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INFORMED'AUDITORIA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS

A l'accionista únic de FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA, S.A. (Societat Unipersonal),

Informe sobre els comptes anuals

Hem auditat els comptes anuals adjunts de la societat FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA,
S.A., que comprenen el balan~ a 31 de desembre de 2016, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el
patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a I'exercici finalítzat en aquesta data.

Responsabilitat deis administradors en relació amb e/s compres anua/s
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de fonna que expressin la imatge fidel
del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA,
S.A., de conformitat amb el marc normatiu d'infonnacíó financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en
la nota 2 de la memoria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a pennetre la preparació de
comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error.

Responsabilitat de /'auditor

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra auditoria.
Hem dut a terme la nostra auditoria de confonnitat amb la normativa reguladora de !'auditoria de comptes vigent a
Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d'etica, així com que planifiquem i executem
!'auditoria a la fi d'obtenír una seguretat raonable que els comptes anuals estan llíures 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 judíci de !'auditor, inclosa la
valoració deis riscos d'incon·ecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes
valoracions del risc, !'auditor té en compte el control intem rellevant pera la formulació per part de l'entitat deis
comptes anuals, a ti de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, i
no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intem de l'entitat. Una auditoria també inclou
l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables
realitzades perla direcció, així com l'avaluació de la presentació deis comptes anuals presos en el seu conjunt.
Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada pera la nostra
opinió d'auditoria.
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Informe sobre altres regueríme□ts legals í reglamentaris
L'infonne de gestió adjunt de l'exercíci 2016 conté les explicacions que els administrador.; consideren oportunes
sobre la situació de la societat, l'evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes i no forma part integrant deis
comptes anuals. Hem verificat que la infonnació comptable que conté l'esmentat informe de gestió concorda ambla
deis comptes anuals de l'exercici 2016. El nostre treball com a auditOTS es limita a la verificació de l'ínforme de
gestió amb l'abast esmentat en aquest mateix parégraf i no ínclou la revisió d'ínformació díferent de l'obtinguda a
partir deis registres comprables de la societat.

Barcelona, 3 d'abril de 2017
GABINET TECNIC
D' AUDITORIA I CONSULTORIA, S.A.
GABINETE
AUDITORIA Y
CONSULTORIA, S.A.
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FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA, SA
BALANC

Ferrocanil Metropolitá de 8arc.elooa. SA

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA

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

Any

Any

2016

2015

809.700.812,87

823.695.245,81

5.229.647,60

4.444.530,06

45.089,85
3.255,50
5.106.089,68
75.212,57

59.500,85
3.455,50
4.306.361, 14
75.212,57

303.457.762,57

296.919.312,27

103. 764.258,36
175.203.071, 16
24.490.433,05

97.523.771,48
179.900.124, 15
19.495.416,64

ACTIU
ACTlU NO CORRENT
lmmobilitzat intangible
Despeses d'ím.estigació í desem.olupament
Patents, llicencies. marques i similars
Aplicacions informatíques
Altre ímmobílitzat intangible

6

lmmobilitzat material
Terrenys i construccions
lnstaHacions tecniques i altre immobilitzat material
lmmobilitzat en curs i acomptes

5

lnversions en empreses del Grup i associades a llarg tennini
lnstruments de patrímoni

8

lnversions financeres a Uarg tennini
lnstruments de patrimoni
Valors represelitatius de deute
Altres actíus financers
Entitats Públiques
Deutors per subvencíons Contracte Programa
A/tres deutes Entitats Públíques

5.163.100,00

5.163.100,00

5.163.100,00

5.163.100,00

8

495.850.302,70

517.168.303,48

7

3.204.909,35
1.443,48
34.036.904,03
458.607.045,84

3.204.909,35
1.443,48
29.540. 693,05
484.421.257,60

458. 607. 045. 84
0,00

484.421.257,60
0,00

117.219.756,49

71.075.993,43

5.124.035,70

5.115.969, 76

8

80.615.795,29

29.998.801,29

17

1.081.365,03
5. 783.341,44
335.502,93
17.000.606,87
56.414.979,02

1.221.570,79
3.386.484,04
434.529,69
12. 753.800,25
12.202.416,52

54.217.098,99
2.197.880,03

10. 042. 505, 89
2.159.910,63

430.276,92

432.616,92

430.276,92

432.616,92

618.021,52

442.796,97

30.431.627,06

35.085.808,49

26.415.379,35
4.016.247, 71

31.450.678,74
3.635.129,75

926.920.569,36

894.n1.239,24

ACTIU CORRENT
E:xistencies
Deutors comercia Is i altres comptes a cobrar
Empreses del Grup, deutors
Deutors -.aris
Personal
Altres credits amb Administracions Públiques
Entitats Públiques
Deutors per subvencions Contracte Programa
A/tres deutes Entitats Públiques
lnversions financeres a curt termini
Altres actius financers

7

8

Periodificacions a curt termini
Efecüu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
Altres actius líquids equívalents

TOTALACTIU

Metro

1

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona. SA

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA
BalanS, de Situació a 31 de Desembre de 2016 i 2015
(Euros)

Any
2016

2015

167.322.397,12

194.931.011,83

8.10

125.121.014, 10
10.226.797,48
114.894.216,62
0,00

125.121.014, 10
10.226.797,48
114.894.216,62
0,00

8

-43.056.948,02
-43.056.948,02

-21.148.403,61
-21.148.403,61

15

85.258.331,04

90.958.401,34

8

581.688.202,30

592.810.723,09

581.688.202,30
447.464.548, 76
47.308.203,97
39.174.733,92
47.740.715,65

592.810.723,09
456.414.701,59
54.972.433,97
21.148.403,61
60.275.183,92

177.909.969,94

107.029.504,32

12

5.673.299,82

3.967.253,90

8

88.975.168,41
24.458.848, 07
7.846.052, 72
4.005.742,60
52.664.525,02

40.077.081,09
819.732,66
9.277.949,65
-355,67
29.979. 754,45

78.323.863,49
3.622.887,08
4.964.855,37
55. 747.623,97
7.463.185,49
6.525.311,58

59.939.660,21
11.900.036,39
185.059,87
33.835.419,34
7.989.260, 75
6.029.883,86

4.937.638,22

3.045.509, 12

Nota

Any

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
Fonspropis
Capital escripturat
Reserws
Resultats de l'exercici
Ajustaments per canvi de valor
Operacions de cobertura
· Subvencions, donacíons i llegats rebuts
PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de credit
Creditors per arrendament financer
Derivats financers
Altres passius financers
PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini
Deutes a curt termini
Deutes amb eiltitats de crédit
Credítors per arrendament financer
Derivats financers
Altres passius financers
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Prove'idors
Prove'idors, emprases del Grup í associades
Creditors varis
Personal, remuneracions pendents de pagament
Altres deutes amb Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

894.TT1 .239,24

Les notes 1 a 19 de la Memoria adjunta fonnen part del Bala

e 2016.
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FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA
COMPTE DE PERDUES I GUANYS

Transporta
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FERROCARRIL METROPOLffA DE BARCELONA, SA

Compte de Perdues i Guanys deis exercicis 2016 i 2015
(Euros)

Nota

Any
2016

Any
2015

254.493.380,83
22.069.574, 17
3.222. 709,07
211. 776.810,21

251.786.574, 17
15.875.061,52
3.311.243,00
164.268.254, 12

491.562.474,28

435.241.132,81

8.049.677,35
26.660.084.69
167.009.907,77
268.751,81

7.871.342,50
28.071. 782,99
161.580.853,60
127.307,25

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

11.1

TOTAL INGRESSOS
OESPESES D'EXPLOTACIÓ
Apro'llisionaments
Electricitat
Personal operatiu
Aportació al Sistema Complementan de Pensions
Sistema Complementan de Pensions Contingencia Jubilació
Sistema Complementari de Pensions Contingencia Rísc
Personal en procés de regulació
Serveis exteriors
Tributs
Variacions de pro"1sions
Deteriorament i resultats per vendes d'immobilitzat

11.2

º·ºº

º·ºº

268.751,81
439.833,83
240.529.335,25
165.598,83
1.944. 709,62
-206.061,38

127.307,25
187.921,75
189.423.655,26
183.424,02
-1.851.116,30
883.812,80

444.861.837,77

386.478.983,87

36.163.836,56
-5.823.358, 71

36.256.260,83
-5. 035.113,26

AMORTITZACIONS NETES

30.340.4TT,85

31.221.147,57

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

475.202.315,62

417.700.131,44

16.657.387,60
-297.228,94

16.013.985,95
1.527.058, 13

16.360.158,66

17.541.044,08

RESULTAT DE l'EXERCICI PROCEOENT D'OPERACIONS
CONTINUADES ABANS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

0,00

-42,71

lmpost sobre Societats

0,00

42,71

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACION
CONTINUADES (Després de l'lmpostsobre Societats)

0,00

0,00

º·ºº

0,00

TOTAL DESPESES ABANS D'AMORTJTZACIONS
Amortitzacions
Subvencions en capital imputades a pérdues i guanys

DESPESES FINANCERES
Despases financeres per sanejament CP
Despases financeres estructurals

11.3
11.5

11.4

TOTAL DESPESES FINANCERES

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS
INTERROMPUDES (Després de l'lmpostsobre Socletats)

o.ool

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

Les notes 1 a 19 de la Memoria adjunta formen part del Compte de Pérdues i Guanys a 31 de desembre
de 2016.
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FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Transports
Meb'opolitans
de Barcelona
Ferrocarril Melropolitá de Barcelona. SA

-

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIUONI NET CORRESPONENT ALS
EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2016 i 31-12-2015
(Euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT ALS
EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2016 i 31-12-2015
Any2016

Any2015

0,00

0,00

-22.032.428,58

3.186.529,24

386.314,81

0,00

-21.646.113,77

3.186.529,24

123.884,17

537.846,97

-6.086.385, 11

-5.255.142,33

-5.962.500,94

-4.717.295,36

Notes
A) Resultat del compte de perdues i guanys

lngressos i despeses im putades directament al patrímoni net

11. Per cobertores de fluxos d'efecliu

8
15.1 ·

111. Subvencions, donacions i llegats rebuts

Transferencies al compte de perdues í guanys

IX. Per cobertures de fluxos d'efectiu

8
15.1

X. Subvencions, donacions i llegats rebuts
C) Total transferencies al compte de perdues i guanys

-'D.

.614 71

-1.530.7661

8) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS
EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2016 i 31-12-2015
Oipital
Escripturat

SALDO INICIAL DE
L'EXERCICI 2015

10.226.797,48

l. Total ingressos i
despeses reconeguts

Reserves
f\bexigit

Resultats
d'exercicis
anteriors

114.894.216,62
0,00

SALDO FINAL DE

L'EXERCICI 2015

10.226.797,48

114.894.216,62

Resultatde
l'exercici

Ajustarrents
per canvis de
valor

Subvencions,
donacions i
lleoats rebuts

TOTAL

0,00 -24.872.779,82

96.213.543,67

196.461.777,95

3.724.376,21

•5.255.142,33

•1.530.766,12

0,00 -21.148.403,61

90.958.401,34

194.931.011,83

0,00 ·21.908.544,41

.s.700.070,30

-27.608.614,71

0,00 -43.056.948,02

85.258.331,04

167.322 .397,12

º·ºº

l. Total ingressos i
despeses reconeguts

SALDO FINAL DE
L'EXERCICI 2016

10.226.797,48

114.894.216,62

Les notes 1 a 19 de la Memoria adjunta fornen part de l'Estat de Canlñs en el Patrimoni Neta 31 de desembre de 2016.
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FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

/..

I• ,

f

e

Transports
Metropolitans

de Barcelona
Ferrocarril Metropolitá de Barcelona SA

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31-12-2016 i 31-12-2015
(Euros)

Notes

Any 2016

Any 2015

0,00

42,71

48.176.258,38

47.842.393,61

11.3

36.163.836,56
-292.080, 16

36.256.260,83
921.888,77

e) Vanació de pro1i1sions (+/-)

11.2

1.944. 709,62

-1.851.116,30

d) lmputació de subvancions (·)

11.5

-6.086.385, 11

-5.255.142,33

e) Resultats per baixes í vandes de l'immobilitzat (+/-)

11.2

86.018,81

9.429.49

ij Resultats per baixes í vendes d'ínstruments financers (+/-)

8.5

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS O'EXPLOTACIÓ

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortització de l'irnrnobilitzat (+)
b) Correccions valoratí\€S per deteriorament (+/-)

g) lngressos financers (-)

º·ºº

º·ºº

-1.512.276,22

-1.376.166,59

h) Despeses financeres (+)

11.4

17.823.571,06

19.214.526, 01

i) Diferencies de can1i1 (+/-)

11.4

48.863,82

-77.286,27

k) Altres ingressos í despeses (+/-)

0,00

3. Canvis en el capital circulant
a) Existencíes (+/-)

5.792.596, 77

46.013.191,73

-121.260,97

170.546,25

b) Deutors i altres comptes a cobrar(+/·)

8

-14.033.182,51

·22. 023. 944.41

e) Altres actíus corrents (+/-)

8

-172.884,55

·237.332,57

d) Credítors í altres comptes a pagar(+/-)

8

18.270.096, 17

-22.174.672,77

e) Altres passius corrents (+/-)

8

1.892.129, 10

-5.965.656,62

-42.300.47

4.217.868,39

-15.724.949,42

-17.733.552,22

ij Altres actius i passius no corrents (+/·)
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
a) Pagament d'interessos (-)

11.4

-17.157.535,62

-18. 763.058,36

b) Cobrament de dí1i1dends (+)

8.8

378.998,39

323.248,80

e) Cobrament d'interessos (+)

11.4
11.3

1.250.840,25
0,00

1.042.537,40
42,71

-197.252,44

-336.322, 77

38.243.905,73

-15.904.393,05

d} Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)

5. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPL

Metro
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Tran&pocts
Metropolitan$
de Barcelona

Ferrocarril Metro~litá ae 6arcetona, SA
-

FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, SA
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31-12 2016 i 31-12-2016
4

(Euros)
Notes

Any 2016

Any 2015

-40.796.323,97

-19.554.204,28

0,00

-160.000,00

6

-2.322.632,90

-1.695.890, 71

e) lmmobilitzat material

5

-34.180.137,90

-17."-06. 781,88

e) Altres actius financers
g) Altres actius

8

-229.091,47
-4.064.461, 70

-291.531,69

2.312.972,74

2.080.190, 15

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagaments per inversions (-)
a) Empreses del grup i associades

b) lmmobílitzat intangible

7. Cobraments per desinversions (+)

º·ºº

a) Empreses del grup i associades

0,00

0,00

b) lmmobilitzat intangible

0,00

25.335,75

e) lmmobilitzat material

5

e) Altres actius financers
8

g) Altres actius
8. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (6+7)

15

2.372,92

900,00

2.021.858,51

1.844.194,98

288.741,31

209.759.42

-38.483.351,23

-17.-474.014, 13

386.314,81

0,00

386.314,81

0,00

-4.801.050, 74

24.883.385,26

a) Emissió:

2.Deutes amb entitats de crédit (+)

8

15.000.000,00

40.300.000,00

4.Altres Deutes (+)

8

0,00

393.193,00

2.Deutes amb entitats de crédit (-)
3.Deutes amb empreses del Grup í associades (-)

8

-9.918.489,42
0,00

-11.309.807,74
0,00

4.Altres deutes (-}

8

-9.882.561,32

-4.500.000,00

12. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINAN~AMENT (9+10)

-4.414.735,93

24.883.385,26

EJ AUGMENT / DISMIN.NETA DE L'EFECTrU O EQUIV.(5,..8·-t-12)

-4.654.181,43

~.!195.021.92

Efectiu o eguivalents al principi de rexercici

35.085.808,49

43.580.830,41

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

30.431.627,06

35.085.808,49

b) Dévolució i amortització de:

L~s notes 1 a 19 de la Memólia adjunta formen part de l'Estat de Fluxos d'Efectiu a 31 de desembre de 2015.
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NOTA 1 - ACTIVITAT DE L'EMPRESA

1.1 - Constitució i inscripció
Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA (en endavant també Metro o la Societat) es va
constituir per temps indefinit segons consta en l'escriptura autoritzada pel que va ésser notari
d'aquesta ciutat Don

el dia 17 de desembre de 1920, amb el

nom de "Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A.", sofrint posteriorment diverses
modificacions recollides en les pertinents escriptures públiques, com la municipalització de
la Societat el 1959, la fusió per absorció de les Societats "Gran Metropolitano de
Barcelona, S.A." i "Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A.", mitjanc;ant l'augment del
capital social de la societat

absorbida,

Gran

Metropolitano

de

Barcelona,

S.A.,

posteriorment, el canvi a la denominació de "Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A.,
(S.P.M.)", el 1981 i, finalment, el canvi a la denominació actual de "Ferrocarril Metropolita
de Barcelona, SA", després de la seva metropolitanització a l'abril de· 1991. Figura
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 29.381, NIF A-08005795.
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
desembre, amb el qual s'aprova la refosa de la Llei de Societats Anoni

e
....,...__.�-

eral

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'explotació, d'organització, d'administració i en
definitiva de prestació deis servels urbans i �etropolitans relacionats amb el
transport col·lectiu per camí fix de rodament o per cable, especialment ferrocarril,

Metro
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funicular, tramvia, teleferíc o qualsevol altre mode de transport, tant de superficie
com subterrani o aeri i de llurs concessions; i proveir la seva prestació sota les
directrius i reglaments emanats de l'Area Metropolitana de Barcelona (AMB).
b) El disseny, la construcció, la gestió, l'explotació i l'administració de qualssevol

deis serveis que es crern, rescatin, incorporin o reverteixin, dins de la
competencia que l'AMB té atribu"ida, en materia de transport públic de persones o
objectes í sigui quin sigui el tipus de vehícle, el seu mitja de tracció o el seu
empla<;ament.
e) Les actívítats que li encomani l'AMB dintre deis anteriors enunciats.
d) Projectar, prestar, gestionar o realítzar, 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, sístemes de
telecomunicacions,

transferencia

de

tecnologia,

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 socíetats o entitats, tant nacionals com estrangeres.
e) La prestació de serveis i la realització d'activitats comercials complementaries i
relacionades amb el transport, per als seus clients o per a tercers, tot comprenent
la comunicació i formació, escrita i grafica, 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, inclós el transport de senyals o comunicacions, per cable o
altres mitjans.
f)

L'adquisició,

construcció,

reparació,

muntatge,

reforma,

conservació

manteniment de tota mena de béns immobles i d'edificis, materials, equipaments,
instal-lacions

electriques

de

telecomunicacíons,

estructures,

terrenys,

dependencies i tota classe de béns mobles necessaris o afectes a l'explotació de
serveis de transport i tant per l'explotació de tot el patrimoni c_..._,.,...,,,..
~~
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L'objecte social es pot realitzar perla Societat, directament o indirecta mitjarn;ant la titularitat
d'accions o participacions en societats amb objecte idéntic, analeg o semblant.

El 8 de novembre de 2012 el Consell d'Administracíó de Ferrocarril Metropolita de Barcelona,
SA va aprovar per unanimítat la proposta d'adequació deis Estatuts i es va acordar presentarla a la Junta General pera la seva aprovació. Els Estatuts es van adequar a la llei 31/2010 de
3 d'agost, perla 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 RD Llei 1/2010, de 2 de juliol.

El 18 de desembre de 2012 el Consell Metropolíta de l'AMB; constitun en Junta General de
Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA, va aprovar la modificació deis Estatuts i sotmetre el
text refós a informació pública pel termíni de 30 díes.

Passat el termini d'informacíó pública, sense haver rebut aHegacions, el 5 de febrer de 2013
la Junta General de Ferrocarril Metropolita 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 43053, foli 167, full B 21021 ,
inscripcíó 283.

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

La principal activitat de Ferrocarril Metropolita de Barcelona,
soterrani de viatgers a la ciutat de Barcelona i munícipis del seu entorn metropolíta,
complementant-se ambla xarxa d'autobusos existent de Transports de Barcelona, SA i ambla
resta d'empreses dé l'area.

La prestació del servei es realitza en l'ambit de l'AMB (Area Metropolitana de Barcelona), que
es va constituir el 21 de julio! de 2011 i assumeix les competencies per successió
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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
Generalítat de Catalunya.

Dins de l'ambit de competéncíes en el que Ferrocarril Metropolita 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 Diari Oficial de la
Generalitat del 25-02-1997, s'aprova la constitució del Consorci per a la coordínació del
sistema metropolita de transport públic de l'area de Barcelona. l'Autoritat del Transport
Metropolita es constitueix en data 19 de marr; 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 infraestructuras del transport públic,
la planificació del servei i l'elaboració i aprovació d'un marc tarifari comú i actuar com a rótula
financera del sistema de transport públic de la regíó metropolitana de Barcelona. entre altres.

L'oferta de Ferrocarril Metropolita de Barcelona. SA es presta dins de l'area territorial de
l'AMB, ambit en el que també hi actua FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya).
Aquesta oferta está formada, basicament, per 8 línies de Metro (s'inclou el Funicular integrat a
la línia 3) amb una longitud total (semisuma de recorreguts d'anada i tornada) a 31-12-2016 de
119 quilómetres (l'any 2016 s'ha canviat el criteri de mesura per adaptar-la als estandards
ínternacionals i només es té en compte la vía en servei comercial) í 156 estacions de les quals
108 eren senzilles, 18 dobles o d'enllaf i 4 de triple enllar;, la qual cosa permet el transbord
entre línies.

L'esmentada xarxa presta servei a una població de 2,5 milions d'habitants, a 11 municipis de
l'area metropolitana, enllagant la ciutat de Barcelona amb els municipis de L'Hospitalet de
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Cal esmentar que el 29 de juliol de 2008 el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya
va concedir a l'EMT (actualment AMB) l'explotació de la totalitat de fa línia 9/10 de metro. En
la sessió del 2 d'octubre de 2008, l'EMT (actualment AMB) acorda gestionar directament
aquest serveí per mitja de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA de conformitat amb l'article
255 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Régim Local de Catalunya. En data 13 de desembre de 2009 es va posar en
servei el primer tram en 5 estacions: Can Zam, Singuerlín, Església Major, Fondo i Can
Peixauet, totes dins el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. En data 18 d'abril de
2010 van entrar en funcionament les estacions de Gorg, La Salut, Llefia dins el terrne
municipal de Badalona (L-1 O) i Bon Pastor a Barcelona í també el tram de Can Peíxauet a Bon
Pastor. En data 26 de juny de 201 O es van posar en funcionament 2 estacions més, Onze de
Setembre i La Sagrera, pertanyents al terme municipal de Barcelona, i el 19 de setembre de
2011 es va posar en servei l'estació de Santa Rosa situada entre les de Fondo i Can Peixauet
al terrne municipal de Santa Coloma de Gramenet.

El 12 de febrer de 2016, es va inaugurar el tram L9 Sud, formal per 15 estacions i 19,6
quilometres de longitud. Aquest tram passa pels municipis de Barcelona, L'Hospitalet de
Llobregat i El Prat de Llobregat, ambles estacions de Zona Universitaria, Collblanc, Torrassa,
Can Tries/Gornal, Europa Fira, Fira, Pare Logístic, Mercabarna, Les Moreres, El Prat Estació,
Centric, Pare Nou, Mas Blau, Aeroport T2 í Aeroport T1. Amb aquest tram, el metro arriba fins
a l'aeroport i connecta zones industrials i d'important activitat económica i social de l'Area
Metropolitana de Barcelona. La posada en servei de la L9 Sud, comporta per primer cop, que
hi hagi una tarifa diferent en un sector de la xarxa de metro, que són les estacions Aeroport T1
i Aeroport T2 per als usuaris ocasionals.

esportiu, .d'Jnterés ciutada, etc., així com d'altres d'assessorament a
nacionals i estrangeres relacionades amb el transport públic.

D'acord ambla seva activitat, els elements de l'ímmobilitzat material i intangible de la Societat
no es mantenen amb la 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 col-lectivitat, ésa 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/733/201 O de 25 de
mar~ de 2010 perla qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques que operen
en determínades circumstancíes).

1.4 - tnformació sobre les empreses del Grup

La Societat esta integrada al Grup Consolídat Transports Metropolitans de Barcelona, amb
domicili al carrer 60, núm. 21-23, Sector A, Polígon Zona Franca, de la ciutat de Barcelona,
que diposita els seus Comptes Anuals Consolidats, pendents de formulació al Registre
Mercantil de Barcelona. La dominant última de la Societat és I'Area Metropolitana de
Barcelona (AMB), amb domicili al municipi de Barcelona.

Ferrocarril Metropolíta de Barcelona, SA forma part del Sector Públic Metropolita, ates que la
totalitat de les seves accíons són propietat de l'Area Metropolitana de Barcelona, en la qual
estan integrats els Ajuntaments de Badalona, Badia del Valles, Barbera del Valles, Barcelona,
Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Valles, Cervelló, Cerbera de Llobregat,
Cornella de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gava, L'Hospitalet de Llobregat, Molins de
Reí, Monteada i Reixac, Montgat, Palleja, La Palma de Cervelló, El Papíol, El Prat de
Llobregat, Ripollet, Sant Adría de Besos, Sant Andreu de la Barca, Sant Boí de Llobregat, Sant
Climent de Llobregat, Sant Cugat del Valles, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant
Just Desvern, Sant Viceny deis Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de
Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.
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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'estrategía de transport del Grup es vertebra sobre Ferrocarril Metropolita de

Barcelona, SA.
b) L'activitat de Transports de Barcelona, SA, que també forma part del Sector Públic

Metropolita (100% AMB) és complementaria a la de Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, SA.
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 conseqüencia 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.

