifari, com en una 2a fase on
s'ímplantara un nou sistema tarifari que, tot i que encara no esta definit, segur que sera diferent a
l'existent.
S'ha acordat que aquest nou sistema d'informació es desenvolupara sobre la mateixa plataforma que
l'aplicació Ocicommerce, per tal de pernietre una facil integració de les dades de vendes i íngressos
deis canals de venda de Transport de l'Oci amb els deis negocis de BUS i Metro.

El traspas deis diferents moduls de l'aplicació actual de Bitlletatge a la nova es realitzara de forma
gradual i per unitats de negoci completes. Esta previst que, si les proves són satisfactories, al gener
de 2017 es traspassi a la nova aplicació tot el negoci BUS i els Punts TMB.

S'esta analítzant com integrar en aquesta nova aplícació els nous canals digitals que estan previstqs a
la T-Mobilitat (nous webs, app, etc), així com l'ús de la targeta de credít com a mitja de validació,
venda i pagament {Tap & Go).

3. Projecte pera la generació i control de factures simplifícades perla venda de títols de víatge,
directament des de la tota/ítat deis canals de venda propis de TMB:

En compliment d'un requeriment legal"¡ de la necessitat d'optimitzar el procediment actual d'emissió
de factures per la venda de títols de viatge que demanen els clients, durant l'any, i en col·laboració
amb la Oirecció Economicofinancera i l'Area de Tecnología, s'ha iniciat un projecte per possibilitar la
emissió de factures simplificades per part deis diferents equíps deis canals de venda propis de TMB i
de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA en el mateix moment de la venda.

S'ha elaborat un document de requeriments funciona Is, que s'ha lliurat a l'Area de Tecnología, en el
qual es faciliten les específicacions necessaries per realitzar:
Els desenvolupaments necessaris en els díferents equips de venda deis canals de venda
propis, que permetin J' emissió de factures simplificades a sol·licitud del client.

client.
Una aplicació que permeti la gestió centralitzada de totes les fact
possibilitat d'emetre factures duplicades i la substitució de les
factures completes, sempre que ho soHiciti el client.
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Ates que des d'alguns deis nostres equips de venda es comercialitzen títols integrats propietat d'ATM
i títols socials propietat de l'AMB (T-4), s'ha contactat amb tots dos per acordar si les factures
simplificades associades als seus títols les emetia TMB o ells. En ambdós casos implicara establir els
corresponents acords.

Esta previst que, tant les maquines distribuidores de la xarxa de Metro com els equips de vendes de
Bus Turístic, Tramvia Blau i de Teleferic, estiguin adaptats pera l'emissió de factures simplificades en
el 2017. En els equips de venda a bord del bus de moment no és possible per una qüestió
tecnologica, jaque no estaran adaptats fins a la implantació de la T-Mobilitat.

4. Renovació de maquines autoliquidadores de bus:
A principis de 2016, en coHaboració amb l'Area de negocí de Bus i l'Area de Tecnología, es va iniciar
un projecte per renovar les maquines autoliquidadores instaHades a les cotxeres de TB, la fundó de
les quals és la de permetre la liquidació deis ingressos derivats de les vendes realitzades pels
conductors. Les principals causes pera la renovació deis equips són:
•

Obsolescencia del Hardware:

Problemes de recanvis: el mantenidor actual ha comunicat formalment que no pot assegurar
dísposar deis recanvis necessaris, jaque no es fabriquen.
lncrement progressiu del nombre d'avaries per l'antiguitat deis elements.
lmpossibilitat de mantenir tots els bitllets antics i nous d'Euro en circulació per la poca
capacitat de la placa electronica del bitlleter. Una actualització de placa suposaria un cost de
més de 800€ per equip.

•

Obsolescencia del Software:

Les noves autoliquidadores disponibles al mercat ofereixen una serie de prestacions que faciliten la
gestió i el control deis ingressos:
Faciliten la informació onlíne de l'efectiu acumulat a cada equip. Aixo permet optimitzar la
freqüencia de la recaptació i reduir costos.
Faciliten informació del detall del tipus de monedes i bitllets ingressats en el sistema central.
Transmeten online a un servidor la informació de cada liquidació i recaptació efectuada.
Permeten la identificació amb targetes sense contacte.
Disposen de monitorització centralitzada (alarmes).
Encara que..,~ctualment el pare d'autoliquidadores és de 13 unit
planificat la substitució de 4 unitats en una primera fase a principi
mitjan 2017 i la resta es valorara si cal la seva substitució o única
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com pugui evolucionar la venda de bitllet senzill a bord del Bus, ja que probablement disminuira
ostensiblement en els propers anys com a conseqüencia de la implantació del projecte T-Mobilitat
(aparició de nous canals de venda digitals, pagament amb targeta bancaria, etc.).

+ Nomines, seguretat social i remuneració de personal de /ora de conveni
L'any 2016 ha estat un exercici d'una especial complexitat, ja que s'han implementat canvis
importants en la sistematica de funcionament i calcul deis processos de Nomina i Seguretat Social:

l.

En primer lloc, cal esmentar la incorporació al sistema de liquidació directa de quotes de
Seguretat Social, dintre del Projecte Creta. Aquest és un canvi molt profund en la sistematica
tradicional de calcul de cotitzacions.
Fins ara, la sistematica consistia en que les empreses, a partir del procés de calcul de la nomina,
generaven un fítxer de cotitzacions que, previa validació en els sistemes propis de la de Seguretat
Social (sistema RED}, s'enviava de manera telematica i, posteriorment, es realitzava el pagament
de les quotes resultants.
Amb el nou sistema les empreses envíen les dades salarials a la Seguretat Social a través d'un nou
sistema informatic (Creta) í és aquesta qui realitza un calcul de les quotes a liquidar i retorna el
resultat a les empreses.
Aquesta sistematica presenta una complicació molt important pel que fa a les diferencies que
s'identífiquen entre els calculs que realitza la Seguretat Social i els que realitza els procés de calcul
de nomina de les empreses.

2.

Perdura terme la implementació del sistema de liquidacíó directa de quotes, els requeriments de
SAP han obligat a afrontar un altre canvi profund. S'ha adequat el model de calcul de nomina, per
passar d'un sistema de calcul "a mes diferit'' a una sistema de calcul "a mes en curs". Aixo
representa que les incidencies que generi l'activitat laboral d'un empleat es deixen de tractar al
mes següent, per passar a tractar-les en el propi mes en que es produeixen. Per fer aixo, s'ha
hagut d'implementar un segon pagament de nomina en la primera desena del mes següent, que
recull les activitats deis últims dies de cada mes. Aquesta modificació ha comportat la revisíó de
cadascun deis esquemes i cicles de calcul de nomina per assegurar que els canvis no provoquessin
cap resultat erroni.

3.. També en la línia d'adequació als requeriments deis nous procedi

les

administracions públiques, s'han encarat les adaptacions necessari

els
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requeriments de la Seguretat Social en materia de remissió electrónica de dades referents a
afiliacions, accidents de treball, permisos de maternitat i paternitat, etc.

4. Aplicació en nomina, per als anys 2015 i 2016, deis increments retributius i tractaments amb
repercussió salarial establerts en el Conveni CoHe.ctiu 2015-2019 de Bus.
5. També ha estat un any for~a intens pel que fa a la negociació col·lectiva. Aixo ha portat a fer
tasques de suporten materia salarial, gairebé durant tot l'any. En el cas de TB, ha finalitzat amb la
signatura de conveni en el mes de juny.

•

Aprovisionaments i logística

Durant l'any s'ha posat en servei el nou "Perfil del Contractant" de TMB que recull la informació
relativa a la contractació de les empreses i s'ajusta als últirns requeriments de la legislació. En
conseqüencia, es tan públics tant els anuncis de licitació d.e qualsevol tipus, adjudicacions,
adjudicataris i comandes, com la docurnentació complementaria deis mateixos, plecs de condicions,
valoracíons tecniques, etc.

+ Servei economicofinancer
Entre les principals actuacions de l'exercici, es poden destacar les següents:

Pólisses de credit de TB:
Per cobrir les necessitats puntuals de tresoreria, hi ha en vigor pólisses amb Caixabank (9.500.000€),
Banc de Sabadell (5.000.000€}, Abanea {3.000.000€) i BBVA {5.000.000€).

Leasings financers deis autobusos:
Els dies 10 i 15 de maig es van signar els contractes de fabricació i venda i de

Leasing financer de 78

autobusos: 40 articulats híbrids, 10 de doble pis, 10 vehicles estandard híbrids í 18 estandards de
GNC per un total de 30,6 milions d'euros.
Aquest import es va distribuir entre 5 entitats financeres: BBVA, Kutxabank, Deutsche Leasing,
Caixabank i lbercaja, a uns terminis d'entre 10 i 12 anys, a tipus variable sobre l'euríbor a 3, 6 i 12
mesos.

Cobertures de gasoil:

inici diferit a 1.1.2017 fins al 31.12.2017.
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Revisió deis poders notaríais deis apoderots amb signatura bancario:

S'han revisat els poders de tots els apoderats de !'empresa i, en especial, aquells que tenen poders
per operar amb les entitats financeres.

Reclomació del centim sanítorí de l'impost sobre vendes minoristes de determinats hídrocarburs
(IVMDH):

L' AEAT, durant els mesos de mar~ i abril de 2016 ha pagat a TB la quantitat de 973.399,85€ més
211.320,44€ d'interessos corresponents a la reclamació inicial de TB en relació a l'IVMDH de l'any
2011 i 1.155.756,38€ més 195.367,25€ d'interessos, corresponents a l'any 2012.
El 27/11/2015, TB va rebre acord desestimatori del Consell de Ministres, en relació a la nostra
reclamació patrimonial de l'Estat de 10.458.755€, corresponents a les quotes suportades i pagades
indegudament per l'IVMDH corresponents al període gener 2002 a desembre 2012. Malgrat aixo, el
29/03/2016 el Tribunal Suprem va publicar dues sentencies favorables a dues empreses demandants,
estimant la reclamació patrimonial de l'Estat Espanyol en relacíó al centím sanitari durant tota la
vigencia d'aquest impost, assenyalant també que s'abonaran també els interessos legals des de la
data de presentació de la reclamació fins a la data de notificació de la resolució del Tribunal Suprem.
TB, per la seva part, va presentar recurs el 13/04/2016 davant el Tribunal Suprem contra l'acord
desestimatori del Consell de Ministres.
Així mateix, i a 1'espera de la resolució del Tribunal Suprem, TB va presentar el 19/10/2016 davant
l'AEAT dos escrits, soHicitant la revocació i la nuHitat de ple dret deis actes de la mateixa AEAT i de
les resolucions administratives que van desestimar les nostres pretensions referents al període
abril/2005 a setembre/2010.

Pagaments a proveiaors:

Durant l'any 2016's'ha procedit a l'adaptació deis terminis de pagament a proveidors d'acord ambla
normativa legal vigent amb data de pagament fix el 25 de cada mes.

Fiances; diposits constitui'ts a llarg terminí:

Durant l'any s'ha procedit a realitzar una tasca d'aclariment i regularització deis imports que
figuraven com a fiances i diposits constituíts. Aíxo ha permes recuperar alguns imports dipositats

qual obliga, entre d'a/tres, el Reía/ Decret llei 4/2015 i la Llei 30/2015:
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De forma conjunta amb el departament de Formació, s'ha enllestit un protocol per imputar i obtenir
els costos de les activitats tormatives emeses, susceptibles de ser bonificades per la Seguretat Social.
En base a la seva implantació, s'obtindran els informes directes per a les memories justificatives.
Aquest projecte té com a abast el control de les despeses des del punt de vista de la formació emesa
amb medis interns: equipaments, instal·lacions, materials i personal intern, i també efectuara el
seguiment de la formació subcontractada de forma externa vía factures. Estara plenament operatiu
des de 1'1 de gener de 2017.

Establiment d'un reposítorí corporatiu deis submínistraments energetics í també de l'aígua:

Aquest projecte s'ha treballat de forma conjunta amb el departament de Sistemes d'lnformació, i
s'emmarca dins del Programa estrategic de millora de !'eficiencia energetica, i contribueix amb
l'obligatorietat de !'auditoria energetica a la qual esta sotmesa !'Empresa, segons BOE, RD 56/2016.
S'ha assolit una primera fase de control i validació deis imports i preus facturats per centres i
polisses. En una fase addicional, conjuntament

a la implantació de la gestió mediambiental,

permetra identificar els costos i consums per usos, validació de consums, simular evolucions futures
deis comportaments energetics, calculs de previsions comptables i analisis comparatives addicionals.
També suportara la certificació anual deis acords voluntaris

amb l'Agencia Catalana del Canvi

Climatic.

Seguiment de les subvencions deis projectes d'inversió í despesa í el seu en/la~ amb e/s costos i
!

íngressos per projectes:

S'ha realitzat un esfori; de conciliació i encaix deis deutes transformables en subvencions, i s'han

les analisis deis marges per imputacions als mateixos objectes de cost. ·

+ Compensació; pensions i assessoria juridico/aboral corporativa
Respecte al Pla de Pensions de TB, en el mes de mar.; es va constituir la V Comi
Durant l'exercici s'han continuat les funcions de Coordinació operativa, com

actuarís, assessors externs i la col-laboració amb altres departaments interns (Nomines i Finances).

L'aplicació ~e la Llei General de Pressupostos de l'Estat pera l'any 2016 ha obligat (després de les
reunions i negociacions amb diferents ambits i estaments, des de la Comíssió de Control fins a altres
ambits externs) a arribar a acords que permetessin mantenir de la millar manera possible els plans í
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les seves prestacíons, comportant el manteniment, en els seus aspectes basics, deis acords al
respecte de l'any 2015.

Amb data d'efecte 31.12.2016, s'ha procedit a donar de baixa del Pla de Pensions als partícips del
coHectiu B que passen a tenir els seus compromisos per pensions assegurats en una polissa a nom de
Transports de Barcelona, complint amb els acords presos en el Conveni CoHectíu.
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1.10. Direcció de Persones
1.10.1. Direcció de persones en l'ambít de Bus

+ Re/acions laborals i Assessoria Jurídica laboral de bus
•

Negociació col-lectiva

Després de gairebé 17 mesos de negociació, el passat 10 de juny de 2016 e~ va signar el nou Conveni
col·lectiu de TB peral període 2015-2019 entre la Direcció i els síndicats CCOO, SIT i UGT, majorítaris
al Comite d'Empresa.
El nou Conveni, amb una durada de 5 anys, proporciona el marc d'estabilitat necessari per continuar
donant un serveí públic exceHent i poder fer front als grans reptes de mobilitat que la ciutat de
Barcelona i la seva Area Metropolitana plantegen. Les seves característiques principals són les
següents:
Durada del conveni col·lectíu de 5 anys (2015-2019).
Manteniment de la jornada anual i deis dies de treball.
En materia retributiva, actualització de salaris al llarg del període. Així mateix, increment de
l'import de la retribució variable per la consecució de resultats positius en grans objectius
d'empresa.
Manteniment de )'actual organització del treball, respectant els 3 models de descans existents
(G57, G65, G72, així com el del Bus Turístic), millorant-ne alguns aspectes (reducció del
percentatge de serveis de conducció partits, escollídes generals per a tots els col·lectius que
ho vulguin, o adequació del descans diaria Material Mobil).
Manteniment de l'ocupació i de la jubilació parcial d'acord arrb la normativa d'aplicació,
malgrat l'increment de cost que su posen les successives modificacions lega Is.
Possibilitat d'incorporar p~rsonal que actualment esta tora de convení deis grups 4 i 5 a díntre
de convení, de forma individual i absolutament voluntaria, d'acord amb les círcumstancies i
necessitats personals i professionals de cada treballador.
Millores significatives en materia de pla de pensions, com és !'apertura del col-lectiu D per a
tot el personal adherit actualment al col-lectiu B.
lmplantació del model de Formació Professional en alternan~a i
I'ocup~bilitat·dels joves.
Ratificació del Pla d'lgualtat per al període 2014-2018.
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•

Comissions de treba/1

Durant el darrer any s'ha dut a terme l'activitat negociadora amb el Comite d'Empresa, mitjan~ant
les diferents Comissions de Treball (Paritaria, Permanent, Explotació, Material Mobil i Tallers,
Administració, etc).
a) A la Comissió Paritaria, com a pas preví a l'ambit judicial, s'ha abordat quina és la posició de la
Comissió respecte a diversos conflictes plantejats.
b) A l'ambit de les Comissions de Treball d'Explotació, Material Móbil i Taller, Administracíó i
Permanent del Comite d'Empresa, els principals acords referents a l'organització del treball han
estat:
1 - En aplicació del que esta previst en el Conveni Col-lectiu 2015-2019, realització de les
normatives d'escollida per formalitzar consultes d'assignacíó a diferents coHectius, així com la
gestió de les escollides generals de conductors, Material mobil i comandaments.
2 -Aprovació deis calendaris laborals aplicables al 2016 de la totalitat del col·lectius adscrits a
aquestes comissions de treball.
3 -Acords referits a les tandes de vacances per als diferents col-lectius de !'empresa.

•

Assessoria jurídica laboral

Les actívitats desenvolupades en materia de preparació d'actuacions Administratives i Judicials, han
estat les següents:

•

Demandes individuals
Conflictes coJ.lectius
lnspeccions de treball
Processos de vagues convocats
Vagues (dies convocats)

94

Vagues (dies efectuats}

9

Conflictes col-/ectíus destacats interposats al 2Q16

En materia de conflictes col-lectius destacar:

per CGT i per UGT respectivament.
Conflicte col-lectiu interposat pel sindicat CGT relatiu a l'abona
serveis de conduccíó coma temps de presencia.
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Conflictes col-lectius interposats per: d'una·banda, BS í COS, i ACTUB de l'altra, relatius a
l'abonament deis despla~aments des del punt d'inici o finalització del servei al carrer fins al
CON assignat.
Conflicte col-lectiu interposat per CO relatiu a la rotació de torns del personal.

•

Regim discíplinarí

El nombre d'expedients disciplinaris i fulls d'aclariment instru·its s'ha mantingut estable respecte
l'any anterior.

•

Conflictivitat laboral

S'han dut a terme un total de 9 dies de vaga (03/02, 15-19/02, 23/02, 25/02, 03/06). Als dies
esmentats, s'han prodüit aturades parcials d'un mínim de dues hores fins un maxim de cinc hores.
Aquestes aturades, convocades per una part minoritaria del Comite d'Empresa, en el marc del procés
de la negociació del conveni col-lectiu 2015-2019, així com la realització de diverses Assemblees.

•

Sindicats. E/eccions sindicals

L'any 2016 es ,:nanté estable el nombre de seccions sindicals a !'Empresa: 8 amb presencia al Comite
{ACAT, ACTUB, CCOO, CGT, COS, SIT, UGT, USOC), i 4 sense (BS, CNT, CO i PSA), si bé aquests dos
darrers sindicats s'integraren dins de la candidatura d'USOC a les eleccions al Comite d'Empresa del

2014.

+

Planificació, gestió í desenvolupament de persones a Bus

•

Con.tractació

En materia de contractació, i amb motiu de poder atendre les diferents n
(anualització del Pla de Millora de 2015, l'íncrement d'oferta

en festíu del Bu

serveís especials de llan~adora per manteniment del Funicular i de Metro
d'aplicació del Conveni CoHectiu 2015-2019 (Jubilació Parcial), s'han formalitzat un total de 505
contractes durant tot l'any, entre els qua Is es troben:
a) Jubilats parcials: Ates(?s els canvis normatius prodüíts, que han endarrerit l'accés a la jubilacíó

parcial als 61 anys i 4 mesos, durant l'any 2016 s'han realitzat un total de 27 jubilacions parcials,
contractes realitzats a partir de julio!.

b) Rellevistes:,Es transformen a indefíníts 32 contractes de treball d'ernpleats temporals {eventuals,
o d'obra i ·servec) aprofitant la jubilació parcial deis empleats que assolien els 61 anys í 4 mesos
d'edat. Addicionalment, des de la Unitat s'ha gestionat i coordinat amb els centres, la realització del
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15% i 25% de treball corresponent als jubilats actuals (que accediren a la jubilació parcial entre els
anys 2011 i 2015).

e) lncapacitots: Contractes realitzats per reingressar al personal de !'Empresa a qui se li hagi
reconegut una incapacitat permanent total pera la professió habitual. L'assignació als nous llocs de
treball es fa en fundó de la disponibilitat de vacants, així com de la compatibilitat de les tasques amb
la incapacitat reco!leguda. Aquest any s'han fet 8 contractacions.

d) Temporals: s'ha prorrogat la vigencia deis contractes deis empleats/ades de cap de setmana fins
que es puguin transformar en contractes de relleu per accés a la jubilació parcial d'altres
empleats/ades que compleixin els requisíts legalment establerts pera 2016. També s'han fet nous
contractes a persones que anteriorment ja havien estat contractades.

e}.Temporals de nova contractació: s'han realitzat 72 noves contractacions, 61 a temps parcial i 11 a
temps complet.

•

Absentisme ·

S'ha continuat treballant en els protocols establerts (reunions mensuals amb les estructures de
comandament deis CON, seguiment personalitzat en casos de possible abús o frau, comunicació
permanent deis indicadors als responsables deis treballadors, etc.) per intentar disminuir i controlar
l'absentísme a l'ambit de Bus. Les principals accíons realitzades han estat, entre d'altres, les
següents:
Accions de seguiment individualitzat per vetllar el bon ús de la baixa per incapacitat temporal.
S'ha refon;at el sistema de gestió de la incapacitat temporal en conjunció ambla Unitat de Salut
Laboral. Aquest sistema agilita i optimitza la visita del metge al domicili del pacient per tal de
poder valorar la causa de la baixa. En aquest procés, participen activament les direccions deis
Centres Operatius de Negoci.

•

Procedíments í normes

S'ha continuat el treball de revisió i millora deis procediments existents. Destacar que en el mes de
febrer va entrar en vigor, amb total normalitat i sense cap incidencia, el nou sistema de cotitzacions
CRETA, segons el RDL 625/2014.

•

Sístemes d'informocíó

S'ha continuat millorant i refor~ant el model d'analisi mensual de valid
!ractament en la nomina, especialment

pel que fa a: canvis de

extraordinari, gestió del comput, primes de polivalencia i prod uctivi
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permisos, calendaris de treball deis díferents coHectius, equilibrat de descansos per canvi de model i
regles horaries d'altres col·lectius.

•

Possis i Vestuarí

L'acció més important a destacar del Departament de Passís ha estat la renovació deis passís que
caducaven 1'1/10/2016. Fins el 31 de desembre de 2016 s'havien renovat uns ?.836 passis.

