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Què és TMB?

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació
comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
SA (FMB), i Transports de Barcelona, SA (TB), que gestionen,
respectivament, les xarxes de metro i d’autobusos per compte
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és la titular del 100%
de les accions d’ambdues societats.
FMB i TB presten els seus serveis de transport de viatgers
de manera totalment coordinada sota la denominació de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB). Aquesta coordinació es plasma
empresarialment compartint estructures corporatives i de gestió.
Dins de TMB també s’integren les societats Projectes i Serveis
de Mobilitat, SA (PSM), i Transports Metropolitans de Barcelona,SL,
constituïdes en el seu dia per FMB i TB. La primera gestiona
el telefèric de Montjuïc i presta serveis d’assessorament tècnic
en l’àmbit de la mobilitat, i la segona gestiona productes tarifaris
per mitjà de la plataforma de comerç electrònic Barcelona Smart
Moving (www.barcelonasmartmoving.com), així com altres serveis
de transport.
FMB, TB i PSM, juntament amb les fundacions ECOM i ONCE,
van constituir la Fundació TMB, que té per objecte, entre d’altres,
la conservació dels fons de material històric i documental que formen
part del patrimoni històric, cultural i social de TMB, i la difusió dels
aspectes culturals i dels valors relacionats amb el transport públic.
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Detall de l’organització
societària

Les dues empreses principals de TMB —Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA— són societats
mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a Àrea
Metropolitana de Barcelona, administració pública creada
per la Llei 31/2010, de 3 d’agost.
A 31 de desembre de 2021, Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
SA, (FMB) participa a:
— Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb una participació del 50%
(l’altre 50% correspon a TB). La seva activitat principal és la gestió
de l’explotació del telefèric de Montjuïc, la qual combina amb
altres serveis d’assessorament tècnic en l’àmbit de la mobilitat.
— Fundació TMB, amb una participació del 30% (TB i Projectes
i Serveis de Mobilitat participen amb un 30% cadascuna i el 10%
restant està participat per les fundacions ONCE i ECOM a parts
iguals). Desenvolupa activitats de promoció del transport públic,
entre d’altres.
— Tramvia Metropolità, SA: FMB té una participació del 2,5%.
Opera el tramvia del Llobregat.
— Tramvia Metropolità del Besòs, SA: FMB té una participació
del 2,5%. Opera el tramvia del Besòs.
— Barcelona Regional, SA: FMB té una participació del 3,9%.
Presta serveis de planificació estratègica d’infraestructures
a l’àrea metropolitana de Barcelona.
— Ensitrans AIE: FMB té una participació del 10% (TB disposa
d’un altre 10%). Presta serveis de consultoria internacional
a operadors i autoritats de transport públic.
— D’acord amb el que estipula el contracte signat entre l’ATM
i l’empresa SocMobilitat, SA, amb l’objecte d’implementar
la T-Mobilitat, aquesta societat ha cedit gratuïtament un 1%
de les accions a FMB.

A 31 de desembre de 2021, Transports de Barcelona, SA, (TB)
participa a:
— Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, amb una participació
del 50% (l’altre 50% correspon a TB). La seva activitat principal
és la gestió de l’explotació del Telefèric de Montjuïc, la qual
combina amb altres serveis d’assessorament tècnic en l’àmbit
de la mobilitat.
— Transports Metropolitans de Barcelona, SL, amb una participació
del 100%. A través de la plataforma e-commerce, gestiona
la venda de títols turístics propis i altres serveis de mobilitat.
— Fundació TMB, amb una participació del 30% (TB i Projectes
i Serveis de Mobilitat participen amb un 30% cadascuna
i el 10% restant està participat per les fundacions ONCE i ECOM
a parts iguals). Desenvolupa activitats de promoció del transport
públic, entre d’altres.
— Ensitrans AIE participa en un 10% (FMB té un altre 10%).
Presta serveis de consultoria internacional a operadors i autoritats
de transport públic.
— Promociones BUS, SL: TB té una participació del 0,4%.
És una societat creada pels socis de l’associació espanyola
d’autobusos urbans i autocars interurbans (Fenebus).
— D’acord amb el que estipula el contracte signat entre l’ATM
i l’empresa SocMobilitat, SA, amb l’objecte d’implementar
la T-Mobilitat, aquesta societat ha cedit gratuïtament
un 1% de les accions a TB.
— Barcelona Regional, SA: té una participació del 3,9%.
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Detall de l’organització
societària

A 31 de desembre de 2021, Projectes i Serveis de Mobilitat, SA,
(PSM) participa a:
— Thinking Forward, SL: participa en un 12%. És una societat
dedicada a la recerca i la comercialització de l’R+D+I sobre
motors d’agulla i circuits de via ferroviaris.
A 31 de desembre de 2021 Transports Metropolitans
de Barcelona, SL, (TMBSL) participa a:
— (UTE) Catalunya Bus Turístic: amb una participació del 25%.
Presta serveis de bus turístic des de Barcelona fins a alguns llocs
d’interès turístic de Catalunya
— Transports Ciutat Comtal, SA: TMB,SL participa en un 33,3%,
la resta és propietat del grup Moventia.
— És accionista únic de la societat TMB France SARL, domiciliada
a França i que, amb un 20% i juntament amb Vectalia Transport
Urbain, participa a la societat Vectalia Perpignan Mediterranée.
És una societat domiciliada a França, que té la concessió
del transport públic de l’àrea metropolitana de Perpinyà
—ALSA ITALIA SRL: amb una participación del 15%.