NOTA ~~-BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES A

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 í ambles normes i principis establerts
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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 pérdues i guanys es presenta en un format adaptat a les
característiques que particularitzen la Societat.

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

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

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

La preparació deis Comptes Anuals requereix la realització 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 l'experiéncia historica i altres
factors, incloent les expectatíves de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord
a11b les circumstancies.

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millar 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

els
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•

Les hipótesis emprades en el calcul actuaria! deis compromisos per pensions (notes

4.12i14).
•

El calcul de les provisions (nota 4.10).

2.3- Comparabilitat de la informació

Els Comptes Anuals del present exercici han estat formulats utilitzant els mateixos criteris de
presentació i classificació de la informació que en l'exercici anterior, presentant-se el balan9
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 i guanys en un format d'acord amb les
característiques que particularitzen la Societat.

NOTA 3 - APLICACIÓ DE RESULTATS

En data 5 de Novembre de 2014 es va signar el Contracte Programa peral finan9ament del
transport regular de viatgers de TMB de Barcelona deis exercicis 2014-2017, entre l'Autoritat
del Transport Metropolita -ATM- (Consorci en el que estan integrades la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB) i 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
Admínistracions Consorciades el 6 de mar9 de 2014 i el Pla Marc aprovat pel Consell
Metropolita de l'ATM en la mateixa data, així comen el Pla quadriennal de finan9ament 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 del sanejament financer a subvencionar.
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En els Contractes Programa es recullen les subvencíons necessaries per cobrir totes les

necessitats a nivell 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'índica a la nota 7 d'Entitats Públiques s'ha comptabilitzat coma subvenció al servei
la diferencia entre els ingressos i despeses a l'objecte de cobrír el compte de pérdues i
guanys, per la qual cosa el resultat de l'exercíci 2016 és zero.

NOTA 4 - NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració deis
presents Comptes Anuals, han estat les següents:

4.1 - lmmobilitzat intangible

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

4.2 - lmmobilitzat material

valor practícades a !'empara de
74/1980, Llei 9/1983), i minorat per l'amortització acumulada i, si procedis, per les perdues
estimades 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'efectíu com
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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 éapitalització. Els
acomptes pagats a prove"idors a compte d'equipaments a incorporar als trens són classificats
coma immobilitzacions materials en curs.

Les inversions realitzades per a l'explotació i operació de material móbil disposat en cessió
per a la prestació del servei públic de transport coHectiu s'amortitzen amb aplicació deis
coeficients detallats en el quadre següent.

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.

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

Anys
- lnstal-lacions fixes

10-33

- Edificis i altres construccions

10-66

- Maquinaria i instaHacions

10-12,5
4

- Utillatge
- Elements de transport
Trens series noves
Flota auxiliar
- Mobiliari i estris

25
7

10

• Equips pera processos d'informació

4

- Recanvís pera l'immobilitzat

4

- lnstal ·lacions complexes especialitzades
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Las ínversions d'exercicis anteriors que havien estat objecte d'actualítzació han estat

amortitzades prenent els valors nets actualítzats í el nombre d'anys de vida útil restant en cada
cas.

4.3 - Arrendaments

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que de les condícions
deis mateixos es dedueíxi que es transfereixen a l'arrendatari substancíalment els riscos i
benefícis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es
classifiquen coma operatius.

Arrendaments financers

En les operacions d'arrendament financer en que la Societat actua cqm arrendataria, es
presenta el cost deis actius arrendats en el balani; de sítuació segons la naturalesa del bé
objecte del contracte i, simultaniament, un passiu pel mateix import. Aquest import és el menor
entre el valor raonable del bé arrendat i el valor actual a l'inici de l'arrendament de les
quantitats mínimes acordades, inclosa l'opció de compra, quan no existeixin dubtes del seu
exercici. No s'inclouen en el calcul les quotes de caracter contingent, el costos deis serveis í
els impostas repercutíbles a l'arrendadór. 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 com a despasa de l'exercici en que
s'incorren.

als

Arrendaments operátius

de
perdues i guanys en l'exercici que es meriten.
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Qualsevol cobrament o pagament que es pugui efectuar al contractar un arrendament
operatiu, es tracia 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 i la informació relativa a arrendaments operatius en les notes 11.6 i 11.7.

4.4 - lnstruments financers

a) Criteris emprats per a la qualificació

valoració de les diferents categories d'actius

financers i passius financers

De forma general, en el balan9 adjuntes 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

Actíus fínancers

•

Préstecs i partides a cobrar

Són aquells aétius 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 comercíals que es defineixen com aquells actius financers que, no sent
instruments de patrimoni ni derívats, no tenen origen comercial, els seus cobraments són
fixos o determinables i no cotitzen en un mercat actiu.
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Es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació murada incloses les
despeses de transacció que lí siguin directament imputables. Posteriorment es valoren pel
seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen al compte de perdues
guanys aplicant el métode del tipus d'interés efectiu.

Malgrat tot, aquells credits per operacions comercials amb venciment no superior a un any
i que no tínguin un tipus d'interés 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 comen la valoració posterior, quan
l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

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 pérdues 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,
correccions valoratives acumulades per deteriorament.

•

Actius financers mantinguts per negociar i altres actius financer

b

canvis al compte de perdues i guanys

Estan inclosos en aquesta categoria aquens· actius que s'adquireixen amb el propósit de
procedir a la seva venda en el curt termini o formen part d'una cartera instrumentada per
obtenir guanys a curt termini, així com els actius financers que designa la Socíetat en el
moment del seu reconeixement inicial en aquesta categoría per resultar en una informació
més rellevant. S'inclou en aquesta categoria la cartera de valors deis fons de Contracta
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Programa rebuts per a finan9ar 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 perdues i guanys.

•

Actius financers disponibles per a la venda

En aquesta categoría s'inclouen els valors representatíus de deute í instruments de
patrimoni que no es classifiq_uen 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 inicíal com en les valoracions posteriors, a valor raonable
registrant els canvis que es produeixin directament en el patrímoni 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, atés 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 partides a pagar

Són aquells débits i partides a pagar que té la Societat tant amb

l'trll'wnn.

comercial i que no són considerats instruments financers derivats.

Es registren inicialment pe! 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.
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Malgrat tot, aquells debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d'interés contractual, així com altres comptes a pagar no
comercials, els imports deis quals es preveu liquidar en el curt termini, es valoren a valor
nominal, tant en 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 categoria 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 diferéncie_
s 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 extíngit 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'insolvencia i de mora.

De forma similar, la baixa d'un passíu financer es reconeixera
extingít.

e)

nts

són objecte de capitalització com a majar cost de l'immobilitzat associat, són reconeguts al
compte de pérdues i guanys atenent a la seva meritació com a ingressos o despeses,
respectivament.
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d) Derivats financers i cobertures comptables

El derivats 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
sí el derivat s'ha designat com a ínstrument de cobertura o no i, en tot cas, del tipus de
cobertura. La Societat designa determinats derivats com:

•

Cobertures de valor raonable

Els canvis en el seu valor raonable es registren en el compte de pérdues i guanys, junt
amb qualsevol canví en el valor raonable de l'actiu o passiu cobert que sigui atribu'it al risc
cobert.

•

Coberfures 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 transitóriament en el patrimoni net. La
seva' imputació al compte de pérdues i guanys es realitza en els exercicis en els que
l'operació coberta prevista afecti al resultat. La pérdua o guany atribu"ible a la part no
efectiva es reconeix immediatament a pérdues i guanys.

El valor raonable deis diferents instruments financers derivats es calcula miijan9ant els
següents procediments:

•

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
e·sperats i es basa en les condicions del mercat, tant de comptat Gom de futurs, a la
data de tancament de l'exercici.

Metro
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4.5- Existencies

Les existéncies, q~e corresponen a materials per al consum i reposició, són valorades a preu
mitja ponderat d'adquisició corregidas per la corresponent provisió par deteriorament, si
s'escau.

En el decurs de l'exercici s'han dotat 113 milers d'euros de correccions per deteriorament,
restant un saldo a 31 de desembre de 2016 de 909 rnilers d'euros. A l'exercici 2015 es van
dotar 331 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 pérdues i guanys en
moneda estrangera que resulten de la liquidació d'aquestes transaccions i de la conversió als
tipus de canvi de . tancament deis actius i passius monetaris denominats en moneda
estrangera es reconeixen al compte de pérdues i guanys.

4.7 - lmpost sobre Beneficis

La Societat esta subjecta a l'lmpost sobre Beneficis amb bonificació del 99% sobre la quota
líquida positiva. La Societat segueix el criteri de no activar els credits fiscals derivats de les
bases imposables negatives i deis incentius pendents de deducció i de no aplicar diferencies
temporanies atesa la seva bonificació fiscal.

4.8 - lngressos i despeses

ingressos i despeses, pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre perla venda
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de béns i serveis en el curs ordinari de les activitats de la Societat, descomptant les
devolucíons, 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 economics 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

Tenen per objecte fer front a responsabilitats probables o certes, procedents de litigis en cursi
obligacions pendents, de quanties indeterminades. Les estimacions deis imports de les
provisions s'han fet consíderant les possibilitats de resolució de cadascun deis litigis.

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui legal o
implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessaria una sortida
de recursos per liquidar l'obligació i l'import es pot estimar de forma fiable.

Les provisions es valoren pel valor actual deis desemborsaments que s'espera seran
necessaris per liquidar l'obligació utilitzant un tipus abans d'impostos que reflecteixi les
avaluacions del mercat actual del valor temporal del diner i els riscos específics de l'obligació.
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
significatiu, no es descompten.

Quan s·espera que part del desemborsament
reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix
que sigui practicament segura la seva recepció.
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Perla seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides
com a conseqüencia 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 ambientes comptabilítzen, si escau, com a despeses de l'exercici en que
s'incorren. No obstant aixó, si suposen inversions com a conseqüéncía d'actuacions per
minimitzar !'impacte mediambiental i la protecció i 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 atés que no
existeíxen contingéncies relacionades ambla protecció del medí ambient.

4.11 - Compromisos per pensions

Els compromisos per pensions de la Societat així com els seus criteris de registre i valoracíó
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 com
les condicions per considerar-se no reintegrables, mentre que

ssius

•e•\..•
les

no

reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es
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reconeixen com a ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada
amb les despeses derivadas de la subvenció.

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

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

Les subvencions no reintegrables relacíonades amb l'adquisició d'ímmobilitzat material
s'imputen coma 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 balang.

D'altra banda, les subvencíons no reintegrables relacionades amb despeses específiques es
reconeixen al compte de perdues i guanys en el mateix exercici en qué es meriten les
corresponents despeses.

4.13 - Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

4.14- Entitats Públiques

lnclou els ímports a cobrar d'Entitats Públiques a curt i llarg termini, derivats deis diferents
compromisos ge finarn;ament assumits en el Contracte Programa 2014-2017 í 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).
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Es recullen també en aquest apartat altres deutes per subvencions especials i operacions
comercial s.

NOTA 5- IMMOBILITZAT MATERIAL

L'actiu immobilitzat no inclou el. valor de les infraestructures (ni de part de les
superestructures) deis trams de línia constru'its a partir de l'any 1967. Aquest diferent
tractament comptable és l'efecte de les successives normes que han modificat la distribució
de competéncies, titularitats i finan~ament entre els diversos Ens Públics relacionats amb el
servei, alhora que les acles de lliurament no defineixen amb claredat el títol juridic sota el qual
la Societat rep aquests actius. Així dones, només s'inclouen a l'immobilitzat les inversions
finanvades directament per la Societat, i resten excloses les finan~ades per l'Estat i la
Generalitat de Catalunya amb carrec als seus Pressupostos.

En conseqüéncia, l'amortització es limita exclusivament a les inversions que han estat
finan9ades per la Societat.

En tot cas, d'acord ambla normativa comptable d'aplicació, !'eventual incorporació al compte
de pérdues i guanys de les despeses pel seu ús suposaria alhora una major subvenció corrent
rebuda de les Administracions.

5.1 - Estat de moviments de l'immobilitzat material

Els

moviments

registrats

pels comptes,

en

d'immobilitzacions materials han estat els següents:
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5.2 - lnversions de l'any

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

Any 2016
Vies

12.839

Equips informatics

30

Remodelació d'estacions/xarxa

4.675
4.083

Remodelació trens serie 2000

2.796

Elements mobilitat passatge (ascensors/escales mee.)

2.447

Re~sió extraordinaria Funicular

2.215

Senyals, Enclavaments i Telecomandament

1.898

Sistemes de -...eu i dades

1.744

Sistemes seguretat i protecció contraincendis

1.364

Material de reserva de trens

987

Centre transformació

650

Millores trens

611

Subcentrals

607

Vehicles manteniment

515

Millares edificis

457

Pous \entilació i -.entilació estacions/tunels

424

Maquinaria i estris manteniment

373

Electrificació línies i enllumenat

325

Equíps de mesura i laboratori
Climatització

309
290

Megafonía e interfonia

235

Wifi estacions

207

Mobiliari oficínes

126

Varis

784

Total

40.9611
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Any 2015
Remodelació d'estacions/xarxa

3.792

Vies

3.727

Equips sistemes d'informació

2.836

Revisió extraordinaria Funicular

1.944

Senyals, Enclavaments i Telecomandament

1.905

Material de reserva de trens

1.125

Remodelació trens serie 2000

780

Elements mobilitat passatge (ascensors/escales mee.)

745

Sistemes seguretat i protecció contraincendis

720

lnstal·lació sistema WIFI 10 trens

718

Detector descarrilament 1O trens

694

Subcentrals

608

Portes frontals 4 trens

594

Sistema de validació i venda

534

Climatització

363

Mobiliari oficines

Sistemes de wu i dades

287
280
269
243

Maquinaria i estris manteniment

365

Centre transformacíó

180

Túnels i maquines de rentar
Millares edificis

Pous ventilació

137

Vehicles manteniment

133

Electrificació línies í enllumenat

125

Wifi estacions

91

Varis

916

Total

24.111

I

5.3 - Vida útil

L'amortització es calcula pel metode lineal d'acord ambla 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).

Metro
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5.4 - Béns totalment amortitzats

AJ tancament deis exercicis 2016 i 2015, els comptes d'immobilítzat inclouen béns totalment

amortitzats en ús, amb el següent detall en milers d'euros:

Any 2016

Any 2015

117.391

107.455

69.239

60.594

3.041

2.393

11.347

11.062

169.041

171.161

29.876

33.066

Total Resta d'immobilifzat material

282.544

278.276

Total

399.935

385~731

Construccions
Resta d'immobilitzat material:
- Maquinaría
- Mobiliari
- Equips pera processos d'informació
- Elements de transport

- Recanvis

I

5.5 - Subvencions en capital rebudes

Les subvencions rebudes relacionades amb l'immobilitzat material, així com l'import deis
actius relacionats, es mostren a continuació, en milers d'euros:
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Any 2016
Subvencions Cost deis actius
rebudes
relacionats

(Milers d'euros)

Valor net
comptable

2.807

2.807

o

Subv. lntegració tarifaría

733

733

o

Subv. Peatge L-2

162

207

o

7.373

7.373

o

Subv. 6 trens per com.ersió L-4 a L-2

36.365

36.365

14.381

Subv. AlP/ATO trens Can Cuias

12.403

12.403

5.936

Subv. 16 portes frontals trens L-9

6:350

6.350

4.571

350

367

27

43.674

43.674

41.114

386

386

362

110.603

110.665

66.3911

Subv. lnfraestr. Generalitat 2on Com.eni

Subv. lnfraestr. Generalitat 1er Con.eni

Subv. MOU lV
Subv. 6 trens S/9000
Subv. Wifi Ciutada
TOTAL

Any 2015
Subvencions Cost deis actius
rebudes
relacionats

(Milers d'euros)

Valor net
comptable

2.807

2.807

Subv. lntegracíó tarifaría

733

733

Subv. Peatge L-2

162

207

7.373

7.373

o
o
o
o

Subv. 6 trens per con.ersió L-4 a L-2

36.365

36.365

15.836

Subv. A1P/ATO trens Can Cuias

12.403

12.403

6.432

Subv. 16 portes frontals trens L-9

6.350

6.350

4.825

350

367

100

43.674

43.674

42.861

110.217

110.279

70.0541

Subv. lnfraestr. Generalitat 2on Com1eni

Subv. lnfraestr. Generalitat 1er Comeni

Subv. MOU lV
Subv. 6 trens S/9000
TOTAL
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5.6-Assegurances

És política de la Societat contractar totes les pólisses 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 regim de leasing financer

Fan referencia als següents contractes vigents, els imports deis quals estan expressats en
milers d'euros (nota 8.1.2), corresponents a les inversions totalment activades:

Any 2016
Data

Nº Elements

Cost

Amortització Valor Net

FRANFINANCE( Grup Societé Generale) 28-07-2010
(Leaseback trens}

12

67.137

63.581

3.556

BANESTO 28-07-2010
(Leaseback trens)

4

21.807

20.686

1.121

Crédit Agricole Leasing í Factoring 28-07-2010
(Leaseback trens)

4

26.436

23.563

2.873

Diversos 4-12-2001
(Leaseback trens)

2

12.214

7.596

4.618

BBVA 08-04-2009
(Leaseback treos}

3

21.794

1.278

20.516

CAIXABANK 08-04-2009
(Leaseback trens)

2

14.582

855

13.727

BANKINTER 23-06-2009
(Leaseback trens)

1

7.299

428

6.871

171 .269

117.987

Total

En data 18 d'abril de 2016 s'ha exercit l'opció de compra de les
corresponents al contracte signat el 20 de juliol de 2005 amb BBVA.
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En data 13 de desembre de 2016 s'ha exercit l'opció de compra d'un tren corresponent al
contracte signat en data 4 de desembre de 2001 amb Madrid Leasing.

Any 2015
Data

N° Elements

Cost

Amortització Valor Net

FRANFINANCE( Grup Societé Generale) 28-07-2010
(Leaseback trens)

12

67.137

62.129

5.008

BANESTO 28-07-2010
(Leaseback trens}

4

21.807

20.340

1.467

Crédit Agricole Leasing i Factoring 28-07-2010
(Leaseback trens)

4

26.436

22.361

4.075

Diversos 4-12-2001
(Leaseback trens)

3

18.378

10.680

7.698

BBVA 20-07-2005
{Escales mecaniques 011S)

28

4.113

3.638

475

BBVA 08-04-2009
(Leaseback trens)

3

21.794

406

21.388

CAIXABANK 08-04-2009
(Leaseback trens}

2

14.582

272

14.310

BANKINTER 23-06-2009
(Leaseback trens)

1

7.299

136

7.163

181.546

119.962

Total

61.5841

En l'exercici 2009 es van formalitzar 3 contractes d'arrendament financer peral finan9ament
de l'adquisició de 6 trens de la serie 9000, per a la línía 9. En data 15 de juliol de 2015 es va
produir l'activació d'aquests 6 trens.

29 escales

Metro
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5.8 - Baixes i deteriorament d'immobilitzat material

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

Any 2016

Valor
inventari

lmport

amortitzat

Baixes per gran revisió Funicular

1.813

1.742

o

Baixes material de pare

6.172

6.172

o

o

41

24
6

-17

268

225
26
268

o
o
o
o
o

149
11

149
11

o

59
22

59

21

21

o

o

8.813

8.725

2

-861

Baixa ascensors estacions
Baixa bombes pous esgotament

6

Baixa maquina netejadora

225

Baixa fotocopiadora

26

Baixa elements informatics
Baixa tenninals d'inspecció
Baixa furgoneta
Donació ordinadors
Venda cotxe
Venda Furgoneta
Total

Any 2015

Valor

Baíxa elements \,1es
Baixa 5 projectors

22

lmport
amortitzat

inventari

o
2

2

o

lngressos Resultat

31

31

8

4

o
o

28

28

o

5

5

Baixa cameres 'Agilancia

2

2

231

231

17
33

8

o
o
o
o

33

o

Baixa tom rodes

Venda carretó e
Total

Metro

o
4

o
o
o

o
-9

o
o

17
22

50
17

o
o

22

1

1

444

431

1

-12

50
Baixa aparell rai

-71

o
o
o
o
o
o
o

Baixa UPS

Baixa 4 columnas elevadores
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Als exercicis 2016 i 2015 es mantenen registrades les següents correccions de valoració per
deteriorament de l'immobilitzat material, en milers d'euros:

Any 2016

Any 2015

Deteriorament valor Maquinaria

530

Deteriorament'valor Elements de transport

100

684
238

Total

630

5.9 - Compromisos d'adquisició d'immobilitzat i fonts de finan~ament

A 31 de desembre de 2016 els compromisos d'adquisició d'immobilitzat de la Societat són de
50.067 milers d'euros (a 31 de desembre de 2015 eren de 35.526 milers d'euros). Aquestes
inversions es preveuen finan{:ar, en la seva major part, amb els recursos a rebre del Contracte
Programa 2014-2017.

NOTA 6-IMMOBILITZAT INTANGIBLE

6.1 - Estat de moviments de l'immobilitzat intangible

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

Metro
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Aplicacions Ce~ó Jocs
Altres
infonn atiques Florals immobilitzats Total

(Milers d'euros)

SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2015

27.492

225

1.696

o

25
62

o
o

SALDO FJNAL BRUT, EXERCICI 2015

29.225

225

75 29.5251

SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2016

29.225

225

75 29.525

2.322

o

{+) Adquisicions
(-)

Baixes

(+/-) Traspassos d'altres partides

(+) Adquisicíons

1

27.718

o 1.696

o

25

74

136

o

2.322

o

286

o

o

286

o

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016

31.833

225

AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EXERCICI 2015

23.008

150

1.913

o

o
o

2

o

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2015

24.919

150

12 2S.081I

AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EXERCICI 2016

24.919
1.809

150

12 25.081

o

15

1.824

-1

o

-1

o

o

o
o

26.727

150

5.106

1S

(-)

Baixes

(+/-) Traspassos d'altres partides

(+} Dotació a l'amortització de l'exercici
(+} Augments per adquisicions o traspassos
(-)

Disminuc. per sortides, baixes, reduce. o trasp.

(+) Ootació a l'amortitzacíó de l'exercici
(+)
(-}

Augments per adquisicions o traspassos
Disminuc. per sortides, baixes, reduce. o trasp.

SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016
V. NET COMPT., SALDO FINAL EXERCICI 2016

o

o

75 32.1331

o
12

23.158
1.925

o

o

o

2

o

27 26.9041

48

S.229I

En data 25 de julíol de 2014, es va signar un acta administrativa pera la cessió de mutu acord
de l'edifici Jocs Florals a l'Ajuntament de Barcelona, pel fet que aquesta finca esta inclosa en
el polígon d'actuacíó urbanística 1 de la modificació del Pla General Metropolita en l'ambit de
l'estació de Sants i entorns, que va generar un dret d'aprofitament urbanístic, amb un valor net
comptable a 31 de desembre de 2014 de 75 milers d'euros, reflectit al quadre anterior i que es
va traspassar des de l'epígraf d'lnversions lmmobiliaries.
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6.2 - 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

Any 2015

Aplicacions lnformatiques

22.749

20.135

Total

22.749

20.135!

6.3 - Baixes d'immobilitzat intangible

No hi ha baixes d'elements de l'immobilitzat intangible ni resultats derivats de l'alienacíó o
disposició per altres mitjans d'elements de l'immobilitzat intangible, al llarg de l'exercici 2016.

El resultat de l'exercici 2015 derivat de l'alienació o disposició per altres mitjans d'elements de
l'immobilitzat intangible, en milers d'euros, va ser el següent:

Any 2015

Valor
inventan

lmport
amortitzat

lngressos

Resultat

Venda plataforma e-Commerce

25

2

25

2

Total

25

2

25

21

Metro

39

Ferrocaníl Metropolitá ele Barcelona, SA

NOTA 7 - ENTITATS PÚBLIQUES

El marc financer en el qual es desenvolupa l'activitat de Ferrocarril Metropolita de Barcelona,
SA i Transports de Barcelona, SA es concreta en els Contractes Programa negociats entre les
diverses Administracions amb competencies 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 Admínistracions en forma de subvencions al serveí, 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 19901993, 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 marv de 2014 les Administracions Consorciades de l'ATM van signar el Pacte
Metropolita del Transport que té com a objectiu garantir el finangament del transport públic
gestionat per l'ATM i sanejar el deute acumulat pel sistema en els últims 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, mitjangant també un conjunt d'actuacions
que incidissin tant en la gestió económica, com en els serveis o el sistema tarifarí (pla
d'estímul de la demanda, mesures d'estalvi deis operadors, etc). En aquest sentit, el Consell
d'Administració de l'ATM va aprovar en la mateíxa data el Pla Marc del Programa de
Refinanc;ament i Sanejament Financer del deute 2014-2031, que va ser ratificat posteriorment
perles Administracions Consorciades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i
AMB) i va acordar que TMB (mitjanc;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.

el compromís de financ;ament del sistema de transport en el
les aportacions de les Ac;fministracions per al ·financ;amen
viatgers en l'ambit del sistema tarifari integrat de l'ATM.
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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
Finan<;ament 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 necessítats 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 í una liquidació quadriennal peral conjunt del període.
Posteriorment el Consell d'Administració de l'ATM ha anat prenent una serie d'acords que
afecten al volum de necessitats a subvencionar del Contracte Programa 2014-2017, que
s'expliquen a la nota 7.2.