•

Desenvolupament

La tasca de la Unitat en aquesta materia s'ha focalitzat princípalment en diversos ambits:

1} Pla de Formació: En coHaboració amb el Departament de Formació, s'ha coordinat el procés
d'elaboració del Pla de Formació pera l'any 2017, posant-hi especial incidencia en les necessitats
formatives, el control de les accions, i la maxímització deis ímports recuperables mitjan~ant
bonificacions a les quotes de la Seguretat Social.
Les accions formatives més destacades han estat, entre d'altres, les següents: Certificat d'Aptitud
Professional (CAP), habilitacions pera vehícles electrics i/o híbrids, habilitacions pera vehicles amb
GNC í híbrids, aigües residuals, etc.

2) Formació continua CAP: Aquest any és el primer en que el departament de Formació
s'encarregava directament deis tramits amb els CON. S'ajuda a determinar una estrategia que
permet resoldre incidencies (professionals que s'incorporen al treball després d'una ILT i que no han
pogut realitzar el CAP quan ho teníen previst i altres}.
3) Juntament amb l'Area operativa de bus, s'ha planificat

cocrdinat la formació de 10

Comandaments d'explotació.

4} Actualització del Manual de conductors/es: s'ha elaborat un nou Manual on s'han integrat totes
les informacíons destacables de les diferents arees i departaments de I'empresa.

S} Formadors de conductors de nou ingrés: s'ha fet la coordinació i seguiment deis formadors per
incorporacíó de nous conductors els mesos de maig i juliol.

6) Pla d 1actuació per reduir els accídents de transit: Juntament am b l'equip del CON, s'ha participat
en l'elaboració de l'esmentat Pla, coordinant les accions per actualitzar la formació sobre Analisi
d'Accidents, Analistes d'accidents i observacions i Observadors deis accidents. També s'ha treballat
en estadístiques que permetran elaborar Plans d'acció amb major detall.

permisos individuals de formació.

8)

Apreciació de l'actuació: s'ha

millora detectats.
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•

Nova organitzac;ó de la Direcció de Bus

Amb data 23 de desembre de 2016 es van realitzar diferents canvís organítzatíus í nomenaments a la
Direcció de la Xarxa de Bus amb 1' objectiu principal de seguir treballant í apostant per les noves
tecnologies i la ímplementacíó de les fases finals de la Nova Xarxa de Bus, entre l'any 2016 í 2018.

1..10.2. Direcció de Persones en l'ambit Corporatiu
1.

Secretaria Tecníca

La Secretaria Tecnica, quant al seguiment pressupostari, la coordinació i la gestió deis sistemes
d'informació i seguíment de projectes de I'Area, ha continuat treballant en tots aquells ambits que
requereixen un elevat grau de coordinació entre els serveis. En aquest sentit, les accions mes
rellevants han estat la confecció i seguiment de préssupostos de I'Area i també de les plantilles de les
Arees funcionals, i el suport als diferents serveis de I'A.rea en temes de sistemes d'informació.

A l'ambit de Classificació Organitzativa, durant l'any s'ha aconseguit posar fi i resoldre la totalitat de
les peticions de revisions deis llocs de treball que hi havia pendent (entorn de 20), així com la
totalitat de les ratificacions de les prevaloracions de llocs nous (al voltant de 20 més). Aquests
resultats han vingut a consolidar i legitimar el treball que realitza el comite de valoració de llocs de
treball, integrat de forma mixta i paritaria per representants de la direcció de !'empresa í
representants de totes les representacions sindicals majoritaries .existents.

S'han resolt llocs de tots els ambits de la Direcció de la Xarxa de TB: TaU-ers Centra Is, Material Mobil,
Coordinació-programació i projectes, lnfraestructures, Telecomunicacions; Enginyeria, Suport a la

·Xarxa, etc. La creació i incorporacíó de dos nous grups (A12 i All) en les taules salaria Is, arran de la
signatura del darrer conveni coHectiu, així com la necessitat de gestionar els llocs de treball inserits
en cadascun d'aquests dos nous grups amb una diferent metodología a la existent (ICSA}, ha permes
programar i realítzar la formació per a la totalitat deis diversos membres del comite de valoració, en
la metodologia de descripció i valoració de llocs de treball de HAY.

En el dia a día, s'ha estat donant suport i acompanyament tecníc, tant a les Prefectures com als
ocupants, en tots aquells canvis organitzatius o ajustos funcionals que hi ha hagut al llarg de l'any i
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2. Direcció de persones de les orees funcionals
S'ha continuat amb l'esfor~ de contenció de plantilla gestionant la cobertura deis llocs vacants de
manera eficient. Així mateix, s'ha gestionat i coordínat la realització del treball corresponent als 20
jubilats parcials actuals i s'han gestionat els contractes laborals deis jubilats parcials que reunien les
condicions i deis rellevistes corresponents.

3. Contractació
Al llarg de l'any dins les arees funcionals s'han realitzat 19 contractes de treball i 1 modificació o
novació contractual.

4. Centre de serveis de gesti6 de direccíó de persones

a) Selecdó i promoció
Durant l'any

s'ha de destacar principalment el

procés de selecció externa per a cobertures

temporals a l'estiu: conductors i operaris de manteniment. En el primer cas s'ha treballat amb un
volum de 1.200 candidatures, per acabar íncorporant un total de 107 persones, que han anat cobrint
necessitats temporals d'estiu í caps de setmaná, conformant així una borsa de treball. Pel que fa a
operaris de manteniment, s'han seleccionat 23 persones perdonar suporten període de vacances,
d'entre 281 candidatures presentades.
Altres posícions que s'han cobert via concurs oposició amb candídatures internes, per a diferents
departaments de la Direcció de la Xarxa de Bus són: Tecnic Responsable d'Adquisició de Nova Flota í
Nous projectes,

Administratiu/va de RRLL de TB, Responsable de Planificació Gestió i

Desenvolupament de persones de Bus, Gestor/a de materíals de material mobil, Tecnic/a d'estudis i
analisi del CTBus, Administratiu/va de !'oficina tecnica de projectes de manteniment, Agents de CON i
Magatzemista de material mobil.

Als serveis corporatius, s'han fet principalment díferents processos de concurs oposició i de selecció
per

cobrir necessitats de la Direcció Executiva de Marqueting,. de la Oirecció Executiva

economicofinancera i de la Direcció Executiva d'lnnovació, tecnología i negoci internacional.

Al llarg de l'any s'han fet els seguiments i acompanyaments de les persones promocionades abans
de complir-se els períodes de prava per valorar el seu grau d'integració i satisfacció al lloc de treball,

\,.,.,.

donar suport en cas de detecció .de dificultats i tancar el procés d'incorpor · ..
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b) Desenvo/upoment i gestió de la mil/ora personal

Pel que fa a la formació CAP (Certificat d'Aptitud Professional), s'ha consolidat la sessió en temes de
relacions interpersonals dintre del programa dirigit a tot el col·lectiu de conductors. Aquesta sessió té
la fita de reflexionar sobre les nostres relacions ínflueixen en la gestió de totes les situacions que ens
podrem trobar en l'atenció al públic, i donar suport amb recomanacions de com millorar les eines
que disposem per abordar aquestes diverses situacions professionals. Han estat 23 sessions, amb un
total de 460 participacions i 69 hores efectives.

Pel que fa al Programa/projecte de cohesió d'equip del Taller Central, en el primer trimestre del
2016 es va programar una estrategia dirigida a millorar tant el lideratge com la cohesió de l'equip de
comandaments de la Unitat de Taller Central de Bus. S'han fet 8 sessions de coaching d'equips amb
tecniques d'atenció plena, i un seguiment acurat individualitzat en tot el procés que ha durat 9
mesos. Durant el 2017 estan programades sessions de seguiments grupals i individuals deis seus
plans d'acció per consolidar el camí que han iniciat.

En el Projecte de Oesenvolupament de persones i Organització (Gestió del Talent) la fita principal és
identificar capacitats i factors de promoció de les persones, dísposar d'un coneixement actual de les
capacitats organitzatives, poder anticipar decisions vinculades a persones üubílacions, canvis,
projectes nous, ... ) i tenir una organització en desenvolupament constant. Per aconseguir-ho, en el
transcurs de l'any s'han realitzat díverses sessions, en format de taller, on reflexionar sobre diversos
reptes que té l'organització, adequant missions i dimensions de cada coHectiu. Hi han participat
responsables de CON, responsables d'explota ció i personal del col-lectiu CGOL.

Ointre del Programa/Projecte de lideratge pera la Unítat de Nomines i la Seguretat Social la proposta
realitzada pretén millorar les capacitats de lideratge i gestió d'equíps, ja que en el 2015 es va iniciar
un canvi substancial en la manera de la gestió,

i la dificultat que suposa l'adaptació a noves

tecniques i estructures. Per aixo es va aplicar un itinerari formatiu adre~at

com a equip als

responsables de la Unitat, treballant a nivel! grupal i individual la manera d'avarn;ar en les
interrelacions, millorant el clima i la cohesió per aconseguir els objectius. S'han fet un total de 6

pla d'acció generat i elaborat en grup.

e)

Formació

Durant l'any 2016 s'ha desenvolupat el Pla de F.ormació de manera si
Majoritariament han estat accions formatives dintre del Pla de Formació, que i
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de caire tecnic, com la transversal (idiomes, ofimatica, habilitats i competencies per personal fora de
conveni i comandaments, etc).

TB

-

-

2012

2013

2014

-

2015

2016

611

602

(2)

679

692

477

Assistents {3)

3.384

3.325

1.949

1.841

2.287

(4)

Participacions (5)

6.104

6.259

3.915

4.212

(6}

Hores lectil.eS (7)

13.729

12.225

3.492
5.334

6.919

6.820

{10)

49.196

51.609

54.258

(9)

Cursos (1)

Hores assistent (8)

70.894

71.690

Ratios
8,99

9,04

7,32

6,41

7,00

Hores per empleat{11}

11,61

11,45

14,09

13,18

12,88

% plant. Formada (12}

85,79

85,57

50,62

47,10

58,13

Participacions/curs

l

Tot seguit s'explica en les notes que s'exposen a continuació:
(1) Nombre de sessions realitzades al llarg de l'any. Per exemple, un curses pot realitzar 5 vegades
i per tant són 5 cursos.
(2} Hi ha sumats els cursos fets a la Direcció de la Xarxa de Bus més els cursos corporatius que han
tingut alrnenys 1 participant de la DXBus.
(3) Els assistents són les persones que reben forrnacíó tenint present que una persona que, per
exemple, hagi assistit a tres formacions només es comptabilitza corn una vegada.
(4) Hí ha sumats els assistents de la DXBus més els que han realitzat formacions corporatives.
(5) Les participacions són les persones que reben formació tenint present que una persona que,
per exemple, hagi assistit a tres formacíons es comptabilitzara coma tres vegades.
(6} Hi ha sumades les participacions de DXBus més les participacions de T.B a formacions
corporatives.
(7) Les hores lectives són les hores de formador i es cornptabilitzen per formacions realitzades.
(8) Hores assistent són les hores del curs multiplicades pel nombre de persones assistents.
(9) Hi ha sumades les hores de DXBus més les hores a formacions corporatives.
(10) Hi ha sumades les hores lectives de DXBus més les hores lectives de formacions corporatíves
en les quals al menys ha partícipat un treballador de TB.
(11) Resultat de dividir les hores assistent pel nombre de participacions.
(12) La Plantilla mitjana homogenia de 2016 va ser de 3.934,48 empleats i els assistents van ser
2.287.

fins a situar-se en 7 persones/curs. També ha crescut el percenta
situat en el 58,13%.
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El més destacat de l'activitat formativa de l'ahy, quant a formació tecnica ha estat:
•

La Formació Contínua del Curs d'Aptitud Professional {CAP), que su posa una part molt important
de la totalitat del pla de formació pel que fa al volum d'hores/participant. Aquest any s'ha
continuat realitzant el segon cicle 2015-2020, amb continguts actualitzats i noves dinamiques.
S'han realitzat 25 cursos de "Formació Continua CAP" durant tot l'any, amb un total de 453
empleats/ades formats (representa 15.855 hores/participant), amb un maxim de 20 participants
per grup. Com en anys anteriors, també s'ha fet un esfori;: destacable per millorar els
coneixements deis formadors, incloent-hi formació sobre "Com gestionar les emocions",
"Dinamíques de grup" i "lncendís en vehicles de Noves Tecnologies".

•

Seguint el mateix model d'anys anteriors, han rebut formació de Nous Conductors un total de

112 candidats, els quals han acabat íngressant a l'organit:zació. Aixo suposa, entre la formació
externa (35 hores), la interna {40 hores) i les dues jornades doblades (14 hores), un total de

9.968 hores/participant, aproximadament.
•

Com cada any, s'ha seguit treballant amb el model de Capacitacions a Material Mobil, ates el
bon resultat i l'aprofitament que se'n fa.

•

S'ha continuat treballant en la implantacíó de noves tecnologies als vehicles, pel que fa al procés
d'hibridització de vehicles, autobusos amb GNC i vehicles purament electrics. En aquest sentit,
es pot destacar la formació sobre els nous models articulats electrics de Solaris (model E18), que
ha arribat tant a operaris de Material Mobil deis CON implicats com als tecnics de I'Area Tecnica
de Bus.

•

La formació en passarel-les del Taller annex a Zona Franca 1.

A les Direccions Corporatives s'ha de ressaltar les accions formatives entorn a novetats
tecnologiques, eines i sistemes, així com la formació lligada a projectes tecnologics implantats.
Actualitzacions en relació a sistemes financers i novetats legislatives, la formació per coneixer les
tendencies de marqueting digital & e-commerce, marqueting digital & Social Media, com l'ús d'eines
que permeten
el client, etc.

Quant a la formació transversal, ressaltar:
•

La posada en marxa del Centre de desenvolupament organitzacional {CD

•

Continu'itat en

la formació en idiomes per a aquelles persones que ho requereixen per

desenvolupar les funcions assignades.
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•

La formació en ofimatica en modalitat e-learning en els diferents programes de J'office 2010 i
funcionalitats del C/íck & Decide.

•

Continu'itat amb el desplegament de la formació específica en materia de Prevenció de riscos
laborals (PRL).

•

Didactica pera formadors especialistes en primers auxilis.

•

Programa de prevenció d'accidents (PPA)- Formació de formadors analistes i observadors de la
conducció.

•

Gestió de conflictes peral col-lectiu d'Agents d'intervenció í control (AIC).

•

Altres accions formatives transversals en: Llei organica de protecció de dades, Aplicació de QRS,
Gestió del frau, foniatria, etc.

L'índex de satisfacció deis assistents respecte deis cursos de TB, ha estat d'un 3,44 sobre 4, superant
l'índex de l'any anterior.

Aquest any, com és habitual, ha continuat sent difícil la disponibilitat de personal de Manteniment de
Material Mobil de tots els CON per participar en les accions formatives enquadrades en l'Area de
Salut i Seguretat, pero, tot i així, s'han realitzat més cursos que l'any anterior en aquesta materia: PRL
del lloc de treball, formació en carretons elevadors, pont grua, plataformes i columnes elevadores i
treballs en al<;ada.

Igual que altres anys, s'ha vetllat per una optimització de recursos i s'ha propiciat un manteniment
del retorn de la inversió mitjan<;ant el descompte corresponent a la cotització de la Seguretat Social
proporcionat per la Fundación Española para la Formación y el Empleo (FEFE). Aquest any el credit
assignat perla FEFE també ha estat superior al de l'any anterior {542.117 €). S'ha disposat d'un 90%,
que ha significat un percentatge molt considerable. Cal tenir en compte, pero, que, en general, la
tendencia del niv~II d'assoliment de bonificacions podría baixar en el futur.

d) Sístemes de gestió competencia!. Projectes i innovocíó

Aquest any s'ha mantingut gairebé el volum de persones a les quals s'ha fet l'Apreciació de
l'Actuació. Si el 2015 van ser 295 les persones avaluades a la Xarxa d'Autobusos i 15 a les Arees
Funcionals; el 2016 han estat 298 i 15 respectivament, és adir, tres més que l'an anterior.
Novament s'ha produ'i't la introducció de millores provisionals al formu
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necessítats i possibles millores de cara a una propera renovació del sistema i, en aquest sentit, s'ha
fet un document recollint les necessitats funcionals d'aquesta nova versió.

Al llarg de l'any s'ha treballat en un codí etic en el marc d'una proposta de Direcció per Valors, s'ha
elaborat un primer esborrany d'un Pla Estrategic de Recursos Humans 2017-2020, s'ha donat suport

a la Direcció per Objectius del Servei i s'ha donat suport a iniciatives de millora de processos í
generació de procediments de Selecció i de Formació en el Servei.

5. Salut; seguretat i benestar laboral
Prevenció de lesions per occident de treba/1 i malalties professionals:
Durant aquest any, ha continuat el desenvolupament del Pla de Prevenció. Destaquen les següents
actuacions:

1

ANY2016

1

l

Avaluació de riscos faborals:
Nous /loes de treball
Nous Centres de treba/1

34
2

Revisió í actualització de 1/ocs de trebalf

96

Revisíó i actualització de Centres de treball

21

-

Avaluacions específicques:
Informes de seguretat

29

Informes d'hígiene industrial

24

Informes d'ergonomia

14

Actuafitzacions del document de PAU (Pla autoprotecció) i
dossiers d1emergencia
Revisió de procediments i instruccions de treball
Manteniment de la certificació de seguretat de maquines i equips
de treball
Reunions del Grup de seguiment de PRLde Bus
lnvestigació d'accidents de treball:

.
1

-

4
3

179
6

Ordinaríes

326

Especíalitzades

4

Gestió documental Coordinació d'activitats empresarials (CAE):
Total Empreses gestionades el 2016

453
912
500

Total Empreses actives en el sistema
lncidencies
Assignació de nivel/ risc en Junció de la tipología de lo comanda
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El Comite de Seguretat i Salut ha continuat ambles tasques habituals realitzant al llarg de l'any: 12
reuníons ordinaries, 3 d'extraordinaries i 12 visites conjuntes a centres de treball. Destacar la
implantació del nou procediment d'actuació front a agressions derivades de violencia externa.

Finalment, destacar l'aprovació per part del Consell Executiu de· l'actualítzació del Pla Director de
Prevencíó de Riscols Laborals peral període 2016-2021 i, per altra banda, la redaccíó d'un informe
diagnostíc de la situacíó del sistema actual de gestió de la PRL respecte a la possible futura
certificació ISO 45001.

Benestar laboral:
Pel que fa al Pla d'lgualtat, destacar l'edició del document "Informe del seguiment del Pla d'lgualtat

2016".
Pel que fa a Sistemes de participació, al llarg de l'any s'han continuat desenvolupant diverses accions
entre les quals destaquen:
• Formació de 9 grups de treball amb una participació de 41 persones.
• lmplantació de la metodología de las SS {separar, ordenar, netejar, estandarditzar i autodisciplina) i
auditoría de manteniment del sistema al CON de Triangle a: magatzem de !'oficina del CON i a l'espai
d'utillatges del CON.
• Actes de vinculació a l'empresa (noces d'argent i d'or) amb 221 empleats.
• Diverses activitats esportives, socials i culturals (grup atletic de TMB, grup de Taí-chi, grup de
Pintura, grup de Fotografia, grup de BTT, la Coral de TMB i el Grup excursionista).

Promoció de la salut i prevenció de malaltíes comunes:
S'han realitzat diversos programes: Salut mental, de prevencíó del risc cardiovascular, de prevenció
del cancer de colon í de prostata.
Dins del programa de vacunació antigripal, s'han vacunat 305 empleats i del programa de vacunació
contra el tetanus i la difterip, 32 empleats.
Destacar que TMB va rebre la Certificació i reconeixement de Bones Practiques en Promoció de la
Salut en el Treball per part de /'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) {veure
apartat 1.15 Esdeveniments de l'exercici) .

Assistencia sanitaria í social:
Dins d'aquest ambit, les dades més rellevants de l'exercíci es resumeixen
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ANY2016

Assistencia sanitaria per contingencies laborals:
Lessions sense baixa per accidents de treba/1:
Lessions amb baíxa per accídents de trebal/:

70
345

de les quaIs el 97, 6% són lleus

Accions sanitaries derivades d'aquesta contingencia:
Visites rea/itzades

1.714

Nombre de proves diagnostiques

186

lnterconsu/tes amb metges especialistes

452

Nombre d'intervencíons quirúrgíques
Nombre de sessíons de rehabilitacíó

14
2.038

Accions sanitaries derivades de fa gestió de les IT per contingencia comuna:
Visites mediques realítzades
· Nombre de proves diagnostiques
lnterconsultes amb metges especialistes
Nombre d'intervencions quirúrgiques
Nombre de tractaments de rehabilítació

Programa de perdua de pes
Programa per deixar de fumar

3.604

39
23

18
15
14

TrebalJ social:
Atenció personolitzada
Programa d'atenció a transtorns de dependencia
Seguíment d'anys anteríors
Nous expedients d'íntervenció continuada

519
15
123
40

Fons d'assistencia socia( (FAS):
Persones beneficiarles:
So/.licituds ateses

63

86
43
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1.11. Negoci internacional i Recerca i desenvolupament

a) Desenvolupament de nous negocis i consultoría externa
Al llarg de l'any la Direcció de Desenvolupament de Negoci internacional ha continuat ambles seves
actuacions en el marc de l'assessorament i la consultoria d'empreses relacíonades arnb el món del
transport públic, a més de buscar i aconseguir operacions en altres ciutats fora de l'entorn de
Barcelona.
Aquesta Direcció té com a principals objectius:
•

explotar el know how de !'empresa amb visió comercial;

•

difondre i posicionar TMB com a operador de referencia internacional;

•

incrementar la qualificació deis tecnics de TMB amb els aven~os tecnics en el món del
transport;

•

potenciar projectes de Recerca i Desenvolupament (R&D) i

•

el desenvolupament de nous negocis.

La participació de TMB en les diferents coHaboracions externes s'ha realitzat en solitari o en
coHaboració amb altres enginyeries o empreses de consultoría, com ALG o amb altres operadors
com són Moventia o Vectalia. Amb aquest últim, TMB continua operant amb exit la xarxa de
transport urba de l'aglomeració de Perpinya i de la ciutat d'Antibes a Fran~a. A Perpinya, aquest any

2016 s'ha signat una prorroga de la concessió fíns al 2021 (finalitzava l'any 2019), perque
I'Aglomeració vol incorporar autobusos híbrids i també ha introdu"i't canvis en el disseny de la xarxa

d'autobusos.

Durant l'any s'ha finalitzat l'assessoria tecnica amb el Metro de Panama, per encarrec del Govern
d'aquest país, per ajudar-los a reconduir l'Operació d'Autobusos (MetroBUS) a la Ciutat de Panama.
El projecte es va aturar en bona part del 2015, pero es va reprendre a mitjan 2016. Els nostres

Per problemes polítics a Bangladesh, el projecte d'un BRT (Bus Rapid

va

nostre equip d'experts va assessorar sobre la definició deis autobusos i les parades/estacions del
BRT. Al 2016 el projecte s'ha donat per tancat definitivament. TMB hi va treballar conjuntament amb
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ALG (ara INDRA).

S'han presentat ofertes a les licitacions d'alguns projectes que es podrien materialitzar durant el

2017, en concret, la licitació per la revisió del pla de mobilitat d'Ulan Bator (Mongolia) conjuntament
amb la consultora Ardana de Grup-4.

A més a més, el negoci de Bus ha participat en projectes que finalment no se li han assignat, com:

•

Licitació pera l'operació d'una part deis serveis d'autobusos de la ciutat de Nii;:a.

•

Revisió í modificació del pla de negoci per a la implementació d'un Sistema lntegrat de
Transport í fer una nova prova pilot a la illa de New Providence (Bahames), conjuntament
amb Mcrit.

b) Recerca i Desenvolupament
En l'apartat "1.6 Novetats, millores í projectes de Bus" d'aquest informe de gestió es desenvolupen
els diferents projectes en els quals TMB participa dins l'ambit d'autobusos.

A més a més, TMB va ser contractat coma col·laborador en el projecte de R&D de BigloT (Bridging
the lnteroperabílity Gap of the Internet of Things) el qual proposa una solució tecnologica per a

aplícacions i serveis d'internet de les coses multi-estandard, multi-plataforma i multi-domini.
La col·laboració de TMB consisteix en testar dispositius de radio embarcats en autobusos que
permetin comptar amb els aparells basats en telefonía mobil.

e) Actívítat internacional
L'any 2016 hi ha hagut una intensa activitat en aquest ambit tradu"ida en visites de delegacions
internacionals a Barcelona í la presencia activa de diferents professionals de TMB en diversos
organismes internacionals de transport públic.

Destacar també la participació activa deis professionals de TMB en les activitats de la Unió
Internacional de Transport Públic {UITP), !'Asociación de empresas gestoras de Transportes Urbanos
Colectivos (ATUC) i de la lnternationo/ Bus Benchmarking Grup {IBBG).
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1.12 Tecnología
L'area de Tecnología de TMB esta constitu'ida i orientada en base a la gestió integral deis "serveis de
Tecnología, lnformació i la Comunicació (TIC)". La gestió d'aquests serveís tecnologics té, entre
d'altres, els objectius principals següents:
Contribuir als objectius de negoci (bus, metro i transports de l'oci).
Contribuir, en la mesura del que sigui possible, a estalviar temps i diners.
Minimitzar i'prevenir riscos.
Contribuir a satisfer les necessitats presents i futures deis cllents de !'empresa.

a) Projectes corporatius de tecnologia 2016
Pel que fa als projectes tecnologics i organitzatius dins l'ambit més global de TMB destaquen, entre
d'altres, els següents:

-

Pla Director de Tecnologies (PDT):

S'ha continuat amb aquells projectes identificats en el full de ruta del PDT revisat l'any 2014, que
abra~a el període 2015-2020 i adaptat al Contracte Programa vigent que finalitza l'any 2017:

•

Mí/lora d'electríficació i c/imatització del Centre de Processoment de Dades {CPD) de Sagrera:
actuació finalitzada en el segon trimestre de l'any.

•

Xarxa de Transmissíó (MPLS): Durant l'any es va finalitzar la fase IV (MPLS en 14 estacions de LS,
en 4 operatives i una part del CPD) i la Fase V (18 estacions de la L3 i 6 Operatives). Es va adjudicar
la Fase-VI (Novembre de 2016) que cobrira: 22 estacions de L4, 17 estacions de L2 i 4 Operatives.
Amb aquesta licitació quedara finalitzat el desplegament a totes les estacions de Metro i
Operatives.

•

Sistema de Vídeovigili:mcia IP: Al 2016 ha culminat la irnplantació d'un sistema consolidador de
Videovigilancia (fase-O, contractat al 2014) que permet la integració deis antics sistemes de vídeo
de TMB í possibilita el desplegament deis nous. A l'ambit deis CON, s'ha realitzat una renovació
parcial de cameres de CCTV al centre d'Horta.

•

Dígitalitzacíó de senyals anaiogics: Substitució del sistema actual de telefonia ja obsolet, per un
nou sistema de telefonia IP (Internet Protocol) en tots els ambits de TMB. Actualment s'esta
preparant l'adjudicació de la implantació de telefonía a la totalitat d'estacions de Metro, tant la
telefonía fixa com la inalambrica. Els treballs d'implantació a les estacions comen!;aran al 2017 i
amb aquesta darrera adjudicació s'haura finalitzat el programa de ca n~

•

ia IP.
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incorporat al sistema els edificis de la cotxera de Zona Franca 1, la infraestructura en cotxera i al
carrer l'estació de carrega deis vehicles electrics, dins el projecte ZeEUS.

•

Nova infraestructura SAP HANA: S'ha licitat la nova infraestructura per migrar els sistemes de
planíficació de recursos empresarials (ERP) basats en

software SAP R/3 a SAP HANA. Aquesta

evolució tecnologica marcada pel fabrícant, comporta un canvi profund de !'arquitectura actual.
Les noves potencialitats d'aquest nou entorn obriran noves prestacions en els processos deis
sistemes d'informació de TMB. En el primer trimestre de 2017 estara operativa per iniciar la
migració deis diferents entorns.

•

Llicencies de Microsoft: es va fer·la licitació per adquirir llicencies de Microsoft per actualitzar
l'entorn actual de software, tanta nivell de servidors com d'usuari.

-

P/a de sistemes crítics obsolets:

Continuació del Full de Ruta sobre els sistemes crítics que es van identificar com a obsolets, com són
les xarxes de transmissió PDH (Jerarquia Digital Plesiocrona) i SDH (Jerarquía Digital Síncrona), el
sistema de telefonía d'estacions, oficines i operatives, el sistema de radiotelefonia, etc.
En l'ambit de TMB es contempla la renovació de part de l'equipament SDH (descatalogat) per
garantir el bon funcíonament del cor de les xarxes de TMB. Pel que fa a la xarxa d'accés, contempla el
cablejat d'estacions amb coure deis diferents trams que s'han de connectar a la xarxa MPLS (IP).

lnformacíó i atenció al clíent (IAC}:

Continuació amb el projecte d'informació i atenció al client de TMB, iniciat al 2013, per tal de donar
cobertura a l'evolució de necessitats del ciutada a través de nous canals digitals, tot millorant la
qualitat í la seva gestió interna, amb una visió integradora de canals de Bus, Metro i Digitals. Durant
l'any s'han dut a terme els següents projectes:
• Evolució del

web de TMB: s'ha continuat amb els projectes en curs iniciats l'any 2014. Full de ruta

previst dins del Contracte Programa 2014-2017: Publicació del nou portal web amb una nova ímatge,
nova arquitectura de contínguts, navegació responsiva adaptable en fundó del dispositiu, certificada
per accessibílitat, molt més rapida i lleugera. lmplantació d'una nova infraestructura al núvol
autoescalable.
Disseny, maquetació i contractació de la fase d'implementació del nou web corporatiu.
Disseny í contractació de la nova infraestructura web.

-

E-commerce:

La creació i posada en marxa d'aquest nou canal l'any 2015, ha permes a T
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Desenvolupar el projecte per vendre productes de tercers.
lncorporació del BBT Nit i gestió de reserves.
Millores en SEO per augmentar el posicionament en els motors de cerca.
Habilitació del pagament segur pera la reducció del frau.
Desenvolupament i implantació del nou regim fiscal de Regim Especial d'Agencies de Víatges
pera !'empresa TMB, SL.
Desenvolupament del modul de facturació. El 2016, la facturació de l'e-commerce ha arribat
als 4 milions d'euros.
Peral 2017 esta prevista la ímplantació deis productes orientats al Catalunya Bus Turístic.

Transports d'oci:
lnici del projecte de desenvolupament del nou sistema de venda en mobilítat peral Barcelona Bus
Turístic i el Tramvia Blau que suposara una millora molt substancial respecte el sistema actual, el qual
ha quedat obsolet. Els principals objectius del projecte són la millora deis temps de transacció,
l'acceptació de nous mitjans de pagament, díspo.sar de les dades 100% online i habilitar la validació
de títols a bord del bus.

Projecte T-Mobilitat (torgeta sense contacte a la Regíó Metropolitana de Barcelona):
Projecte que se centra en l'evolució del sistema de tícketing de la Regió Metropolitana de Barcelona.
lmpulsat per l'ATM i amb el suport de l'AMB, té per objectiu la substítució del sistema de bitlletatge
magnetic (obsolet) per un modern sistema basat en targetes sense contacte (TSC).

.

TMB, com a operador principal de l'AMB, i dins de TMB l'Area de Tecnología, ha participat
intensament en la reconducció i en el nou enfocament del projecte.
A l'inici de 2017 el projecte es reprendra amb les noves directius (continu'itat del sistema tarifari
actual, codirecció del projecte entre l'ATM i els operadors públics TMB i FGC, reconsideració del
procediment d'implantació per reduir impactes sobre les operacions del transport, gestió del canví
per minimitzar riscos, etc.) i amb l'objectiu de tenir la targeta sense contacte operativa al desembre
de 2018.

Gestíó de problemes:

processos de Gestió de Canvis, Gestió de Configuració i Gestió d'I
procés facilitara la gestió d'aquells casos que, bé per repetitius,
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requereixen de la coHaboració multidepartamental per millorar el funcionament de serveis o
sistemes, generant millores i coneixement reaprofitable.

-

MDM (Mobile Device Management}:

Amb l'increment de processos i funcions en mobilitat, el pare de dispositius mobils (smartphones,
portatils, tauletes, etc.) esta creixent (i es preveu que continui fent-ho), així com les fi.mcionalitats
implementades sobre ells. Pel volum i per les possibilitats d'accés a la informació i processos
corporati~s, es requereix d'una adequada gestió. Durant el 2016 s'ha seleccionat i implantat una eina
MDM que permetra gestionar tecnologicament el pare de dispositius, facilitant-ne el suport i
manteniment, la configuració i el desplegament d'aplicacions i, alhora, possibilitant el control de la
seguretat sobre aquests dispositius.

Desp/egament de la plataforma pera /'analítica avanfada "Big Data":

BigDota és el nom que reben els conjunts de dades, els procedirnents i les aplicacions informatiques,

que, pel seu volum, la seva naturalesa diversa i la velocitat a que han de ser processades, ultrapassen
la capacitat deis sistemes informatics habítuals. Aquest processament de dades s'utilítza per tal de
detectar patrons dins seu, podent fer així prediccions valides pera la presa de decisions.
Aquesta disciplina s'ocupa de totes les activitats relacionades amb els sistemes que gestionen grans
conjunts de dades. Les dificultats més habituals en aquests casos se centren en la captura,
l'emmagatzematge, la cerca, la compartició, l'analisi i la seva visualització.
L'objectiu del projecte iniciat a TMB ha estat desplegar una plataforma de base que permeti
desenvolupar projectes en l'ambit de !'analítica avan~ada, la qual ha de donar solucions a les
diferents próblematiques que es plantegen en aquets tipus de sistemes, és a dir, ha de facilitar
emmagatzemar i processar grans volums de dades amb diferents velocitats, tant en temps real com
amb carregues per lots. També és molt rellevant les possibilitats d~aplicació de tecnologies Machíne
Learníng o lnteHigencia artificial que aporta aquest sistema.

La nova plataforma sera una pe~a fonamental que ha de servir de base per desenvolupar en molts
entorns de TMB les noves tecnologies denorninades BígData, que, aprofitant les innumerables fonts
de dades basades en sensors, xarxes socials, aplicacions, que disposem, permetin obtenir millores en
la gestió, tant a nivel! tactic com estrategic. Els primers projectes que s'estan desenvolupant sota
aquesta tecnología són:
•

Validacions per parades.

•

Mesura de l'adequació del conductor a les ordres de regulació del SAE.

•

Analítica,del tito! Hola BCN.
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-

lntegració GIS-PPS:

Amb l'evolució i desplegament del nou sistema d'horaris (PPS), s'ha desenvolupat una nova
integració amb GIS, amb noves funcionalitats, que permet alimentar amb dades integrades
(localització i hores de pas) a:
•

Sistema SAE pera la regulació deis autobusos.

•

Serveis de calculs de rutes de transport de l'API de TMB, que donen servei a la web, aplicació
mobil, open data, etc.

-

APITMB:

L'API de serveis de TMB (interfice de programació d'aplicacions) ha continuat evolucionant i
adaptant-se, ampliant el nombre d'aplicacions que la utilitzen, destacant els desplegaments
d'algunes d'elles:
•

TMB App: desplegada a inicis del 2016, amb uns 2 milions de trucades al dia. A més, es vari
suportar esdeveniments (Mobíle World Congress, vagues de Metro i Bus) arribant a 3
milions/dia.

•

Web de TMB: la nova versió utilitza l'API pera tates les dades dinamiques que ofereíx, amb 1
milió de trucades al dia.

•

-

Open Data: durant el 2017 s'obrira l'ús de l'API al públic des d'un Portal de Desenvolupador.

Mil/ores de manteniment de bus:

Aquest any s'ha continuat amb la míllora i racionalització del manteniment en SAP deis element de
Metro (material Mobil i lnfraestructures) i de Bus (Enginyeria i Obra Civil; Mobilitat). A destacar:
lncorporació d'ordres de treball en l'ambit de Material Mobil. Requalificació automatica
d'avaries en Bus. lmputació d'hores en ordres de tallers de Bus.
En Bus, incorporació de nous sectors en la gestió de manteniment: Enginyería i Obra Civil.
lmplementació de preventiu en Obra Civil.
lncorporació de mobilitat en l'ambit de manteniment a Magatzem i Tallers deis CON. Gestió
d'ordres de treball i materials de magatzem a traves d'una PDA.
lncorporació a SAP del Taller de Telecomunicacions de Ponent í integració amb mantenidors
externs.

Millqra en la Geolocalització d'incidents i accidents en Bus.
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-

Adaptació deis Moduls financers i de recursos humans:

Adaptació del sistema de gestió de Recursos Humans (SAP RRHH) al nous requeríments del Sistema
de liquidació directa de Nomina amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (Cret@) pera la
gestió de les cotitzacions, afiliacions, comunicats de la IT, etc. Aquesta adaptacíó ha provocat que les
prestacions i complements d'IT que actualment es tracten a mes diferit, passin a mes en curs.

-

Analítica i reporting:

Reportíng analític per a TB i Metro sobre tecnología SAP HANA que permet tractar uns volums
d'informació amb una rapidesa molt superior a les eines actuals. En el cas de TB, aquesta analítica
s'ha implementat per crear informes, vistes i indicadors de serveis d'empleats, blocs de vehicles i
viatges, validacíons, plantilla, assignacions i cobertura, hores de pas teoriques i reals, etc í, en el cas
de Metro, per realitzar una analítica pera l'area d'Operacions (activitats, plantilla i cobertura).

-

A/tres projectes:
•

Perfil del contratant: desenvolupament d'una aplicació accessible des del web de TMB que

permet complir amb la normativa legal respecte a la contractació en el sector públic.
•

Escanejat automatic d'albarans: Lectura OCR deis albarans de lliurament de mercaderies i

serveis i annexat automatit en el document de compres.

•

Plataforma d'eftciencia energetica: Construcció d'una plataforma de subministraments
energetics que permeti donar cobertura a les diferents normes ISO de qualitat, faciliti el
seguiment de !'eficiencia energetica (monitorització, gestió d'alarmes, etc). Sera el repositori
corporatiu de les factures de subministraments.

•

Quadre de comandament ICA: Construcció d'un quadre de comandament peral seguiment

deis indicadors de qualitat ambiental. lnclou els subministraments energetics,

aigua,

generació de residus i materials perillosos.
•

Al·/egacions defraudes del web: permetre presentar al·legacions als expedients defraudes

del mateix web de TMB.

b) Ambit de Bus:

+ Actuacions pera Ja millora de l'Operació del Servei de Bus
Projecte ZeEUS (autobusos electrics):

L'Area de Tecnología participa en aquest projecte de la
l'adequació deis Sistemes d'lnformació consolidats en la flota
sistemes específics í necessaris pera l'ús de la nova tecnología de tracció, l'e
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Deis nous Sistemes d'lnformació adequats, es poden destacar: la monitorització i control de les
estacions de carrega en cotxera i al carrer (Carrer Cisell) i la telemetria deis vehicles.

-

Sistema d'Ajut a l'Explotació (SAE) Central:

Evolució i adequació del sistema SAE Central, per aconseguir un major dinamisme que permeti una
millor gestió al carrer i facilíti els processos d'operació,.indicadors d'activitat online. Es continua arnb
l'evolució del Sistema previst al full de ruta del PDT 2015-2020. En concret, durant aquest any s'han
tractat els següents projectes:
•

P12: S'ha implantat el projecte per gestionar en SAE les mesures reguladores en temps real. Aixo
aportara millores en l'ambit de les previsions i regulació, així com una millora en !'operativa de
la sala de control mitjanc;ant la digitalltzació del procés. El nou sistema s'ha implantat a Ponent i
Triangle. Es preveu el desplegament en breu als CON d'Horta i Zona Franca 1. Resta pendent
iniciar la Fase 2 que té per objectiu la gestió en SAE de les incidencíes i avaries.

..

Pl0: Durant l'any s'ha definit i contractat el nou rnodul de comunicacions TCP/IP del SAE Central
per poder interactuar amb els autobusos mitjanc;ant la nova xarxa de mobil 4G. S'ha definit un
primer grup de funcionalítats com a primer aprofitament del nou canal de comunicacions.
Durant el 2017 es fara la ímplementació e implantació del projecte.

•

P7.1: S'han defínít i contractat diferents millores en l'ambit de les línies regulars: ldentífícació al
sistema deis comandaments, permetent la vinculació d'extraccions estadístiques; donar
accessibilitat a les variacions sobre el servei teoric que es produeixen en la prestació del servei;
reforc;ar la visió client en la operació de les línies; millorar l'operació disposant d'informació des
d'abans que els vehicles surtín del CON. Durant el 2017 es fara la 'mplementació i implantació
d'aquestes millores.

•

P20: S'ha definit i contractat el nou modul d'lnfotransit que

ha de permetre míllorar la

informació que es dóna al client en l'ambit de les previsions.

lnfomobilítat:

Durant l'any s'ha desenvolupat el Nou Sistema de Gestió de Recursos al Carrer en l'ambit
d'autobusos. Aquest substituira l'antic TetraMaps que s'utílitzava des de l'operació per localitzar al

•

•

itats,
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•

Autoassignació des del propi terminal (login, assignació de vehicle, canvi d'activítats, canvi
d'estat, etc).

-

Sistemes d'lnformació pera la Planificacíó del Servei (PPS):

Són tots aquells sistemes d'informació dissenyats per facilitar la integracíó deis processos relacionats
amb l'oferta i els de gestió relatius als recursos per dur-la a terme {persones i vehicles). Durant l'any
s'ha posat en manca la nova aplicació PPS - Oferta perdonar suporta tots els processos de gestió
d'horaris per a TB. Aquesta nova aplicació aprofita els avantatges de la plataforma tecnologica de
SAP HANA (Bases de dades en memoria) i substitueix l'aplicació d'Horaris (BDH).

-

Projecte de Business lntelligence (BI) a Bus:

Al llarg de l'any s'han desenvolupat dos projectes de BI:
•

Validacíons per parada: Aquest projecte fa un creuament entre les dades del Sistema de
validacions i les dades del Sistema de localització del bus, donant una visió del detall de les
validacions que es fan en cada parada del recorregut. Aquesta fita és molt important per al
negoci de Bus, jaque permet coneixer amb detall la demanda del serveí.

•

Compte passatge: Arran de la implantació en 20 autobusos d'un nou Sistema de compte
passatge, s'ha desenvolupat una integració de dades a nivell central entre les dades d'aquest
sistema i el de localització de Bus. Aquest creuament permet coneixer, donant una visió del
detall, de les pujades i baixades de passatge que es fan en cada parada del recorregut.

•

Actuacions pera la milfora de la informació al client

lnformació al client:
En aquest ambit s'ha treballat en la definició i implementació de les necessitats tecnologiques
lligades als sistemes d'informació orientats al client.
Durant l'any s'han portat a terme dos projectes de millora en l'ambit deis canals SIU (Sistema de
lnformació a l'Usuari) i PIU (Punts de lnformació a l'Usuari). L' objectiu ha estat millorar la gestió
d'aquests canals dotant-los de més agilitat. Les fites més importants han estat:
Habilitar la programació de continguts.
Automatítzar el procés de validació de continguts.
Reduir el nombre de versions a publicar en el canal.
Preparar el canal pera l'escenari online.
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Wifi Ciutoda en e/s autobusos:
D.urant I' exercici s'ha realitzat el desplegament als autobusos. Es preveu que tata la flota restara
adaptada a principis de l'any 2017 donant resposta al wifi Ciutada (requerit per l'Ajuntament) i la
comunicació online del

Bus amb els Centres Operatius de Negoci (per tal de satisfer els requeriments

de negoci de TMB).

74

Transports de Barcelona SA

1.13. Comunicació, atenció al client, marqueting i area de negoci
•

Comunicació corporativa I publicitat i identitat corporativa
Comunicació corporativa

En la línia de potenciar !'estrategia digital de les comunicacions de TMB, s'ha confeccionat el fulletó
Dades Basiques 2016 en format paper i digital i la Memoria de TMB 2015, aquesta última en tres
ídiomes i accessible a persones amb dificultats visuals. S'ha elaborat i actualitzat també la
Presentació Institucional de TMB 2016 en tres idiomes (catala, castella i angles) i accessible també.

Una novetat ha estat l'elaboració, disseny i confecció d'un Welcome Pack de presentació de TMB.
També s'ha elaborat i editat un nou Vídeo Institucional de TMB i s'han realitzat els Plans de
Comunicació deis talls de la xarxa de metro previstos per a l'any 2016: al Funicular de Montjuk
(novembre 2015 a mar~ 2016), i a les línies L4 i Lll al mar~, L2 (agost}, L9 Sud (novembre) i a la LS
(desembre), els quals han comportat diverses reunions amb els diferents ajuntaments o districtes de
Barcelona afectats pels talls, a fi de presentar-los els diferents plans de comunicació.

Cal destacar també, entre d'altres, les tasques de suport i elaboració de diversos continguts,
presentacions i audiovisuals pera temes de l'Area de Comunicació i pera projectes d'altres Arees i
Departaments de TMB, entre els quals destaquen: inauguració de la nova L9 Sud de Metro, 90e
aniversari del Metro Transversal, Presentació deis Articulats electrics i el punt de recarrega,
Presentació d'Auto busos híbrids, Assemblea i Congrés d'Alamys, Campanya "Mou-te per les persones
amb discapacitat" i el Projecte lmprove Life a Metro, entre d'altres.

Fínalment, quant a la producció audiovisual, s'han realitzat 55 vídeos interns i 54 d'externs, que han
representat una durada total de 7 hores i 30 minuts aproximadament. Ressaltar també la gestió de
I'Arxiu fotografic de TMB {amb una ingesta o introducció de més de 4.700 fotografies} i deis canals de
Youtube (ingesta de més de 80 vídeos), Slideshare, etc.