A la present nota es fa una enumeració deis objectius que persegueixen els Contractes
Programa, i la descripció deis principals aspectes económics que es recullen en el Contracte
Programa 2014-2017 í el compromís d'atendre el servei del deute derivat del Contracte de
Refinan9ament i Sanejament Fínancer 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

Metro
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b)Definir un marc estable de gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, que
esdevé l'ínstrument per refinanyar-lo, i garantir la capacitat financera de TMB per fer front
a totes les oblígacions derivades d'aquest endeutament.
e)Garantir un servei de transport públíc com a mitja per atendre les necessitats de
mobilitat i millorar el seu nivel! d'eficiencia.

7.2-Contracte Programa 2014-2017

B Contracte 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 continuacíó:

CONTRACTE PROGRAMA 2014-2017

TOTAL

(lllilers d'euros)

2014

2015

2016

2017

Resultat de l'exercicí {abans de subvencions ATM
Pla marc i interessos de l'operació d'endeutament)

334.063

313.724

313.472

316.565

t .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

335.815

320.897

315.339

321 .631

n

Resta de conceptes
Subvencions ATM al servei

Aportació diferida ATM (2017-2022)
Total subvencíó corrent ATM

1.293.6821

{") lnclou 52.901 milers d'euros en concepte de canon L9/L 1Opera cada exercici .

Addicionalment, l'ATM va reconeixer com a necessitats de l'any 2014 les majors despeses
financeres derivades de l'operació de refinan(:ament i sanejament financer deis sistema, no
incloses al servei del deute previst, per un import de
d'obertura).
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els títols que es fixen en funció del seu preu (la T-Trimestre pera persones en atur i la T?0/90
per a famílies nombrases i monoparentals). Aquestes dues actuacions suposaven un
menyscapte de 18.120 milers d'euros per la 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 frontales necessitats derivades de l'increment d'oferta d'autobús.
En data 30 de setembre de 2015 s'ha avaluat !'impacte d'aquestes necessitats pera l'exercici
2015 en 5.786 milers d'euros. Per aquest motiu, el Consell d'Administració de l'ATM de 23 de
desembre de 2015 va aprovar la modificació de les necessitats de TMB per a l'exercici 2015,
minorant el seu pressupost en 1.324 milers d'euros. El cost d'aquesta actuació és assumit
íntegrament per l'administració que ha instat aquesta actuació, que en aquest cas és
l'Ajuntament de Barcelona, tal i com preveu el Contracte Programa ATM-TMB 2014-2017 i el
Pla Quadriennal 2014,-2017 i el compromis de finan9ament del sistema de transport en el
període 2014-2031 entre les Adminístracions Consorciades i l'ATM.

El Consell d'Administració de l'ATM del día 23 de desembre de 2015 va aprovar la congelació
de tarifes corresponents a l'any 2016, així com l'ajust del preu de la 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 prorroga del
pressupost de 2015 i va autoritzar la modificació del pressupost prorrogat per tal d'incorporar
les aportacions de les Administracíons derivades de la implantació de la política tarifaría de
l'any 2016, valorada en un import de 12.306 milers d'euros, que es finani;ara a través d'unes
majors aportacions de l'ATM per import de 4.663 milers d'euros i la resta mitjan9ant el fans de
reserva del Contracta Programa 2014-2017.

servei
Pla inclou tornar a
012.
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El Consell d'Administració de l'ATM de sessió 6 de juliol de 2016 va aprovar formalment el
servei d'autobusos de barri en festíus a partir del 18 de setembre de 2016, així com !'informe
económic de les necessitats de finan9ament generades i de !'impacte anual d'aquesta mesura
que anira a carrec de l'administració sol-licitant, és a dir, l'Ajuntament de Barcelona. Aquest
irforme preveu un impacte económic 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
Refinan9ament del deute aprovat per l'ATM el 6 de mar9 de 2014 i que va generar els
conseqüents Plans Quadriennals 2014-2017 i la signatura del Contracte-Programa 2014-2017.

L'impacte deis acords presos pel Consell d'Administracíó de l'ATM, anteriorment comentats,
han afectat al volum de necessitats a subvencionar del període.

En conseqüencia, el Consell d'Administració de l'ATM ha anal modificant el Pla Quadriennal
2014-2017 i el compromís de finarn;ament 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 Finan~ament
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 milers d'euros corresponents a aportacions
meritades de les Administracions Consorciades pendents de consignació.

D aquesta quantitat, 315.903 mílers d'euros es retornaran mitjan9ant el Contracte de
Refinanyament i Sanejament Financer del Sistema de Transport 2014-2031 que es descriu

aportacions diferides de les Adminístracions.
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En data 6 de novembre de 2014 es va formalitzar el Contracte de Refinanc;ament 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 fíns al 20 de desembre de 2031. Cal assenyalar que Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, SA va actuar com a instrument del sistema de transport de la Regíó Metropolitana
de Barcelona.

L'ATM es compromet a abonar a Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA una subvenció
finalista en tot el període 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 finanvament, incloent amortitzacions del capital
principal, interessos i qualsevol altra despesa financera que es deriví d'aquesta operació.

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

Venciments
(Milers d'euros)
Seniei del deute 2014-2031

2014

2015

2.586

23.419 (*)

2016

2017

Resta

26. 713

45.1.52

675.643

(·) Dins les aportacions segons Finangament CP 2014-2017 s'ha descomptat un im port de 7 .756 i
8.856 milers d'euros en concepte de dewlució de seMi del deute de l'any 2015 i 20 i\lTI
11
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15.039 milers d'euros, 16.082 mílers 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 lá seva distribució
entre Societats es detalla a continuació:

Any 2016 (real)
SUBVENCIONS
(Milers d'euros)

METRO

Necessitats compte de perdues i guanys (1)

43.121

Necessitats compte de pérdues i guanys per canon L9/L10 (2)

93.628

Necessitats compte de pérdues i guanys per rénting trens

75.028

Amortització leasing 6 trens s/9000
Pla millora de bus i metro (3)
Sistema complementan de Pensions (4}

Total sense necessitats addiciona Is ca nons L9/L10

TOTAL

TB

145.171

188.292

o
o

75.028

1.867

o

1.867

12.648

14.237

26.885

427

137

564

226.719

159.545

386.2641

93.628

(') No inclou el renting de trens ni els canon de L9/L 10, a excepció aquest últim del que es finan~ vía ingressos
tarifaris assocíats a la connexió amb l'aeroportde Barcelona.
(2) L'impor total del canon ferroviari pagat per Ferrocarril Metropolita de Barcelona. SA ha estat de 98.302 milers
d'euros. deis quals 4.674 mílers d'euros han estat coberts amb part deis nous ingressos tarifaris associats a la
connexió amb l'aeroportde Barcelona. amb motiu de !'entrada en funcionamentd'un nou tram de la lfnía 9 del metro
des de Zona Universitaria fins a l'aeroportde Barcelona-El Prat (L9 Sud).
(3) Correspon a inversions executades a l'exercici 2016 pera la millora de l'estat deis actius de Transports de
Barcelona. SAi Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA. sense allre finan~ment finalista. Es registren com a deute
transformable en subvencions fins a l'aprovacíó de la liquidació de l'exercíci 2016 per part de la Comissíó de
Seguimentdel CP 2014-2017.
(.c.) Correspon a l'aportació deis interessos corresponents al retarden la liquidació del deute per aquestconcepte
e""ectuada el 2015 (pendent de m aterialitzacio }.
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Any 2015 (real)

SUBVENCIONS

METRO

TB

TOTAL

(Milers d'euros)
Necessitats compte de perdues i guanys (1)

33.775

158.998

192.773

Necessitats compte de pérdues i guanys per canon L9/L10 (2)

52.901

Necessitats compte de pérdues i guanys per renting trens

74.646

o
o

74.646

Amortització leasing 6 trens s/9000 (3)

2.697

o

2.697

Sistema Complementarí de Pensions

4.064

1.301

5.365

168.083

160.299

328.3821

2.946

o

171.029

-160.299

Total sense necessitats addicionals canons L9/L10
Necessitats addicíonals compte de perdues i guanys per canon
L9/L 10 sense recarrec (2)

Total
(1) No inclou el rénting de trens ni els canon de L9/L10.

52.901

2.946

331 .3281

(2) A les necessitats inicials s'han d'afegir unes necessitats addicionals per import de 2.946 milers d'euros. Les
necessitats que en concepte de canon L9/L 10 superin la xifra de l'any 2013 (52.901 milers d'euros). han de
comportar una m ajor aportació de l'ATM procedent de la Generalitat de Catalunya, d'acord am b el CP 2014-2017 i el
Pla 11/iarc de Finani;ament i Sanejam ent det Deute 2014-2031. L'ATM ha reconegut aques t importa favor de TMB en
l'exercici 2016,

(3) lnclou els interessos intercalaris fins a la seva activació per 888 milers d'euros.

Any 2014 (real)
SUBVENCIONS

METRO

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 perdues í guanys per renting trens
Amortització leasing 6 trens s/9000
Comissió obertura crédit refinan9ament

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

Total

45.299

157.993

203.292

52.901
76.075
1.752
3.291

o

52.901

o
o
o

76.075
1.752

179.318

157.993

337.3111

1.652

o

1.652

180.970

157.993

338.963!

(1) No inclou el renting de trens ni els canon de L9/L 10.
(2) A les necessitats inicials s'han d'afegir unes necessítats addicion
necessitats que en concepte de cánon L9/L 10 superin la xifra d
comportar una major aportació de l'ATM procedent de la Generalitat
Pla Marc de Finan9ament i Sanejament del Deute 2014-2031 .
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D'acord amb el Contracte Programa 2014-2017 i el pressupost definitiu de l',t\TM per als anys
2016, 2015 i 2014, aquestes necessitats tenen el següent finan9ament:

Any 2016 (real)
(Milers d'euros)

METRO

TB

TOTAL

Total 2016

226.719

159.545

386.264

Total necessitats

226.719

159.545

38S-.264l

Cobraments pre"1stos (AlM) 2016
Contracate de Refinanc;,:ament í Sanejament

382.848
3.416

Total aportacions

386.2641

Any 2015 (real)
(Milers d'euros)
METRO

TB

TOTAL

Total 2015

171.029

160.299

331.328

Total necessitats

171.029

160.299

331.3281

Cobraments pre\1stos (AlM) 2015
Contracte de Refinan,;ament i Sanejament

312.557
18.771

Total aportacions

331.3281

Any 2014 (real}
(Milers d'euros)

METRO

TOTAL

Total 2014

180.970

157.993

338.963

Total necessitats

180.970

157.993

338.9631

Cobraments pre'Ástos (ATM) 2014

240.611

Contracte de Refinanc;,:ament i Sanejament

98.352

Total a ortacions
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La diferencia entre les aportacíons previstes en el CP 2014-2017

les aportacions

necessaries pera cobrir les necessitats, es la següent:

An 2.016
Finan~ament
CP 2014-2017

Necessitats
reals

Diferencia

(Milers d'euros)
Aportacions a realitzar per l'ATM (1) (2)
Aportacions ,.;a Contracte de Refinanfament i Sanejament
Fons de Reserva CP 2014-2017

382.848
15.000
7.642

405.490

Total (3)

o

382.848
3.416

11.584

o

7.642

386.264

19.2261

(1) El finanQament previst CP inclou l'import addicional necessari peral canon de L9/L 10. L'Ordre TES/351/2016,
de 28 de desembre, va establir l'import del canon a pagar a l'exercici 2016 (98.420 milers d'euros). deis quals
4.674 milers d'euros s'han finanQat amb els ingressos tarifaris de la conne>iió amb l'aeroport (recarrec) i 118
m ilers d"euros han estat pagats directament per l'ATM.

(2) lnclouen 41.975 milers d'euros d'aportació addicional per canon L9/L1Orespecte als 40.727 milers d'euros de
necessitats addicionals.
(3) La líquidació provisional de l'exercici 2016 resta pendentde la Comissió de Seguimentdel Contracte Programa
A~TMB. i posterior aprovació del Consell d'Adm inistració de l'AlM

An 2015
Finan~ment
CP 2014-2017

Necessitats
reals

Diferencia

(Milers d'euros)
Aportacions a realitzar per l'ATM
Aportacions \iia Contracte de Refinanyament i Sanejament
Total sense necessitats addicionals canons L9/L10
Necessitats addicíonals compte de perdues i guanys per
canon L9/L10 (1)
Total

312.557

312.557

o

40.300

15.825

24.475

352.857

328.382

o

2.946

-2.946

352.857

3~1.328

21.5291

24.4751

(1) El financament previst CP no inclou l'import addicional necessari per al canon de L9/L10. L'Ordre
TES/376/2015, de 22 de desembre, va establir l'import del canon a pagar a l'exercici 2015 (55.848 milers d'euros).
Les aportacions reconegudes per l'ATM a l'exercici 2016 iné:louen add icionalm ent, el d efecte de canon L9/L1Ode
l'exercici 2015 per importde 2.946 milers d'euros .
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An 2014
Finan~ament
CP 2014-2017

Necessitats
reals

Diferencia

(Milers d'euros)

o

Aportacions ATM

240.611

240.611

Contracte de Refinan~ament i Sanejament

101.081

96.700

4.381

Total sense necessitats addicionals canons L9/L10

341.692

337.311

4.3811

o

1.652

-1.652

341.692

338.963

2.7291

Necessitats addicionals compte de perdues i guanys per
canon L9/L10 (*)
Total

n

El finan~ament previst CP no va incloure l'import addicional necessari per al cánon de L9/L 10. L'Ordre
TES/376/2015, de 18 de desembre, va establir l'ímportdel canon a pagar a l'exercici 2014.

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

Fons de Reserva Contracte Programa 2014-2107
(Milers 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 Seguiment del Contracte Programa ATM-TMB 2014-2017,
en la seva reunió d'11 d'abríl de 2016 va acordar l'actualització del compte reserva a TMB per
aplicar a la resta deis exercicis
provisionals deis exercicis 2014 i 2015 de 2.729 milers d'eur
respectivament. En aquest sentit el Consell d'Administració de
2016 va aprovar aplicar 7.642 milers d'euros del Fans de Rese
l'any 2016, atés que el mateíx Consell d'Administració de l'AT
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va aprovar que les necessitats de l'any 2016 es finan9arien parcialment amb romanents de
l'any 2015.

Les aportacions reconegudes per l'ATM a l'exercici 2016 inclouen addicíonalment el
finan9ament del bus de barri 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:

Metro
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Any 2016
(Milers d'euros}

TB

METRO

TOTAL

PENSIONS

Pensíons 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

Total ~ensions

o

SANEJAMENT DEUTE CP 2009-2013

º'

315.516

18.835

o
o

334.351

o

334.3511

Any 2009

15.039

o

15.039

Any 2010

16.082

o

16.082

Any 2011

12.554

o

12.554

Cobraments any 2011-2013

-4.412

o

-4.412

Cobraments any 2014
Cobraments any 2015

-1.752
-2.697

o

-1.752
-2.697

Cobraments any 2016

-1.867

A TM Contracte de Refinan9ament i Sanejament Fínancer
ATM Aportació diferida 2017-2022

Total sanejament deute CP 2009-2013 {1)

315.516

18.835

INVERSIÓ TRENS L9 CP 2009-2010 i ANY 2011

Total inversió trens L9 CP 2009-2010 i any 2011

32.947

o
o
o

-1.867

32.9471

RESTAATM

Subvenció corrent any 2014 (sense renting)

99.853

157.993

257.846

Sub\1:lnció corrent any 2015 (sense renting)

89.622

158.998

248.620

Subvenció corrent any 2016 (sense renting)

136.749 .

145.171

281.920

Subvencíó per comissió obertura

3.290

o

3.290

Subv.Pla de millores bus i metro

12.648

14.237

26.885

Cobraments any 2014

-4.298

-149.937

-154.235

Cobraments any 2015

~3.168

-138.340

-201.508

Cobraments any 2016

-129.170

-163.009

-292.179

145.526

25.113

Total resta ATM

170.6391

Total a cobrar per TMB
512.824
25. 113
537.9371
(1) lmport ajustat ambles necessitats reals de f'any2013 segons la liquidació de la Comissió de Seguiment
del CP2013.

Les subvencions corrents inclouen els interessos del sanejament
3,68%.
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El total pendent de cobrament "Resta ATM" per 170.639 milers d'euros inclou els següents
concepte~r

Any 2016
(Milers d'euros)

TB

METRO

AlM Contracte de Refinarn;ament i Sanejament Financer
(Sanejament deute 2014, 2015 i 2016)
A1M cobraments pendents 2016
Total Resta ATM

123.720

o

123.720

21.806

25.113

46.919

145.526

25.113

170.639!

TB

METRO

Any 2015

TOTAL

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

o

315.516

18.835

o

18.835

334.351

o

334.3511

Any 2009 .•

15.039

o

15.039

·Any 2010_;, ;·

16.082

o

16.082

Any 2011

12.554

12.554

Total ~ensions
SANEJAMENT DEUTE CP 2009-2013
A TM Coritracte de Refinanr,;:ament i Sanejament Financer
1;.

A TM} A.~ rtació diferida 2017-2022

Total sanejament deute CP 2009-2013 (1)
INVERSIÓ TRENS L9 CP 2009-2010 i ANY 2011

..:¡,

Cobraments any 2011-2013

-4.412

o
o

Cobraments any 2014

-1.752

o

-1.752

Cobraments any 2015

-2.697

o

-2.697

34.814

o

34.814

Sub1.enció corrent any 2014 (sense r

99.853

157.993

257.846

Sub1.enció corrent any 2015 (sense rén

89.622

158.998

248.620

>

Total inversió trens L9 CP 2009-2010 i

-4.412

RESTAATM

Sub1ienci6 per comissió obertura

3.290

o

3.290

Cobraments any 2014

-4.298

-149.937

-154.235

Cobraments any 2015

-63.168

-138.340

-201.508

Total resta ATM

125.299

28.714

154.013!

Total a cobrar ~er TMB

494.464

28.714

523.1781

(1) lmportajustatamb les necessitats reals de l'any2013 segons la liquidació de la Comissió de Seguiment
del CP2013.
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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
conceptes:

Any 2015
(Milers d•euros)

TB

METRO

A1M Contracte de Refinanr;ament i Sanejament Fínancer
(Sanejament deute 2014 i 2015)
A1M cobraments pendents 2015

Total Resta ATM

TOTAL

117.123

o

117.123

8.176

28.714

36.890

125.299

28.714

154.0131

7.4- Classificació del deute per períodes

Els saldos comptables de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i Transports de Barcelona,

Any 2016
(Milers d'euros)

ADMINISTRACIONS PER CP
Pensions
ATM Contracte de Refinancament i Sanejament
(Sanejament deule 2009-2013)
ATMPi'ortació diferida 2017-2022
ATM Contracte de Refinancament i Sanejament
(Sanejament deute 2014-2016)
ATMCobraments pendents 2016
lnwrsió trens L9 2009-2011

Total a cobrar perTMB
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Curt Termini
METRO TB
Subtotal

o

TOTAL

o
o
o

23.600

291.916

3.139

15.696

o

119.975

25.551 25.113
1.927
o

50.664
1.927

o

o
o
o
o
o

31.020

79.330

458.607

o

o

23.600
3.139

o

l s.u11

25.113

Metro

o

o

o

291.916

315.516

15.696

18.835

119.975

119.975

o

o

31.020

50.664
32.947

o

458.607

537.937'1

- T~~-
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Any 2015
(Milers d'euros)

Curt Termini
METRO

ADMINISlRACIONS PER CP
Pensions
ATMContracte de Refinancament i Sanejament
(Sanejament deute 2009-201~}
ATMAportació diferida 2017-2022
ATM Contracte de Refinancament i Sanejament
(Sanejamentdeute 2014 i 2015)
ATMCobraments pendents 2015
lnversió trens L9 2009-2011
Total a cobrar per TMB

Llarg Termini

Subtotal

1B

METRO

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

Subtotal

1B

TOTAL

o

o

315.516

o
o

315.516

315.516

o

18.835

o

18.835

18.835

o

o

117.123

o

117.123

117.123

8.176 28.714

36.890

o

36.890

o

1.867

32.947

o
o

o

1.867

32.947

34.814

l10.043

28.714

38.757

484.421

o

48 .421

523.1781

7.5 - Altres deutes

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

El deute deis exercícis 2016 i 2015 d'ambdues . Entitats amb Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, SA és el següent, en milers d'euros:

Any 2016
(Milers d'euros)
Sub-.encions especials
Tarifació Social 2012
Comptes de trafic
Cambra de Compensació M-Card

Ajuntament

AMB

Total

o

2.000

2.000

212

o

212

2

o
o

2

-16

2.000

2.1981

-16

lmpost sobre béns immobles
Total

Metro
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Any 2015
(Milers d'euros)

Ajuntament

AMB

Total

o

2.000

2.000

174

o

174

2

o

2

lmpost sobre béns immobles

-16

o

-16

Total

160

2.000

2.1601

Subvencions especials
Tarifació Social 2012
Comptes de trafic
Cambra de Compensació M-Card

El deute de l'AMB per tarifació social a 31 de desembre de 2016, per import de 2.000 mílers
d'euros ésa curt terminí (2.000 milers d'euros a curt termini a 31 de desembre de 2015).

a) 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 finanyament 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 pera l'any 2012 un import de 2.770 milers d'euros, restant
un import pendent de liquidar de 5.000 milers d'euros.

b) En data 7 d'abril de 2015 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
finani;;ament de tarifació social per l'any 2015 per un import de 7. 770 milers d'euros, que
s'ha cobrat en la seva totalitat.
e) 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 finan9ament de tarifacíó social per l'any 2016 per un ímport de 7.770 milers
d'euros, que s'ha cobrat en la seva totalitat.
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7.6 - Cobraments de Subvencions amb posterioritat al tancament de l'exercici
S'han rebut els següents imports, en milers d'euros, peral conjunt de les dues Societats:

DATA VALOR

ADMINISTRACIÓ

CONCEPTE

TOTAL

30/01/2017

Administracions per CP

Sub\enció 2016

26.708

31/01/2017

Administracions per CP

Sub\encíó 2017

7.525

27/02/2017

Administracions per CP

Sub\enció 2015

2.947

27/02/2017

Administracions per CP

Sub\enció 2016

32.810

27/02/2017

Administracions per CP

Sub'l.enció 2017

1.229

01/03/2017

Admin\stracions per CP

Sub\enció 2017

3.763

74.9821

Total

NOTA 8 - INSTRUMENTS FINANCERS

8.1 - Categories d'actius financers i passius financers

El valor en !libres de cadascuna de les categories d'actius financers i passius financers, deis
exercicis 2016 i 2015, es mostra als quadres que s'acompanyen a continuació:

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

Metro
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Any 2016
(Milers d'euros)

Categories

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
lnstruments
Valors
de
representatius
de deutes
Patrimoni

Actius a valor raonable amb can'iis en
pérdues i guanys
Préstecs i partides a cobrar

Total

31.585

31.585

461.059

461.059

Actius disponibles pera la \ienda:
- Valorats a valor raonable
- Valorats a cost

3.205

1

Total

3.205

1

Any 2015
(Milers d'euros)

ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

Categories

o

lnstruments
Valors
de
representatius
Patrimoni
de deutes

Actius a valor raonable amb cam.1s en
perdues i guanys
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles pera la \ienda:
- Valorats a valor raonable
- Valorats a cost

3.205

1

Total

3.205

1

Any 2016
(Milers d·euros)

Categories

3.206

492.644

Credíts,
derivatsi
altres

495.ssol

Total

26.914

26.914

487.048

487.048

o
3.206

5 13.962

517A 1681

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI
lnstruments
Valors
de
representa ti us
Patrimoni
de deutes

Préstecs i partides a cobrar

o

Total
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Credits,
derivats i
altres
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o
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derivatsi
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Total

64.045

64.045

64.045

64.0451
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Any 2015
(Milers d'euros)

Categories

ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

lnstruments
Valors
representatius
de
Patrimoni
de deutes

Préstecs i partides a cobrar
Total

o

o

Credits,
derivats i
altres

Total

17.678

17.678

17.678

17.678!

a) lnstruments de patrimoni

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

Any 2016

Data de
constitució

Participació Metro
%
lmport

Capital
Social

Ensitrans AEJE

01-08-91

44

4

10,00

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

24-12-93

1.532

60

3,92

Fundació Motivació Recursos Humans

24-07-97

78

3

3,85

Tram'llia Metropolita. SA

03-03-04

21.061

2.625

2,50

Tram..,;a Metropolita del Besos, SA

02-0H)3

20.520

513

2,50

3.205

TOTAL

Any 2015

Data de
constitució

Capital
Social

Participació Metro
%
lmport

Ensitrans AEIE

01-08-91

44

4

10,00

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

24-12-93

1.532

60

3,92

78

3

3,85

Tram~a Metropolita, SA

21.061

2.625

2,50

Tram..,;a Metropolita del Besos, SA

20.520

513

2,50

Fundació Motivació Recursos Humans

TOTAL

3.205
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•

Ensitrans, Agrupació Europea d'lnterés Económic es va crear 1'1 d'agost de
1991. Esta formada per les empreses Metropolitano d~ 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 prestació de serveis d'estudi,
consultoría, projectes, assistencia técnica, etc., als sistemes de transport.