Publicitat i identitat corporativa

Pel que fa a les campanyes corporatives, aquest any 2016 destaquen dues en concret:
•

Campanya de la línia 9 Sud: A comern;:aments d'any es va realitzar l'acció de comunicació.

•

Campanya de l'HOLA BCN: Es va actualitzar la creativitat de la cam p
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impacte en el mercat de no residents, a rnés deis vestíbuls de les estacions de Metro de
I'Aeroport.

CJubJoTMBé
Quant al club JoTMBé, el nombre de socis registrats ha anat augmentant any a any fins arribar a més
de 365 mil aquest 2016.

Nombre de socis registrats al club JoTMBé
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Al llarg de l'exercici s'han realitzat un conjunt d'accions i s'han aconseguit els resultats següents:
S'han fet 106 concursos els premis deis quals han estat entrades o invítacions per a
espectacles. El nombre de participants ha estat de 189.767 í les particípacions han estat
237.331. S'han donat 11.032 premis.
Al web hi ha hagut prop de 6 milions de visites.
S'ha estat present en els príncipals sectors d'interes per als nostres subscriptors: música,
teatre, cinema, moda, esports i cultura. A nivell de cinema, el club s'ha consolidat com
l'espai de referencia pera les principals productores de cine.

Continuant ambla trajectoria deis últims anys, i coíncidint ambla diada de Sant Jordi, s'ha celebrat la
10a edició del Concurs de Relats curts online que, un any més, ha estat tot un exit. A l'igual que en
edicions anteriors, en les accions de comunicació d'aquesta campanya, caracteritzada per la
integració deis díferents suports, els clients van participar-hi envíant els seus relats, llegint-los i
comenta nt-los.
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Aquest any s'ha celebrat la 7a edició del Subtrovelling, concurs vinculat amb el club JoTMBé. Hi ha
hagut 27.652 visites d'usuaris únics. El pla de contactes a la base de dades és una de les principals
fonts per atreure transita la síte i també el transit directe.

A la secció "Roda a TMB" s(hi van enviar 52 vídeos i, pel que fa a la participació en els Microcurts,
enguany hi va haver un total de 28.421 vots i 2.420 votants.

ldentítat corporativa
Al llarg de l'any s'ha treballat en un conjunt d'accions que es poden desglossar en: Gran format,
format mitja i petit format.
a) Gran format: Destaquen, entre d'altres, les següents:
Amplíació i actualització del manual d'identitat corporativa.
Nova xarxa de bus: tots els elements de la 4a fase.
Proposta d'estil i el manual de topografía del Mou TV.
Propostes sobre el Bus de barrí.
Redisseny de vídeos de seguretat i emergencíes.
Campanya de Nadal, Subtravelling 2016 i Relats curts 2016.
Actualítzació de les normes d'ús de Metro i Bus.
Actualítzació deis plafons tarifaris de Metro i Bus.

b) Format mitja: Destaquen, entre d'altres, els següents:
Dades basiques 2016, Resumen de gestió 2015 i Títols de transport 2015 .
Campanya de vacunació contra la grip.
Tríptíc de títols de transport 2016.
Redísseny de la senyalització a !'interior del bus (normes d'ús).
Campanya de donació de sang.
Campanya TMB Noticies.
Hola BCN per hores.
Document de re'visió de l'estil del web de TMB.
Projecte del nou web del club JoTMBé.
Nou plano! del bus turístic.
Modificació de la identitat corporativa en documents corporatius.

e)

Petit format: Destaquen, entre d'altres, els següents:
Suport grafic al web en imatges i banners de la cap~alera.
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Actualitzacíó de mapes.
Maqueta de presentació de diversos documents.
Disseny d'invitacions diverses.
Fulletons d'informació.

Mailing ínformatiu de l'Hola BCN pera I'oficina de tl;lrisme.

•

Comunicació Interna

L'any 2016 s'ha caracteritzat per la posada en servei del tram sud de la L9 del metro, i el
departament de comunicació interna va ser l'encarregat d'organitzar la prova de carrega necessaria,
previa a la posada en servei del nou tram.

També ha posat en marxa, seguint les indicacions tecniques de l'Area de Tecnología, un nou sistema
d'enviament de correus electronics que permet disposar de tracking (seguimentJ, identificant així els
habits de consum informatiu.

Al llarg de l'any s'ha seguit donant suport a les arees de negoci en la comunicació interna deis
processos de negociació deis convenís coHectius (Metro i Bus), s'ha preparat una proposta de Family

day 0ornada de portes obertes) pera Metro i una altra pera la presentació de la nova imatge i nous
vehicles del Barcelona Bus Turístic.

L'acció de RSC interna "Tria la teva causa 2016" així com la campanya de comunicació interna que
se'n va derivar, "Mou-te pels drets deis infants", han estat eixos destacats també d'aquest exercici.

Tot seguit, es recull un conjunt de dades que resumeixen l'activitat anual de Comunicació Interna:
a) lnformació corporativa: Al llarg de l'any s'han publicat 86 avisos de TB i 140 de Metro.
b) Publicacíons: Pel que fa a GenTMB, s'han redactat í publicat 156 articles.
e) Canal TMB i bústies de correu: S'han fet 53 programacions setmanals. També des de
Comunicació Interna es gestiona i es dóna resposta a diferents bústies corporatives.
d) Durant l'any el Club GenTMB ha arribat als 3.759 membres, amb una mitjana de gairebé 47
connexions per usuari a l'any. S'ha mantingut el contacte amb diversos oferents, tres deis
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e) Campanyes de particípació (ajuts als cursos, torneigs esportius, etc), campanyes solidaries
(festa ONG Conductors Solidaris de Catalunya, voluntariat, Barcelona Magic Line, Tria la teva
causa, etc), campanyes de salut, etc.
f)

Pla de Comunicació de 1'Area de Negoci i Internacional: s'ha redactat un projecte de
c.onsultoria pera !'empresa de transports de Malaga (EMT} que finalment s'ha adjudicat a
TMB, el qual es dura a terme en els propers mesos.

•

Comunicació Digital

El Departament de Comunicació Digital desenvolupa, directament i en coHaboració amb altres
departaments, !'estrategia de comunicació digital de !'empresa, coordinant transversalment
l'activitat digital. S'encarrega d'administrar i gestionar el web corporatiu, i vetllar per la identitat
digital de la marca i la participació en projectes de l'ambit digital.
1. El nou web corporatiu

El 5 de setembre de 2016 es va publicar el nou web de TMB en substitució de !'anterior, estrenat
l'any 2011, el qual té com a objectiu millorar !'experiencia de l'usuari afavorint una navegació més
comoda i intu'itiva.
- lnformació deis serveis de transport i compromís ambla ciutat

El nou portal dóna especial prioritat a l'usuari del transport públic i li ofereix d'una manera més
efica~ tota la informació disponible perque tri'i el seu itinerari i arribi de manera rapida i comoda al
seu lloc de destí. Així, el nou web millora l'accés al recorregut de les línies, els horaris i les tarifes, que
es fa facilment des de la pagina d'inici, així com la consulta deis avisos de l'estat del servei i les
recomanacions de transport davant d'esdeveniments a la ciutat.
L'eina de planificació "Vull anar" s'ha actualitzat amb novetats de funcionament importants, com un
nou motor de cerca on les respostes guanyen en agilitat i la gestió deis mapes és més eficient. També
s'hi ha incorporat la cerca predictiva a origen í destí, que facilita la introducció de dades i evita
possibles errors.
El portal també recull ampliament l'activitat de la companyia, que col-labora de manera activa en la
promoció de l'ús del transport públic, la conservació del medi ambient i els projectes de la Fundació
TMB.
- Ordenació del territorí web í nou web de la Fundació TMB
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Juntament amb el web corporatiu, el projecte ha desenvolupat un web específic pera la Fundació
TMB pensat perdonar a coneixer l'acció permanent de la companyia en els ambits patrimonial i de
responsabílítat social.
- Publicació per fases i evolucíó contínua

De manera previa, el 12 de juliol, el web s'havia obert al públic en fase de proves, en paraHel al web
antic i amb una adre~a temporal per permetre els usuaris habituar-se al canvi i facilitar la transició
entre espais. Abans, el 20 de juny, ja s'havia P.osat a disposició de tots els empleats de TMB, coma
primicia, i amb la mateixa finalitat: relacionar-se amb l'estructura i el sistema de navegació, pero,
sobretot, per poder coneixer abans que ningú el nou espaí í fer-hi aportacions.
El plantejament de la gestió web és la millora continua i també el nou portal ha adoptat la filosofía de
l'evolució contínua en un context de novetats constants. D'aquesta manera, es treballa en equip per
incorporar actualitzacions, petites millares i canvis més importants. Després de la sortida a
producció, s'esta treballant des d'aquesta perspectiva un capítol d'evolutius.
- Aspectes de gestió

Ourant 2016, es van centrar els esfor~os en la posada en producció del nou web de TMB, col·laborant
amb altres unitats implicades en el projecte. Aquest va iniciar-se el 2013 i va tenir continu·ítat durant
el 2014 i 2015 fins a la implementació i publicació el 2016. Durant aqüests períodes s'ha treballat en
la conceptualítzació, el disseny í la construcció del nou espai.
- Pla de migració de continguts

Entre 2015 i 2016 es va dissenyar i executar el pla de migració de continguts, un procés de treball que
va incloure aspectes clau pera un traspas exitós, com ara: la revisió i adaptació de tots els contínguts,
el traspas de biblioteques, l'aplicació deis criteris d'accessibilitat i de posicionament, la generació
d'instruccions i manuals, i la identificació de necessitats de formació peral conjunt d'editors. També
es va fer la revisió funcional de totes les plantilles per garantir un correcte funcionament de les
pagines i una navegació entenedora.
- Model de gestió

En paraHel, el 2016 també es va desenvolupar el Model de gestió del nou web, amb l'objectiu de
revisar i actualítzar el model vigent fins al moment. El treball va servir per clarificar el mapa de
responsabilitats, analitzar i recollir els processos de gestió i descriure els diferents rols i funcions
implicats en la gestió del web, dibuixant l'espai d'administració i el mapa de relacions del
departament gestor.
- Pla de migració SEO (Seorch Engíne Optimizatíon)

SEO. Es va decidir !'estrategia de redireccionaments de les pagines (de
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enlla~os), es va planificar la comunicació amb els principals dominis de referencia, i es van abordar el
procés d'indexació, la implementació analítica i la posterior avaluació del posicionament.
- Formació d'editors i plataforma de gestió

Un altre bloc de gestió va ser la formació deis publicadors de continguts dinamics d'altres
departaments (editors), í la creació de la corresponent documentació de gestió. Al mateix temps, es
va avaluar el nou gestor de continguts i es van recollir i gestionar les propostes de millora funcional.
- Seguiment del projecte i mil/ora

Durant i després del procés d'ímplementació i migració, es van celebrar sessions de treball
periodiques per tractar tots els punts del projecte en desenvolupament, incloent-hi un bloc posterior
de rnillores, producte de la fase de test d'empleats, usuaris, editors i equip de gestió del web.

2. Comíssió digital

Aquest forum es reuneix mensualment per avaluar qüestions de gestió, analitzar temes d'estrategia i
fer seguiment d'indicadors, novetats i tendencies en l'ambit digital. la comissió va continuar
funcionant fins a la primera meitat de l'any com a espaí d'ínterlocució entre els departaments que
gestionen llocs web o perfils socials a TMB, encap~alats pel departament de Comunicació Digital.

3. Portal de transparencia

L'empresa va estrenar al mar~ el seu Portal de transparencia allotjat dintre del web de TMB i amb un
subdomini propi: transparencia.tmb.cat. El naixement d'aquest nou espai es contextualit2a en la Llei

19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern. L'espai
dóna accés a la informació corporativa, economica i jurídica disponible a través d'un conjunt
d'enlla~os i de documentació actualitzada, i informa sobre l'organització i el marc institucional,
economic i normatiu de ('empresa. Es considera un espai en creixement que ha d'anar incorporant
nous registres progressivament.

+

Gabinet de Premsa

Aquest darrer exercici les aparicions de TMB en els mitjans de comunicació han estat 12.409. El

18,6% d'elles han estat favorables als plantejaments de !'empresa, el 20% n'han estat desfavorables i
el 61,4% es poden considerar neutres.
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Un 21,8% de les informacions publicades han tingut !'origen en el gabinet de premsa de TMB, mentre
que el 20,4% s'han iniciat de forma conjunta entre el gabinet i altres institucions o estaments. A
l'Ajuntament de Barcelona i altres ens municipals hi ha tingut !'origen el 6,9% de les informacions i a
la Generalitat de Catalunya i els seus organismes, el 8,1%. El tractament donat pels mitjans al 29,9%
de les informacions amb origen en el Gabinet de Premsa de TMB ha estat favorable als objectius
propis.

La tasca proactiva del gabinet s'ha concretat en la realització i difusió de 206 notes de premsa í
dossiers, a més de l'organització de 28 actes o trobades amb mitjans. S'han gestionat 892 soHicituds
d'informacíó i declaracions, així com 366 permisos de gravació de mitjans, entre d'altres accions.

Pel que fa al web TMB Notícies, que inclou la sala de premsa virtual, s'hi han publicat 802 peces
informatives que han rebut 623.460 visites. La gestió deis perfils corporatius de les xarxes socials
Twitter i Facebook ha comportat la publicació de 3.180 piulades i 1.177 posts respectivament.

Quant al Servei d'escolta activa i analisi de la presencia de marca a internet, s'ha contractat un servei
de monitorització permanent d'internet i les xarxes socíals per extreure'n informació quantitativa i
qualitativa amb l'objectiu de millorar la gestió diaria deis canals digitals, obtenir indicadors per
perfilar !'estrategia digital global i disposar d'eines pera la gestió de les crisis de comunicació.

•

lnformació i atenció al client (IAC)

a} lnformació í senyalítzació:
•

Campanyes i actuacions de Bus:
Campanya informativa per prolongació de les líníes 122

V13 (i modificació de la

senyalització de l'intercanviador).
- Campanya d'informació pel servei de Bus del Barri en diumenges i festius.
- Campanya d'estiu de "Mou-te a l'estiu en bus".
- Campanya sobre els nous autobusos híbrids articulats de 4 portes.
- Nou adhesiu "normes d'ús": canvi de disseny i implantació a tota la flota.
- Busos electrics: vinilat especial a !'exterior (carnpanya endolls) als 2 primers vehicles.
- Modificació deis legos de TMB i AMB a tota la flota.

- Nova edició del planol de butxaca de la NXB (edició d'agost).
- Noves edicions del plano! desplegable de bus (edicions de febre
- Nou manual de parades: creació del primer manual d'infraestru
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- Actualització de Tarifes a tota la flota de bus.
- Nova imatge del BBT: estudi de punts susceptibles del canvi d'identitat.
- lmplantac;ió de la calca en sistema Braille.
- Estudi de senyalització i implantació de la nova xarxa de bus (fase IV).
- Campanya informativa perla modificació del servei de la línia 165.
- WiFi: senyalització exterior i interior de tots els vehicles i campanya informativa de

funcionament amb una edició de la guía de metro.
•

Projectes d'informació i senyalitzadó de TMB:
Estudi de la integració de la informació entre Metro-Bus.
Recull deis criteris d'informació i senyalització a Metro.¡ Bus.
lnici de l'estudi de canvi de material grafic pera tots els elements informatius.
Pla de civisme: millora de la senyalització de seients i espaís reservats a bus i metro i de la
prioritat d'ús deis ascensors de les estacions.

b) lnformació i atenció digital:
les accions portades a terme al llarg de l'exercici per part del departament d'lnformació i atenció
digital es poden agrupar en diversos blocs:

1. Publicació d'informació de servei en canals dígitols:
Es realitza la coordinació, gestió i publicació de les alteracions i recomanacions de servei que afecten
a la xarxa de metro o bus a través deis canals: el web/web pera mobil, JoTMBé, TMBapp i TMB
Maps, Twitter, MouTV i Transmet.
Es fa l'analisi de les activitats i afectacions al transport públic a fi d'informar al passatge de les
alteracions previstes i les alternatives més recomanables. També es fa la coordinació de la publicació
de missatges i materials grafics pera tots els canals digitals garantint la coherencia i la sintonía entre
ells.
Una altra tasca és l'estudi deis príncipals esdeveniments a l'area metropolitana per emetre
recomanacions d'assistenéia en transport públic i la coordinació i contrast de la informació a emetre
amb els centres operatius (Centre de Regulació a l'Operació, Centre d'lnformació de Bus i el Centre
d'lnformacíó a l'Usuari).

A nivel! de canal, les principals actuacions han estat:
•

WEB TMB:
Publicació de més de 500 avisos a la secció Estat del servei
acumulen més de 800.000 visites amb informació d'alteracions i
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Més de 1.000 alteracions planificades a les línies de bus com desviaments de línies, canvis de
parades i altres.
Monitorització en temps real i publicació d'informació programada al semafor de l'estat de
circulació de línies que apareix a la home.

•

JOTMBt

Enviament de més de 3 milions de correus electronics amb informació de servei als membres del
club segons les seves característiques i interessos (segmentació per .línia, per codi postal, etc).
Entre aquests, cal destacar l'increment d'un 100% respecte l'any anterior degut als enviaments
amb informació sobre les vagues de transport que han afectat greument el servei.
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APPS:
S'.ha realitzat a l'Area Tecnologica un document amb un recull de funcionalitats per millorar
el servei d'informació i aten_ció que ofer~ix 1'App seguint les tendencies tecnologiques, a tenir
en compte en futures re/eoses on s'emfatitza en la perspnalització i georeferenciació de la
informació.

2. Atenció digital mitjanfant canals digitals:
Les xifres de l'any es resumeixen a continuació:
a.

WEB: Resposta a més de 7.000 consultes realitzades pels clíents mitjan~ant el formulari web

i resposta a més de 10.000 consultes rebudes sobre pertinences perdudes a les dependencies
de Metro i Bus.

b.
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c.

XARXES SOCIALS: El canal ha guanyat en el seu tercer any de vida prop de 10.000 seguidors,
acabant l'exercici amb més de 25.300 fol/owers i ha presentat un klout mitja (eina que
mesura la influencia social que es té a través de les xarxes socials) d'un nivell entre 60-62 (va
entre O i 100 punts). Quan més alt sigui, més influencia es té a les xarxes.

Des del mes de mar~, l'operació del canal Twitter es realitza físicament des del Centre de Control de
Metro. Aquest fet ha permes millorar molt en la rapidesa i qualitat de la informació en temps real
sobre el servei.
El nivel! d'engagement (ínteracció amb la marca) i les impressions s'han incrementat notablement
degut a la inclusió de noves formes de presentar la informació de servei més visuals í dinamiques, així
com la utilització de noves funcionalitats i novetats que ha desenvolupat la mateixa plataforma.
Al 2016 es van tenir més de 9.300 converses amb clients al canal, un 43% més d'interaccions que
l'any anterior.

3.

Operació del canal MouTV:

- Publicació d'alteracions de servei planificades i informació de servei en sintonía amb la resta de
canals. A més de comunicació per scroll, esquemes explicatius pels talls de metro o altres incídencies
a fi d'advertír als usuaris de les alteracions i oferir-los alternatives de transport.
- lnformació en temps real per esdeveniments amb un volum de passatge molt elevat com el Congrés
mundial de telefonía móbil (MWC), la Diada í la Merce, per facilitar la mobilitat ciutadana.
- Operació del canal i actualització diaria de notícies, informació de servei, informació corporativa
publicitat als més de 2.800 ployers instaHats a la xarxa de metro i bus.
- Validació i programació de més de 3.000 clips al gestor de continguts MouTV.
- Monitorització de l'estat deis players í resolució d'incidencies.

4. Gestió del Centre d'lnformacíó Transmet (torn de tarda):
Gestió del Centre d'lnformació Transmet en l'horarí de 12 a 19h, centralitzant la informació sobre
incidencies en temps real en aquest horari deis díferents operadors de 1'Area Metropolitana per
realitzar les diferents connexions de radio amb les emíssores acordades, i l'actualització del butlletí
online.

5.

Díspositius informatíus especials peral MWC: la Diodo í la Merce:

Elaboració de 1])aterials específics i dispositius informatius extraordinaris,
l'horarí habitual c:iel servei

per donar cobertura als esdeveniments am

passatge en el transport públic.
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e) Atenció presencial. Punts TMB:
L'activitat deis Punts TMB ha estat orientada a donar resposta a les necessitats d'atenció al client
derivades d'una demanda creixent que ve motivada per l'aplicació de polítiques socials orientades a
facilitar el transport públic.
1.

La millora en la gestió deis processos:
La instal·lació d'un gestor de cues (Q-Matic) al Punt de Diagonal que ha propiciat l'ordenació,
la classificació i el registre de les actuacions realitzades amb el client. Ara, juntament amb el
d'Uníversitat, ja en són dos els Punts que poden disposar de dades quantitatives sobre el
volum d'activitat realitzada, cosa que permet millorar l'organització del servei. Aquesta
mesura s'estendra al Punt de Sagrera en el 2017.
S'ha treballat en la adequació de les condícions necessaries per poder disposar de datafons
sense fils als Punt TMB, el que ha facilitat les operacions de venda.

2. La millora de les instal-lacions deis Punts TMB: s'ha completat la reforma i ampliació de l'espai
destinat a la Gestió de troballes en el Punt de Diagonal i s'ha refors:at la climatítzació del Punt
d'U niversitat.
3. Quant a la formacíó del personal, destacar el curs de Foníatria, orientat a millorar l'ús de la veu i
protegir-la al mateix temps.

Tota l'activitat deis Punts esta emmarcada dins deis procediments que es recullen al seu Sistema de
Qualitat. Aquest any, s'ha tornat a certificar la Norma ISO 9.001.

La gestió comercial s'ha incrementat en més d'un 5%, tant pel que fa a la venda de títols integrats
com de socia Is.
El servei d'atenció telefónica -Cal/ Center- ha augmentat considerablement quant a trucades ateses,
un 16,3% respecte a l'any anterior, mantenínt-se en una xifra similar l'índex d'atenció de trucades del

96,37%. La tipología de les trucades ateses ha estat semblant a la de 2015, les diferencies no són
destacables.
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Trucades entrants
Trucades ateses
Trucades perdudes
Trucades fora d'horari
% d'atenció de trucades
Temps mitja de trucada (minuts)
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2016

2015

70.957
62.714
1.030
4.805
96,37%
0:03:04

60.404
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Tipología
2011
Informadó

28.866

Objec:b!s Perd~

24.&

Multes
QRS
Alies

1.154
4.540
3.303
12.71,.

%

y.

2015

46.0
30,6
1.8

26.281

1:i.

4.481
1.S24

20.571

48,7
38,2

1.«D

S.3

1,9

u

2.8

53.tu

Altres dades de gestió indiquen un descens acusat en el nombre d'al·legacions tramitades, motivat
per l'aplicació de criteris clars i ferms quant a la seva valoració. D'altra banda, s'ha produ'i't un
augment significatiu en el volum de la gestió de troballes.

Gestió atenció al ciutada
Recia rrac ions gestiona des
Al-legacions tramtades
Gestió de troballes (objectes perduts)
Gestió de títols retirats

20.1.6

2015

%A

2.481

2.611
2.589
20.016
6.784

-5,0%
·26,7%
21,1%
1,3%

1.898
24.236
6.871

Finalment, com cada any, els Punts TMB han participat en les diferents campanyes de comunicació i
publicitat que TMB ha promogut, destacant la participació que han tingut en el lliurament deis
premis i la gestió informativa deis concursos i promocions del club JoTMBé.

d) Gestíó de queixes, reclamacions i suggeriments (QRS):
La definició deis objectius per aquest any han estat orientats a desenvolupar les línies de treball
següents:
Iniciar la revisió del procés global de tramitació deis expedients de QRS de manera conjunta amb
les unitats afectades.
Analisi i gestió de les repliques rebudes a la Unitat, arran de la resposta a l'expedíent QRS inicíat.
Disseny de les funcionalitats i requeriments d'una nova aplicació pera la Gestió deis expedients.

Ambla voluntat de no perdre de vista aquestes premisses s'ha treballat per:
Realitzar sessíons formatives i de reciclatge a les unitats consultades, ambla cpH aboració del

I"fi'ºvJble· c~
·~ltTJe1C1

Departament de Qualitat, per tal de poder optimitzar la gestió dels e
ex
~

!11.·

~

Definir nous indicadors de qualitat que permetin detectar altres pu n

,:,;

Redactar el R{ec de condiclons funcional, i técniques per adquirir

gestió deis expedients de QRS a totes les unitats implicades.
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Pera l'any 2017 s'han acordat els objectius següents:
Redefinir el Pla de contingencia dissenyat pera situacions compromeses.
lmplementació de la nova eina informatica,

Aquest any s'ha pogut mantenír els indicadors de qualitat definits per TMB a uns nivells acceptables
en global {Temps Mitja de Resposta: 13,93 díes i Respostes dins Termini: 85,50%), tot i que s'ha patit
alguna davallada puntual a causa de la manca de recursos humans. A més, el fet que el nombre de
QRS rebudes hagi augmentat en més d'un 20% respecte l'any 2015 ha provocat caure en alguna
situació compromesa, tal i com ens ha succe'it en anys anteriors. Aquests dos indicadors, deis quals la
Unitat de Gestió de QRS n'és responsable juntament amb les Arees Operatives de Bus i Metro,
formen part del compromís exigit perla UNE 13.816.

El nombre d'expedients de QRS registrats durant l'any ha augmentat un 23% respecte els registrats
durant el 2015, sobretot a l'area de bus (25%). Cal considerar que aquest augment ve motivat
bas_icament perla implantació de la 4a fase de la NXB, perla posada en funcionament de la L9 Sud i
per !'existencia del conflicte laboral a Metro.

Respecte als canals d'entrada de les comunicacions, s'ha consolidat la utilització deis mitjans digitals
sobre els presencials per facilitar la presentació de QRS per part deis nostres clients. D'aquesta
manera, els usuaris han utilitzat més les vies de presentació digitals (més del 57% de les

.

'

comunicacions presentades), alhora que el lliurament de QRS de manera presencial segueix
mantenint un 21% deis expedients totals. El registre de comunicacions via telefónica es manté en un
4%-5%.
Fruit de la bona feina feta per l'equip ha estat la renovació de la Certificació de Qualitat ISO
9.001:2008 sense cap No Conformitat al procés. Com a mostra del compromís adoptat per la Unitat
arnb el Sistema de Qualitat (certificació obtínguda al mes de juny de 2015), es treballa de forma
permanent per fomentar les sinergies necessaries per a la millora continua del propi Sistema,
processos i activitats de l'organitzacíó.

e) Gestió del frau ; conductes incíviques a TMB:

Transports de Barcelona SA
S'ha mantingut la línia de comunicació directa entre les Sindicatures de Greuges i TMB. La intervenció
directa del Síndic de Greuges de Catalunya i de la Síndica de Greuges de Barcelona en assumptes
relatius a les actuacions del personal de TMB, durant la tramitació deis expedients de frau i/o
conductes incíviques, ha permes detectar deficiencies en el servei que han contribu'it activament en
la seva millora.

Des de gener de 2016 esta operatiu el sistema de presentació d'aHegacions per web, si bé no ha
tingut l'acollida prevista per part deis clients. És per aquest motiu que, des de finals d'any, s'esta
implementant una campanya de comunicació per tal de fomentar l'ús d'aquesta eina. En la
campanya intervenen els principals actors de la gestió del frau.

Així mateix, han continuat les interlocucions directes amb l'AMB i s'han consolidat les relacions amb
els departaments homolegs d'altres operadors com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el

TRAM.

Quant a la gestió de dades de frau, cal destacar que s'han iniciat un 3,3% més d'expedients que en

2015. A Metro han augmentat un 6,3% mentre que a Bus han baixat un 17,7%.

Han disminun de forma notable les hores dedicades i les intervencions realitzades. A Metro, s'han
realitzat un 36,7% menys d'intervencions, el que implica una major eficiencia de les mateixes, ja que
!'obertura d'expedients ha augmentat. A Bus la xifra d'intervencions ha baixat un 10,5% respecte a
l'any anterior.

La recaptació per expedients de frau ha augmentat respecte el 2015, així com el nombre
d'expedients cobrats. El nombre d'expedients de frau traslladats a 1'Administració ha estat similar al
de l'any anterior.

Finalment, aquest exercici s'han iniciat 3.971 expedients per conductes incíviques, el que representa
un 24,5% d'increment respecte a 2016.

•

Area de Negoci

consultoria del Pla de Marqueting de TMB. L'adjudicació la va guanyar l'e
consultoria de marqueting Deloitte Daemon Quest al julio( de 2016. A par.ti
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van comen~ar les tasques d'elaboració del pla que tindran la seva finalització a finals del mes de
febrer de 2017. Tot seguit es resumeíxen els objectius estrategics i tactics de pla.
Objectius estrategics:
•

Definir un nou model de productes que permeti 1'encaix en tots els moments al llarg del cicle de
vida del client.

•

Revisar 1' estrategia de marca per adaptar-la al nou context.

•

Alinear el repte de la transformació digital a les expectatives d'ingressos que requereix el negoci.

•

Desenvolupar el model de gestió de la Direcció Executiva de Marqueting de TMB així com
!'impacte que pugui ten ir en la resta de 1'organització.

•

Definir la millora global de la proposta de valor actual que asseguri la generació d'ingressos i la
sostenibilitat del negocia llarg termini, facilítant el salt per convertir-se en un operador integral
de mobilitat.

Quant als objectius tactics, són els següents:
•

Coneixer en profunditat els diferents segments de clients i de no clients de TMB (expectatives,
necessitats, comportament).

•

Identificar millores en els productes actuals i necessitats no cobertes que puguin suposar fonts
d'ingrés.

•

Identificar oportunitats al voltant d'aspectes com: marca, gestió de preus, model de relació,
distribució i comunicació.

•

Identificar possibles portnershíps que puguin donar suport a nivell de producte, coHaborant
d'aquesta manera en el procés de diversificació.

•

Definir un full de ruta peral desenvolupament de les iniciatives i projectes definits a dos nivells:

quick wins (monetització immediata) i projectes de monetització futura.
•

Elaborar un quadre de comandament del nou pla definit.

•

Definir un organigrama optim (rols i responsabilitats) que asseguri el correcte seguiment del pla
definit.

Aquest Pla de Marqueting es dura a terme en diverses fases:

l. Diagnostic i detecció d'oportunitats.
2. Alineació deis eixos de client, proposta de valor, negoci.
3. Construccíó del Pla: priorització d'iniciatives, construcció de projectes i full de ruta,
elaboració del Business Case i del model de govern.

Tot seguit s'exposen les accions més destacades de l'exercici dins de e
composen l'Area de Negoci.

90

Transports de Barcelona SA
l.

Unitat de Projectes i Analisi

•

Elaboració i seguiment del pressupost segons partides i unítats de l'Area

seguiment de

projectes, donant suporta les diferents Unitats en totes les fases.
•

Seguiment setmanal de les vendes deis títols "Hola BCN!" en els canals de maquines
distribu'idores i de l'E-commerce per tal de fer un seguiment de !'impacte de les diferents accions
de la campanya sobre aquests títols de transport.

•

Seguiment mensual i acurnulat de la facturació de la plataforma E-commerce (vendes del Bus
Turístic, Hola BCN ! i Teleferíc de Montju'ic).

•

També s'ha dissenyat una aplicació informatica per automatitzar tot el procés de generació del
Compte de resultats deis Canals de venda automatica.

2. Unítat de gestió d'exclusives de publicítat
En el cas de Transports de Barcelona, una font d'ingressos procedeix de l'explotació de la publicitat
grafica i estatica a !'exterior deis autobusos. L'exclusivísta n'és Promedios Exclusivas de Publicidad,

S.l. Pel que fa a l'explotació de la publicitat grafica i estatica de !'interior deis vehicles, !'exclusivista
també n'és Promedios Exclusivas de Publicidad, S.L.

Aquest any s'ha dissenyat una aplicació informatica que gestiona una Base de Dades amb un gran
volum d'informació i que, amb un alt nivell d'automatització, genera indicadors setrnanals. Aquesta
eina permet fer un seguiment d'una serie d'indicadors deis suports publicitaris de Bus.

3. Unítat de Negoci de Retaí/
Locals comercials:
Al llarg d'aquest any 2016 s'ha realitzat el projecte per aconseguir l'evolució del negoci de Retail.
Aquest projecte consta de 5 etapes:

l. lnventari: destínat a tenir dades sobre la situació real deis locals comercials i trobar nous
espais amb altes possibilitats de comercialització.

2. Licitació pública: disseny d'un sistema de licitació pública a través del web de TMB on
apareguin tots els locals disponibles amb les característiques particulars de cadascun d'ells,
les condicions de participació i els criteris d'adjudicació.
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realitzar una gestió correcta deis residus

a gestionar correctament, d'acord amb la

normativa vigent, les queixes deis clients.
S. lmplantació d'un sistema d'auditoríes que controlara la situació deis establiments comercials
i garantira que en tot moment es mantinguin les condícions establertes en els contractes.
Negoci de Vendíng:
Aquest exercici els ingressos del negoci de vendíng han incrementat respecte anys anteriors fins a
situar-se en 762 milers d'euros (inclou la facturació de recarrega de mobils).
Telecomunicacions:
Els ingressos provinents deis contractes de cobertura mobil i de cessió de fibra optica a la xarxa de
metro s'han mantingut estables d'acord amb els contractes exístents amb els diferents operadors.
Serveis especials:
Pel que als serveis especials, l'any 2016 no ha estat tan excepcional com l'any anterior, pero han
estat superiors en comparacíó amb la resta d'anys anteríors.
Punts de venda:
Al llarg del primer semestre d'aquest any s'ha realitzat una prova pilot pera la instaHació de punts
de venda a la xarxa de Metro que ha estat molt positiva. En aquests moments s'estan elaborant els
plecs de condícions per poder realitzar una licitació pública per adjudicar l'explotació comercial
d'aquests punts de venda.

4. Unitat de Gestió de Canals de Venda

Al llarg de l'any 2016 la Unitat s'ha centrat en l'analisi i desenvolupament de diferents projectes
encaminats a l'evolució deis canals de venda i deis seus pr~du~tes. Al mateix temps, ha mantingut les
tasques de coordinacíó deis diferents canals de venda amb la resta d'arees. Com actuacions més
destacades hí hagut, entre d'altres, les següents:
CoHaboració en el dimensionament del nombre de maquines distribu'idores de títols en la
posada en servei del tram Sud de la L9 de Metro.
Subministrament, instaHació i posada en marxa de maquines distribu'ídores (DA) de Bus al
Passeig de la Zona Franca.
Mígració deis lectors de títols KDE a H&S en les DA model DM2: analisi de la problematica deis
lectors KDE instaJ.lats en els DA i la decisíó de substituir-los per Hopt & Schuler. Coordinació

Migració al nou servidor d'lecisa (passareHa de pagament).
Canvi d'operador de telefonia {de Movístar a Vodafone) amb l'·ad
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Estudi de !'obsolescencia deis diferents components de les DA.
Unificació de la zona de venda a l'estació d'Espanya de la ll, vestíbul O.
Projectes HOLA BCN i T-Dia validesa per hores.

5. Unitat de Gestió de producte

l'any 2016 es va crear aquesta Unitat que té coma funcions principals l'elaboració i implementació
deis plans de marqueting. Es divideix en dos departaments dirigits al públic resident i al públic no
residen t.
Públic resident

Com acció més destacable es troba el pla integral de comunícació de la posada en marxa del nou
tram de la línia 9 Sud que connecta la xarxa actual de metro amb l'aeroport i d'altres municipis.
Els principals eixos de la campanya de comunicació van ser:
•

Creativitat de la l-9 per col-locar a OPls propis i de tercers.

•

Acords amb ajuntaments i institucions pera la cessió d'espais pera la comunicació.

•

Acords amb empreses importants {Mercabarna) que es poden veure beneficiades per l'accés
al nou tram de L9 Sud.

•

Regal de bitllets pera la inauguració, per fer proves de product~ per part deis clients.

•

Presencia de la campanya en mitjans de comunicació locals de les poblacions perles quals
passa el nou tram de metro.

•

Accions· de marqueting di recte.

Així mateix, cal destacar que en el mes d'octubre es va elaborar un pla de comunicació pera la Area
de Negoci de Bus que encara no s'ha aplicat a !'espera de la nova reorganítzació.

Públíc No resident

Dins d'aquest ambit destaquen les accions següents:
•

Plataforma de comen; electronic

Durant l'any 2016 la plataforma e-commerce de TMB (www.barcelonasmartmoving.com) que es
posiciona com a referent de mobilitat turística a la ciutat de Barcelona i on es comercialitzen els
diferents productes turístics de !'empresa (Barcelona Bus Turístic, HolaBCN i Teleferic de Montjuic),
ha seguit creixent en vendes superant amb escreix les estimacions del Pla de Negoci realitzades. Com
a dada general, les vendes per canal onlíne han experimentat un creixement del 82% ef,I jngressos
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•

Hola BCN!

En l'ambit del títols turístics HolaBCN els resultats han estat exceHents arribant a una xifra d'ingrés
net que es troba en més de 18 milions d'euros superant en més de 3 milions d'euros la xifra
aconseguida l'any 2015.
S'ha implementat una nova campanya de comunicació refon;ant el nou atribut del producte (accés a
l'aeroport) amb l'objectiu de maximitzar-ne els ingressos. A més, s'ha arribat a acords amb tour
operadors internacionals per ampliar el mercat potencial on comercialitzar el producte.

Ressaltar també els acords comercials signats amb institucions i empreses destacades de la ciutat de
Barcelona {Fira de Barcelona, Barcelo_na Serveis Municipals o el Futbol Club Barcelona) per
promocionar i comercialítzar el títol Hola BCN.
Els reptes de futur per aquest producte són: en primer lloc, seguir potenciant la seva comercialització
i ampliar la base de clients potencials. El segon objectiu és evolucionar el producte i transformar-lo
en un aglutinador de solucions de mobilitat per al no resident. Finalment, implementar la
transformació del producte que actualment funciona per dies naturals i transformar-lo en un títol per
hores, dotant-lo així de major flexibilitat i fent-lo més atractiu de cara al turista.
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1.14. Fundació TMB
a) Relacions Públiques, protoco/ i projectes culturals
Dins de la vessant TMB Cultura, s'ha programat un conjunt d'activitats de diferents disciplines,
algunes d'elles organitzades per la Fundació i la majoria en coHaboració amb associacions i
institucions de Barcelona i de 1'Area Metropolitana. Aquestes activitats es porten a terme a les xarxes
de metro i bus. Les activitats propies són finan~ades, en bona part, a través de patrocinadors.
Els principals objectius d'aquesta programació són la potenciació de la imatge de TMB, l'aportació
d'uh valor cultural afegit als usuaris del transport públic i la creació de sinergies amb les entitats,
associacions i institucions del món cultural de Barcelona i la seva Area Metropolitana.

Tot seguit es detallen els principals projectes culturals liderats aquest any:

•
•

Projectes culturals propis

"Músics al Metro":

Es va engegar des de Relacions Públiques I'any 2001, am b la coHaboració de I'Associació de Músics al
Carrer (AM UC) , l'lnstitut Cata la de Cultura de I'Aju ntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella.
Des de llavors, més de 600 formacions actuen en els punts habilitats a les instaHacions del suburba.
El fet diferencial de més rellevancia és que es tracta d'una iniciativa de gestió única a nivell mundial.
El passat mes de juny es va celebrar la XIII edició del festival de Músics al metro. Durant 12 hores es
va poder gaudir d'actuacions deis diferents integrants de l'associació, en més de trenta actuacions
d'uns 15 minuts de durada cadascuna d'elles, en una miscel·lania de ritmes i estils.

•

"Subtravellíng":

És el Festival Internacional de Curtmetratges de la Fundació TMB. Un Festival pioner on el transport
públic és el protagonista. La 7a edició del Festival de curtmetratges SUBTRAVELLING va tenir lloc
durant els mesos d'octubre i novembre a les pantalles del MouTV, i aquest any el festival va comptar
amb la participació especial del festival SMIFF de Seoul Metro, que, per primer cop, van iniciar una
coHaboració internacional conjunta en aquest projecte cultural, compartint continguts i fent-ne
difusió a les pantalles del metro de les ciutats de Barcelona i Seoul.
•

Actes commemoratius de l'aniversari deis 90 anys del Metro Transversal

Al voltant d'aquesta fita s'han celebrat els següents actes commemoratius:
Passejada nocturna del tren historie: la nit del 4 de maig a les 00:30 hores el tren historie serie
300 va efectuar el trajecte d'anada i tornada entre les estacions de Sagrada Família i La Pau amb
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la Ll amb la historia de l'evolució de cadascuna d'elles i es va crear una nova ruta, per part de
'
Cultruta, peral coneixement de la historia del metro barcelones.
Presentacíó del !libre "El metro transversal de Barcelona 1926-2016": Presentació a carrec de
!'autor Joan Alberich al vestíbul de l'estació d'Universitat. També es va poder visitar una
exposició de fotografies sobre l'efemeride al vestíbul de l'estació.
Exposició de fotografíes historiques itinerant sobre la construcció del Metro Transversal que van
acompanyar els actes commemoratius de la celebració.
Viatge del Transversal: Viatge en un tren decorat amb vinil recreant !'original, que va recórrer
l'estació de La Bordeta fins a l'estació d'Universítat.
•

ltinerancia de l'exposició "TMB acció":

Mitjan~ant l'adaptació de l'exposició "TMB en Acció: Un viatge Sostenible", TMB va fomentar la
consciencia mediambiental que sintetitza els principals problemes ambientals del món actual amb el
detall de la contribució que el transport públic coHectiu esta fent a Barcelona per afrontar-los i
guanyar un futur millor. Els espais escollits en l'itinerari d'aquesta mostra van ser els següents:
Gener/febrer amb motiu de les visites institucionals i entitats a la nova línia 9 Sud, al vestíbul
de l'estació de Fira.
Del 25 al 28 d'abril amb motiu de les Jornades de presentació del "Pla de Mobilitat" de la
Universitat Pompeu Fabra.
Del 28 al 29 de maig amb motiu de l'exposició de vehicles del raHi d'autobusos classics.

L'll de juny amb motíu del festival sostenible Bona Nit Barcelona.
Mes de setembre amb motiu de la Setmana de la Mobilitat.

•

Espai Merce Sala

L'Espai Merce Sala, situat al passadís de connexió de les línies 3 i 5 de l'estació de Diagonal, és una
sala d' exposicions terf!porals que TM B té o berta a la creativitat d'entitats i artistes per tal que tots els
ciutadans i els usuaris del transport públic gaudeixin de les exposicions que s'hi ofereixen.
Durant l'any 2016 s'hi han organitzat un conjunt de 6 exposicions:
•

De 1'1 de febrer al 24 de mar~: "Vida toxica" d'Álvaro Soler Arpa í Plastic Pollution Coalítion:

Recull una selecció de fotografíes de peces escultoriques que denunci~n !'impacte huma sobre el
medi ambient.
_.

De 1'11 d'abril a 6 de maig: "CoHecció Joan Miró: fes-te-la teva":
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L'Espai Merce Sala ha format part del Docfield 2016. "Europe: lost in translation". La mostra "M" és
una cronica poetica de la república socialista sovietica d'Ucra'ina. Es tracta d'una coHecció de
fotografies preses clandestinament per !'autor durant els seus viatges en metro a la ciutat de Kharkov
entre 1985 i 1986. Aquesta exposició també es va deslocalitzar en 15 vinils ubicats a varies estacions
de la xarxa de metro.
•

Particípació en la Nit deis Museus el passat dia 21 de maig amb l'exposició "M" de Mísha Pedan.

•

Del 12 de setembre al 7 d'octubre: "Swab Stairs": sis anys d'art sota terra:

Va ser una mostra retrospectiva de les obres que van ser exposades a Swab Stairs 2016 i una selecció
de propostes de les edicions anteriors, des de l'iníci del projecte l'any 2011. També es va presentar el
vídeo documental «Swab Staírs, abans de /'alba», que mostra el muntatge de les escales durant la
nit, mentre el metro roman tancat.
•

Del 17 d'octubre a 1'11 de novembre: "Petjades de riure":

L'Espai va acollir una mostra de fotografíes de pallassos, emmarcada dins del Festival de Pallassos de
Cornella, que captaven les molt variades expressíons d'aquets artístes.
•

Del 21 de novembre 2016 al 29 de gener de 2017: "Metropoli Verda":

L'exposició, a carrec de l'Area Metropolitana de Barcelona, se centra en la diversitat d'espais oberts
metropolitans i explora els reptes que es plantegen per a una metropoli amb un territori més
accessible, saludable i, en definitiva, habitable; una metrópoli que ara també es concep des de la
xarxa d'espais oberts í la infraestructura verda, coma denominador comú del paisatge metropolita.

Finalment, aquest darrer exercici, des de Relacions Públiques es va coordinar l'organització de tres
trobades professionals d'ambit internacional que van tenir lloc a Barcelona i en les quals TMB
actuava com a amfitrió i organitzador.
P~I que fa a la organització de visites institucionals, se'n van coordinar unes 50 de diferent tipología
que han tingut lloc a les instaHacions de !'empresa organitzades per Relacions•Públiques i amb
col·laboració arnb el departament de Negoci Internacional. El públíc objectiu han estat representants
de govern a nivell nacional i internacional, altres operadors de transport i díverses associacions i
organismes.

b) TMBEduca
El projecte treballa des de l'any 2008 en 4 línies d'actuació:
1. Visites escolars.