•

Barcelona Regional, Agencia Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic
d'lnfraestructures, SA té com objecte social la realítzació 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 sistemas urbans.

•

Fundació per a la Motivació deis Recursos Humans té com a objectiu donar
serveí per a afavorir la motivació laboral i fomentar la investigació sobre les
técniques modernas en aquest éamp.

•

Tramvia Met_ropolita, SA tenia com a objectiu l'explotació del Trambaix i, en
compliment de les condicions de la seva adjudicació, es va efectuar una donació

a Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA de 60.000 accions amb valor nominal
de 43, 74 euros/acció. Els fons propis d'aquesta societat a 31 de desembre de

2015 eren de 48.025 milers d'euros i el seu patrimoni net 40.429 milers d'euros.
En data 13 de setembre de 201 O es va produir la fusió entre les societats
Operadora del Tramvia Metropolita, SA i Tramvia Metropolita SA, passant a ser
la participació de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA del 2,5% del capital
social amb 32.105 accions de 16,40 euros de valor nominal cadascuna. En data
30 de mar9 de 2016 Ferrocarril Metropolita de Barcelona ha cobrat 150 milers
d'euros en concepte de dividends amb carrec al resultat de l'exercici 2015. Així
mateix, en data 29 de juny de 2016 Ferrocarril Metropolíta de Barcelona, SA ha
cobrat 56 milers d'euros pel mateix concepta que !'anterior. En data 27 de mar9
de 2015 Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA va cobrar 150 milers d'euros en

de dividend de l'any 2014.
•

Tramvia Metropolíta del Besos, SA té com a objecti
cobreix el recorregut Sant Martí - Besos í en compl
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seva adjudicació en dates 2 i 8 de setembre de 2009 es van efectuar dues
donacions a Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA de 30.000 accions amb
valor nominal de 17,10 euros per acció. En data 30 de mar9 de 2016 Ferrocarril
Metropolita de Barcelona ha cobrat 163 milers d'euros en concepte de dividend
de l'any 2015. Així mateix, en data 29 de juny de 2016 Ferrocarril Metropolita de
Barcelona ha cobrat 1O milers d'euros en concepte de dividend a compte de

I'exercici 2015. En data 27 de marc; i 23 de juny de 2015 Ferrocarril Metropolita
de Barcelona, SA va cobrar 163 i 7 milers d'euros, totalitzant 170 milers d'euros,
en concepte de dividend de l'any 2014. Els fons propis d'aquesta societat a 31 de
desembre de 2015 eren de 35.454 milers d'euros í el seu patrimoni net de 29.038
milers d'euros.

b) Altres actius financers a llarg tennini

L'epígr.af d'altres actius financers a llarg tennini del balan~ de situació adjunt inclou els
següents conceptes:

(Milers d'euros)

Préstecs al personal
Materialítzació de pro-..ñsions
Fiances i dipósits
lmposicions a llarg termíni

[

Total

Saldo

Saldo

31-12-2016

31-12-2015

2.441

2.596

15.462

14.815

10

31

16.124

12.099

34.037

29~541 1

Préstecs al personal

.,

•;

H.,,~~

tal!• lit
ft h11hrft J
0,.,,11~1!•, , ,.
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Any 2016

lmport

Tipus

Venciment

3%-4,25%

En 3-6 anys

Tipus

Venciment

2,5%-4,25%

En 3-6 anys

(Milers d'e uros)
Al personal

2.441

TOTAL

2A41!

Any 2015

lmport
(Milers d'euros)

Al personal

2.596

TOTAL

2.5961

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

Jmposicíons a 1/arg termini i materialització de provisions

Les imposicions a llarg termini corresponen a la materialització en una cartera de
valors deis fons de Contracte Programa rebuts per a finan9ar les despeses per
pensions que es meritin a partir de l'any 2013. En l'exercíci 2016 s'ha aplicat un
import de 269 milers d'euros, i 127 milers d'euros en 2015, per fer aportacions per
contingencies de risc (nota 14).

La materialització de provisions correspon a d'altres inversions financeres a llarg
termini.
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8.1.2 - Passius financers

Any 2016
(Milers d'euros)

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

Deutesamb Obligacions i
entitats de
altres valors
credit
negociables

Categories
Debíts i partides a pagar

494.773

Derivats i
altres

Total

16.155

510.928

Passíus a valor raonable amb cam.is en
pérdues í guanys

31.585

31.585

Derivats de cobertura

39.175

39.175

86.915

581 .6881

494.n3

Total

Any 2015
(Milers d•euros)

o

PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

Deutesamb Obligacions i
entitats de
altres valors
negociables
credit

Categories
Debits i partidas a pagar

511.387

Derivats i
altres

Total

33.362

544.749

Passius a valor raonable amb camis en
perdues i guanys

26.914

26.914

Denvats de cobertura

21.148

21.148

81~424

592.8111

-511.387

Total

Metro

o
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Any 2016

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI

(Milers d'euros)

Categories

Deutes amb
entitats de
credit

Débits i partídes a pagar

Obligacions i
altres valors
negociables

32.305

Oerivats i
altres

124.463

Total

156.768

Passius a valor raonable amb canvis en
pérdues í guanys

o

Derívats de cobertura

Total

o

32.305

Any 2015
(Milers d'euros)

Categories

4.006

4.006

128.469

t60.TT4!

PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
Deutesamb
entitats de
crédit

Débits i partides a pagar

Obligacions i
altres valors
negociables

10.098

Oerivats i
altres

83.890

Passius a valor raonable amb canvis en
pérdues i guanys

10.098

a) Passius. financers a llarg termini

Corresponen als següents conceptes, en milers d'euros:
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93.988

o

Derivats de cobertura

Total

Total

Metro

o

o

o

83.890

93.988!
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Any 2016

Any 2015

447.465

456.415

b) Pla de Pensions aportacions futures a llarg termini (nota 8. 1.1 b)

16.146

16.186

e} Leasings

47.308

54.973

d) Derivats a llarg terminí

39.175

21.148

e) Altres deutes (materialització de pro~síons) (nota 8.1.1 b)

15.462

14.815

335

769

15.696

28.456

101

49

581.688

592.8111

(Milers d'euros)
a) Endeutament amb Entitats de Crédit

f) Deutes a llarg tennini transformables en sub1..encions
g) Altres deutes amb ens públics a llarg termini
h) Fiances i dipósits

Total

Préstecs amb entitats de credit

Els deutes amb Entitats de Crédit a llarg termini corresponen a credits i préstecs
bancaris concedits a la Societat í que figuren a continuació amb expressió deis seus
venciments:

Any 2016

Venciments

2020

Total

2018

2019

BBVA \A:.20-10-2019

1.270

635

635

o

o

o

25.755

348.438

25.755

348.4381

Credit Síndicat 7 Entitats llt.2~12-2031 446.195

23.324

24.334

24.344

Total

23.959

24.969

24.344

1447.465

Any 2015

2021

Resta

(Milers d'euros)

Venciments

(Milers d'euros)

Total

2017

2018

2019

2020

BBVA 'Vt.20-10~2019

1.905

635

635

635

·O

o

Crédit Sindicat 7 Entitats llt.2~12-2031 454.510

23.315

23.324

24.334

24.344

359.193

1456.415

23.950

23.959

24.969

24.344

359.1931

Total

Metro
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En data 6 de novembre de 2014 es va formalitzar un crédit sindicat amb Caixabanc,
BBVA, Bankia, Sane de Sabadell, Banc de Santander, Bankinter i Banc Popular, per un
import nominal de 472.284 milers d'euros deis quals, a 31 de desembre de 2014,
s'havien disposat 416.984 milers d'euros, 457.284 milers d'euros a 31 de desembre de
2015 i 472.284 milers d'euros a 31 de desembre de 2016. Les despeses de
formalització del credit (inclosa la comissió d'obertura) van ser d'un import de 3.291
milers d'euros.

L'operació té l'últim venciment en l'any 2031 i carencia d'amortització de principal fins a
l'exercici 2017.

Aquest credit negociat conjuntament entre l'ATM i TMB, és l'instrument de finan<:ament
dins del marc deis acords establerts en el Contracte de Refinangament i Sanejament
Financer del Sistema de Transport (nota 7).

En el marc d'aquests acords l'ATM es compromet a abonar una subvenció finalista en
el període de durada del credit, 2014-2031, per un import equivalent al de les
obligacions que es derivin en cada moment de l'amortització de les quotes incloent els
interessos i qualsevol altra despesa financera. En aquest sentit s'aporta com a garantía
de l'operació el dret de crédit de l'ATM davant l'Ajuntament de Barcelona per a la
cobertura de l'esmentada subvenció finalista, i que es pignora a favor de les entitats
financ~res creditores. També s'afecten com a garantia els comptes corrents de
cobrament de l'esmentada subvenció finalista i els drets de crédit associats als derivats
de cobertura associats al crédit sindicat.

A 31 de desembre de 2016 la Societat mantenia formalitzades pólisses de credit amb
diferents entitats financeres amb venciment 2016 amb un límit de 22.500 milers d'euros

i sense cap import disposat. A 31 de desembre de 2015 aquest límit era de 27.500
milers d'euro~ i cap import disposat.

66

Metro

Transports
Metropolital\S
de Bal'C<!Jona
Ferrocarril Metropolitá de Barcelona. SA

-

Leasings de trens

•

Per als tres trens de la serie 2100 de la línía 3 fabricats per CAF, ASLTOM i
MERAK comprats l'any 1999 i que van entrar en servei a mitjans de l'any 2001 es
va formalítzar una operació de lease~back per cadascun deis trens i amb les
entitats Hispamer Servicios Financieros, Madrid Leasing Corporación i Crédit
Agricole. El tipus d'interés és variable amb referencia a l'Euribor tenint un
venciment de 15 anys (nota 5.7). En data 13 de desembre de 2016, s'ha exercit
l'opció de compra sobre un d'aquests trens, formalitzat amb Madrid Leasing.

•

A l'any 2009 es van adquirir 6 trens a ALSTOM de la serie 9000 perla línia 9 (veure
nota 5. 7), per aquesta raó es van formalitzar tres contractes de leasing financer
amb la Caixa d'Estalvís i Pensions de Barcelona, BBVA i Bankinter. El tipus
d'interés és variable amb referencia a l'Euribor, tenint un venciment de 20 anys.

•

En data 30 de juliol 201 O es va formalitzar una opera ció de leaseback per 55.179

milers d'euros mitjan9ant 3 operacíons de leasing financer. una primera amb
Franfinance per ímport de 33.574 milers d'euros per finan9ar 12 trens amb
venciment 30 de juliol de 2020, el tipus d'interés és variable amb referencia a
l'Euríbor; la segona operacíó amb Banesto (actualment Banco Santander) per
ímport d'11.529 mílers d'euros per fínan9ar 4 trens amb venciment 30 de juliol de

a l'Euribor.

Any 2016

Venciments

(Milers d'euros)

·Amortització capital
Total

Total

2018

2019

2020

2021

2022

Resta

47.308

7.804

8.018

6.631

2.189

2.260

20.406

l47.308

7.804

8.018

6.631

2.189

2.260

20.4061

Metro
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Any 2015

Vencimen1s

(Milers d'euros)

Arnortització capital

Total

Total

2017

2018

2019

2020

2021

Resta

54.973

7.665

7.804

8.018

6.631

2.189

22.666

154.973

7.665

7.804

8.018

6~631

2.189

22.6661

Leasing d'escales mecaniques

A l'any 2005 es van firmar dues operacions de leasing financer per un total de 57
escales amb el BBVA, disposades en la seva totalitat a l'exercici 2007. El tipus
d'interes és variable amb referencia a l'Euribor, tenint un venciment de 1o anys en
ambdós casos. En data 15 de desembre de 2015 es va exercir l'opció de compra de 29
escales mecaniques. En data 18 d'abril de 2016 s'ha exercit l'opció de compra de les
28 escales mecaniques restants.

A/tres deutes amb ens públics a llarg termini

En data 11 de novembre de 2014 es va signar un acord entre lnfraestructures
Ferroviaries de Catalunya (lfercat), l'ATM i Ferrocarril Metropolíta de Barcelona, SA per
a la cancel·lació del deute amb lfercat.

A la data de la signatura es van pagar 104.000 mílers d'euros deis 151.456 milers
d'euros de deute pendent i es van fixar 5 terminís de pagament fins a 31 de man; de
2018 pels 47.456 milers d'euros restants. A 31 de desembre de 2016 l'import pendent
per aquest concepte és de 33.456, 42.956 mílers d'euros a 31 de desembre de 2015,
deis quals 15.696 milers d'euros són a llarg termini (venciment al 2018) i 17,760 milers
d'euros a curt terminí.
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b) Deutes no comercials a curt termini

Corresponen als següents conceptes, en milers d'euros:

Deutes amb Entitats de Credit

(Milers d'euros}

Any 2016

Any 2015

23.950

372

509

448

24.459

s2ol

Per préstecs bancaris
Per ínteressos meritats pendents de pagament
Total

Deutes amb Creditors per arrendament fínancer

(Milers d'euros)
Deute per leasing de trens
Deute per leasing d'escales
Deute per interessos de leasing
Total

Any 2016

Any 2015

7.664

8.979

o

41

182

258

7.846

s.2nl

A/tres passius financers

(Milers d'euros)

Any 2016

Any 2015

Pro\e'i'dors d'immobilitzat

21.790

15.009

Fiances i diposits rébuts

73

128

12.819

120

17.760

14.500

223

223

52.665

29.980

Metro

69

Ttansports
Metropolitarn;
de Barcelona

Ferrocarril Metropolitá de Barcelona. SA
-

Remuneracions pendents de paqament

(Milers d'euros)

Periodificació de les gratificacions extraordináries
Sous i salaris pendents de pagament
Periodificació d'incidéncies de nomines
Retencions als ernpleats i altres

Total

Any 2016

Any 2015

7.364

7.266

-159

-124

o

793

258

54

7.463

7.9891

La resta de debits i credits a pagar a curt termini de l'exercici 2016 corresponen a

prove·1dors, creditors varis, al deute comercial amb lfercat per un import de 21.327
milers d'euros 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 inclós a la categoria d'altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de
pérdues i guanys, amb coherencia amb la política de gestió d'aquests actius, la cartera de
valors deis fons de Contracte Programa rebuts pera finan9ar les despeses per pensions que
es meritin a partir de l'any 2013 (amb un valor comptable de 16.124 milers d'euros a 31 de
desembre de 2016, 12.099 milers d'euros a 31 de desembre de 2015) i la materialització de
provisions (amb un valor comptable de 15.462 milers d'euros a 31 de desembre de 2016,
14.815 milers d'euros a 31 de desembre de 2015).

a valor

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

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 batane; al tancament de l'exercici, es detallen en
cadascuna de les notes d'aquesta memoria descriptives d'aquests instruments financers.

8.4 - Correccions per deteriorament de valor originades pel risc de credit

Els moviments deis exercicis, pera cada classe d'actius financers, deis comptes correctors
representatius de les perdues per deteriorament originades pel risc de crédit, es detallen a
continuació:

Credits,
derivats i altres

Any 2016

(Milers d'euros)
Perdues per deteriorament a l'inici de l'exercici 2016
Dotacions
Aplicacions

57

12

12
-35

34

Credits,
derivats i altres

Any 2015
(Milers d'euros)

"'

57

-35

Perdues per deteriorament al final de l'exercici 2016

:.

Total

- - --

Total

72

72

16
-31

16
.31

57

57

·~·.....

.~ , Dotacions

:- Aplica~iOí)S
Perdues er deteriorament al final de l'e

..
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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

(Milers d'euros)

Perdues (-)
o guanys
nets (+)

per aplicació del
tipus d'interes
efectiu

Actius a valor raonable amb cam.is en pérdues i
guanys

o

o

Préstecs i partídes a cobrar

o

193

Actius disponibles pera la venda

379

o

Total

379

Any 2015

1931

ACTIUS FINANCERS

(Milers d'euros)

72

lngressos financers

Perdues (-)
o guanys
nets (+)

lngressos financers
per aplicació del
tipus d'interes
efectiu

Actius a valor raonable amb can\1s en perdues i
guanys

o

o

Préstecs i partides a cobrar

o

137

Actius disponibles per a la -.enda

323

o

Total

323

1371

Metro
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Any 2016

PASSIUS FINANCERS

(Milers d'euros}

Despeses financeres
per aplicació del
ti pus d'interes

Perdues(-)
o guanys
nets(+)

efectiu

Debits i partides a pagar

o

-17.545

Passius a valor raonable amb C8íl"1S en perdues
i guanys

o

o

Derivats de cobertura (nota 8.6.2)

-22.032

o

Total ·

-22.032

-17.545!

Any 2015

PASSIUS FINANC:ERS

{Milers d'euros)

Perdues (-)
o guanys
nets(+)

Despeses financeres

per aplicació del
tipus d'interes
efectiu

Debits i partides a pagar

o

-18.033

Passius a valor raonable amb can"1s en perdues
i guanys

o

o

Derivats de cobertura (nota 8.6.2)

3.187

o

Total

3.187

-18.033!

8.6 - Comptabilitat de cobertures

8.6.1 - Cobertures de tipus d'interes

Cobertures de fluxos d'efectiu

De Credits i Préstecs

d'euros que va servir, entre d'altrés coses, per
contractats en anys anteriors.
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El mateix 6 de novembre de 2014 es va tancar un swap sobre l'Euribor 6 mesos per cobrir
el total del préstec sindicat de 472.284 milers d'euros. Totes les entitats financeres
participants van subscriure la cobertura que té un inici diferit fins el 20 de desembre de
2016. El nivell del swap es va establir en 0,64% del 20 de desembre de 2016 fins el 20 de
desembre de 2017 i en 1,86% del 20 de desembre de 2017 fins el 20 de desembre de
2031 .

De leasings fínancers

Entre els dies 23 i 29 de marv de 2011 es van contractar 1O swaps sobre l'Euribor a 6
meses per cobrir els corresponents leasings per un import total de 67.371 milers d'euros.
A 31 de desembre de 2014 només restaven vigents 8 d'aquests 10 swaps. El tipus mig
ponderat del swap va ser de 2,850% i el termini cobertera de 4 anys. Les entitats que van
participar en aquestes operacions de cobertura van ser la Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona, BBVA, Banesto i Société Générale. Tots els swaps que restaven vigents van
vencer durant l'any 2015.

Els fluxos dineraris d'aquestes cobertures coincideixen amb les dates de pagament
d'interessos del crédiUleasing i fan que les cobertures siguin totalment efectives.

El valor raonable d'aquestes cobertures a 31 de desembre de 2016 i 2015 és:

(Milers d'euros)

Any 2016

Passius

Actius

Cobert.ures de fluxos d'efectiu

Any 2015

o

43.180

d'euros de despesa financera , 538 milers d'euros a l'exercici 2015.
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8.6.2 - lngressos i despeses a patrimoni net

En el decurs de l'exercici 2016 s'han regístrat a patrimoni net variacions de valor de derivats
de cobertura de fluxos de efectiu per un import total negatiu de 22.032 milers d'euros (l'any
2015 va ser positu per 3.187 milers d'euros) i s'han efectuat transferencies de despesa de
patrimoni net al compte de perdues i guanys per un import total de 124 milers d'euros (l'any
2015 es van transferir despeses per 538 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 raonable
coincideix amb l'import pel que estan enregistrats. També s'ha efectual aquesta mateixa
estimació per als que estan formalitzats 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 ínstruments de patrímoni no cotitzats classificats com a
actius disponibles pera la venda í 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 tipología de les
participacions de capital incloses en aquesta partida.

Ateses les consideracions anteriors i que el valor raonable deis diferents instruments financers
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8.8 - Empreses del Grup
Empreses del Grup

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

(Milers d'euros)

Anl 2016

Anl 2015

161

161

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

5.002

5.002

Total

5.163

5.1631

Transports Metropolitans de Barcelona, SL

•

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 Ferrocarril Metropolíta de Barcelona, SA hí participa amb 155
accions numerades de la 156 a la 310 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 la que Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA subscriu 16.000
noves accions, numerades de la 16.311 a la 32.310 tots dos inclosos, ambla qual cosa la
participació de Ferrocarril Metropolita 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

amb un capital social de 323 milers d'euros, i un benefici
d'euros (l'any 2015 va ser de 10 milers d'euros).
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•

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

En data 6 d'octubre de 2004 es va constituir la societat 'Teleféric de Montju·1c, Sl" en la
que Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA hi va participar amb 155 accions numerades
de la 156 a la 310 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 d.isseny, la planificació, la construcció, la gestió i
l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat de
persones i equipatges, amb caracter o finalitat de lleure, turística o cultural. En data 28
d'abril de 2005 'Teleféric de Montjuic, SL" es converteix en Societat Anónima efectuant
una ampliació de capital de 7.000.000 d'euros en la que Ferrocarril Metropolita de
Barcelona,·SA subscriu 250.000 noves accions numerades de la 450.311 a la 700.310 tots
dos inclosos, que representen un capital de 2.500.000 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 mar9 de 2007 es va efectuar una nova ampliació de
capital de 3.000.000 d'euros en la que Ferrocarril Metropolita de Barcelona,

sA subscriu

250.000 noves accions, numerades de la 700.311 a la 950.310 tots dos inclosos, ambla
qual cosa la participació de Ferrocarril Metropolita 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.
El 14 d'octubre de 2008 es va procedir a canviar la raó social d'aquesta societat, passant a
ser "Projectes i Serveis de Mobilitat. SA". 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).

Durant els exercicis 2016 i 2015 Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA no ha cobrat
dividends d'aquesta societat.

Cal esmentar que la resta d'accions d'aquestes

Grup pertanyen a

Transports de Barcelona, SA.

Metro

77

Tran$p()l1S
Me17apolltal'IS
de Barcelona
FBrrocarril Melropolilé de BarCfilona, $A

-

Maqnituds deis Comptes Anuals Consolidats del Grup TMB

A continuació es detallen les principals magnituds deis Comptes Anuals Consolidats del Grup
TMB deis exercicis 2016 i 2015: ·

BALANC DE SITUACIÓ

(Milers d'euros)

Actiu

Actiu no corrent
Actiu corrent
Total Actiu

Any 2016

Anr 2015

1.093.936
214.533

1.092.971
152.349

1.308.469

1.245.3201

353.258
701.838
253.373

377.534
695.532
172.254

1.308.46-9

1.245.320!

790.835
-770.439
•16.429
435

740.443
-717.629

Patrimoni Net i Passiu

Patrimoni Net
Passiu no corrent
Passiu corrent
Total Passiu

COMPTE DE PERDUES I GUANYS
lngressos
Despeses d'explotació
Despeses financeres
Particíp.en beneficis soc.posades en equivalencia

-18.232

672

4.402

Resultat aba ns impostos

lmpost sobre societats
Resultat consolidat de rexercici

5.2541

-124

4

4.278

5.2581

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'interes i risc de preus), ri~c.q_e crédit (redu'ft
atesa l'activitat de la Societat) i risc de liquiditat. El programa de g~ j ~ if
~

Societat es centra en la incertesa deis mercats financers i tracta
potencials adversos sobre la seva posició financera.
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La gestió del risc esta controlada pel servei económic financer de la Societat que identifica,
avalua i cobreix els riscos financers d'acord ambles polítiques aprovades perla Direcció de la
Societat i el seu Consell d'Administració.

La Societat utilitza derivats per cobrir part deis riscos financers contractats (veure nota 8.6.1 ).

Tenint en compte 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 del 2011 ens
trobavem en una situació de mínims histories de tipus d'interes es va decidir tancar entre el 23
i el 29 de mar<;: de 2011 un total de 1O swaps de tipus d'interes per un període de 4 anys. Es
va prendre coma punt de partida l'ímport corresponent al 50% de l'endeutament variable a 31
de desembre de 201 O i es van seleccionar 1O operacions de leasing que sumaven aquest
import.

Des de la seva contractació, els swaps van tenir liquidacions negatives ja que el tipus Euribor
a 6 mesos es van mantenir per sota deis nivells de swap.

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

Un swap va vencer al 2013, un altre va vencer al 2014 coincidint amb els venciments deis
leasings i la resta ho va fer durant el 2015, per tant, la Societat estava exposada al risc de
tipus d'interes i majoritariament a l'Euribor 6 mesos.

El dia 6 de novembre de 2014 es va contractar un swap que cobria el 100% de l'import del
préstec sindical de 472.284 milers d'euros que es va signar el mateix dia on s'incloi'a el
tancament de la cobertura com una de les obligacions de Ferrocarril Metropolita de Barcelona.
El nivell del swap, amb inici diferit fins el 2016, es va fixar en 0,64% del 20 de desembre de
2016 al 20 de desembre de 2017 i en 1,86% del 20 de desembre de 2017 al 20 de desembre
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lnformació sobre el LEI (Legal Entity ldentifier)

La "European Market lnfrastructure Regulation" (EMIR) és una normativa aprovada pel
Parlament Europeu i pel Consell Europeu de data 4 de juliol de 2012. Té com a objectiu
incrementar l'estabilitat i la transparencia deis mercats de 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 de la normativa destaquen:
La necessit~t que les parts implicades en una operació facin una conciliació de les
carteres amb la periodicitat que marca la normativa.
La comunícació 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 part.s tinguin un identificador d'Entitat Legal (LEI-Legal Entity ldentifier), és un codi úníc
que identifica cada contrapartida i que serveix per poder fer la comunicació. En el cas
d'Espanya, el proverdor del LEI és el Registre Mercantil.