2. Actívitats educatives de suport a accions de divulgació.
3. Actívitats educatives pera grups d'ínteres social.
4. Actívitats de suporta la recerca educativa.
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Durant l'exercici s'han realitzat 285 visites escolars amb un total de 7.187 alumnes repartits per
díferents nivells educatius {Educació especial, Infantil, Primaria, ESO, Batxillerat i Universitat).
Pel que fa a la seva estructura, el projecte educatiu esta format per:
38 monitors distribuits en 18 punts operatius de TMB i 16 activitats educatives.
Convenís i acords de col-laboració educativa amb 6 municipis de 1'Area Metropolitana de
Barcelona.
Convenis de col·laboració educativa ambla Diputació de Barcelona, el Consorci d'Educació i la
Fundació Barcelona Formació Professional i 1'Ajuntament de Barcelona.
Conveni de coHaboració amb MAGM, Associació per promoure la recerca jove i amb ELISAVA,
Escola Superior de Disseny de Barcelona.

Pel que fa a les principals actuacions de l'any, cal destacar les següents:
•

Formació continua deis monitors de TMB Educa: S'ha celebrat la IX Jornada Formativa deis
monitors del projecte educatiu TMB Educa, impartida per tecnics de la Fundació Pere Tarrés,
en fundó del conveni de col-laboració.

•

Activitats educatives de suport a accions de divulgació: S'ha participat amb activitats
educatives en diverses jornades com: la d'Educació per la mobilitat segura (Guardia Urbana),
al VII RaHi internacional d'autobusos classics, a les activítats educatives del Programa PAE de
l'lnstitut Municipal d'Educació (IMEB), a l'Espai Merce Sala i en activitats educatives de la
Festa Major de Sant Adria del Besos.

•

Activitats educatives per a grups d'interes social: s'han fet 38 actuacions en coHectius
d'especial interes, ambla participació de 1.263 persones. Entre d'altres destaquen: TMB es
mou per l'educació, "I tu, com et mous?", "TMB a prop teu", "TMB va a l'escola", "Ens mou
la gent gran" i "TMB obert per vacances".

•

Activitats de suport a la recerca educativa: destacá la coHaboració amb el Centre de
Regulació Genomica per fer un estudi i analisi de mostres biologiques recollides en l'aire de
les estacions de metro. S'ha participat també, entre d'altres, en la XVIII Exporecerca Jove al
Campus de La Salle -Universitat Ramon Llull (MAGMA) i com a membre del Tribunal de
selecció de premis de Recerca de Barcelona (Consorci d'Educació de Barcelona - IMEB).
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e} Responsabilitat Social Corporativo (RSC}

Dintre d'aquest ambit, es poden destacar les actuacions següents:
•

Presentació de !'estrategia de desenvolupament del Pla de Responsabilitat Social i
Sostenibilitat (RSiS), juntament amb el relat que fonamenta la idone'itat i l'oportunitat de la
seva implantació a TMB, una proposta de reptes i compromisos que, sota la perspectiva deis
objectius de desenvolupament sostenible definits per l'ONU, hauria de portar a terme
l'organització des deis seus diferents ambits d'actuació, així comuna proposta de governan~a
i estructura de participació.

•

Realització de campanyes

accions emmarcades en el Pla de Civisme i Gestió de la

Convivencia de TMB. S'ha presentat una proposta de sistematització de les actuadons a
desenvolupar per promoure el comportament respectuós í pacífic a les dependencies i
instaHacíons de TMB, prioritzant el desenvolupament d'una campanya de marqueting í la
incorporació de l'agent de civisme.
•

Conveni de col-laboració tecnica amb el Comite Catala de Representants de Persones amb
Discapacitat (COCARMI). Es troba en procés de redacció.

•

Prova pilot del procés d'homologació deis vehicles electrics tipus escúters en l'accés al
transport públic. Se signara un Conveni entre la Generalitat {Secretaria d'.accessibilitat),
l'Ajuntament de Barcelona (IMD), AMB i TMB.

•

Desenvolupament de "Tria la teva causa i Mou-te 2016". Per sise any consecutiu, els

.treballadors de la companyia han escollit la causa que ha motivat la principal campanya
solidaria de TMB per aquest any. Així, amb un 32% deis vots es va triar les persones amb
discapacitat i, de la ma de COCARMI, es va dissenyar i s'ha desenvolupat un programa
d'accions de sensibilització i conscienciació, durant el darrer trimestre de l'any. Les diferents
activitats han pivotat sobre 3 eíxos tematics: l'esport com a eina d'inclusíó, la dona amb
discapacitat i el X aniversari de la convenció internacional deis drets de les persones amb
discapacítat.
•

Tercera edició de la campanya de donació de sang al metro durant tres dies consecutius (4, 5
i 6 d'octubre) í a tres espais simultaníament {La Sagrera Ll, Uníversitat L2 i Diagonal LS), amb
la coJ.laboració del Banc de S.ang i Teíxits de Catalunya. Es van aconseguir un total de 837
donacions, destacant que el 46% eren persones que ho feien per primera vegada.

•

S'han realitzat 32 serveis especials de bus solidari, amb la participació de l~e0

•
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persones amb discapacitat. També durant el darrer trimestre s'han organitzat activitats
específiques d'apropament al nou tram de L9 Sud.
•

CoHaboracions en difusió amb entitats socials: S'han acordat 52 col-laboracions perdonar a
coneixer iniciatives, esdeveniments i campanyes d'entitats del 3r sector social mitjan9ant la
cessió d'espais i suports de difusió sota el dam TMB Recomana.

d) Patrimoni historie
Dintre d'aquest ambit, es poden destacar les actuacions següents:
Manteniment deis vehic/es histories

La conservació deis vehicles de la Fundació requereix d'un treball continu de manteniment que
realitzen els tallers de bus i metro de Triangle Ferroviari.
Comercialitzacíó de vehicles histories

Es treballa per incrementar el lloguer del vehides histories ates que s'han fet les reparacions i
revisions oportunes per tenir la maxima disponibilitat de material.
Grup de patrimoni historie ferrovíarí de Cata/un ya

S'ha treballat en la confecdó d'un cataleg de material historie ferroviari de Catalunya i s'ha participat
en la V Jornada de Patrimoni Historie Ferroviari, el 4 d'octubre, ambla ponencia "L'estació Gaudí".
Sortida del tren historie

El dimecres 4 de maig va tenir lloc la sortida anual del tren historie, serie 300, amb el recorregut des
de Sagrada Família fins a La Pau. Es va aprofitar l'acte per iniciar la commemoració del 90e aniversari
del metro Transversal amb una exposició fotografica.
VII RaJ.li Internacional d'autobusos c/assics

Aquest acte, celebrat els dies 28 i 29 de maig, va ser organitzat per la Fundació TMB, !'Empresa
Sagalés i I'Associació per a la Recuperació i Conservació d'Auto busos ( ARCA).
Actes commemoratius del 50e aníversari del bus artícu/at a Barcelona

Exposíció itinerant d'aquesta commemoració des del mes de juny fins a desembre.
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1.15. Esdevenim·ents de l'exercici
•

La Nova Xarxa de Bus va créix.er amb 3

noves línies (H4, V11 i V13)

Ef passat 29 de febrer van entrar en funcionament tres noves línies de la Nova Xarxa de Bus, una
d'horitzontal (H4) i dues de verticals (la Vll i la V13). Amb aquesta nova fase, la quarta, es va arribar
a les 16 línies d'altes prestacions en funcionament de les 28 previstes. Aquesta fase va venir
precedida d'un procés participatiu, desenvolupat la tardor de 2015, que va incloure reunions ambles
entitats del Pacte per la Mobilitat, reunions als districtes, amb veins i entitats, punts informatiüs a les
zones afectades i visites al centre de regula.ció de TMB.

Nova Xarxa amb 16 línies

Les noves línies són:
•

H4 (Zona Universitarja - Bon Pastor) amb una longitud de 14,85 km (semisuma deis
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Arran del desplegament d'aquesta quarta fase, es va realitzar un conjunt d'actuacíons d'arranjament
de la infraestructura que es van concretar en la delimitació de 7 km de nous carrils bus, l'ampliació
de la capacitat de la pla!;a Alfons Comín, la instaHaci_ó i reprogramació de semafors, la implantació de
49 noves parades i l'adequació de 8 de les existents.
Així mateix, coma conseqüencia del desplegament d'aquesta fase, es van realitzar les modificacions
següents en la xarxa de línies de bus convencionals:
•

Supressió de les línies 14, 58, 64 i 73.

•

Línia 20: va escur~ar el seu recorregut que va passar a ser d'Av. Roma a PI. Congrés.

•

Línia 22~ va escur~ar el recorregut que va passar a ser de PI. Catalunya a Av. del Tibidabo.

•

Línia 60: va escur~ar el seu recórregut passant a ser de Besos/Verneda a Av. d'Esplugues.

•

Línia 92: va escur~ar el seu recorregut que va passar a ser del Passeig Marítima Av. Tibidabo.

A fi de facilitar la maxima disponibilitat d'informació de servei en temps real per als usuaris, les
parades més importants deis tres nous recorreguts que no tenien dispositius tecnologics es van
equipar amb 54 pantalles lluminoses, allotjades en marquesines, i 10 pals solars d'informació (que no
necessiten connexió electrica a la xarxa) d'un model millorat, totes amb capacitat per donar les
previsions de temps d'arribada deis autobusos i comunicar alteracions.

La posada en marxa d'aquesta fase va comptar amb una campanya informativa sobre el
desplegament de les 3 noves línies, amb el lema "Més xarxa, més ciutat". L'acció tenia com a
objectiu informar els ciutadans de les noves línies i deis canvis que van implicar la seva posada en
servei (afectacions, noves parades, etc.. ); alhora que recordava els beneficis que té pera la ciutat.
Així, l'Ajuntament de Barcelona i TMB van instaHar i repartir: Banderoles, cartells en suports
publicitaris de la ciutat i de TMB i als autobusos, cartells en porteries, informació a les marquesines
de les parades d'autobús, Oficines d'Atenció Ciutadana i equipaments públics i fullets dirigits a la
gent gran distribu·,1s en casals i biblioteques. També, des del dia 22 de febrer, es van desplegar
informadors als intercanviadors i a les parades d'autobús que atenien presencialment els usuaris i
distribuien fullets. Eren més de 150 persones, comptant els empleats de TMB en situació de
prejubilació, formades especialment pera l'acció informativa.
A

banda,

també

s'informava

els

ciutadans

a

través

del

www.novaxarxabus.bcn.cat í les xarxes socials (Twitter, Facebook}.

I02

telefon

del

010,

la

web
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Properes fases:
El mes de juliol de 2016 es va donar el tret de sortida al treball conjunt de la direcció de Mobilitat de
l'Ajuntament, TMB i els districtes per elaborar una proposta, modulada en coJ.laboració amb les
entitats integrants del grup de transport públic del Pacte perla Mobilitat.

Posteriorment, a mitjan gener de 2017 s'iniciara el procés final d'informació i debat als barris, amb 14
sessions amb ve·ins, entitats i grups, el qual tíndra una durada de dos mesos.
La proposta q~e es debatra preveu la imp!antació de 12 línies més de la nova xarxa de bus -una
d'horitzontal, dues de diagonals i nou de verticals- el desplegament de les quals s'abordara
tecnicament de manera conjunta i s'executara en dos moments diferents: la. tardor del 2017 í la
tardor del 2018. Així culminara la remodelacíó del transport públic de superficie de la ciutat més
ímportant deis darrers anys

•

Les línies de Bus del Barrí van tornar a funcionar els díumenges í festius

Des del passat 18 de setembre totes les línies de Bus del Barrí van passar a funcionar els set dies de la
setmana, ínclosos diumenges i festius. La recuperació d'aquest servei de transport de proximitat va
ser possible grades a una aportació anyal especial de I'Ajuntament de Barcelona d'l,3 milions
d'euros.

El Bus del Barri va tornar així al tipus d'oferta permanent que va estar en vigor entre el 2006 i el
gener del 2012 quan, amb motiu de la manca de finan~ament del sistema de transport públic í
juntament amb altres mesures d'estalvi, TMB va haver de suprimir el serveí en festius en 20 línies
(totes menys la 111-Tibidabo i la 116-La Salut, que tenien indicadors de demanda i de cobertura més
elevats). Les línies que tornen a funcionar en diumenges i festius van passar a ser 19 {una menys, ja
que la línía 112 va deixar d'existir el juliol del 2013 en ser absorbit el seu trajecte perla 185).

Coincidint amb l'extensió del servei del Bus del Barrí als festius, TMB va desenvolupar una campanya
de difusió deis recorreguts i horaris d'aquest~s línies a través de cartells, fullets i els canals propis de
!'empresa, amb el lema "El Bus del Barrí no s'atura".

•

Pla de renovació de la flota 201.6

Durant aquest any 2016 s'ha realitzat una important inversió per tal de segui

i l'ampliació del pare ambientalment net de la flota d'autobusos de TMB.

vehicles adquirits aquest any han estat els següents:
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•

Autobusos híbrids per a les Jínies regulars:

Aquest any s'han comprat 25 nous vehicles Solaris Urbino i 15 nou Volvos 7900. Aquests 40 nous
híbrids articulats estaran operatius a principis de 2017. Aquests auto busos incorporen les mateixes
prestacions que els 27 comprats l'any passat.

Aquest dos models han estat els primers híbrids articulats que han circulat a l'estat espanyol i tenen
com a principals trets característics: 4 portes peral passatge (dues d'entrada i dues de sortida), els
connectors USB pera la recarrega de mobils, els comptadors de passatgers inteHigents, etc.

•

Double-deckers descoberts per al Barcelona Bus Turístic:

El Barcelona Bus Turístic es modernitza (i estrenara nova imatge al gener 2017). Durant aquest any
s'han rebut i posat en funéionament 6 unitats del lot comprat l'any 2015. Aquests nous cotxes de 14
rnetres de longitud, tres eixos i dos pisos, manufacturats per Sercar a partir de xassís i mecanica
Volvo, porten propulsors diesel amb la qualificació ambiental Euro 6. Aquests nous vehicles de doble
pis superen als actuals en capacitat i ter:ien una línia molt innovadora respecte els anteriors.
D'altra banda, durant l'any 2016 s'ha realitzat una nova compra de 10 vehicles de dos pisos marca
Ayats que es posaran en funcionament durant el 2017. Aquests nous cotxes tenen unes prestacions
similars al lot comprat l'any 2015 i serviran per seguir treballant en el rejoveniment i la millora
ambiental d'aquesta flota.

•

Nous autobusos estondards pera la flota regular:

Durant l'any s'han comprat dos lots de vehicles estandards:
18 autobusos MAN propulsats amb gas natural (GNC).
10 vehicles MAN amb tecnología híbrida.
Aquests nous cotxes estaran operatius a príncipis de 2017 i serviran per substituir les partides de
vehicles estandards donades de baixa per envelliment.

•

Posada en funcionament en període de proves de dos autobusos articulats e/ectrics ; una
estació de carrega rapida en ruta

El 21 de setembre es va fer la presentacíó deis dos nous autobusos articulats electrics que circularan
per la_,capital cat.alana en el marc del projecte ZeEUS (Zero Emíssion Urban bus System}, finan~at per
la 4nió Europea i coordinat per l'Associació Internacional de ,. ra .~
consisteix en una bateria de proves intensives amb autobusos el '
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associació amb els fabricants lrizar i Solaris i !'empresa energetica Endesa, í amb la coHaboració
d'Enide, la Universitat Politecnica de Catalunya, ldiada i GMV.

Es tracta de dos autobusos artículats Solaris Urbíno E, els primers electrics purs de 18 metres de
longitud que hí ha a l'Estat espanyol, que tenen una capacítat pera uns 110 passatgers, construi'ts a
Polonia per la firma Solaris. Estan propulsats per motors electrícs de 270 kW i equipats amb tres
bateries aptes per a la carrega lenta, a la cotxera, i rapida, en ruta. D'aquesta manera, el cotxe pot
mantenir una bona operatívitat amb unes bateries de dimensíons més redu'ides, de 120 kWh, i de
menys pes, cosa que n'afavoreix l'eficiencia.

Com totes les unitats de la flota de TMB, els Solaris Urbino E18 s'han dissenyat per complir els
requisits d'operativitat habituals: 16 hores contínuades de circulació a plena carrega, funcionament
de l'aire condicionat els mesos d'estiu i prestacions habituals de confort per als usuaris (plataforma
baixa, 37 seients, dos espais per a PMR, rampa, sistemes d'informació a bord, endolls USB per
carregar dispositius mobils... ). Compten amb quatre portes, cosa que
passatgers es faci alhora perles dues de davant.

elements. El carregador, que és un pilar d'uns cinc metres d'altura que esta ubi
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aquest cas, Endesa va construir la infraestructura de carrega al carrer Cisell, a pocs metres d'una de
les terminals de la línia H16. D'altra banda, hi ha el que és propiament el pantograf, un bra~ mecanic
retractil instal-lat al sostre de !'autobús que es desplega fins a unir-se a la campana del pilar, al qual
s'acobla per iniciar la carrega de la bateria mentre el vehícle esta estacionat.

Aquest sistema, també anomenat d'oportunitat, permet omplir fins al 80% de la batería del vehicle
-que sempre es manté per sobre del 40%- en un temps d'entre 5 i 8 minuts, grades als 400 kW de
potencia del carregador. Aquest, a més, esta connectat al Centre de Control d'Endesa, des d'on es
comparteixen les dades amb el Centre de Regulació d'Auto busos. Aquesta informació permet saber,
en temps real, quina activitat esta desenvolupant el dispositiu i l'estat del vehicle que s'hi ha
connectat.

L'autobús té sensors en dos punts diferents. A la part davantera, hi ha el sensor d'aproximació, que
avisa que !'autobús s'esta apropant al pilar carregador i prepara el sistema pera la seva posada en
marxa. A la part posterior hi ha el sensor de posició, que confirma al bra~ pantograf queja es pot
desplegar per acoblar-se a la campana i procedir, així, a la carrega.

A més d'aquest punt de carrega, que és el d'oportunitat, Endesa té instaHats a les cotxeres de TMB
dos punts de carrega nocturna, que aprofiten el descans deis vehicles a la nit per carregar les seves
bateries al 100% en un temps aproximat de dues o tres hores.

S'han implementat indicadors operatius per tenír una gestió remota de l'activitat necessaria peral
monitoratge deis autobuses electrics, mitjan~ant una aplicació (APOLO), que permet coneixer les
dades basiques necessaries per a l'explotació, tals com: nivell de batería (SOC), km d'autonomia
previstos, estat de la carrega, alarmes, temperatura d'elements físics i temperatura ambient, etc.

Els nous Solaris Urbino, van comen~ar al mes de novembre els recorreguts regulars en buit a la línia
H16 de la nova xarxa de bus, com a pas preví a l'inici de les proves amb passatgers. En aquesta
marxa en blanc, els dos vehicles segueixen l'itinerari de la línia H16 (Passeig de la Zona Franca Forum) i s'aturen a les parades, pero no accepten viatgers. El día 30 de gener de 2017 els dos vehicles

d'última
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Posteriorment, TMB construira una segona estació de carrega rapida a la zona del Forum que
completara el subministrament d'energia deis dos autobusos en ruta.

•

La flota auxiliar de TMB es renova amb vehíc/es electrics

Aprofitant la renovació que s'havia de fer de bona part de la flota auxiliar i apostant perla mobilitat
electrica i sostenible, s'hi han incorporat 12 nous vehicles amb motor electric (8 furgonetes i 4
cotxes). Tres de les 8 furgonetes electríques Nissan NV 200 adquirides han passat a formar part de la
flota de vehicles d'assistencia de TB, í els 4 cotxes Nissan leaf comprats ho han fet dins la flota
d'inspecció de TB. A Metro s'han incorporat 5 d'aquestes furgonetes electriques.

+ TMB va estrenar nou web corporatiu
Les línies d'evolució del nou web, que es va estrenar el 5 de setembre, han estat la usabilitat, la
navegació, la grafica i !'arquitectura. També s'ha treballat per aconseguir un web més rapid,
tecnicament més eficient i estructuralment més flexible i segur. Graficament s'ha concebut un
producte més equiJibrat.

El nou espai també ha significat la caducitat de la versió del web pera mobils, jaque és responsiu. La
tecnologia responsiva permet consultar les pagines web des deis diferents tipus de dispositius
mobils, que actualment marquen la tendencia en el consum d'informació. Aíxo ha permes alhora que
tots els continguts del web es puguin consultar des del mobíl.

El nou portal dóna continu'ítat al compromís de la companyia amb l'accessibilitat universal, i ofereix
un espaí pensat pera tothom, sense limitació per raó de capacitats o de recursos tecnologics. Alhora
ofereíx tots els avantatges estructurals i de navegació que garanteixen els webs accessibles. Aquest
esfor~ d'adaptació

¡ totes

les mesures que s'hí apliquen segueixen les pautes d'accessíbilitat al

contingut web 2.0 (WCAG 2.0) del Consorci World Wide Web (W3C) i estan certificades amb el nívell
doble A.

La nova estructura del web esta pensada perque cada tipus d'usuari pugui trobar el que busca:
residents a Barcelona que es m~uen amb transport públic, viatgers i visitants, informació comercial

Finalment, destacar que durant l'any 2016 el web de TMB ha rebut més d
les quals 9,2 milions corresponen al web anterior (versió escriptori més v

107

Transports de Barcelona SA

milions pertanyen al nou web. Aixo representa un creixement de més de 2,6 milions de visites
respecte l'any 2015.

•

TMB va ser distingída amb diversos guardons
•

TMB va rebre el certífícat d'empresa integrado a la xarxa espanyola d'empreses saludables

L'lnstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) va atorgar a TMB el reconeix:ment de
"bones practiques empresaria Is en la promoció de la salut en el treball". L'institut va certVicar TMB
comuna empresa integrada a la xarxa espanyola d'empreses saludables.
TMB té un recorregut de 25 anys en la promoció d'habits saludables i en la implantació,
progressivament, deis diferents programes que es posen a l'abast deis treballadors i treb3lladores,
com són la prevenció de lesions i malalties professionals, la prevenció de malalties comunes, la
promoció de la salut, el benestar laboral i l'atenció social i assistencia sanitaria.