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

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA va fer la sol-licitud el 3 de febrer i el Registre
Mercantil el va facilitar el 14 de febrer de 2014.

Aquest identificador s'ha de renovar anualment davant del Registre Mercantil, tramit que la
Societat comp!eix periódicament.
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8.9.2 - lnformació 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 2015 són els següents:

Any 2016

(Milers d'euros)

Subjacenta

Valoració a

31-12-2016

31-12-2016(*)

Swap tipus d'interes crédit

472.284

-43.180

Total

472.284

-43.1801

(*) 8s irrports en positiu/negatiu són irrports a favor/en contra de Ferrocarril 11/etropolita de Barcelona S.A

Subjacent a

Any 2015
(Milers d'euros)

Valoració a
31-12-2015 (*)

31-12-2015

Swap típus d'interes credit

472.284

-21.148

Total

472.284

!21.1481

(*} Bs irrports en positiu/negatiu són irrports a favor/en contra de Ferrocarril Metropofita de Barcelona S.A

8.1 o· - Fons Pro pis

Durant els exercicis 2016 i 2015, les partides que composen els fons
següents variacions:

A!lY 2016

(Milers d'euros)

Saldo

Aplica ció

Saldo

01-01-2016

Resultat 2016

31-12-2016

Capital Subscrit
Resel'Vc3 Legal
Altres ReseMs

10.227
643
114.251

o
o
o

10.227
643
114.251

Total

125.121

o

125.1211
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Any 2015
(Milers d'euros)

Saldo

Aplica ció

Saldo

01-01-2015

Resultat 2015

31-12-2015

114.251

o
o
o

114.251

125.121

o

12s.121

Capital Subscrit
Reserva Legal

10.227

Altres Resenes
Total

643

10.227

643

I

a) lnformació sobre la partida "Capital"

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

Després d'aquesta redenominació el capital social es fixa en deu milions dos cents vint-i-sis
mil set-cents noranta-set euros i quaranta-vuit céntims representat per accíons nomínatíves
completament alliberades.

Les accions estan distribu'ides en dues series: Serie A) d'un milió nou-centes quarantadues mil accions de tres euros i un centim cadascuna; i Serie 8) de set-centes vint-i-nou
accions de sis mil deu euros i dotze centíms cadascuna.

b) Titularitat de les accions

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

El dia 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 financ;ament de les
Empreses Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolita
~

Període 1990-1993.
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En el marc deis acords continguts a l'esmentat document es preveia la possibilitat de
transferencia de les accions d'ambdues Empresas 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 aixo, el 15 d'abril de 1991 es va signar el conveni entre
l'Ajuntament de Barcelona i l'EMT, pel qual es va formalitzar l'acta de transferencia de les
accions de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA i de Transports de Barcelona, SA.

En data 21 de julio! de 2011 es va constituir rArea Metropolitana de Barcelona (AMB), en
virtut de la Llei 31/2010 del 3 d'agost, aprovada per unanimitat pel 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 ~arcelona, SA. L'AMB succeeix a l'EMT en la
titularitat de les accions de les societats mercantils en que aquesta participava d'acord amb
l'esmentada llei.

propia activitat í que s'esmenten en aquesta memoria.

e) Reserva Legal

L'article 274 del Text Refós de la Uei 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,
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només podra destinar-se a la compensació de perdues en el cas de qué 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 accion istes en cas
de liquidació de la Societat.

Durant l'exe rcici 201 4 es va constituir la reserva legal per import del 10% deis beneficis de
l'exercici 2013.

NOTA 9 - MONEDA ESTRANGERA

9.1 - Transaccions en moneda estrangera

seg üents:

Any 2016
CLASSIFICACIÓ PER Lliura
esterlina
MONEDES

Euro

Euro

len

Dolar

Compres
Sen.eis rebuts

39.750

48.608

Total

39.750

48.608

Any 2015
CLASSIFICACIÓ PER
MONEDES

Lliura
esterlina

Euro

len

1.901.356

Compres

84

o

S er.eis rebuts

25.000

Total

25.000

34.726

Metro
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Euro

19.166

Euro

2.567

2.358

2.567

2.358

Dólar

2.330

Euro

2.075
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NOTA 1O- SITUACIÓ FISCAL

10.1 - lnformació de caracter fiscal

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

Poden existir interpretacions o críterís en materia tributaria no compartits per la inspecció
fiscal. En opinió de la Dírecció de la Societat, si es produ·issin les circumstancies anteríors 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 totes 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 compasen els epígrafs deutors i creditors
d'Administracions Públiques són els següents:

Metro
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Any 2016
Deutors Creditors

(Milers d'euros}

Any 2015
Deutors Creditors

Administracions Públiques Deutores

15.767

Per fVA
Per fVA criteri de caixa

11.359

58

68

Per lmpost sobre Societats

948

1.327

Per Seguretat Social (quotes pendents de\Olució;

228

o

Administracions Públiques Creditores
Per IRPF (Retencions mes de desembre}

3.019

2.681

Per Seguretat Social (Quotes mes de desembre)

3.506

3.349

o

o

Per lmpost sobre Societats

17,001

Total

6.52-5

12.754

6.0301

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

a) Retencions a compte de l'lmpost sobre Societats deis exercicis 2016 i 2015

pendents de devolució per 490 milers d'euros i 458 milers d'euros respectivament.

b) Amb data efecte 1 d'abril de 2012 la Societat va quedar inscrita en el 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 15.767 milers d'euros, deis quals
5.433 milers d'euros corresponen a la liquidació del mes d'octubre de 2016, 2.303
milers d'euros corresponen a la liquidació del mes de novembre de 2016 i 8.030
milers d'euros a la liquidació del mes de desembre de 2016. En data 4 de gener
de 2017 s'han cobrat 5.433 milers d'euros corresponents a la liquidació de l'IVA
d'octubre de 2016 i en data 1 de febrer de 2017 s'han cobrat 2.303 milers d'euros
corresponents al mes de novembre de 2016.

10.3- lmpost sobre Beneficis

a) Les bases imposables deis exercicis 2016 i 2015, tenen el segü
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(Milers d'euros)

Any 2016

Any 2015

o

o

117

102

Diferencia negativa temporania

-3.164

-2.342

Diferencia positiva temporania

3.158

3.873

o

o

Resultat comptable de l'exercici
Diferencia positiva permanent

lmpost sobre Societats

111

1.633

Compensació Bases lmposables negati\es
d'exercicis anteriors (60%}

~7

-408

Base lm posa ble

44

1.225!

Quota íntegra {25%/28%)

11

343

o

-317

Base lmposable pré\ña

Bonificació (99%)

-11

Deduccions

-26

oj

o

Quota líquida positiva

La diferencia negativa temporania correspon al 10% de la reversió del 30% de
l'import de les despases d'amortització comptable deis anys 2013 i 2014 que no eren
fiscalment dedu"íbles per 2.342 milers d'euros i els beneficis per la reversíó del
deteriorament de l'immobilítzat no dedu"ible per 822 milers d'euros. La diferencia
positiva temporania de 2016 correspon a les pérdues per deteriorament d'immobilitzat
no dedu"ibles per 530 milers d'euros i a la despesa financera no dedu"ible en el
període per 2.628 milers d'euros. En el cas de l'any la 2015 la primera correspon al
10% de la reversió del 30% de les amortitzacions comptables que no eren fiscalment
dedu'i'bles per 2.342 milers d'euros, i a la despesa financera no dedu"ib

en el període

b) Bases imposables negatives d'exercicis anteriors

A continuació es relacionen les bases imposables negatíves d'exercicis anteriors
pendents de compensació, així com els exercicis fins als quals es poden aplicar:
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(Milers d'euros)
Any

Bases imposables
negatives d'exercicis
anteriors

2000

28.577

28.snl

TOTAL
Pendent de deduir 2016

67

e) Deduccions

A contínuació es relacionen les deduccions pendents d'imputar i que es poden aplicar
durant els 15 anys següents a l'exercíci en que s'originen:
(Milers d'euros)
Exercici
d'origen

Conce~te
lnversions pera medí ambient

2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014

2007
2008

Creació ocupació minusvalids

31

6
16
3
2
8
7
10

5
1

16
18
3

2009
2010
2011

21

2004

38

2005

15
52

2006
2007
2008
2009
2010

51

38
17
10

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

199
190

Forum Unh,ersal de les Cultures Barcelona 2004

2004

a

Deducció article 42 LIS (reim,ersió benef.extr.)

2013

426

Donacíons a entitats sense anim de lucre

2015

17

Total

88

lmport pendent
d'imputar

167

112

70
48

25

1.6301

Metro
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10.4- Altres aspectes fiscals

En relació al regim especial del criteri de caixa, introdu'it per la Llei 14/2013 de 27 de
setembre, destacar que a l'any 2015 i 2016, la Societat ha estat destinataria d'operacions a
les quals s'ha aplicat aquest régim especial.

La Societat esta al corrent de les seves obligacions fiscals pel que es refereix a declaracions,
liquidacions o notificacions.

NOTA11-INGRESSOSIDESPESES

En els quadres següents es descriuen i quantifiquen, en milers d'euros, els conceptes que
integren cadascuna de les rúbriques del compte de perdues í guanys.
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11.1 -1ngressos

Any 2016

Any: 2015

381
0,67

0,66

Vendes. Recaptació
Viatgers transportats segons validacions (en milions)
Tarifa mitjana (euros)
Recaptació
Oescomptes sobre vendes
Rapels sobre vendes
Comissions per -.enda de trtols
Despeses sistema tarifan integrat

256.916
-682
11.751
·13.484

254.604
-593
.7
11.697
·13.914

254.493

251.787

2.604
814
709
555
108
1.648
283
11.798

215
36
204
1.136
269
843
303

2.329
762
683
508
117
1.953
226
5.401
1.157
210
18
203
1.013
127
854
314

22.070

15.875

3.108
115

3.108
203

3.223

3.311

211. 777

164.268

211.777

164.268

491.563

-435.24-11

-8

Suma

385

lngressos accessoris a l'explotació
Publicitat
lnstaHacíons comercials
Maquines vending·
Cessió d'ús d'infraestructura
Vendes de residus
Cooperació exterior
Serveis a altres empreses
Serveis de manteniment
Sel"l.eis a Transports de Barcelona, SA
Serveis a Projectes i Serveis de Mobilitat, SA
Serveis a TMB, SL
SeMiS a l'ATM
lnteMnció • lnspecció
lngressos Pla de Pensions
lngressos per cobertura de telefonía móbil
Altres
Suma

545

Subvencions especials (veure nota 16.3)
Targeta Rosa Metropolitana
Altres subvencions
Suma

Subvencions al servei (veure nota 16.2)
Administracions per Contracte Programa

Suma
Tota1 ingressos
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11.2 - Despeses d'explotació

Ant 2016

Anl 2015

7.503

7.498

Material d'oficina

288

196

Bitlletatge

259

177

8.050

7.871

26.660

28.072

26.660

28.072

118.532

116.141

7.787

7.156

Seguretat Social

40.691

38.287

lndemnitzacions

440

185

167.450

161.769

o

o

269

127

269

127

Aprovisionaments
Material de consum i reposició

Suma

Energia
Electricitat
Suma

Personal
Sous í salaris
Altres despeses de personal

Suma
Sistema complementari de pensions
Aportacions corrents per pensions contingencia jubílació
Aportacions corrents per pensions contingencia risc

Suma
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Any 2016

Any 2015

Cessió de trens (nota 12.6}

75.028

74.646

Canons L9/L1o

98.302

55.848

179

147

5.954

5.638

18.329

16.710

Serveis exteriors

Altres lloguers i canons
Reparació i conservació d'elements de transport
Reparació i conservació de la resta de l'immobilitzat
Transports

533

503

Assegurances

1.228

1.636

Assisténcia técnica i estudis

1.755

1.566

20.803

15.923

Transport i manipulació de recaptació

1.481

1.490

Despases d'informatica

2.428

2.118

lnterrelacions amb lB - Altres serwis

1.358

803

18

17

Seguretat i IIÍgilancia

Arxiu extem
Projectes de cooperació exterior

80

82

9.306

8.824

Promoció i comunicació

825

661

Consums

497

514

Comunicacions

345

356

2.080

1.942

240.529

189.424

lmpost sobre acti\ñtats económiques

16

lmpost sobre béns immobles
lmpost sobre gasos fluorats
Taxes diverses

57
22

16
54

Neteja i sanejament

Altres

Suma
Tributs

70

24

89

165

- - - -183
-

1.945

- - --1.851
--

Variacions de provisions
Provisions per tralic
Suma

1.945

-1.851

~292

922

88

o

13
-3
-48

-206

884

444.862

386.4791

Deteriorament i Resultat per alienació d'immobilitzat

Deteriorament i pérdues d'immobilítzat
Resultat per baixes d'immobilitzat (notes 5.8 i 6.3)
Resultat per vendes d'immobilitzat (notes 5.8 i 6.3)
Resultat per regularització plusvalua
Suma

Total despeses d'explotació

92

Metro

-2

Tranapons
Metropoltaus
de~na
Ferrocallil Metropolitá ae 8aroelona. SA

-

11.3 - Amortitzacions

Any 2016

Any 2015

1.824

1.925

D'immobilitzat material

34.340

34.331

Total d'amortitzacions

36.164

36.2561

Any 2016

Any 2015

17.545

18.033

124

538

(Milers d'euros)

D'immobilitzat intangible

11.4 - Resultat financer abans de subvencions

(Milers d•euros)
Despeses financeres
De crédits i leasings
lnteressos de derivats financers
Diferéncíes negatíws de can...,;
Altres

66

1

418

644

18.153

19.216

193
379

137

lngressos financers
De crédits i préstecs
D'in\lersions financeres
Diferencies positives de can\ii
lnteressos de comptes bancaris
Subv.per desp.financ.imputada a pérdues i guanys
Altres

Total resultat financer aba ns de subvencions

Metro
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17
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914

870

1.793

1.675

16.360

17.5411
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11.5 - Subvencrons en capital imputades a perdues i guanys ( nota 16.1)

Any 2016
Subvenció obres d'infraestructura
Subvenció Contracte Programa 1999-2001
Subvenció Contracte Programa 2005-2006
Subvenció Contracte Programa 2007-2008
Sub\enció Contracte Programa 2009-201 O
Sub-.enció' en capital trens Can Cuias i conv. L4 en L2
Subvenció en capital Mou TV Trens S/5000
Subvenció trens L-9 Serie 9000
Altres subvencíons

Total subvencions de capital imputades a pérdues i guanys

Any 2015

o

6

643

643

o

163

842
501

842
501
1.951
116
813

1.951
116
1.746
24

o

5.823

5.035,

11.6 - Cessió de trens

En data 25 de juliol de 2006 l'ATM va formalitzar la cessió a la Societat de l'explotació i
operació de 39 trens per la xarxa de Metro, objecte del Contracte marc i d'arrendament
operatiu subscrit en data 8 d'agost de 2003 per l'ATM, Alquiler de Trenes Agrupación de
Interés Económico, SA i CAF, SA.

A 31 de desembre de 2008 s'havia efectual la cessió deis 39 trens.

En data 21 de setembre de 2006 l'ATM va formalitzar la cessió a la Societat de l'explotació i
operació de 50 trens per a la xarxa de Metro, objecte del Contracte marc i d'arrendament
operatíu subscrit en data 23 de julíol de 2004 per l'ATM, Alquiler de Trenes

$

Interés Económico, SA i Alstom Transporte, SA.

§

A 31 de desembre de 2010 ja s'havia efectuat la cessió deis 50 trens.
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Contracte marc i d'arrendament operatíu subscrit en data 18 d'abril de 2005 ,.
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de Trenes Agrupación de Interés Económico, SA i CAF, SA, segons conveni de cessió de 2 de
julio! de 2007 formalitzat entre l'ATM i la Societat.
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En virtut deis convenis formalitzats entre l'ATM i la Societat, aquesta haura de satisfer
anualment les contraprestacíons previstes perla cessíó de l'explotació i operacíons deis trens
mitjan~ant compensacions amb les subvencions que l'ATM hagi d'abonar a la Societat
anualment per aquest concepte. Per als anys 2016 i 2015, aquest import ha estat de 75.028 i
74.646 milers d'euros, respectivament.

11.7 - Canons línia 9 i línia 10

D'acord ambles respectives ordres de la Generalítat de Catalunya perles quals s'estableixen
els canons ferroviaris per a la utilització de les infraestructures ferroviaries de les línies 9 i 1O
de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA per als anys 2016 i 2015, la Societat ha reconegut
una despesa de 98.302 i 55.848 milers d'euros, respectívament, per aquest concepte.

NOTA 12 - PROVISIONS I CONTINGENCIES

12.1 - Provisions i contingéncies

$'han dotat provisions per fer front a responsabílitats probables o certes, d'acord amb la
norma de valoració descrita a la nota 4, el moviment de les quals, en milers d'euros, es
descriu a continuació:
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Any 2016
(Milers d'euros)

Pro'Ásió "La Sudamérica"
Pro"1sió per reclamacions laborals

Saldo
01-()1.2016

Variació Provisions
Dotacions

Saldo

Aplicacions

o

686
106

291

31-12-2016

114

572

106

291

o

o

o

o

Altres pro.isions

3.175

1.705

70

4.810

Total

3.967

1.996

290

5.673!

Provisió Contrates Ferroviaries

Any 2015
(Milers d'euros)

Saldo

01-01-2015

Variació Provisions
Dotacions
Aplicacions

Saldo

31-12-2015

895

o

209

686

6

105

5

106

Provisíó Contrates Ferroviaries

3.267

2.547

5.814

o

Altres provisions

2.224

951

o

3.175

Total

6.3~2

3.603

6.028

3.9671

Provisió "La Sudamérica"
Prolñsió per reclamacions laborals

La provisió per "La Sudamérica" correspon a l'import previst pera l'exteríorització restant deis
compromisos de la Societat meritats a 31-12-2016 en relació a aquesta polissa
d'assegurances.

La provisió per "Contrates Ferroviarias" corresponia a dues demandes de conflicte col·lectiu
per aplicació del Conveni de Contrates Ferroviaries en lloc deis convenis específics aplicats
fins a aquell moment,
l'exercici 2015.

~

~

12.2-Altres contingencies
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El RD Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat ~~

7

·fía 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 Ferrocarril Metropolita 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 5.117 milers d'euros.
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D'acord amb el mateix RD Llei 20/2012 les quantitats derivades de la supressíó de la paga
extraordinaria es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d'asseguran(:a col·lectiu~ que incloguin la cobertura de contingencies 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 disposició addicional dotzena, van determinar la possibilitat de recuperar
els imports que es van deixar de rebre coma conseqüéncía de l'aplicació en el seu día del RD
Llei 20/2012, minorats en les quanties satisfetes per aquests mateixos conceptes com a
conseqüencia 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 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
(Milers d'euros)
Subministrament i instaHació de depuradores
als loca Is de:
• Boixeres
• Sagrera
• Sant Genís
• Roquetes
• Santa Eulalia
• Triangle Ferroviarí
• Can Zam
-Zal

TOTAL
Estació de regulació i mesura de gas
al Triangle Ferroviari
Panells solars a Sagrera
Canvi de Gas-oil Ca gas natural a:
•
•
•
•

Valor
Valor
Amortització
net
d'adguisició

139

139

o

78
183
73

32

46

171
56

17

64
102
39
21

55
99

9
3

16
2

23

699

570

129

51

51
22

o

24

85
45
69

Sagrera
Vilapicina
Santa Eulalia
Mercal Nou

TOTAL
Compactadora per reciclar cartró
lnstrumen1s pera medició de sorolls i vibracions
Pun1s verds a:

2

o

85

o
o

45

69
16

216

215

1

8
6

8
6

o
o

12

28

31
33
4
7

9
9
1

1

269

138

32
17
28
7
131

89

42

47

94

94
11
152
43
1
46

39
54

39
10

TOTAL

19

17

40
40
42
5

• Boixeres
• Santa Eulalia
- Sagrera
• Triangle Ferrm,iarí
-Sant Genís
- Vilapicina
-Can Zam
- Roquetes

12

Reducció sorolfs Tallers Sagrera
Sistema de Gestió mediambiental
Pantalla sónica entrada Tallers Santa Eulalia
lnstaHacions termiques Tallers
Projecte Scada
Eficiencia energetica
Llicencia ambiental Sant Genís
Llicencia ambiental Boixeres

18
1.079
5

TOTAL INVERSIONS

3.133

93
304
178

37
11
3

o
82

o

152
135
17
1.033
5

1.399

1.7341

r:
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13.2 - Despeses

Les despeses incorregudes en els exercicis 2016 i 2015 pera la protecció i millora de medi
ambientes mostren al següent detall:

Materials i serveis exteriors
(Milers d'euros)

Any 2016

Materia Is

Tractaments de residus

o
o
o

Gestió mediambíental
TOTAL DESPESES

Auditories medí ambient
Actuacions de rnillora

Serveis
exteriors

Any 2015

Total

Materials

Serveis
exteriors

Total

6

6

o

2

2

11

11

o

7

7

350

350

339

339

4

321

325

o
o

321

321

4

688

692

o

669

6691

13.3- lnversions de l'any

Les inversions realitzades durant els exercicis 2016

2015 per raons mediambientals

corresponen a:

(Milers d'euros)

Any 2016

Llicencia ambiental Sant Genís
Projecte Scada
Eficiencia energética
Llícéncia ambiental Boixeres

1.079

Total

1.1301

28
18
5

(Milers d'euros)

Any 2015

Depuradora ZAL
Projecte Scada

20

Total

33

13

Metro
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NOTA 14-RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL

La Societat manté compromisos per pensions d'aportació i prestació definida amb els seus
empleats, instrumentats mitjan9ant 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 pera 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 19 de novembre de 1997, i al qual es van
adherir fins a 31 de desembre de 1997 un total de 1.993 empleats sobre una plantilla total de
2.519.

Després d'un procés de concurrencia d'ofertes, es va seleccionar com a Entitat Gestora del
Pla de Pensions

a

Vidacaixa i

a

la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona com a Entitat

Dipositaria.

El mateix dia de la seva presentacíó a la Dirección General de Seguros es va efectuar la
transferencia al Fons deis recursos constituils fins aquella data, per un import de 35.097
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 Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA.

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

Actius que resultaven deis calculs actuarials es farien en
d'interes del 4%:

100
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Hipótesis:

De tipus d'interes

4%

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

EVK 90 (Actíus)

SS 90
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
Ferrocarril Metropolita 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 de 31 de
desembre de 1997. Per prestacions causades amb posteriorítat s'aplica la taula GR 95.

METRO

TB

TOTAL

Passius

55.334

105.080

160.414

Actius

54.627

40.702

95.329

-35.097

-27.998

-63.095

74.864

117.784

1-92.6481

(Milers d'euros)

Obligacions:

Transferencia de fons constituns

Deficit eer serve is eassats

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 tecnic
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 24 de gener de 2017, la Comissió de Control del Pla d
modificació del tí pus d'interés técnic al 3, 11 %.

A més a més, cada Societat ha de fer les aportacions corrents men

cor~

t:a\.

nents 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.

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

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

(Milers d'euros)

METRO

TB

TOTAL

57.642

91.794

149.436

2011

8.532

12.548

21.080

2012

8.690

13.442

22.132

74.864

117.784

192.6481

An~s
2000-2010

T ota 1 2000-2012

A 31 desembre de 2012, la Societat va acabar d'aportar els imports corresponents 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
Socíetat no ha fet aportacions corrents per jubilació en els exercicis 2016 i 2015 i per tant els
imports de 268 i 127 milers d'euros, registrats com a aportació al sistema complementari de
pensíons al compte de pérdues i guanys deis exercicis 2016 i 2015 corresponen

a

aportacions per contingencies de risc.

En data 22 de setembre de 2014 es va canviar l'entitat dipositaria, passant a ser Cecabank,

SA.
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NOTA 15 - SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

15.1 - Subvencions en capital, donacions i llegats

Any2016
(Milers d'euros)

Saldo a
lncorporac.Trasp. a rtats Saldo a
01-01-2016
2016
2016
31-12-2016

Generalitat de catalunya
Obres d'lnfraestructura
Subv.conversió trens L-4 a L-2
Subv.trens ATP-ATO can Cuias
Subv.en capital matmobil L-2
Subv.en capital CP 2005-2006
Subv.en capital CP 2007-2008
Subv.en capital CP 2009-201 O
Subv.en capital CP 2009-201 O L-9
Subv. MOU TV trens
Subv.en capital Wifi estacions
Tramvia Metropolita, SA
Tramvia Metropolita del Besos, SA
Subv.com.obertura credit CP 2014-2017 (nota 7.3)
Totar

Any2015

o
o

o
o
o
o
o
o
o

20.364
6.946
5.144

o
2.931
1.453
47.830
116

o

o
o

o

1.454
497
643

18.910
6.449
4.501

o

o

842

2.089
1.229
45.807

o

224
2.023
116

o

o

o

386

24

2.624
513
3.037

o
o
o

o
o
263

90.958

386

6.086

o
362
2.624
513
2.774

85.2581

Saldo a
lncorporac. Trasp. a rtats. Saldo a
01-01-2015
2015
2015
31-12-2015

(Mifers d'euros)
Generalitat de Catalunya
Obres d'lnfraestrucb.Jra
Subv.conversió trens L-4 a L-2
Subv.trens ATP-ATO can Cuias
Subv.en capital mat.mobif L-2
Subv.en capital CP 2005-2006
Subv.en capital CP 2007-2008
Subv.en capital CP 2009-2010
Subv.en capital CP 2009-2010 LSubv. MOU TV trens
Tramvia Metropolita, SA

6
6

21.818
7.442
5.786
164
3.773

1.677
48.920
233

Metro

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

6
6

o

1.454

20.364
6.946
5.144

o

496
642
164
842
224

o
2.931
1A53

1.090
117

47.830
116

o

2.624

o

o

3.257

o

220

513
3.037

96.213

o

5.255

2.624
513

Total

o

90.9581
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Les subvencions deis Contractes Programa 2005-2006, 2007-2008 i 2009-2010 deriven deis
acords esmentats en aquests Contractes.

En relació a les subvencions per obres d'infraestructura, els imports reconeguts corresponen
al total d'inversions executades en referencia al conveni formalitzat el 25 de juliol de 1996
entre la Generalitat de Catalunya i Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA peral financ;ament
de diverses actuacions previstes en el conveni de finan<;ament d'infraestructures ferroviaries
subscrít el 28 de julio! de 1995 entre l'Administracíó General de l'Estat i la Generalitat de
Catalunya.

El Tramvia Metropolita, SA correspon a la donacíó d'accions realitzada en el seu moment
(nota 8.1.1).

El Tramvia Metropolita del Besos, SA correspon a la donació d'accions realitzada a I' any 2009
(nota 8.1.1).

La subvenció en capital deis anys 2009-2011 de L-9 correspon a les 32 portes frontals
(prevista en Contracte Programa 2009-201 O) i als 6 nous trens de L-9 que es finan<;aran en
propers Contractes Programa (nota 7.3). Aquests 6 nous trens de L-9 es van activar en data
15 de juliol de 2015.

La subvenció en capital Wifi estacions correspon a l'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona
d'estendre la xarxa "Wifí Ciutada" al transport públic, concretament a les dues andanes de 16
estacions de FMB.
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15.2- Subvencions al servei

Any 2016

METRO

TB

TMB

211.777

145.171

356.948

211.m

145.171

356.9481

(Milers d'euros)
ATM per Contracte Programa

Necessitats Corrents
Total

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

Any 2015

METRO

TB

TMB

164.268

158.998

323.266

164.268

158.998

323.2661

(Milers d'euros)
ATM per Contracte Programa

Necessitats Corrents

Total

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

Any_ 2016

(Milers d'euros)

Any_ 2015

Area Metropolitana de Barcelona

Targeta Rosa
Suma
Ajuntament de Barcelona

3.108

3.108

3.108

3.108

o

o

120
-5

203

115

203

Altres subvencions
Projecte SECONOMICS

De-..olució projecte optigeren SENER
Suma

3.223

Total

o

3.3111

Les subvencions per Targeta Rosa Metropolitana, per als anys 2016 i 2015, tenen el seu
origen en els acords contractuals establerts entre les Societats Ferrocarril Metropolita de
Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA amb l'AMB (veure nota 7.6).

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 lliure circulació dins de cada zona, en tots els serveis de Ferrocarrils de

la Generalitat, Renfe, Metro, Tramvia i Autobús. A continuacíó es detallen els títols més
utilitzats:
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QUADRE SISTEMA TARIFARI INTEGRAT
T-10
(1a 6 zones)

Títol que pemiet realitzar 10 despla9aments integrats en tots els modes de transport
se:aons les zones a travessar. Títol multipersonal i horari.

T-50/30
(1 a 6 zones)

Títol que perrnet realitzar so desplac;:aments integrats en tots els modes de transport
segons les zones a travessar. Té una validesa per a 30 dies consecutíus des de la
seva primera validació. Títol unipersonal i horari.

T-Mes
(1 a 6 zones)

Tito! que permet realítzar un nombre de desplac;:aments il ·limitats, a les zones
delimitades per la primera valídació, en tots els modes de transport segons les
zones a travessar. Té una validesa de 30 díes consecutius des de la seva primera
validació. Títol personalitzat mitjanc;:ant DNI. NIE o passaport.

T-Dia (1 a 6 zones)

Títol que permet realitzar un nombre de desplac;:aments il·limitats. a les zones
delimitades per la primera valídació, en tots els modes de transport segons les
zones a travessar. Té validesa per 1 día des de la seva primera validació fins
l'acabament del servei. Títol unipersonal.

T-4

Títol valid per a realitzar 10 desplac;:aments integrats a la xarxa d'autobusos i metro
de TMB (excepte els serveis especials i Bus Turístic). xarxa d'autobusos de l'AMB,
FGC i TRAM (únicament Zona 1). Títol personal, válid únicament adjuntant alguna de
les següents targetes identificatives:
-Targeta Rosa Metropolitana de tarifa redu"i'da
-Camet Rosa Metropolita de tarifa redu'ida
-Camet Groe Metropolita
-Taraeta de Pensionista ''B" de FGC

Targeta Rosa

Targeta personal i intransferible amb la qual es pot \/iatjar gratüitament o bé amb
tarifa redüida. en:
-Línies regulars d'autobús de TMB
-Ferrocarríls de la Generalitat (dins la 1a.corona metropolitana)
-Metro
-Trambaix
-Trambesós í Funicular de MontjuTc
Serveis regulara 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 Feliu. Esolubús. JustTram i JustMetro). Mohns i TCC2 (PR4).

Targeta T-12

Títol de transport per als nens i nenes de 4 a 13 anys que els permet fer
gratu'itament un nombre il·limitat de \/iatges a la xarxa de transport públic del
sistema tarifari integrat. dins la mateixa zona tarifaría en la que resideix el nen o la
nena.

Targeta T-Jow

Títol de transport que permet fer un nombre il-limitat de desplac;;aments, a les zones
delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les
zones a tra.essar (d'1 a 6 zones). Validesa: 90 dies consecutius des de la primera
validació. Títol personalitzat mitjanc;;ant ONI o carnets acreditatius deis operadors,
pera persones menors de 25 anys.

Targeta T-Familíar
(70/30)

Targeta multi"1atge que permet fer 70 desplac;:aments integrats en tots els modes de
transport segons les zones a travessar (d'1 a 6 zones). Validesa: 30 dies
consecutius des de la primera validació. Títol multipersonal i horari.

T-Trimestre

Títol de transport que permet fer un nombre il·limitat de desplac;:aments. a les zones
delimitades per la primera validacíó, en tots els modes de transport segons les
zones a tra\oessar (d'1 a 6 zones). Valídesa· 90 dies consecutius des de la primera
validació. Tito! personalitzat mitjanc;;an~ i ,i s a~
acreditatius deis operadors.

T-espisodi
ambiental

Títol de transport multipersonal de~
ar~
d'1 a 6 zones) a utilitzar el
mateix dia de la primera validació, ~ iva
).en
les máuines automátiques
els diesen que es declari una situdéró d'e'p1sb.d1\:~ biea I de contaminació.
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PREUS DELS TÍTOLS INTEGRATS ANY 2017
1 Zona
Bitllet senzill
(no integrat}

2,15

Bitllet senzill Aeroport
(no integrat)

4,50

T-10

9,95

3Zones

4 Z.Ones

5Zones

6 Zones

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

7,60

12,00

15,25

17,15

19,30

21,70

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-Trímestre
T-Episodi Ambiental

108

2Zones

Metro

~ =-

,. , dee.'Cdona

Ferroa1ml Metropolitá de BsroeJons. SA

PREUS DELS TÍTOLS INTEGRATS ANY 2016

1 Zona
Bitllet senzill
(no integrat)

2,15

T-10

9,95

2:Z.Ones

3:Z.Ones 4Zones

5 Zones

6Zones

. 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

7,60

12,00

15,25

17,15

19,30

21,70

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

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

Metro
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Comparació de preus zona 1 any 2017 amb preus any 2016
Any 2017

Any 2016

Bittlet senzill
(no integrat)

2,15

2,15

Bitllet senzill aeroport
(no integrat)

4,50

T-10

9,95

9,95

T-50/30

42,50

42,50

T-Mes

52,75

52,75

T-Dia

7,60

7,60

T-4

3,90

3,90

105,00

105,00

59,50

s9:so

142,00

142,00

T~Jove
T-Familiar (70/30)
T~Trimestre
T-Epidodi ambiental
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Comparació de preus zona 1 any 2016 amb preus any 2015
Any 2016

Any 2015

Bitllet senzill
(no integral}

2,15

2,15

T-10

9,95

9,95

T-50/30

42,50

42,50

T-Mes

52,75

52,75

T-Dia

7,60

7,60

T-4

3,90

3,90

105,00

105,00

59,50

59,50

142,00

142,00

T-Jove
T-Fam iliar (70/30)
T-Trimestre

16.2- Línia 9 Tram Sud

En data 12 de febrer de 2016 es va posar en serveí el Tram Sud de la línia 9, entre l'estació
de l'Aeroport T-1 a El Prat de Llobregat, i l'estació de Zona Universitaria a Barcelona, passant
per !'Hospitalet de Llobregat.

La L9 Sud és una línia automatica de quasi 20 quilómetres de longitud. Cal remarcar que és la
primera experiéncia al món de posada en marxa alhora de tañts quiloroetres sense conductor.

Aquesta línia automática poi adaptar freqüéncies de pas en ~

'"~llS ,,
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~
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~
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nda, aportant

w e -= es d'andana
O

més seguretat amb els sofisticats sistemes de control i am ~ ~'.íexis!1ª
:-

per separar l'espai deis passatgers i els trens.
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~
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Aquesta inauguració incorpora a la xarxa de metro: les dues te •.~Is~

barris

residencials, polígons industrials, La Fira de Barcelona, i recintes esportius i universitaris.
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L'inici de la línía, ésa l'estació "Aeroport T1" a El Prat de Llobregat on hi ha un aparcament de
trens, des d'on es dirigeix cap a "Aeropqrt T2" (amb correspondencia amb Rodalies), í va
creuant el municipi: "Mas Blau" (pare empresarial), "Pare Nou", "Centric", "El Prat estació"
(amb correspondencia amb Rodalies}, i Les Moreres. Arriba al municipi de Barcelona, al seu
gran polígon industrial, amb tres parades: "Mercabarna", "Pare Logísitc" i "Fira". Entra a
L'Hospitalet de Llobregat per "Europa-Fira" (amb correspondencia amb FGC), "Can
Tríes/Gornal", i Torrassa (amb correspondencia amb L1), Collblanc (amb correspondencia
amb LS), i entra a Barcelona ciutat a Zona Universitaria (amb correspondencia amb L3).

NOTA 17-0PERACIONS AMB PARTS VINCULADES

17.1-Transaccíons amb empreses del Grup í altres parts vinculades

Les operacions i saldos amb empreses vinculades al tancament deis exercicis 2016 i 2015
són les següents:
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Any 2016

Any 2015

Ser..eis prestats pel personal de Transports de
Barcelona, SA en l'explotació de Metro

1.096

1.087

Ser..eis de llan~adores

1.358

803

2.454

1.890!

1.379

1.365

545

1.157

1.924

2.5221

o
o

130

(Milers d'euros)
Serveis rebuts de Transports de Barcelona, SA

Total serveis rebuts
Serveis prestats a Transports de Barcelona, SA

Sen.eis prestats pel personal de FMB, SA en l'explotació d'autobusos
Serveis d'assisténcia i altres en virtut del Contracte d'lnterrelacions
Total serveis prestats
Serveis rebuts de Projectes i Serve is de Mobilitat, SA

Compra d'immobilitzat
Total serveis rebuts

130!

Serve is prestats a Projectes i Serve is de Mobilitat, SA

Seí\eis prestats pel personal de FMB, SA en l'explotació de PSM, SA
Total serveis prestats

215

210

215

2101

36
63
1

18
79
63

100

1601

64

52

117

102

181

1541

145

86

145

asl

Serveis prestats a TMB, SL

Sef\eis d'assistencia i altres en virtut del Contracte d'lnterrelacions
Serveis de marketing i altres
Venda d'immobilitzat
Total serveis prestats
Serveis prestats a la Fundació TMB

Serveis prestats pel personal de FMB en la Fundació 1MB i sen.eis
subcontractats.
Donació i ingressos a compte de la Fundació 1MB
Total serveis prestats
lngrés financer

lnteressos assist. financera a Transports de Barcelona, SA
Total ingrés financer

Metro
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SALDOS AMB PARTS VINCULADES EN L'EXERCICI

(Milers d'euros)

Any 2016

Any 2015

Altres
empreses del
Grup

Altres
empreses del

5.163

5.163

5.163

5.1631

1.081

1.222

Grup

Actiu no corrent
lnstruments de Patrimoni
Total Actiu no corrent
Actiu corrent
Deutors comercials
ln'A:lrsions en emprases del Grup i associades
Total Actiu corrent

o

o

1.081

1.2221

4.965

185

4.965

1ssl

Passiu corrent
Creditors comercials
Total Passiu corrent

17.2 - Fundació TMB

En data 22 de juliol de 2010 es va constituir la Fundació TMB (Transports Metropolitans de
Barcelona) amb una aportació 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

Transports de Barcelona, SA (TB)

18

Projectes i Serwis de Mobilitat, SA

18

Fundació Privada ECOM

3

Fundació ONCE para la Cooperación e Inclusión Social
de Personas con Discapacidad

3

T otar Fons Dotacional
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La Fundació TMB és un entitat sense anim de lucre i té per objecte la conservació de fons de
material historie í 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 col·lectius socialment menys afavorits.

17.3 - Consell d'Administració i Alta Direcció

El Consell d'Administració ha estat fonnat, en el decurs de 2016, per 14 membres. L'Alta
Direcció de la Societat recau en els Consellers que tenen delegació especial del Consell.

El total de remuneracions per a tots els conceptes deis membres del Consell ha estat de 73
milers d'euros (en l'exercici 2015 van ser de 90 milers d'euros), deis quals corresponen a
retribucions de l'Alta Direcció la quantitat de 54 milers d'euros (77 milers d'euros en l'exercici

2015). La Societat ha satisfet una pólissa de responsabilitat civil d'Administradors i DirectiLis
per import de 4 milers d'euros.

La resta del personal directíu 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 conseqüéncia, el regim d'aportacions al que esta obligada la

s

Societat i de percepció de prestacions a que té dret aquest personal són els mateixos que
regeixen per al conjunt de la plantilla, i deis quals s'informa amplament en ~llJ~ l't No s'han
~
~
fet aportacions pera aquest coHectiu durant l'any 2016 ni 2015.
~

I

:::

,..

'

~

""'

$,.

s

\¡'f.'

""'

Pel que fa al pagament de primes d'assegurances de vida i de créd~ concemts al ~ , onal

.

.,

.

..

.

"1

;,,1e,1a Unln

:#

k~1"''ª , ~
'\ .~~t,1!~:/.,, f ... ,
>-,
,._,,.

d'Alta D1reccI0, aquest no n'ha fet us durant els exerc1cIs 2016 ni 201 5. -.,

~ c.

't.:tl!\..o

Durant l'any 2016 no s'han pagat indemnitzacions al personal d'Alta Direc · ,

extinció de

contracte. Durant l'any 2015 es van pagar 43 milers d'euros d'indemnitzacions al personal
d'Alta Direcció, per extinció de contracte. No s'ha concedit cap acompte al personal de l'Alta
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Ferrocarril Metropoli1á de Barcelona, SA
-

Direccíó en els exercicis 2016 i 2015, ni les Societats han assumit cap obligació a favor seu en
concepte de garantia.

17.4- lnformació article 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 Adminístradors (els membres del Consell d'Administració) de
la societat, no consten situacions de conflicte d'int~res.

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:

Nombre mitja de persones

Activitat

Material Móbil Metro

Manteniment i Projectes lnfraestructur5.

r.... \~,._u,, .

Gerencies de línies

"4>\ .

convencionals~~

Ser.,eis operatius de suport
Arees funcionals
Plantilla cedits de Metro a IB

1

am·..tjq~,es

~

G

...

l

..

i.1'

•
~
~
..,

.

Any 2016

Any 2015

342

323

505

500

1.839

1.808

228

219

271

271

19

20

3.204

3.141

..

e

..
~

;:

001:tlt Tlnl"

,, ,,11tltt11, ,

;

~

\ t1111ullarl1, •· ,l. ,

Total
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"".it~ u\.0 ~

Metro

"'

Tran1ports
M•tropolitans
deBarcelon.a
Ferrocarril Metropolitá de Barcelona. SA

-

El nombre total de persones distribu·1des per activitat i sexe al final deis exercicis 2016 i 2015
és el següent:

Any 2016

Total a
Activitat

31-12-2016

Homes

Dones

Material Móbil Metro

378

374

4

Manteniment í Projectes lnfraestructures

534

513

21

2.085

1.118

967

Serveis operatius de suport

247

181

66

Arees funcionals

304

170

134

19

12

7

3.567

2.368

Gerencies de línies com.encionals i automatíques

Plantilla cedits de Metro a 1B

Total

Any 2015

Total a

Activitat

31.12-2015

Homes

1.1991

Dones

Material Móbil Metro

359

355

4

Manteniment í Projectes Infraestructuras

539

518

21

2.089

1.141

948

Serveis operatius de suport

239

174

65

Arees funcionals

307

179

128

22

13

9

3.555

2.380

Gerencias de línies com1encionals i automatiques

Plantilla cedits de Metro a TB
Total

1.1751

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

Metro

117

Transl)C)rt$
Matro?ofitans

de 8arcelooa
FerrocalTil Metropolitá de Barcelona, SA

-

Sexe

Any 2016

Homes

19, 18

Dones

30,05

Total

49,231

18.2 - L'import deis honoraris corresponents als exercicis 2016

2015 per auditoría de

comptes i altres serveis prestats es detalla a continuació:

(Milers d'euros)
Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis
prestats perla societat auditora

Any 2016

Any 2015

SeMis d'auditoria

62

62

Altres serveis

21

15

Total

83

ni

18.3 - lnformació sobre els ajornaments de pagaments a prove'idors. Disposició
addicional tercera. Deure d'informació de la Llei 15/201 O de 5 de juliol.

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

1.18

Metro

Tnin1pons
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de Baf"Cfflna
Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, SA

-

(Milers d'euros)
Pagaments realitzats i pendents de

Any 2016

pagament a 31 de desembre

Any 2015

Dies

Periode mig de pagament a pro,.1:i1dors

43

43

Ratio d'operacions pagades

43

48

Ratio d'operacíons pendents de pagament

43

19

265.270
50.158

279.713
54.197

lmport
Total pagaments realitzats
Total pagaments pendents

La infonnació inclou la de tots els comptes de prove"idors ates que molts d'ells són tant
d'operacions comercials com d'immobilitzat.

NOTA 19 - INFORMACIÓ SEGMENTADA
L'import de la xifra de negoci es desglossa tot seguit:

XIFRA DE NEGOCI

Any 2016

Any 2015

Vendes netes línies Metro

254.493

251.787

Total

254.493

251.7871

(Milers d'euros)

La Societat realitza les seves actívitats económiques ordinaries dins d'un únic mercat, el de
transport urba de viatgers, circumscrit a l'ambit gegg\~ 1íi i ]
Barcelona, raó per la qual no es fa cap tipus de,l~

~

J

l'Área Metropolitana de

¡! ;~ i

geográfiques.

d'activitats ni d'arees

-~...
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Els membres del Consell d'Administració de Ferrocarril Metropolita. de Barcelona, SA en
reunió del dia 30 de man; de 2017, donen per formulats els Comptes Anuals 2016, recollíts en
aquest document que consta de 120 pagines incloent la de signatures.

120
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1.1 Demanda
Un deis fets més destacats de l'any 2016 ha estat l'increment ímportant de viatgers en el Sistema
tarifari integrat de l'ATM i també en el conjunt de TMB. En el cas del Sistema íntegrat s'ha assolit el
maxim historie de 955 milions de viatgers. En el cas de TMB, l'augment de la demanda ha estat de
4,5 milions de passatgers i s'ha concentrat en la xarxa d'autobusos, mentre que, en el cas del servei
de Metro, tot i la posada en servei de la nova línia 9 Sud, hi hagut un descens de 3,5 mílions d'usuaris
respecte l'any anterior (-0,91%). Aquesta disminució és conseqüencia de la conflictivitat laboral que

va representar 15 jornades de vagues en el primer semestre de l'any.

El descens de viatgers s'ha produ'ft a totes les línies a excepció de la línia 9 Nord/10, degut a que es
tracta d'una línia automatica, i el Funicular de Montju'i'c. En el primer cas, cal tenír en compte que la
línia va estar aturada uns dies a l'agost de 2015 per uns treballs de manteniment de la vía. En el cas
del Funicular, cal recordar que va restar táncat en el primer trimestre de 2015 (fins al 18 de mar~)
per un despreniment de terres produ'i't 1'1 d'octubre de 2014 que va afectar la seva vía.
Posteriorment, des del 2 de novembre de 2015 al 25 d'abril de 2016, també es va haver de tancar
perdura terme una revisió a fons i una actualització de la instal·lacíó i el seu material mobil.

Viatgers transportats a Ferrocarril Metropolita de Barcelona (en milions)
Línia

Ll
l2
l3

2016
101,735
40,509

so,n6

Funicular

53,054
88,531
8,261
6,889
1,163
0,566

TOTAL

381,486

L4

LS

l9Nord/l10
L9Sud

L11

105,630
41,643
83,809
54,055
89,959
8,141

Diferencia
-3,894

% dif.

-3,69%
-2,72%
-3,62%
-1,85%
-1,59%
1,47%

1,216
0,549

-1,134
-3,033
-1,000
-1,428
0,120
6,889
-0,054
0,017

-4,40%
3,07%

385,002

-3,516

-0,91%

En el grafic següent es mostra l'evolució mensual de les xifres de passatge de Metro deis dos últims

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

Evolució deis viatgers mensual de la xarxa de Metro
38,00
36,00
34,00
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32,00
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30,00
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,g 28,00
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26,00
24,00
22,00

gen.

feb.

marc

abr.

maig

juny

jul.

ago.

set.

oct.

nov.

des.

. . . .2016

30,49

30,15

32,15

34,46

34,14

30,68

31,84

25,07

32,50

34,75

33,63

31,64

-

30,79

30,36

34,04

32,96

34,62

32,35

33,06

24,68

31,84

35,46

33,18

31,66

2015

En el grafic següent es pot observar l'evolució de la demanda deis últims deu anys. Destaquen
diversos fets:
•

Una tendencia creixent de la demanda fins a l'any 2011, a excepció de l'exercici de 2009 .

•

Una davallada de viatgers en els anys 2012 i 2013.

•

Una recuperació important del passatge entre els anys 2014-2015.

•

Un nou descens de passatge l'any 2016 a causa de les vagues.

Evolució deis viatgers de la xarxa de Metro
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Cal destacar també que, tot i la conflictivitat laboral que hi ha hagut en aquest últim exercicí, els
clients de Metro valoren positivament el servei ofert. En l'estudi anual de l'índex de Satisfacció del
Client s'ha obtingut una nota mitjana de 7,5 punts sobre un maxim de 10, valoració que millora els
resultats deis dos exercicis anteriors.

Evolució de la nota de satisfacció global del servei de
Metro
7,6
7,5

7,4
7,3

7,2
7,1
7
6,9

6,98

6,8

2007

2008

2009

2010

2011

7

2012

2013

2014

2015

2016
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1.2. Oferta del Servei

1..2.1.. Places-km ofertes
L'oferta de servei

de Metro de l'any ha vingut condicionada principalment per dos fets: un és

!'entrada en servei de la línia 9 Sud el dia 12 de febrer de 2016 i, l'altre, correspon al conflicte laboral
que va desembocar en 15 dies d'aturades en el servei, els quals es van produir durant els mesos de
febrer, abril, maig i juny.

La posada en rnarxa de la nova línia 9 Sud és el que explica el creixement de prop del 5% en el
nombre de places-km ofertes l'any 2016. Concretament, s'han ofert 15.833 milions de places-km
front als 15.086 milions de l'any anterior.

Places-km ofertes ( en milions)
Línia

2016

2015

Diferencia

%

L1

3.232,30

3.540,59

-308,29

-8,71

L2

1.791,86

1.927.53

-135,67

-7,04

L3

2.465,76

2.684,88

-219, 12

-8,16

L4

2.134,94

2.336,28

-201,34

-8,62

LS

2.841,61

3.077,28

-235,66

-7,66

L9 Nord/10

1.448,88

1.446,04

2,84

0,20

L9Sud

1.846,66

L11

71,27

73,52

-2,24

-3,05

Total

15.833,29

15.086,12

747,17

4,95

-

1.846,66

Destaca el descens de les places-km a totes les linies (excepte a la línia automatica L9 Nord/L 10} a

causa del conílicte laboral.

Si s'observa l'evolució de l'oferta deis últims 10 anys, es poden apreciar clarament dos períodes. Un
augment significatiu de !'oferta fins a l'any 2011, coma conseqüencia del creixement de la xarxa per
la posada en servei de la L9 Nord/L10 i les prolongacions de les línies 2, 3 i 5, i de la millora de les
freqüencies de pas. Aquesta tendencia va canviar a partir de 2012 perla posada en marxa d'un pla de
racionalització de les despeses. Finalment, s'observa de nou un increment de servei l'any 2016 arran
de la inauguració de la L9 Sud el mes de febrer.
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Evolució de les places~km ofertes
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1.2.2. Cotxes-km útils recorreguts
La posada en servei de la línia 9 Sud í el conflicte laboral expliquen també l'evolució del nombre de
cotxes-km útils recorreguts de l'any 2016, els quals han crescut un 4,2% gracies a l'amplíació de la
xarxa de Metro ambla nova L9 Sud.