•

TMB educa va aconseguir el sege/1 de qualitat de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació

El segell de qualitat de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona es va
atorgar per les activitats que es desenvolupen a través del projecte educatiu TMB Educa. Aquest
projecte es va posar en marxa el febrer del 2015 fruit d'un conveni entre l'lnstitut \11unicipal
d'Educació de Barcelona (IMEB) i l'lnstitut de Ciencies de l'Educació (ICE) de la Universitat de
Barcelona, amb l'objectíu d'analitzar les bones practiques existents, oferir elements de millora i, en
definitiva, contribuir a optimitzar !'oferta educativa de la ciutat.
L'informe final del procés d'acreditació, elaborat perla direcció de Promoció Educati\,a de l'lnstitut
d'Educació de I'Ajuntament de Barcelona (IMEB), va valorar positivament l'interes, la dedicació i la
professionalitat amb que es treballa des del projecte educatiu TMB Educa. També s'hi va destacar la
qualitat de !'oferta educativa que es realitza, així com la concreció pedagógica per a les escales,
instituts í cicles formatius.

•

Premi Innova eVIA perla recerca en ínfoaccessibilitat al bus i al metro.

"Eliminant barreres en el transport públic" és el títol del projecte pel qual la Fundació TMB va obtenír
el premi Innova eVIA 2016, juntament amb la Fundació Vodafone i l'ONCE. Concretament, TMB va
guanyar el premi Innova eVIA Projecte per la seva recerca en la millora de l'accessibilitat, tant al

del
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les tres institucions van presentar una versió de prova d'aquest sistema, amb una demostració
practica, a l'estació de Fira de la línia 9 Sud de metro.
Els premis Innova distingeixen l'esfor~ i l'exceHencia científica i innovadora al sector de les TIC
aplicades a la salut, l'accessibilitat i la vida activa i independent.
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EXPOSICIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA
SOCIETAT
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2.1. Principals dades de la xarxa
DADES DE LA XARXA A 31 DE DESEMBRE DE 2016
TOTAL
Nombre de linies (a)
Longitud de la xanca (a)

857,06

Nombre de parades (a):

2.529

99

amb marquesina :
amb paf de parada:

Q.uilometres de carril bus

1.338
1.191

-

172,22

Autobusos Estandards:

603

Propulsats amb gasoil:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P
_r;_o_,_p_u_ts_a_t_s amb_G
_N
_ C_:_ _ _ _ _ _ _ __
Híbrids amb motor diese/ i electric:
Híbrids amb motor de GNC i etectric:
Propulsats únicament amb motor electric

232
244

Autobusos Articulats:

301
144
128
27

Propulsats amb gasoil:
Propu/sats amb GNC:
Híbrids amb motor diese/ i electric:
Propulsats únicament amb motor electríc

Midibusos:
Propulsats amb gasoil:
Híbríds amb motor diese/ i electric:

112

13
2

2 ---,
25
24
1

Mini busos (pro ulsats amb gasoil):

52

Autobusos de 2 pisos (propulsats amb gasoil):

72
4

Autobusos Jardinera (propulsats amb gasoil):
Auto busos Biarticulats (híbrids amb motor diesel i electric)
TOTAL FLOTA

--~

=-- -'--- - - - - - - - - - - - -3 - - 1.060

RESUM FLOTA PER TIPUS DE COMBUSTIBLE:
Autobusos propufsats amb gasoil:
528
- ----"'----- - - - - - ' - - - -- -----!
Autobusos propulsats amb GNC:
372
---1
Autobusos híbrids:
156
híbrids motor diese/ i electric
143

1 - - - - - - - - - - -~ íbrids motor d'e15f,/úefe...et
~,~,c- - - - - - - -~13~ - Autobusos propulsats amb motor electric
TOTAL FLOTA

__
4 _ __
1.060

Nombre d'autobusos adaptats a PMR

1.060

Nombre d'autobusos equipats amb aire condicionat (b)

1.056

Flota necessaria peral servei (feiner en hora punta oferta d'hivern) (C)
NOTES:
(a) No inclou les línies especials de Bus Turíst_ic ni el Tramvia Blau ni tampoc
les línies 80, 81, 82 i 83 contractades a Sagalés.
(b} La diferencia amb el total de la flota correspon als autobusosjardinera
(C) La diferencia entre el total de vehicles i la flota necessaría peral servei (
i nclou les línies del Bus Turístic) obeeix al pare operatiu en reserva i a la flot
revisi ó, ITV, etc.
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Línies del Servei d'autobusos el 31.12.2016

Longitud en km

Recorregut

Línia

(*)

7

Forum - Zona Universitaria

8,12
10,60

11

Trinitat Vella - Roquetes

13,53

13
19
20

Mercat Sant Antoni - Pare de Montju"ic
PI. Urquinaona - Sant Genís

6,91
10,51

Estació Marítima- PI. Congrés

6,42

21

Paral·lel - El Prat

16,91

22
23

PI. Catalunya-Av. Esplugues

5,46
7,08

24
26
27
32
33
34

ParaHel - El Carmel

6

.

Pg .Manuel Girona - Poblenou

PI. Espanya - Pare Logístic

Poblenou - Barrí del Congrés

8,93
7,39

PI. Espanya - Roquetes

11,46

Estació de Sants - Roquetes

11,62
10,86

Zona Universitaria - Verneda
Pg. Manuel Girona - PI. Virrei Amat

10,54

36

Pg. Mar - Can Dragó

11,90

37
39
40
41

Hospital Clínic - Zona Franca

7,91

Barceloneta - Horta

12,02

PI. Urquinaona - Trinitat Vella
PI. Catalunya - PI. Francesc Macia

11,14
4,57

42

PI. Catalunya - Santa Coloma

12,73

45

Pg. Marítim - Horta

46
47

PI. Espanya - Aeroport BCN

12,00
17,85

PI. Catalunya - Canyelles

9,47

50
51

Collblanc - Trinitat Nova
Pla de Palau - Ciutat Meridiana

14,04
12,03

54

Estació del Nord - Campus Nord

10,80

55

Pare de Montjuk - PI. Catalana

57
59

Collblanc - Cornella

10,75
7,42

Poblenou - PI. Reina M!!. Cristina

11,07

60

PI. Glories - Zona Universitaria

62

PI. Catalunya - Ciutat Meridiana

63

PI. Universitat - Sant Joan Despí

16,85
13,38
12,43

65

PI. Espanya - El Prat

66

PI. Catalunya - Sarria

67

PI. Catalunya - Cornellél

68

PI. Catalunya - Cornella

70
75

Rambla de Badal

12,52
7,66

.~

~ ....-

,:..~~.. ·- -

Bona nova r~

Les Corts - Av. Tibidabo

__

;;;;;

'*~~"

....
,,,,, "-~

~~

~ \'
'i--

13,13
13,88
4,30
7,79
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Línia

Recorregut

Longitud en km
(*)

76
78
79

Sant Genís - Ciutat Meridiana

11,85

Estació de Sants - Sant Joan Despí
PI. Espanya -<M> Av. Carrilet

14,26
8,66

91

Rambla - La Bordeta

4,87

92

Gracia - Pg. Marítim

11,30

94
95
96

Barri Almeda-Fontsanta

4,32

Barri Almeda - PI. Fontsanta

5,33

<M> La Sagrera - Monteada i Reixac

12,48

97

Fabra i Puig - Vallbona

5,08

100

Bus Turístíc Sud

11,95

101
102
103
104
107
109
110

Bus Turístic Nord

8,99

PI. Eivissa - Cementiri de Col!serola
Monteada i Reixac - Cementíri de Collserola

10,45
12,38

Fabra i Puig- Cementiri de Collserola

10,78

Interior Cementiri

4,00

Estació de Sants- Polígon lnd. Zona Franca

11,18

<M> Av. Carrílet- Polígon lnd. Zona Franca
Tíbídabo

8,76
3,20

113

La Merce

3,42

114

Gracia - Can Baró

4,40

115

La Bordeta

2,98

116
117

La Salut

3,63

Guinardó

5,06

118

Mas Guimbau

8,61

119

La Teixonera

5,20

120
121
122
123
124
125
126

El Raval
Poble Sec

5,13
2,63

Turó de la Peira

5,26

111

-

Bona nova Alta

L\~,-.." ,,~

Penitents
La Marina
Sant Andreu

~~ ' ~~
~
-;:.

r~
re

·--

!;

1 E'\. ~

-

,..__..._._

....,
~.\

,.... ,.

3,87

2,64

5,01
5,56

127

Roquetes

128
129
130

El Rectoret
Can Caralleu

131

El Putxet

132
143
150
155

Torre Llobeta - Prosperitat

3,39

La Pau - Sant Ad ria

5,36

PL Espanya - Castel! de Montjui"c

5,09

Can Cuias - Sta M~ de Monteada

10,15

113

h.!...,_. L •·"'-:

r~_.

-~11•1,th T•~•••

\.

, ~

El Coll

~

ff .lv#lb1!1 '
On.~H..
~

'-•-

~~

,r. •

:.: t

:;.-:~·

.~fi

~

.-'J
.....'<...#__,

5,96
8,51
2,53
3,68
2,50
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Recorregut

línia

Longitud en km

(*)
157

Collblanc - Sant Joan Despí

165
185
192
194
196

Pratexprés

7,52
10,18

<M> Canyelles - Sant Genís

8,34

Hospital de Sant Pau - Poblenou

4,73
1,27
2,12

V3

Zona Franca - Can Caralleu

H4

Zona Universitaria - Bon Pastor

8,67
14,85

H6

Zona Universitaria - Fabra í Puig

9,66

V7

PI. Espanya - Sarria

H8
H10

Camp Nou - La Maquinista

5,04
12,88

Badal - Olímpic de Badalona

Vll

Estació Marítima (WTC} - Bonanova

13,16
6,87

H12

Gornal- Besos Verneda

11,28

V13

Pla de Palau/ Av. Tibidabo

H14

Paral·lel - Sant Adria

7,52
10,03

V1S

Barceloneta - Vall d'Hebron

10,21

H16

Passeig de la Zona Franca - Forum

V17

Port Vell - Carmel

12,10
8,73

Pg. Marítim - Ernest Lluch

9,25

Pg. Marítim -Montbau

9,45

D20

V21

Tramvia Blau

PI. Kennedy - Bellesguard

-

11,03
Pg. Marítim - Canyelles
V27
(*) La longitud en km és la corresponent a la semisuma deis recorreguts d'anada i tornada .

+

Principals actuacions a la xarxa de bus

Al llarg de l'any s'ha treballat, entre d'altres, en les següents actuacions al carrer derivades de les
obres de reurbanització o d'infraestructures de la ciutat de Barcelona:

-

Canvís en líníes i parades d'autobús arran de la posada en marxa de la superilla del Poblenou

Dins deis canvis en la mobilitat derivats de la posada en marxa de la superilla experimental del
Poblenou les línies H14, 6, 40 i 42 van variar lleugerament el seu recorregut per vorejar la zona de
transit pacificat. Com a conseqüencia d'aixo, es van anul·lar dues parades de !'interior de la zona de
transit pacificat i van ser substitu'ides per tres parades, ja existents i utilitzades per altres línies,
situades als carrers de Pujades i d'Avila.
en el
grafic:
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Actuacions definitives
•

El més important ha estat la implantació de la 4a fase de la Nova Xarxa de Bus, que es

va

executar al febrer, ambla posada en servei de les noves línies H4, Vll í V13.
•

Modificació de l'origen í final de la línia 33 i 195-196.

•

Modificació del recorregut de les línies: 20, 60, 22, 40-42,97,V13, 57-157, 165.

Actuacions provisionals
•

Obres en els Túnels viaris de la pla~a de les Glories.

•

Reurbanització de la Travessera de Dalt (pla!;:a Lesseps í carrer Escorial).

•

Reurbanització del carrer Pere IV {Roe Boronat i Bilbao).

•

Reurbanització de la Carretera de Ribes i Pont Sarajevo (Barri Trinitat Vella).

•

Xarxa Distríclima (canalitzacions) a l'Hospítal del Mar (C/ Avila-Av. Icaria-e/ Marina-e/ Doctor
Aiguader).

•

Pavimentació del lateral de muntanya a la Gran Via (Amadeu Oller-PI. Cerda).

•

Pavimentació del carril bus a I'Av. Diagonal (Pius XII-PI. Reina Mª Cristina}.

•

Pavímentació del carril bus al carrer París {Urgell-Casanova).

•

Pavimentació del carril bus al carrer Rosselló (Girona-Bailén).

•

Pavimentació del carril bus al carrer Valencia ( Castillejos-Dos de Maig).

•

Pavimentacíó del carril bus al carrer de Sant Antoni Mª Claret (Sardenya-Roger de Flor).

•

Pavímentacíó de la carretera de Montjuic.

Actuacions per Esdeveniments
•

Afectacions a la Pla~a de Catalunya per Sant Jordi í Festes de La Merce.

•

Afectacions a I' Av. Reina Mª Cristi'na per Fires, esdeveníments, etc.

l l5

Transports de Barcelona SA

Actuacions especials
•

Llan~adora pera FGC {3 llan~adores).

•

Llarn;adora <M> Línia 2.

•

Llan~adora <M> Línia 4.

•

llan~adora <M> Línia 11.

•

Llan~adora peral MWC (2 llan~adores).

PRINCIPALS SERVEIS ESPECIAL$ PERA FIRES I ESDEVIENIMENTS I LLAN\ADORES DE METRO
HORES DE

DATAINICI

DURADA {DIES)

22/02/2016
22/02/2016
13/04/2016
05/05/2016
04/10/2016

4
3

19/03/2016
19/03/2016
01/08/2016
01/01/2016
03/12/2016

10
10

995:52
214:33

28

6222:03
4858:54

SERVEI

Fires

-Uan~dora Nord Saló MWC 2016
Llan~dora Sud Saló MWC 2016
Saló EASL
Saló Biocultura
Saló CPhl 2016

5

4
3

467:20
150:56
88:22
85:00
23:00
814:38

Substitució Metro
Uan~adora <M> L4 La Pau-Selva de Mar
Uan~adora <M> Lll Trinitat N.-Can Cuias
Uan~dora <M> L2 ta Pau-Pompeu Fabra
FUNICULAR MONTJUIC (Avaria}
Llan~adora <M> L-5 CAN B0IXERES • CORNELLA.

115
9

1195:39
13487:01

2
2
20
15
7
2

353:26
115:43
535:44
887:22
602:47
107:23

Altres serveis
22/10/2016
22/10/2016
29/07/2016
01/08/2016
05/08/2016
02/06/2016

Llan~adora Club Super 3 2016
Llan93dora Parquing Super 3 2016
FGC - Proven~a - Sarria
FGC- Substitució Funicular

FGC - Sarria - Vallvidrera
Primavera Sound 2016

2602:2S

Durant l'any s'han estudiat i dissenyat un conjunt de serveis especials que atenen diversos
esdeveniments en l'ambit de TMB {Fira de Barcelona, actes a Montju"ic i actes de cíutat com les
Festes de la Merce, Festes de Gracia i l'Operació de Nadal). Els serveis especials oferts consisteixen
en el lloguer de material mobil i d'instal-lacions per a llanc;ádores, rodatges i sessions publicitaries.

A destacar en aquest exercici el servei especial programat i realitzat durant els mesos d'estiu per
donar suport a diversos recorreguts de FGC durant el procés
instal-lacions.
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- Reforf en el serveí de platges 20l6
Des de principis del mes de julio! fíns al 15 d'agosrla demanda ha estat superior en 150.000-200.000
validacions/setmana respecte el mateix període de 2015. Aixo ha suposat que !'oferta pressupostada
ha estat for~a ajustada. De manera estructural s'han refor~at les línies de platja i, en aquelles on el
seu recorregut ho permet, s'han assignat autobusos articulats per tal de donar major capacitat.
Aquestes línies han estat les següents: D20, H16, VlS, V21, V27, 36, 39, 45 i 59. Així mateix, a mitjans
del mes de julio! es va prolongar la línia V13 des de Drassanes fins a Pla de Palau, refor!;ant així el
transport de la zona de la Barceloneta.

- A/tres canvis de servei i d'oferta a la xarxa de bus durant l'any 2016
A banda de la implantació de la Fase IV de Nova Xarxa i la recuperació del servei de Bus de Barri en
cap des setmana, s'han produR d'altres modificacions a destacar:
• Línia 114 refor~ de servei que havia restat pendent del Pla de Millora de 2015.
• Canvi de recorregut de la línia 16S i circulació al mes d'agost.
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2.2. Barcelona Bus Turístic i Tramvia Blau
El Barcelona Bus Turístic és una iniciativa conjunta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i
Turisme de Barcelona, creada el 1987 per proporcionar un servei regular, practic, sostenible í atractiu
a les persones que volen coneixer la ciutat al seu aire. Actualment dísposa de 45 parades repartides
entre els seus tres recorreguts, les rutes blava i vermella tot l'any, i la verda que el 2016 ha funcionat
del 18 de marc; fins al 6 de novembre, amb un servei d'audioguia en 16 idiomes, a més d'un
' informador de Turisme de Barcelona al bus perdonar suport als clients. lnclou una guia deis itineraris
i un carnet de descomptes entre els quals apareixen transports síngulars com el Tramvia Blau, el
Teleferic de Montjuic i el Catalunya Bus Turístic, així com museus, edificis emblematics, centres
culturals i ofertes d'oci de la cíutat.

Durant l'any s'ha continuat ampliant !'oferta cultural i de restauració amb nous coHaboradors.
També s'han fet accions comercials a diverses tires de Turisme i workshops nacionals i internacionals
(WTM de Londres, Fitur Madrid, Buy Catalunya, etc).

Al setembre de 2015 es va posar en marxa la plataforma online de venda Barcelona Smart Moving
(www.barcelonasmartmoving.com), en 6 idiomes per promoure els transports d'oci de la ciutat de
Barcelona i la venda deis productes, la qual s'ha consolidat durant el 2016.

El Barcelona Bus Turístic disposa de pagina web propia (www.barcelonabusturistic.cat) i comunity
management de xarxes socials a través de Facebook, Twitter, lnstogram i Tripadvisor, fent una

aposta pel canal onlíne amb accions promocionals per promoure el millar coneixernent de Barcelona
i optimitzant el posicionament del web als principals cercadors d'lnternet. Aquest any s'ha millorat al
web !'estructura de links de venda i de géneració de trafic cap al web de TMB i d'altres webs de
Transports d'Oci.
Així mateix, s'ha fet un canvi de disseny de la landing page del wifi presenta tots els vehicles del
Barcelona Bus Turístic per generar més leads (registres) a les xarxes socials. Respecte al sistema
d'informació multillenguatge al client (SIM), aquest any s'ha continuat amb el canvi del sistema
d'analogic a digital a la flota d'autobusos.

Des del 3 de juny fins el 18 de setembre ha funcionat el Barcelona Night
mostrant els edificis iHuminats més emblematics de la cíutat i les Font

~

rveí a la
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El Barcelona Bus Turístic va obtenir per quart any consecutiu un certificat d'exceHencia del web
internacional TripAdvisor. El guardó premia una hospitalitat exceHent i es concedeix als negocis que
reben opinions molt favorables de viatgers. En una enquesta recent, els viatgers del Barcelona Bus
Turístic atorgaven, a l'igual que l'any anterior, una nota mitjana de 8,2 sobre 10, que era la nota
maxima assolida fins al moment.

Quant a accions de gestió mediambiental, es va fer una activitat de sensibilització fomentant el
reciclatge·dels auriculars que es lliuren per escoltar el sistema d'audioguia. Aquesta iniciativa forma
part de la campanya anomenada "Des de Barcelona: cuidem el planeta", que Turisme de Barcelona

.

va posar en manca al mes de juny, per tal de generar coneixement i consciencia ambiental. Va
comptar ambla col·laboració de la Fundació Rubricatus, un centre especial de treball amb persones
amb discapacitat. Aquest va estar el tret de partida pera la instal·lació de papereres a tota la flota de
busos amb el missatge "Recicla aquí els teus auriculars. Grades!" en tres idiomes i que també es pot
escoltar pel sistema d'audioguia.

Al 2016 s'han anat incorporant al servei 6 nous vehicles VOLVO adquirits amb carrosseria de Sercar
per a la flota del Barcelona Bus Turístic que incorporen connectors USB per a ús deis clients. Són
vehicles de categoria ambiental Euro 6 {la motorització híbrida o electrica no esta disponible
comercialment pera aquests models al mercat local). Els autobusos de 14 metres de longitud i doble
pis disposen de 83 seients, deis quals 69 són al pis superior {un 35% més que els cotxes que
composaven la flota fins ara). Així mateix, s'han adquirit 10 vehicles més amb carrosseria d'Ayats
amb 88 seients (65 al pis superior), que també inclouen connectors USB a totes les places.

També s'ha iniciat el projecte de renovació de la imatge del Barcelona Bus Turístic que esdevindra
realitat a primers d'any de 2017.

Pel que fa al Tramvia Blau, hi va haver un tall de servei electric des del 29 d'agost al 9 de setembre de
2016 a requeriment de I'Ajuntament de Barcelona per obres de cana lització electrica.

Durant l'any s'ha realitzat un estudi de viabilitat del tra!;at i les instaHacions del Tramvia Blau per tal
de definir una ~strategia de continu'ítat del servei a curt i mitja termini.

Aquest any _el Tramvia Blau va complir el seu 11Se aniversari, ja que es va in
electric el 29 d'octubre del 1901.
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2.3. Plantilla a 31 de desembre
La plantilla activa absoluta de Transports de Barcelona, a 31 de desembre de 2016, era de 4:.179
empleats, deis quals 169 estaven en regim de jubilació parcial vinculada a un contracte de relleu.

Per un altre costat, si es considera la plantilla mitjana homogenia anual (la mitjana de la plantilla en
termes d'hores per empleat i any), aquesta ha estat de 3.934,5 empleats, 25,7 més que l'any
anterior. L'increment s'ha concentrat principalment en el col·lectiu de conductors i és fruit de
l'augment d'oferta derivat de la posada en servei en dies festius de les línies de barrí (el mes de
setembre de 2016) i del Pla de Millora de la Qualitat de Bus, iniciat en el primer trimestre de 2015.

Evolució de la plantilla mitjana homogenia de TB a 31 de desembre

( *) Mitjana anual de la plantilla en termes d'hores per empleat i any
Comes pot veure en el grafic següent, des de l'any 2010 es va anar reduint la plantilla, especialment
des del 2012, fruit de l'aplicació del Pla de racionalització que es va implementar aquel! exercici.
Aquesta tendencia es va trencar l'any 2015 ambla implementació del Pla de Millora de !'Oferta a
principis de l'any, i el 2016 ha continuat augmentant la plantilla amb el retorn del servei en festiu de
les línies de proximitat, després que l'any 2012 aquest servei s'hagués suprimit.
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La posada en manca de mesures d'ajust de !'oferta a la demanda en els darrers anys ha permes
millorar la ratio de viatgers per empleat de TB. Des de l'any 2012 aquest indicador ha augmentat any
a any fins arribar als 49.787 viatgers per empleat aquest 2016, que coincideix ambla xifra més alta
deis 10 últims anys.

Evolució deis viatgers per empleat de TB
50.000

49.000

48.000

47.000

46.000

45.000

44.000

43.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

En el grafic següent es pot veure la composició de la plantilla per edats a 31 de desembre de 2016. El
col·lectiu més nombrós és que el que esta compres en la franja deis 41 a 50 anys, el qual representa
el 45% de tota la plantilla.