Cotxes-km útils recorreguts (en milers)

L1

16.165,68

17.690,42

L2

9.813,21

-1 .524,74

10.555,88

-742,67

-7,04

L3

14.972,96

16.290,47

-1.317,51

-8,09

L4

12.118,01

13.239,44

-1.121,43

-8,47
-7,6U
0,20

L5

15.410,09

16.688,36

-1.278,27

L9 Nord/L10

7.430,15

7.415,60

14,55

L9Sud

9.470,07

-8,62

9.470.07

L11

402,57

415,33

-12,76

-3,07

Total

85.782,74

82.295,51

3.487,24

4,24

9

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

Pel que fa al compliment del servei programat (% de cotxes-km útils realitzats sobre els programats},
la mitjana anual s'ha situat en el 95,22%, inferior a l'índex de l'any anterior (99,60%). La causa
d'aquesta davalláda ha estat el conflicte laboral que hi ha hagut en el primer semestre de l'any.

% de Compliment del servei programat any 2016
100,00
98,87

..,

99,00

111

e

...
...o
'ii
e:41
IV

98,00

al)

Q.

97,00
96,00

YI

.

95,00

...,

94,00

'ii
41

.e

o
YI
e

QJ

.5

93,00

eo

92,00

0.

u
'$.

91,00
90,00

..._Mensual

91,35
gener febrer mar~

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

oct.

nov.

des.

l

94,97 91,35 92,60 92,50 92,56 92,48 94,54 l 98,18 98,26 97,83 98,20 98,87

-11-Acumulat 94,97 93,17 j 92,97 92,84 92,78 92,73 93,00 93,57 94,13 94,53 94,87 95,22

1.2.3. Nombre de viatgers per cotxe-km útil
La posada en servei de la línia 9 Sud el mes de febrer de 2016 explica el descens del 4,94% de la
ratio viatgers/cotxe-km útil que, en aquest darrer exercici, s'ha situat en 4,45 viatgers/cotxe-km útil.

Tanmateix, si es fa una comparativa homogenia entre els dos últirns exercicis, es veu clarament que,
excloent la nova línia 9 Sud, aquest indicador hauria augmentat un 4,93% i s'hagués situat en 4,91
viatgers/cotxe-km útil. L'explicació és que el descens percentual de passatge ha estat inferior a la
dismínució de cotxes-km útils recorreguts a causa de les vagues.
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Evolució deis viatgers/cotxe-km útil
Línia

2016
6,29
4,13

2015

3

5,39

4
5

4,38
5,74

5,14
4,08
5,39

4,64%
4,86%
7,23%
6,58%

L9 Nord/L10

1,11

11

2,89

1,10
2,93

-1,37%

1
2

5,97
3,95

%
5,40%

1,28%

Com es pot veure en el grafic següent, aquesta ratio va anar baixant des de l'any 2007 fins a assolir
el seu valor mínim l'any 2011, coincidint amb ampliacions de la xarxa de metro i la posada en marxa
de la L9/10. Posteriormf;nt, amb l'execució del Pla de racionalització de l'oferta que es va iniciar l'any
2012, !'indicador va augmentar cada any fins arribar a aquest 2016 en que torna a disminuir per
!'entrada en servei de la nova L9 Sud.

Evolució deis viatgers/cotxe-km útil a Metro

2007

2008

2009

2010

2012

2011

11

2013

2014

2015

2016
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l.2.4. Oferta de trens en servei a l'hivern en hora punta (dies feiners)
La xifra de trens en hora punta del matí corresponents a un dia feiner d'hivern (indos el Funicular de
Montjuk) era a final d'any de 143 trens, ésa dir, ha augmentat en 9 unitats perla incorporació de la
línia 9Sud.

Trens en hora punta (día feiner)

30

19
26
19
30

2014
26
19
26
19
30

6

6

30
6

30

6

l10

9
4

4

4

4

4

L11

2

2

2

2

2

Funicular

2

2

2

2

2

134

138

Línia

2016

2015

L1

26

L4

26
19
26
19

L5

L2
L3

L9 Nord
L9Sud

-

143

Total

134

134

2013

2012

26

26

19

22

26

27

19

19

1..2.5. Velocitat comercial

d'un día feíner d'hivern.

Velocitat comercial de les Jínies (km/hora).
38,2

40,0
35,0

12

-

6

-
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1.2.6. A/tres indicadors de qualitat del servei
De l'estudi Mesura de la Prestació del Servei (MPS) s'obté la valoració de diferents aspectes
qualitatius de l'oferta de Metro. A continuacíó es mostren de forma grafica les notes mitjanes del
servei de l'any 2016 (en una escala de O a 10 punts), des del punt de vista de l'accessibilitat, la
informació, la seguretat, la conservació, la neteja i l'atenció al client.
Nota Accessibilitat Any 2016
9,00 - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

7,97

7.00 - - -

16.00
5,00 - - -

4,00 - - -

3,oo - - 12,00
1.00 -

-

Any2016

• Dlsponlbilitat elient Ascensors

• Oisponibilitat clíent Escales Mee.

wDliponibllitat client Distribuidores

li Dísponibílitat cllent Passos de peatge

• TOTALACCESSIBIUTAT

Nota lnformació Anv 2016
9,90 - - - - - -- - - 9,88 - - - - - - -- - -

9)!6 - - - - - - - - - -

9,82 - - - --.-

9,80 - - - 9,78 - - - 9,76 - Any2016
8 Passatgel'5 que viatgen eo condícions d'ínformació de trens adequada

a Pa..ssatgers que viatgen en condicioos d'informació d'estocions. adequada
tlTOTAL INFORMACIÓ

Nota Seguretat Any 2016
6,80

6,60
6,40

~

6,20
6,00
S,&O

S,60
S,40
S,20
Any2016

11 lncídents per milió de validacíon$ • Accidents per mllió de cotxes-~m ótll• wTOTAL SEGURETAT
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Nota Confort: Conservació Any 2016

9,SS ----------------------------

Any2016
lil Passatgel'3 que passen per estláons amb cooservaáó adequada

• Passatgers que viat¡en eh trens amb conserva ció adequada

11TOTALCO~ FORT: CONSEftVACIÓ

~-------------------------------,
Nota Confort: Neteja Any 2016
12,00

9,97

9,97

10,00

8,00

6,00

4,00

i,oo
0,00
Any2016

11 Passatgers que passen per estacions amb neteja adequada
• Passatgers que ,iatgen en treos amb neteja adeqvada

II TOTAl CONFORT: NEWA

Nota Atenc:ió al client Any 2016

u Pa!.Satgers Que <e~n un tracti. adlent
• Pas.sa'4ers que viatgen amb persanal d 1aparen9B adequada

a Passat¡ers amb resp0$tes correctes
U Temps mitj~ de respost¡¡
• RHl)OSles cSins de termini

a TOTAL ATENCIÓ Al alENT

Nota: El Temps mítja de resposta ha estat de 13,72 díes (el valor objectiu és igual o inferior a 28 dies)

i les Respostes dins de terminLhan representat el 83,05% del total de respostes.
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1.3. Evolució deis costos per viatger transportat i per cotxe-km total recorregut

+ Costos per viatger transportat
El cost total per passatger transportat de l'any 2016 ha crescut un 5,4% respecte l'any anterior i s'ha
situat en 0,83 euros/viatger. Aquest augment s'ha produYt per dos motius: en primer lloc, per un
augment de les despeses de la societat, arran de la posada en servei de la Línia 9 Sud, i, en segon lloc,
per una disminució del passatge transportat com a conseqüencia de la conflictivitat laboral i les
jornades de vagues.

El cost per viatger de les despeses d'explotacíó també ha augmentat fins a situar-se en 0,71
euros/viatger, un 7,5% per sobre del de l'any anterior. Tret del cost/viatger de !'Energía i de les
Variacions de les provisions, la resta de partides han experimentat un increment, especialment, els
Serveis Exteriors i el Personal. La dísmínució de les despeses d'energia s'explica per un menor
consum d'electricitat {hi ha hagut un descens deis cotxes-km totals recorreguts a

les línies

convencionals i Lll). Per altra banda, tal com s'explica més endavant, aquest exercici s'ha continuat
treballant i implementant mesures destinades a estalviar el consum d'energia a la xarxa i les
instal-lacions del Metro.

Pel que fa a la resta de costos per viatger, han experimentat un descens en el seu conjunt, sobretot
pel que fa al cost de les despeses financeres estructura Is.

Costos per viatger transportat (en euros)
Concepte

Any 2016
euros

Tributs
Amortització neta
Deteriorament i resultats per ~ndes d'im
Pensions
Total Altres De eses
De eses Finance res;
Sanejament Contracte Programa
Estructurals

Any 2015
euros

0,000
0,080
-0,001
0,001

0,000
0,081
0,002
0.000

0,080

0,084

Diferencia

en centimsd•€

o/c

0,00

-8,9
-1 ,9
-1 23,5
113,0
-4,8

-0, 16
-0,28
0,04
.0,41

5,0
-119,6

Víatgers transportats (en milers)

381.486

385.002

Nota: No s'hi inclou el renting de trens ni els canons de la L9 Nord/Ll0 i L9 Sud .
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• · Cost per cotxe-km total recorregut
Quan es relaciona els costos totals de FMB amb !'oferta de cotxes-km totals recorreguts, l'analisi és
diferent que en el cas del cost per viatger transportat. Així, el cost total per cotxe-km total recorregut
(sense renting de trens ni canons de la L9 Nord/L10 í Línia 9 Sud) no ha variat respecte l'any anterior i
s'ha situat en 3,64 euros/km també aquest any 2016. L'explicació és que mentre que en el cas de la
demanda, el nombre de viatgers ha disminu'it un 0,9%, en el cas de l'oferta, el nombre de cotxestotals recorreguts ha crescut un 4,4%, coma conseqüencia de la posada en servei de la línia 9 sud a
mitjan febrer de 2016.

Els costos d'explotació per cotxe-km total recorregut s'han situat en 3,11 euros/km la qual cosa
representa un increment del 2,0% respecte l'exercici anterior. Aquest augment s'explíca sobretot per
l'increment del cost/km deis Serveis Exteriors i de les Variacions de les Provisions. En canvi, quan se
lí sumen els costos/km de la resta de partides, s'iguala el cost total per km de 2016 al de l'any
anterior, tal i com s'ha comentat anteriorment.

Finalment, en l'apartat "2.4. Comptes de Perdues i Guanys" es pot veure l'analísi més detallada de
\' evo lució de les diverses partides de des pesa.

Costos per cotxe-km total recorregut (en euros)
Any 2016
euros

Concepta

Any 2015
euros

Diferencia
en centíms d'€

lotació
Apro-.ñsionamen1s
ElectricitaUCarburant
Personal
Serveis Exteriors

ºA
-2,0

-9,0
-0,8

-2.57

-1 3.5
-6,9

-0,002
0,003

0,002
0,373
0,011
0i002

-1.29
0,16

-122,3
102.3

0,350

0,387

-3,73

-9,6

Tríbu1s

0,002

Amortització neta
Deteriorament i resulla1s per vendes d'immobilitza1
Pensions

0,347

-0,03

-0,06
-2, 16

Sanejament Contracie Programa
Estructurals

87.346

cotxes-km tolals recorreguts (en milers)

Nota: No s'hi ínclou el renting de trens ni els canons de la L9 Nord/
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1.4. Evolució de la recaptació
Tot í la disminució de passatge per la conflictivítat labor.al í la congelació de tarifes l'any 2016, els
ingressos per vendes de títols de transport de !'empresa FMB (abans de comissíons, rapels i
descomptes) han cresctit en 2,3 milions d'euros respecte l'any anterior (+0,9%), gracies a una major
utilització d'alguns títols pro pis ( Hola BCN i la introducció del bitllet senzill a I'Aeroport amb la posada
en mar><a de la L9 Sud), la qual cosa ha suposat un augment d'un 1,8% de l'ingrés mitja per viatger.
Cal tenir present que el preu de venda al públic del bitllet senzill a l'Aeroport és de 4,5 euros, deis
quals 3€ es destinen al pagament del canon peral manteniment de les estacions de la línia.

En canvi, la ratio recaptació/cotxe-km total ha baixat un 3,3% respecte l'any anterior, situant-se en
2,94 euros/cotxe-km total, degut a un major increment percentual deis quilometres recorreguts
{ambla incorporació de la L9 Sud) respecte a la recaptació.

Recaptació per cotxe-km total recorregut (en euros)
2016

2015

% Diferencia

1

¡
------------------·--·-

!Recaptació (milers_euros) . ___ ·-·
icotxes-km totals recorreguts (milers)

... ·- -2ss.91_s______254.004-·---87.346

83.695

o,91% ·-

!

4,36%

i

1

1®41·1#14/.Q,Zii5,,1Mé~

Com es pot veure en el grafic, els ingressos per recaptació han anat augmentant cada exercici fins a
situar-se en 256,9 milions d'euros l'any 2016. Des de l'any 2009 aquests ingressos han crescut 53,9
milions d'euros el que representa un increment acumulat del 26,5% en tot el període.

Pel que fa a la ratio recaptació/cotxe-km total recorregut, ha experimentat un creixement anual des de
l'any 2011 fins arribar al seu maxim l'any 2015. Aquest 2016 ha disminun perles causes apuntades
anteriorment.
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Evolució deis ingressos per recaptació
3,04

270.000

3,10
3,00

260.000
-

..
e

240.000

2,90 ;;;
o
2,so

"'o
:s 230.000

2,70 GI

"'
.!2 220.000

2,60

210.000

2,SO

200.000

2,40

190.000

2,30

250.000

...

..
GI

·e

..
.

,:,e.

ou
(U

.,,Q,
....o:s
41

2,20

180.000
2009

2010
E

2011
aRecaptació

2012

-

2013

2014

2015

recaptació/cotxe-km total
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1.5. Fiabilitat de funcionament
La mitjana de quilometres recorreguts sense avaria és )'indicador que mesura la fiabilitat de
funcionament del conjunt deis trens. L'any 2016 s'ha tornat a superar la xifra de l'any anterior,
assolint un nou maxim en la serie deis 10 últims anys. En concret, aquest darrer exercici la mitjana
de km recorreguts sense avaria ha estat de 95.045 cotxes-km, és a dir, ha crescut un 1,3% respecte
l'any anterior. Aquest bon resultat és fruit de les actuacions destinades a millorar els processos i
l'organització de les tasques de manteniment.

Evolució de la fiabilitat de la flota de trens
100.000
90.000
81.186
.!!

80.000

i5:

70.000

~

60.000

73.629

e

e
-'I'

i
8

53.365

50.000

40.000
30.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.6. Consum d'energia de tracció
L'energia electrica que ha consumit la flota de trens en circulació l'any 2016 (sense incloure la L9
Nord/L10 ni la L9 Sud) ha estat de 160,11 mílions de kWh, la qual cosa representa una disminució de
10,77 milions de kWh respecte l'any anterior. Aquest descens s'ha degut a la davallada de !'oferta de
cotxes-km totals recorreguts a les línies convencionals i la L11 (-7,8%), comentada anteriorment.
Per altra banda, el consum mitja ha estat de 227,62 kWh/100 cotxes-km totals recorreguts, front els
224,06 kWh de l'any anterior; aquest increment de 1'1,6% s'explica per una major disminució
percentual deis cotxes-km totals
d'aquestes línies.
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1.7. Objectius de millora fonamental de Metro de 2016 (OMF)
L'any 2016 es va encetar amb diverses sessions de treball i debat on, partint del rumb marcat al 2015
i d'unes primeres línies estrategiques, es va treballar ambla seva revisió, obtenint així un conjunt de
6 línies que defineixen el marc d'actuació global cap on l'equip de Metro volia evolucionar.

LIDERARLA
MOBILITATA

CATALUNYA

Aquesta revisió de !'estrategia realitzada porta a treballar en 4 grans línies d'avan~: comercial,
eficiencia, motivació i producte. 1els objectius definits són els que es mostren a continuació:

ASPIRACIONAL: Líders en qualitat, servei, imatge i seguretat
COMERCIAL
1.

Incrementar el coneixement del dient i els seus patrons de mobilitat

2.

Desenvolupar actuacions per la captacló de nous clients, especialment a través de
l'ampliació de !'oferta de servels amb valor afegit.

- ------------

- ---

IHMMAGII'-------- - --------- ------3. Desenvolupament de política de millora de l'eficiencia mesurada a través de l'OEE.
4.

Desenvolupar el model organitzatiu.

l&MHMUt•M
S. Desenvolupament de persones I organltzació en un entorn de comunicació efectiva.

144+Piii+lll'--------l
6.

Dissenyar solucions per adaptar !'oferta a la demanda.

~'4€.M
:~~~

L- .- ·--- ·-·~·- ·- ·- ·- ·- ·-•- ·-~- ·-·- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-· - ·- ·-·- -

~~,~.:,.u11 - ·- ·- ·'

Amb aquestes préínisses, es va comen~ar a treballar en el si de la Xa .

metodología

de desenvolupamént de projectes anomenada Objectius de Millora F. . ttm

,, ~ F)t

= \ ~"-. . . -;:

;-

~

.

¡; ,,,,~,t• fúlln
v
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Els objectius (OMF) que es van definir per treballar al llarg de l'any 2016 es van escollir de manera
consensuada per tot l'equip de Metro. Es van crear grups de treball multidisciplinaris i autonoms
que van permetre la definició i implantació d'accions que duguessin a la millora efectiva.

Els

objectius treballats al llarg de l'any han estat:
1. Millora de !'eficiencia del Manteniment i l'Operació (OEE).
2.

Reducció de 1'Absentisme.

3.

Foment de l'autoprotecció.

4. Aposta perla Seguretat (Prevenció de riscos laborals, procediments, Seguretat ferroviaria).
S.

Projecte DARWIN.

6.

Revisió del procés de planificació.

7.

Manteniment 2020.

8.

Línia 9 tram Sud.

9. Adaptació de !'oferta a la demanda.
10. Conveni de Metro.
11. Analisi, disseny i implementació de processos a l'area de pesones.
12. Nou reglament de circulació.

l. Mil/ora de /'eficiencia del Manteniment i l'Operació
l'objectiu a aconseguir és comptar amb un indicador global aglutinador de diferents indicadors que
serveixi per mesurar !'eficiencia (a imatge deis índexs tipus Overa// Equipment Efficiency{OEE)), i
seguir realitzant un seguiment d'accions encaminades a la millora de !'eficiencia en la línia de les
contingudes en el pla d'eficiencia definit l'any 2015. Quant a l'índex, s'ha treballat en la incorporació
de nous subindicadors, documentant exhaustivament la definició i formulació

per possibilitar

l'automatització del seu calculo visualització. També s'ha realitzat la incorporació de la informació de
costos que perrneti donar una idea deis dos costats de la balan~a de !'eficiencia {resultats i cost).
Les famílies d'indiéadors finalment identificats ha estat els 7 següents: 1. Estacions, 2. Circulació de
trens, 3. Atenció i informació, 4. Seguretat i protecció civil, S. lntervenció (lluíta contra el frau), 6.
Sistemes de planificació i 7. Consums energetics.

1.1.Categorítzacíó d'estacíons:
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1.2. Projecte Venus

S'ha establert un procediment per atendre millor les incidencies amb les distribu'idores
automatiques de títols en cas de no presencia d'empleat en l'estació de la incidencia; el nou
procediment facilita que el client afectat sigui ates en alguna altra estació del seu recorregut.

1.3. Ambít de l'eficíencía energetíca
En aquest ambit s'han desenvolupat les tasques següents:
Adjudicació del Projecte de reconfiguració de corbes de velocitat en el sistema ATO a Ll i L3.
Amb aixo es preveu un estalvi en el consum de tracció d'aquestes 2 línies i s'implementara al
llarg del 2017.
Adjudicació d~ 2 Grups Recuperadors d'energia de frenada de trens que es troben en fase de
fabricació: un s'instaHara a la Subcentral de Verdaguer L4 i l'altre a la Subcentral de
Canyelles L3.
Licitació del Projecte i Obra de renovació i refor~ de l'enllumenat als Tallers de Santa Eulalia,
Sant Genís, Roquetes i Vilapidna, on s'utilitzara tecnología LED i regulació lumínica per
aprofitar l'aportació de la llum solar.
Execució d'una prova pilot d'enllumenat LED a les andanes de les estacions de: Clot, Navas,
Sant Antoni, Urgell i Rocafort.
lnstal·lacíó de S punts de recarrega de vehicle electric per a les noves furgonetes 100%
electriques: 3 punts a la base de Can Boixeres i 2 a la base de Santa Eulalia.
Redacció del Projecte de subministrament electric des de la xarxa electrica del Metro al
primer carregador ultrarrapid de bus electric.
Monitorització a distancia de consums desagregats de tren, en 1 tren per serie nova (S-5000,
S-6000 i S-9000) i línia, i en un de la S-3000 (serie antíga) previament dotat de sensors.
Definició deis indicadors d'eficiencia energética a nivell xarxa Metro, tracció i estacions.
ldentificació de les principals oportunitats d'estalvi sense inversió o amb mínima inversió.
Analisi de les funcionalitats a incorporar en el Sistema de Regulació de Transit (RDT} per tal
d'incorporar aspectes d'eficiencia energetica.
Metodologia per mesurar els estalvís obtinguts amb equips de recuperació de l'energia.

Road Map per a l'obtenció de la certificació ISO 50.001 a Metro, seguint la metodologia
aplicada a Transports de Barcelona, SA.

ajustar el terme de potencia en les factures, ambla e
aquest concepte.
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1.4.Projecte de localítzació de persones
S'ha treballat dins del manteniment, en la localització de la figura del guardavies (supressió de
l'obligació d'anar de 2 en 2). L'acció realitzada ha estat la de col-locar uns tags d'Active Track a
cap~alera i cua de cada andana on el guardavia apropa un terminal/telefon. Aquest nou sistema
incorpora elements addicionals de seguretat, com la detecció de caiguda.
Dins de l'operació s'ha treballat en la localització del personal d'Operació en els diposits de trens (a
cada equip de tren hi ha un targeter que s'ha d'encarar amb el dispositiu mobil per ubicar el tren en
el diposit corresponent}. Ambdós casos incorporen la possibilitat de trucada d'emergencia.

1.5.Projecte mobilitat
l'objectíu és reduir el temps transcorregut entre la detecció de la incidencia i el seu tancament. S'ha
définit el prototip que permetra que els Agents d'atenció al client (AAC)

es desplacin per tota

l'estació per inspeccionar l'estat deis elements i equips, i poder controlar amb un dispositiu mobil si
existeix incidencia a SAP encasque algun element ho requereixi. El dispositiu ha de permetre als
mantenidors no tornar a les bases de manteniment per poder tancar les incidencies a SAP. En
aquests moments s'han desenvolupat (Area de Tecnología)

prototips per consultar i tancar

incidencies; en el cas d'operacions, ja s'esta en disposició d'iniciar les proves i, en el cas de
manteniment, s'esta acabant de desenvolupar un cop s'ha determinat el tipus de dispositiu pera
cadascun deis col·lectius/perfils.
També s'estan desenvolupant continguts d'informació al client (per exemple, notificacions de servei
pera Tecnics d'Operació de Línies automatiques -TOLA-).

1.6.Projecte d'automatització d'obertura i tancament de portes d'estacíó en remot

Al darrer trimestre de 2016 es va iniciar l'execució de l'obra que contempla la instal·lació de
dispositius de seguretat a les 49 portes que ja es troben actualment motoritzades i la seva
incorporació en el Telecomandament d'Estacions (CCIF), pas previ per permetre la seva maniobra
automatica des del Centre de Control de Metro (CCM). Addicionalment, s'ha adjudicat la redacció del
Projecte per substituir 51 portes addicionals, actualment d'obertura manual, per portes motoritzades
i telecomandades, l'execució de les quals s'iniciara al 2017.

•

Circulació: s'ha · realitzat una analisi deis endarreríments
d'increment de la formació per manca de formadors.
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•

S'ha desconnectat la integració del sistema de consignes de velocitat (WATO) amb el sistema
de regulació de l'interval (RDT) a Ll.

•

Temps de resposta d'interfonia: es realitzara una reestructuració del departament on es
genera aquesta tasca (CDIU).

•

Nombre de comportaments incívícs i percentatge d'incidencies esclarides: es treballara en
l'analisi de la distríbució deis recursos de Seguretat per míllorar aquests resultats.

•

Nombre d'intervencíons per frau per hora: en l'índex OEE es canviara aquest indicador pel del
nombre de sancions per intervenció, que és més indicatiu de !'eficiencia en el procés ja que
l'actual penalítza els trasllats realitzats pels interventors per atacar bosses de frau.

2. Reducció de l'absentisme
L'objectiu numeric ha estat assolir un maxim del 8% en l'índex d'absentisme per íncapacitat temporal
(IT) per rnalaltia i accident. les actuacions a fer es van englobar en 3 grans tematiques: Procediment
intern, lndicadors (cultura), i Comunicació i motivació. S'han fet les següents actuacions:
•

S'ha redactat una pauta procedimental de gestió de la IT amb detall de possibles mesures a
aplicar en casos d'absentisme amb sospita de frau.