Estructura d'edats de la plantilla de TB (any ~016)
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L'edat mitjana de la plantilla en actiu s'ha situat, a 31 de desembre de 2016, en 47,9 anys, xifra
lleugerament superior a la de l'any anterior que va ser de 47,4 anys.

Evolució de l'edat mitjana de la plantilla de TB
48,0

--------------------------4:}¡9--

47,0
46,0

44,7

45,0
~

~ 44,0

43,0
42,0
41,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

El descens de personal que es va produir en el període 2010-2014, va venir acornpanyat també d'un
progressiu envelliment de la plantilla. Entre els anys 2008 í 2016 l'edat mitjana ha augmentat en 5,1
anys. L'explícació és que, rnentre que l'any 2008 el coHectiu més jove de 41 anys representava el
44,9% del total, aquest 2016 el mateix grup només representa el 19,1% de tota la plantilla, ésa dir, el
seu pes específic ha baixat 25,8 punts percentuals en 8 anys.

-

1
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2.4. lnversions
Les inversions de l'exercici de 2016 han augmentat notablement respecte l'any anterior (+104%),
degut principalment a la compra d'autobusos, i s'han situat en 40,25 milions d'euros. Aquestes es
desglossen en: 2,43 milions d'euros en immobilitzat intangible, 38,51 milions d'euros en imrnobilitzat
material i un saldo d'l,73 milions d'euros en variacions d'immobilitzat en curs.

Conce ptes

Milers d'Euros

lmmobilitzat lntagible:

2.426,3
2,4
2423,9

Propietat industrial
Aplicacions lnfunnatiques
lmmobiHtzat Material:

36.085,0
259,0
2.849,3

Ediñcis i altres construccions
Maquinaria, in.sta!-laci0ns i utillatge

Mobiliari. i estris

87.9
122,7

Equips ¡¡,era pr:etés d'infonnació
Elements de transport
ReGan~s per a immebilitzat

32.763,6

Subtotal

38.511,3

2,5

Variació lmmebilitzat ·en curs

1.734,2

Total

Pel que fa

40.245,5

al seu volum, les inversions més importants corresponen a:

•

Aplicacions informatiques: correspon a les !licencies de Wíndows Server i de SAP Business Objects.

•

En l'apartat d'edificis i altres construccions s'inclou basicament les inversions en actuacions
diverses a la cotxera de Zona Franca.

•

Les inversíons en maquinaria, instal-lacions i utillatge corresponen principalment a la instaHació
del wifi ciutada a la flota de bus, els sístemes de contra incendis i de climatització del CON
d'Horta, les actuacions en depuradores i sistemes de climatització als centres de Ponent i de
Triangle Férroviari.

•

Les inversions en elements de transport corresponen basícament a 16 autobusos de doble pis, 40

Per altra banda, el saldo de 1.734,2 milers d'euros de variacíons d'immobil it za
basicament a les inversions en: el centre de control de seguretat del CON de Tri
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instaHacions del CON de Zona Franca, al nou sistema de venda en mobilitat del Barcelona Bus
Turístic i a l'adequació de la subcentral del Tramvia Blau.

Evolució de les inversions a TB
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En el grafic es pot veure I'evo lució de les inversions del període 2008-2016 de Transports de
Barcelona, on es pot apreciar un ciar descens a partir de l'any 2010 fins a l'any 2014. Aquesta
davallada va ser conseqüencia de les mesures d'estalvi que es van aplicar per reduir les necessitats
financeres de les empreses, la qual cosa va obligar a priori.tzar inversions i ajornar-ne d'altres. Aquest
any 2016 s'ha súperat el nivell de l'any 2010 marcant un nou maxim dins aquesta serie, grades a la
compra de vehicles per renovar la flota d'autobusos.
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2.5. Compte de Perdues i Guanys
L'exercici de 2016 ha estat un any de creixement economic positiu de les economies catalana i
espanyola amb increments del PIB superiors al 3%, en el qual les empreses de TMB han continuat
operant dins el marc financer estable de referencia que representa el Contracte Programa 20142017

i

el Pla Marc 2014-2031 de Sanejament Financer del Sistema de Transport Públic i de

Refinan~ament del Deute, aprovat el 6 de mar~ de 2014 pel Consell d'Administració de 1'ATM.

A continuació es passa a comentar l'evolució deis ingressos i despeses del Compte de Perdues i
Guanys de l'exercici.

-

lngressos d'e,cplotació: CDmparativa any 2016 versus any 201.S

Pel que fa als ingressos de l'exercici. (sense incloure les subvencions al servei) han crescut 6,26
milions d'euros, la qual cosa representa un augment del 4,4% grades principalment a l'increment de
8,55 milions d'euros en les vendes de títols de viatge, les quals han crescut un 6,3%. Aquest bon
resultat de les vendes obeeix principalment al creixement del passatge i, en menor mesura, a la bona
evolució de la tarifa mitjana per viatger tot i la congelació de tarifes que hi hagut l'any 2016.

(1)
An 2016
Vendes
Comissions i rapels
lngressos accessoris
lngressos pla de pensions
Subvencions especials

145.254
-11.232
6.325
286
6.222

(2)
An 2015

136.703
-9.618
6.804

530
6.181

%

8.551
-1.614
-479
-244
41

6,3

16,8
-7,0
-46,0
0,7

Les comissions, descomptes i rapels de l'exercici han crescut en 1,6 milions d'euros (+16,8%) .

Destaca la disminució deis ingressos accessoris en un 7% a causa principalment de la caiguda deis

serveis.
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Finalment, els ingressos per pensions, que no tenen cap incidencia sobre el resultat del Compte de
Perdues i Guanys, han disminu'it en 244 milers d'euros respecte l'exercici anterior.

-

Despeses d'explotaci6: Comparativa any 2016 versus any 201.5

Les Despeses d'explotació abans d'amortitzacions han dísminu'it un 2,5% respecte l'any anterior com
a conseqüencia del descens de les despeses de Carburant i de les Variacions de les Provisions
(aquestes últímes ho han fet en 5,7 milions d'euros) i la minoració de despeses procedents deis
Altres resultats. Pel que fa a les despeses de Carburant, la baixada s'ha produit tant a les despeses
de gasoil com a les de gas natural, tot i el major consum de carburants respecte l'any anterior degut
a la realització de més quilometratge per una major oferta. El motiu d'aquest estalvi ha estat una
disminució del preu mitja anual del gasoil i del gas natural respecte l'any 2015. Cal tenir present
també que el dia 1 d'agost es va contractar una cobertura del 20% del consum del gasoil de la flota
amb motor diesel amb inici diferit a 1 de gener de 2017 fins a 31 de desembre de 2017. També l'any
2016 s'han rebut de !'Agencia Tributaria 2,13 milions d'euros perla devolució del centim sanitari en
l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) deis anys 2011 i 2012.

(2)
An 2015
Apro-1sionaments
ElectricitaVCarburants
Personal
Aportació al Sistema Complementañ de Pensions:
Sist. Comptement. de Pensions Contingencia Jubilació
Sist. Comptement. de Pensions Contingencia Risc
Sel\eis Exteriors
Tlibuts
Variacions de les pro'isions
Resuttat per vendes d'immobilitzat
Altres resultats: De-.olució IVMDH

TOTAL 0ESP. ABANS AMORTITZACIONS
Amortitzacions
Subv en caoital imoutada a perdues í auanvs
AMORTITZACIÓ NETA
TOTAL DESPESES O'EXPLOTACIÓ

18.485
209.069
286

o

9.800
20.629
207.331
530

o

154
-2.144
1.738
-244

1,6
-10.4
0,8
-46,0

o
-244

-46,0
2,2
36,2

286
34.735
784
-1.671
321
-2.129

530
33.975
576
4.025
-9

269.835

276.859

-7.024

-2,5

29.017
-4.849
24.168

27.154
-4.818
22.336

1.864
-32
1.832

6.9
0,7
8,2

294.003

299.195

-5.192

-1 ,7

o

759
208
-5.697
330
-2.129
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Quant a les despeses de Personal, el creixement obeeix a l'augment de plantilla per major oferta i a
l'aplicació del nou Conveni col-lectiu signat aquest any 2016.

Pel que fa als Serveis Exteriors, han crescut 0,76 milions d'euros (+ 2,2%) respecte l'any anterior. Les
partides que més han augmentat han estat les següents: la reparació i conservació deis vehicles, les
despeses d'informadors del Bus Turístic, les despeses de neteja de vehicles i edificis i els serveis de
suporta l'organitzacíó.

Quant a la resta de partides, les despeses d'aprovisionaments han augmentat en 154 milers d'euros i
els tributs ho han fet en 208 milers d'euros. L'amortització neta (després de subvencíons en capital
traspassades a l'exercicí) ha crescut en 1,83 milions d'euros (+8,2%} respecte l'any anterior per
l'augment de les dotacions a l'amortització d'elements de transport i de la maquinaria, instaHacions i
utillatge.

-

Altres despeses: Comparativa any 2016 versus any 2015

Una altra partida que ha dísminu'ít notablement han estat les Despeses financeres, les quals s'han
redun en 2,38 milions d'euros respecte

l'any anterior, gracies principalment a l'augment deis

divídends d'empreses assocíades. També l'any 2016 s'han rebut de I' Agencia Tributaria 407 milers
d'€ d'interessos de demora procedents de VIVMDH corresponents als ei<ercicis de 2011 i 2012.

Finalment, el fet que aquest 2016 s'hagi produ'it un increment important d'ingressos per un costat, í
la moderació produi'da en l'evolució de les despeses d'explotació, juntament ambles devolucions de

1'Agencia Tributaria perles quantitat cobrades en l'IVMDH, per un altre, han fet que, en conjunt, les
subvencions al servei necessaries per equilibrar el Compte de Perdues í Guanys de l'exercici hagin
disrninuat en 13,8 milions d'euros, ésa dír, un 8,7% respecte l'any 2015.
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A) OPERACIONS CONTINUADES:
INGRESSOS
Vendes
Comissions i rapels
lngressos accessoris
lngressos pla de pensions
Subvencions especials
Subvencions al Servei

145.254
-11.232
6.325
286
6.222
145.171

136.703
-9.618
6.804
530
6.181
158.998

8.551
-1.614
-479
-244
41
-13.827

6,3
16,8
-7,0
-46,0
0,7
-8,7

TOTAL INGRESSOS

292.026

299.599

-7.573

-2,5

DESPESES D'EXPLOTAClÓ
Apro"1sionaments
Electricitat/Carburants
Personal
Aportació al Sistema Complementan de Pensions:

9.954
18.485
209.069
286

9.800
20.629

154

1,6

-2.144

-10.4

207.331

1.738

0,8

530

-244

-46,0

Sist. Compiement. de Pensions Contingencia Jubílació
Sist. Complement. de Pensíons Contingencia Risc
Serveis Exteriors
Tributs
Variacions de les provisions
Resultat per vendes d'immobilitzat
Altres resultats

TOTAL DESP. ABAN$ AMORTITZACIONS
Amortitzacions
Subv en caoital imnutada a oérdues i quanvs
AMORTITZACIÓ NETA
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

DESPESES FINANCERES
lnteressos financers per de\Olució de l'AEAT
Des eses financ. Estructurals inclou leasin
TOTAL DESPESES FINANCERES

o

286

o
530
33975
576
4.025
-9

o
-244

-46,0
2,2
36,2
-141,5

o

759
208
-5.697
330
-2.129

269.835

276.859

-7.024

-2,5

29.0'\7
-4.849
24.168

27.154
-4.818
22.336

1.864
-32
1.832

0.7

294.003

299.195

-5.192

-1,7

-407
-1.570
-1.977

o
404
404

-407
-1.973

34.735
784
-1.671
321
-2.129

-2.380

6,9

8,2

-489,0
·589,7
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2.6. Balan~ de situació a 31 de desembre (en milers d'euros)
--

- - - -- --

- -- - -- --

TRANSPORTSDEBARCELONA,SA

- -- - - -- -

---

Any2016

-

-

-

Any 2015

Diferencia

ACTIU
ACTIU NO CORRENT

281.624
9.772
219.705
5.536
46.612

264.735
8.932
209.657
5.572
40.575

63.813
4.207
44.721
37
247
420

49.170
4.019
42.572
37

144.288
127.984
8.415

145.232
127.984
8.415

lmmobilitzat intangible
lmmobilitzat material
lnversions en empreses del grup i associades a llarg tenniní
lnversions financeres a llarg termini

ACTIU CORRENT
Existencies
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
lnversions en empreses del gn.,p i assocíades a curt tennini
lnversions financeres a curt termíni
Periodificacions a curt termini

16.889

'840
10.048
-36
6.036
14.643
188
2. 149

º·

o

PATRIMONI NET 1PASSIU
PATRJMONI NET
Fons propis:
capital escripturat

ReseNes

119.569

PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini

PASSIU CORRENT
Pro'visions a curt tennini
Deutes a curt termini
Deutes amb empreses del Grup i associades a curt tennini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Periodificacions a curt tennini

•

o
o

o
o

119.569

o

Resuftat de l'exercici
Ajustaments per can'vi de valor
Subvencions, donacíons i llegats rebuts

.945

o

216
16.087

-1.343
18.591

1.559
-2.504

120.150
120.150

102.721
102.721

17.429
17-429

81.000
6.739
36.232

65.952
7.224
23.454

15.048
-485
12.778

o

o

o

30.714
7.315

31.161
4.113

Accíons Propies:

la societat no té accions propies. Durant l'any no s'han produit transaccions amb accions propies .

+

Terminis de pagaments o proveiaors:

El termini mitja de pagament a proveidors ha estat de 45 dies l'any 2016.

d'acostar-los al
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ESDEVENIMENTS IMPORTANTS DESPRÉS
DEL TANCAMENT DE t'EXERCICI
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Després del tancament de l'exercici no s'ha produit cap esdeveniment remarcable que no estigués
contemplat dins deis plans economics i operacionals previstos pera l'any 2017.

Tanmateix, el Consell d'Admínistració de l'Autoritat del Transport MetropoJita (ATM) del 14 de
desembre de 2016 va acordar pera l'any 2017 la congelació deis preus deis títols de transporta

l'area de Barcelona (títols integrats i bitllet senzill, entre d'altres) tal com havien acordat
anteriorment la Generalitat de Catalunya, 1'Ajuntament de Barcelona i Area Metropolitana de
Barcelona (AMB). Altres novetats són: l'allargament de la vigencia de la T·12 fins als 16 anys (que
passara a anomenar-se T-16), l'ampliació de l'accés a les bonificacions per als aturats (se substitueix
la T-Trimestre per una targeta T-Mes al preu de la targeta T-10 d'l zona), que entraran en vigor al
mar~ de 2017, i la creació de la targeta multipersonal especial de dos viatges, amb un preu d'l,8
euros, que només es podra comprar i utilitzar els dies d'episodi ambiental de contaminació.

Aquest paquet de mesures suposen un increment del deficit del sistema de quasi 20 milions d'euros.
Les administracions consorciades incrementaran en 9,75 milions d'euros les seves aportacions: La
Generalitat el 51%, l'Ajuntament de Barcelona el 25% i l'AMB el 24%. També demanen a l'Estat que
aporti 10 milions d'euros més pera l'any 2017.

Per altra banda, a partir del 16 de gener de 2017 s'inicia el procés final d'informació i debat als barris
de la proposta de noves línies d'altes prestacíons, amb diverses sessions amb ve'i'ns, entitats i grups.
El procés tindra una durada de dos mesos i, un cop finalitzat, estancara la configuració definitiva de
la nova xarxa de bus i del conjunt del servei d'autobús a la ciutat.

La proposta preveu la implantació de 12 línies més de la nova xarxa de bus -una d'horitzontal, dues
de diagonals i nou de verticals- el desplegament de les quals s'abordara tecnicament de manera
conjunta i s'executara en dos moments diferents: la tardor del 2017 í la tardor del 2018. Així
culminara la remodelació del transport públíc de superficie de la ciutat més important deis darrers
anys.

[3[
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•

Línies estrategiques de TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), com a empresa operadora de la xarxa de metro i
autobusos de la ciutat de Barcelona, té com a missió oferir una xarxa de transport públic que
contribueixi a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible de l'Area
Metropolitana de Barcelona, garantint la prestació del millar servei al client, desenvolupant
polítiques de responsabilítat social, en un marc de viabilitat i eficiencia economica. A mes a més, TMB
ha d'esdevenir una empresa de transport i mobílitat ciutadana competitiva i referent a Europa, fent
emfasi en la seva projecció i viabilitat més internacional. L'ambit de referencia de TMB, dones,
dependra cada cop més del model de competencies resultant de l'adaptació al Reglament Europeu
del transport públic de viatgers.

L'ús eficient de la tecnología ha estat el que ha permes donar en els darrers anys un salt qualitatiu en
la millora del servei i l'eficiencia, i aixo continuara sent així en el futur. Assolir l'exit d'aquesta visió
estratégica és l'objectiu sota el qual es va implantar el model de gesti? Balanced Scorecard, un
sistema de gestió estrategica amb una visió integral del negoci. En aquest modeles mesura la gestió
del negoci suportada en 4 grans eixos estrategics (perspectives): 1) Satisfacció deis clients/ciutadans,
2) lnnovació i rendiment deis processos, 3) Desenvolupament i creixement deis recursos huma ns i 4)
els Resultats financers.

a) Perspectiva de clients / cíutadans
L'objectiu estrategic final ha de ser la satisfacció del client. A Bus es continuara ambla reconversió de
la seva xarxa amb la posada en servei de noves línies o eixos d'altes prestacions, i a Metro es
comen~aran les tasques internes per a la futura posada en manca de la Línia 10. Tanmateix esta
previst unes actuacions a l'oferta de les línies Ll, L2 i LS per tal de millorar el servei a les línies més
carregades entre setmana.

b) Perspectiva de processos
Jaque l'ambit deis processos té una importancia clau en el moment d'obtenir els resultats desitjats,
els esfor~os de TMB aquest any i en aquest ambit aniran en la línia d'optimització, sostenibilitat,
eficiencia i qualitat.

targeta T-Mobilitat. Es tracta d'un projecte pioner
Contact/ess al Transport de Catalunya deixant per a una segona fase l'ev

projecte s'han creat 13 grups de treball coliderats per l'ATM, l'AMB, FGC i T
deis operadors de transports, les administracions i SocMobilitat.
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e) Perspectives de persones
Les persones són els inductors necessaris que permeten aconseguir resultats exceHents en les altres
perspectives. Els termes estrategics d'aquesta perspectiva passen per consolidar unes relacions
laborals basades en el dialeg i en la competitívitat i el potenciar el compromís í la implícació, ésa dir,
un canvi gradual en la cultura de !'empresa, aconseguint una millora de la productívitat.

d) Perspectiva financera
L'estrategia financera és la palanca necessaria per assolir l'objectiu final de millora de la satisfacció
del client. Els grans punts en que se sustenta són: incrementar els ingressos per validacions i
accessoris, i una gestió optima i eficíent deis recursos a tots els nivells de l'organització.

+

Previsió pera l'any 2017

L'objectiu de TMB peral 2017 sera el manteniment de la qualitat i el nivell de servei que s'ha assolit
els darrers anys, per tal de garantir una mobílitat sostenible i contribuir a la vertebració del territori,
utilitzant els recursos disponibles de la manera més eficient.

Des de l'inici de la crisi economica actual, i donades les restriccions pressupostaries de les
Administracions Públiques, TMB ha adaptat el seu nivell d'ínversions a un import equívalent a la
reposició mínima deis seus actius, per tal de garantir la seguretat en el servei i, alhora, facilitar a les
Administracions el finan~ament de les necessitats. Per aquest motiu les inversions deis darrers anys
es van situar sensiblement per sota la xífra de l'amortització comptable.

El fet de disposar d'un Contracte Programa per a un període de 4 anys és molt positiu per a
l'estabilitat financera de TMB, i pera la planificació de !'estrategia a implementar els propers anys, la
qual cosa comen~a a permetre realitzar plans d'inversió a mig termini amb l'objectiu de poder
millorar l'estat de l'actiu de TMB.

L'objectiu de TMB per a l'exercici de 2017 sera poder prestar en les millors condicions el nivel!
d'oferta actual a la xarxa de metro, consolidar la posada en servei del Trarr de la Línia 9 Sud, entre
l'Aeroport i la Zona Universitaria, inaugurar una nova fase de la Nova Xarxa de Bus, prevista pera
!'octubre de 2017, consolidar la posada en servei del Pla de Bus de barri en
inicialment en el pressupost 2016, mantenir la recuperació del ritme d'"
ajustar-se al mateix temps a les disponibilitats financeres que determin
TMB 2.014-2017. En concret, destaquen els següents eixos:
•

Mantenir l'oferta a la xarxa de Metro, al maxim nivell de qua li
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•

Continuació del majar nivell d'inversions inicia~ l'any 2016 per fer actuacions que permetin
posar al día les instaHacions, infraestructures i el pare mobil, per assegurar un servei de
qualitat al futur.

•

Consolidar la posada en servei de la Línia 9 Sud que va de 1'Aeroport a Zona Universitaria,
inaugurada el mes de febrer de 2016.

•

Consolidació del Pla de Bus de Barri en festius, iniciat el mes de setembre de 2016.

•

Posada en funcionament de la fase 5.1 de la Nova Xarxa de Bus prevista pera 1'1 d'octubre de

2017.
•

Dur a terme les actuacions necessaries al conjunt de l'organització per adaptar TMB a les
necessitats d_el gran projecte T-Mobilitat, que suposara un canvi de paradigma en la gestió
futura de la mobilitat.
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SITUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ALTRES
EMPRESES
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La participació de Transports de Barcelona SA en altres societats, a 31 de desembre, es recull a
continuació:

-

.

Participa amb 300.506,05 euros en la societat "Transports Ciutat Comtal, SA", quantitat que

representa el 33,3% del seu capital social.

- Participació amb 420,71 euros en "Promociones Bus SA", quantitat que representa el 0,37% del seu
capital social.

- Participa amb 4.403,07 euros, en la societat "Ensitrans, A.E.I.E.", xifra que significa el 10% del seu
capital social.

-

Participació amb 60.101,22 euros en "Barcelona Regional, Agencia

Metropolitana de

Desenvolupament Urbanístic i d'lnfrastructures SA", quantitat que ve a representar el 3,92%
d'aquesta societat.

- Participació amb 161.550 euros en la societat "Transports Metropolitans de Barcelona, SL",
quantitat que representa el 50% del seu capital social.

- Participació en la societat Projectes i Serveis de Mobilitat, SA en 5.001.550 euros, el que representa
el 50% d'aquesta societat.
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Els membres del Consell d'Administracíó de Transports de Barcelona, SA en reunió del día 30 de mar~
de 2017, donen per formulat !'Informe de Gestió 2016, recollit en aquest document de 138 pagines.

Presidenta
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