•

Seguint la línia encetada al 2015, s'han difós mensualment les dades d'absentisme amb el detall
per arees, i s'ha treballat amb un nou sistema d'agrupadors de la informació que hauria d'entrar
en vigor al gener del 2017.

•

S'ha dotat de més dísponibilitat a !'indicador d'absentisme corporatiu, amb avan~ament de les
dades del mes en cursa partir de carregues setmanals, i s'ha flexibilitzat l'accés i el coneixement
de detall de tots el motius i de valor amb agregació a nivell de día natural.

•

S'ha treballat amb l'extracció automatica de !'indicador Btadford {que persegueix coneixer els
nombre d'episodis i el nombre total de dies de baixa) i l'automatització de la consulta que
extreu els casos d'empleats que complirien amb l'article 52 de l'Estatut deis Treballadors.

•

S'ha establert el model de comunicació (via carta)

per fer arribar a l'empleat on se li

comunicaran les dades referents a la seva situació d'absentisme (emeses per Gestió i
Administració de Persones).
•

S'ha oficialitzat el seguiment mensual de l'absentisme en reunions mensuals entre l'Area de
Manteniment i la Unitat Medica de Salut.

•

S'esta treballant en el disseny de 3 noves publicacions de la dada d'abs~mw,1¡
,;''~

per apropar-la a l'empleat.
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Finalment, tot i les actuacions realitzades en aquest ambit, enguany no s'ha assolit l'objectiu
establert perque els resultats de l'absentisme s'han vist directament influenciats pel conflicte laboral
iniciat al mes de febrer.

3. Foment de /'autoprotecció
L'objectiu consisteix en dotar d'eines a nivel! individual per assolir la millor gestió del conflicte,
generant una major confian~a en l'actuacíó professional cap al client. El major exponent d'aquest
projecte és la contenció/disminució de les agressions, i molt especialment de les considerades coma
evitables. Per aixo, es va fixar com a objectiu per a l'any 2016 no superar les 9 agressions anuals
considerades evitables vers els treballadors de metro al llarg de l'any 2016 (mitjana de 0,75
agressions al mes). El nivell de consecució ha estat satisfactori, amb un total de 7 agressions,
aconseguint una baixada respecte a les 9 agressions evitables comptabilitzades l'any 2015.

Aquest any s'ha fet un esfor<; per donar prioritat a millorar la comunicació, especialment en la
vessant de la transparencia, i en el seu procediment i organització. Un cop consolidats els resultats en
aquests ambits, s'ha de millorar en els aspectes de formació. Així, s'ha treballat en un procedíment
que tracta l'analisi i la integració de tata la informació disponible respecte a les incidencies greus de
seguretat, amb la finalitat de garantir una actuació personalitzada amb el treballador afectat i
l'aplicació de les mesures adients per evitar una nova exposició als mateixos riscos. En aquest circuit
és essencial la participació activa deis comanc!aments directes deis afectats, que han de tenir la
informació necessaria i el suport de serveis com Salut laboral, Prevenció de Riscos laborals i la Unitat
de Seguretat i Protecció Civil (USPC).

Ambla mateíxa línia de la guia que es va realitzar perles incidencies de vandals, s'han redactat altres
guíes sobre normes d'actuació davant de diferents incidencies de seguretat habituals a Metro.

4. Aposta perla Seguretat
Les línies de treball han estat tres:
a) Prevenció de Riscos Laborals (PRL}

L'objectiu a aconseguir ha estat la reducció de l'índex d'accidentabilitat (taxa de freqüencia)
realitzant un seguiment estricte de les accions recollides al Pla Anual de la Gestió de la Prevenció.

produ.,'t. Avaluació de riscos de dependencies tecniques de la xarx
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Realització d'Estudis d'Ergonomia: Analisi de les con.dicions ergonomiques de treball als tallers
de Material Mobil.
Realització d'un Estudí de condicions higieniques: Analisi d'exposició al soroll als tallers de
Material Mobil, exposició a fums i gasos contaminants (vehicles auxiliars a vies), exposíció a pols
a Manteniment de Vies.
Treballs en solitari i a'illament: ldentificació deis coHectius exposats i proposta de mesures
preventives. Desenvolupar la implantació a guardavies (organitzatives i tecnologiques).

•

Activítats en Formació:

Seguiment d'indicadors de Formació en PRL de les Unitats: lndicadors de compliment
cobertura de formació.
Actualitzacions de Recursos Preventius: Nomenament de recursos preventius i actualització
segons cobertures de formació.
Revisar el model formatiu en PRL: Proposta de formacions per a riscos específics (operació amb
maquinaria, treballs en espais confinats, treballs en al~ada ...).
Definició de la formació en PRL en acollida deis nous ingressos i canvis de lloc de treball.

•

Activitats en Plans d'emergencia i autoprotecció:

Revisió i actualització deis plans deis centres: Actualització documental, descriptiva i personal
que forma part deis equips d'emergencia.
Simulacres d'evacuació: Formació practica deis membres deis equips sobre l'activació
desenvolupament del pla en cas d'emergencia.
Procediment de Plans d'emergencia - Cap d'emergencia: Adequació deis equips d'emergencia
deis centres a la normativa, criteris de cobertura deis equips i nomenament del responsable del
pla.
Tractament específic per al centre de Can Boixeres on concorren diferents unitats amb
casuístiques i horaris diferents.

•

Activitats en Procedíments i instruccions de treball:

Redacció del procediment/instrucció d'lncidents greus de seguretat amb afectació a l'empleat,
amb l'objectiu de disminuir el nombre d'agressions a treballadors.

.
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lnstruccions tecniques de manteniment de l'Area de Manteniment i Projectes

(preventiu i

correctiu). Definició del model per incloure els riscos i mesures preveñtives a adoptar en la
realització de tasques de manteniment.
Pauta de senyalització deis centres de treball: lmplementació als tallers del procediment de
senyalització, iniciat a Can Zam.
Seguiment de la implantacíó del Nou Model de Pilots homologats de seguretat (PHS)

a

Manteniment i Projectes. Aplicació de les noves categories de PHS (personal extern).
Redacció del procediment per al seguiment del Pla anual de Mesures Preventives a I'Area
d'Operació, incorporant-hi els organs de govern i responsables d'unitat.

•

Actívitats en Coordínació d'Actívitats Empresarials (CAE):

Seguiment de l'activitat amb el prove1dor pera l'assistencia tecnica i coordinació de seguretat i
salut en obres en fase d'execució segons els RD 171 i RD 1627.
Revisió/actualització del model CAE (Contractista TMB): Recollida i identificacíó de les tasques
que realitza FMB conjuntament amb contractistes, analisi de les situacions i determinació de les
mesures a aplicar i/o modificar en la relació contractual.

•

Activítats en Certificacíó de maquines í equips de treba/1:

Certifjcació de la maquinaria segons els RD1215/RD1644: Revisió periodica de les maquines i
equips de treball per assegurar el compliment de l'estat de seguretat.
Adaptació de les maquines i quasi maquines segons el RD1644: Adequació deis equips de treball
de fabricació propia i altres equips que no disposen de la documentació obligatoria.
Certíficació anual de línies de vida, arnesos, eslingues, punts d'ancoratge: Revisió periodica deis
equips auxiliars de treballs en al~ada, equips auxiliars d'elevació de carregues i equíps de
protecció individual (EPI).

•

Activitats en Prevenció d'accídents de trebo//:

Vigilancia de la Salut: Seguiment de la realització deis protocols de vigilancia de la salut
programats.
Control d'accidents: Seguiment de !'indicador "taxa de freqüencia" i analisi deis accidents.

•

Adivitats en lnspeccíons de seguretat als centres de trebo//:

Visites conjuntes planificades als centres de treball amb els dele
de prevenció.
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Activitats en Control i seguiment del P/a d'Activitats Preventíves: Realització de diverses

•

reunions en diferents ambits peral seguiment de la PRL.

•

Activitats en Auditoria del sistema de prevenció:

Auditoria interna del sistema de prevencíó a les Unitats (control documental). Auditoria interna
del Sistema de Prevenció de Riscos Laborals amb presencia d'enlla<; de PRL del Servei i els
representants de la Unitat.

•

Activitats en el Comite de Seguretat i Salut (CSS): Seguiment a les reunions del grup deis
temes tractats al comité de Seguretat i Salut mitjan<;ant els representants de Metro.

ParaHelament s'ha treballat en la realització d'inversions destinades a la millora de la seguretat en
materia de PRL, entre d'altres:
Adequació del sistema de Protecció Contra lncendis al Taller de Santa Eulalia per solucionar
les no conformitats sorgides del simulacre realítzat a l'octubre de 2015.
lnstaHació de balises Iluminases i avisadors acústícs en vies del Taller de Santa Eulalia per
refon;:ar l'avís en les entrades-sortides de trens.
Adequació de sistemes al Taller de Zona Franca ZAL com la Protecció contra incendis, aire
condicionat i calderes d'aigua calenta sanitaria.
lnstaHació de nous ventiladors en andanes i de sondes de temperatura a les 31 estacions
catalogad es com d'especial risc peraltes temperatures.
Renovació de l'enllumenat a l'aparcament de Sagrera - c/Hondures per tal d'incrementar el
nivell lumínic en les zones de carrega i descarrega de Manteniment d'Energia d'Alta Tensió.
Licitació del Projecte i Obra de renovació i retor<; de l'enllumenat als Tallers de Santa Eulalia,
Sant Genís, Roquetes i Vílapicina.
Adequació de la zona de seguretat de la catenaria entre la via general de L2 i el Taller de
Triangle.
Adequació de la zona de proves de compressors amb tensió de catenaria al Taller de Sagrera.
S'esta elaborant el projecte de la 2a fase d'adequació segons les necessitats del seu personal.
-.- · Adequació deis pous de terra de 31 estacíons per complir amb la normativa vigent. Són
treballs inciats en anys anteriors i amb continui'tat durant els propers anys.
S'ha continuat amb l'adaptatió d'accessos a pous

de ventilació (~ e se- p s de túnel} i la

m.-..
v·~ ~ ·Boixeres i
lólti .
s'ha inicíat la senyalització i pintat de tots els tallers (am ~ rite·
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b) Procediments

La principal acció que s'ha realitzat al llarg de l'any 2016 és l'adaptació deis 11 procediments vigents
en l'ambit de manteniment al Nou Model de Gestió Documental seguint la proposta realitzada per
!'empresa Altran. Fruit d'aquesta revisió s'han creat 40 documents desglossats en 11 Directrius, 15
Procediments i 14 lnstruccions Tecniques.
Aquesta tasca s'ha realitzat amb la intenció d'actualitzar la informació, donar coherencia a
!'estructura, millorar el circuit de verificació i l'aprovació, millorar la seguretat de les tasques, i
estandarditzar i formar els destinataris.

e) Seguretat Ferroviaria

Les acc\ons realitzades dins del marc de la Seguretat Ferroviaria es poden dividir en tres ambíts:
factor huma, factor tecnic i factor organitzatiu.

Principals activitats en l'ambit del factor huma:
Actualització del procés d'obtenció de la Certificació a la Conducció als ambits d'operacions a les
líníes convencionals, línies automatiques i porta de cotxeres.
Definició del procés d'obtenció de la Certificació a la Conducció deis Comandaments Tecnics
Operatius (CTO) de línies convencionals.
Actualització de la Norma marc d'Habilitacions a la Conducció.
Establir el model de formació als degradats de conducció (conducció diferent a l'habitualment
e~tablerta} segons !'Agencia Estatal de Seguretat Ferroviaria.
Auditoría de Centres de Formació Externa, ambla coHaboració del Departament de Formació.

Criteri Safety: s'ha treballat en la línia d'establir criteris en el nombre de controls de drogues i
alcohol que cal realitzar perque sigui estadísticament significatiu i seguir el que demana la llei.
Aquest criteri es presentara a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.

Principals actívítats en l'ambit del factor tecnic:
lmplementació del Procés de canvi significatiu/no significatiu en modificacions del Sistema
Ferroviari de Ferrocarril Metropolita de Barcelona.
Pla d'accions derivat de !'auditoria deis punts singulars.
Estudi Tecnic pera un nou "sistema de suport (Tren Stop)" a FMB ..

sense sistema de suport).
Manual (Cataleg) d'equips de via relacionats amb la seguretat.
Actualització del procés d'inspeccions i auditories de Seguretat Ferroviar
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Establiment del pla d'accions pera la Senyalística de Tallers, segons les observacions de la seva
auditoria.
Tancament del Dossier Safety de la posada en servei del Tram 1-11 de l9-10 de Metro.

Principa/s adívítats en /'ambít del factor organítzatíu:
Implementar el procés d'obtenció i dístribució d'lnformació sobre la caixa de negra del tren.
Disseny del procés i protocol de proves a trens ele Material Mobil post incidencies amb portes.
lmplementació de la Guia del Sistema de Gestió de Seguretat (SGS) a l'arnbit de Senyals.
Disseny del procés i protocol de talls de servei per obres programades a FMB.
Protocol de coordinació sobre les activitats de Seguretat Ferroviaria de FMB amb l'Autoritat
Ferroviaria (Direcció General de Transports i Mobilitat - DGTM).
Oissenyar amb el departament de PRL, el procés i protocol d'accessos a trens als diposits í
maniobres.
Dissenyar el procés d'extracció de dades per un Safety Event i distribució d'aquesta informació,
seguint la Llei de Protecció de dades.
Dissenyar i implementar el procediment de "pilot"/"agent" intern de FMB.

Així mateix, s'ha fet un seguiment mensual de !'Indicador de Seguretat Ferroviaria IGS que consta
d'una ponderació de diversos indicadors (depassarnents no autoritzats i autoritzats, anuHació de
dispositius de seguretat, trencament de carril, etc per km total recorregut). El 2016 s'ha obtingut una
mitjana anual de 31,61, ésa dir, ha crescut 1,07 punts respecte l'any anterior.

Les principals inversíons realitzades per míllorar la seguretat en materia de senyalització
telemonitorització en el Centre de Control de Metro (CCM} han estat:
•

Dotar el túnel d'enllai; tecnic de Passeig de Gracia L3/L4 amb aparells de vía de descarrilament.

•

Implementar la nova funcionalitat en senyals en l'estació de La Pau L4.

•

Fer incompatibles moviments simultanis de trens entre les estacions de Penitents

Vall

d'Hebron amb movíments en !'interior de la cotxera-taller de Sant Genís.
•

lmplementació de noves condicions funcionals pera l'establiment de Voltes Automatiques per
al retorn deis trens en estacions intermedies en L4.
la retirada de trens.

•
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d) Actuacions de Seguretat

El departament de Seguretat, en estreta col·laboració ambles Forces de Seguretat, responsables del
manteniment de la segÚretat ciutadana, (llei organica 2/86 de forces i cossos de seguretat), ha de
realitzar actuacions de caracter dissuasiu i reactiu destinades a la protecció de les persones, béns i
serveis, amb la fínalitat de minimitzar la freqüencia i !'impacte de qualsevol acció delictiva, garantir
la utilització confortable i cívica del servei de transport per part deis viatgers, facilitar la labor deis
empleats i preservar la integritat de les instaHacions, aíxí como realitzar el control d'accessos de
dependencies. Les eines que ho fan possible són la gestió deis diferents sistemes de seguretat i la
direcció funcional del equips de seguretat contractats per FMB.

•

Evolució de les ratios Estacions a vigilar per equip de seguretat:

L'increment de recursos de seguretat realitzat a principi d'any i el produ'it per les nits de servei de
Non Stop (juny 2016), han millorat lleugerament les ratios d'inici de l'any deis torns de rnatí i tarda,
amb un descens signíficatiu al torn de nit deis serveis de Non Stop, finalitzant l'any amb ratios pera
aquestes nits per sota de les 2,6 estacions a cobrir per cada equip de seguretat. Aquests indicadors
incorporen l'increment de recursos corresponent a l'augment d'estacions per la inauguració de la
línia 9 Sud al mes de febrer.
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Grafits:

La continui'tat al 2016 deis equips de seguretat contractats a finals de 2015 per vigilar els tallers i
diposits d'estacionarnent de trens, la rapida actuació en labors de reparació de l' UME {Unitat de

les
accions d'intrusions amb resultat mural per dia, i s'ha experimentat un inc
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fínalització de l'any, com a conseqüencia de la permanent adaptació i evolució inherent a aquesta
greu problematica.
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•

Col-laboracíó amb e/s cossos de seguretat:

L'estat d'alerta internacional arran de les accions terroristes produ·,des a diferents ciutats europees,
ha marcat l'increment de la presencia policial, no tant sois a la vía pública, sinó a les estacions deis
diferents operadors ferroviaris arnés d'altres mitjans de transport.
Des de la Unitat de Seguretat i Protecció Civil, s'han materialitzat accions encaminades a conscienciar
d'aquesta situació a tots col·lectius de persones que treballen a Metro. Es rnanté la col·laboració en
la realització de dispositius específics de seguretat i formacíons deis cossos policials en les
instal·lacions del Metro, treballant conjuntament amb Mossos d'Esquadra i Guardia Urbana de
Barcelona. Aquesta coHaboracíó ha estat present amb la presencia uniformada d'efectius policials
dintre de l'Operació Xarxa, la Formació i coordinació amb el grup de Tecnics en Desactivació
d' Artefactes Explosíus (TEDAX) deis Mossos d'Esquadra sobre la nostra realitat ferroviaria, a més de
la presencia policial deis agents de diferents

Unitats de Mossos d'Esquadra en la recerca

d'informació de les denúncies de delictes al Metro.

•

fncidencies de seguretat:

Durant l'any 2016 s'ha produil un descens del 14,09% del total d'incidencies de seguretat, que s'ha
materíalitzat principalment en les relatives als furts (descens del 37,68%), amb un descens deis avisos
de carteristes del 38,82%. Pel que fa al lliurament d'objectes, s'ha incrementat un 13,68% respecte
l'any anterior.

.-

2012

2013

2014

2015

lncidencies de Seguretat 48.054 43.326 47.118 52.537
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L'activitat policial durant l'any 2016, conjuntament amb la rnaterialització de les ordres
d'allunyament notificades als autors de fets delictius, són ~lguns del condicionants rnés importants
que ha provocat aquest descens. Tot i aixo, el problema de la presencia de carteristes, tanta la vía
pública com al Metro, necessita d'altres mesures transversals per poder garantir una disminució més
efectiva i estable.
Arnb la incorporació de la línia 9 Sud, tant a nivel! d'estacions com de trens, s'ha incrementat el pare
total de cameres de videovigilancia per sobre de les 8.000 unitats.
En l'ambit del compliment de les "Condicions i Regles Generals d'utilització del Ferrocarril
Metropolita de Barcelona S.A" (DOGC nQ 5.770 07.12.10), els vigilants de seguretat contractats han
realitzat un total de 6.475 denúncies administratives, amb un increment de 1'11,79% respecte a
l'any anterior.

•

Actuacions en /'ambít de Protecció Civil:

Des del Departament de Protecció Civil de Metros~ segueix treballant per potenciar la prevenció, la
detecció i la correcta gestió de les situacions de risc per part deis empleats interns i els coHaboradors
externs. Aquest any s'ha treballat amb les últimes propostes de millora que va indicar la Direcció
General de Protecció Civil respecte a l'actualització del Pla d'Autoprotecció (s'hi han indos les noves
estacions de la L9 Sud), i esta previst que es lliurin durant el primer trimestre de 2017 i que s'aprovin
al mateix any.
S'ha realitzat també l'actualització i inclusió de les noves estacions de la L9 al Pla d'Autoprotecció de
Línies Automatiques. Esta previst que es lliuri dins del primer trimestre del 2017.
S'ha realitzat un simulacre de coordinació i comunicació sobre l'actuació a realitzar en un cas
d'alarma química a les estacions d'afectació de Zona Franca {estació de Mercabarna), aprofitant la
prova d'alarmes químiques que va realitzar el Centre d·e Coordinacíó Operativa de Catalunya
(CECAT). També s'ha partícipat i realitzat un Simulacre de comunicacions amb AENA per analitzar el
comportament í la coordinació deis Centres de Control d'AENA i el Centre de Seguretat i Protecció
Civil (CSPC) de Metro.

•

Actuacions d'lntervencíó:

Quant a 1'evolució del frau i els seus indicadors vinculats (Eficiencia, Productivitat, Hores
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l'aspecte dissuasiu, encara que en menor percentatge, com l'actuació punitiva, atacant els punts de
la Xarxa on es detecta major índex de frau.
La vessant punitiva s'implementa mitjan~ant un programa d'íntervencions ordinaries, realitzant
actuacions en els punts negres on es detecta més frau i conductes incíviques. Per aixo s'ha realitzat
un estudi de categorització d'estacions, basat en el total de validacions, el volum de frau i l'índex de
conflictivitat, el qual permet ajustar les operatives a aquesta necessitat. Aquest model de treball ha
permes augmentar la quantítat d'ingressos addicionals per sancions, millorant notablement la seva
eficiencia.

5. Projecte DARWIN

La feina realitzada al llarg de l'any dins del marc de treball del projecte Darwin han suposat un total
de 21 accions desenvolupades que es poden agrupar en quatre línies d'actuació principals:
a) Dotar la línia de comandament intermedi d'un rol efectiu de lideratge sobre els seus equips.
b) Definir, planificar i implantar plans de m,illora tecnica i competencia! deis comandaments.
c)

Dissenyar accions per incrementar el compromís i la vinculació deis comandaments en vers les
polítiques de desenvolupament i orientació a la gestió de la proximitat.

d) Definir indicadors que puguin objectívitzar l'impacte de les aé:cions Darwin implantades al 2015 i

2016.
En el marc de la primera línía de actuació:
S'ha fet una analisi de contínguts funcionals de responsabilítats entre les diferents posicions de
comandament a fi de determinar els seus ambits competencials. També s'ha fet una analísi de
tasques "pseudoadministratives" deis comandaments de I'Area de Manteniment i Projectes que
permeti determinar carregues de treball i optimitzar processos i facilitar la gestió real de la
proximitat.
S'han revisat els criteris i procediments de sancions lleus, premis

permisos així com ha

continuat la formació sobre aquest temes als comandaments.
S'entén que la comunicació és una eina indispensable per la gestió de la proximitat, la
transformació organitzativa i la millora del clima laboral, per aquest motiu s'han definit els
continguts i els canals més adients per aplicar les polítiques de proximitat. També s'ha definit el
model de reunions tipus que afavoreixi la seva racionalització.
S'ha treballat en la definició d'un model que reforci el rol del coman
natural i principal" entre els seus coHaboradors i la resta de u ·

~~~!Jlfapt.
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En el marc de la línia de desenvolupament tecnic i competencia!:
S'han inicíat accions formatives de l'ambit competencia! com: comunicació, gestió de recursos i
pressa de decisions, lideratge i desenvolupament deis coHaboradors. Aquesta línia formativa i la
implantació del pla d'acompanyament de nous tomandaments continuara al 2017.
Per determinar la població objectiu, s'han analitzat, entre d'altres, els resultats de les
apreciacions de l'actuació anyal deis comandaments. També, en aquest entorn, l'equip Darwin
· ha revisat el model d'apreciació d'actuació identificant aspectes de millora funcional o
conceptual.

En el marc de la línia d'actuació {Compromís i vinculació), s'ha treballat en:
la millora de la comunicació als comandaments, la revisió, adequació i proposta de conceptes i
principis, valors a incorporar en un futur codi etic de TMB. 1, per últim, el disseny d'una "jornada
deis comandaments".

L'última línia d'actuació, ha consistit en la identificació d'una serie d'indicadors que puguin mesurar o
estimar l'impacte que sobre aquest col-lectiu pugui tenir la implantació de les accions Darwin, tant
les de 2015 com les de 2016.

Amb el departament d'lntervenció, s'ha treballat intensarnent en la vesant de la millora del clima
laboral (fomentant el treball en equip, desenvolupant plans de comunicació interns i realitzant
accions de motivació). Aquest departament també s'ha integrat en el projecte TMB Educa, amb
l'objectiu de realitzar visites guiades a la Xarxa de Metro amb les escales.

Paral-lelament, s'han realitzat tota una serie d'accions directament relacionades amb les persones
que formen part de l'equip de Metro, entre d'altres:
-

Ambit judicial:
En I'ambit de I'Assessoria Jurídica Laboral de Metro, s'han rebut 32 pape retes de conciliació del
CMAC i s'han celebrat 34 actes de conciliació.
Durant l'any s'han rebut 50 demandes judicials. Quant a la gestió de l'assessoria jurídica, deis 25
judícis celebrats enguany se n'han guanyat 8 (el 32%) i, en canvi, en 10 ocasions (el 40%) s'ha estimat
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lnspeccions de treball:
S'han rebut 38 denuncies a la lnspecció de Treball, i s'han resolt 25 expedients. El 36% de les
resolucions han estat favorables a !'empresa. Quant a la resta, el 64%, s'ha requerit a !'empresa a
realitzar una acció de millora o ha rebut una sanció administrativa.
En l'ambit de relacions laborals, s'han gestionat un total de 92 expedients disciplinaris per infraccions
comeses dins l'ambit laboral, les graduacions deis quals estan distribu'ides entre Faltes Lleus (46),
Faltes Greus (29} i Faltes Molt Greus (14), a banda de 3 expedients resolts amb sobreseiment.
S'han celebrat 31 reuníons amb el Comite d'Empresa (excloses les reunions de negociació de
Conveni) i gestionat un total de 140 escríts deis quals 61 corresponen al Comite d'Empresa i 79 a les
diferents seccions sindicals.
Quant a la Negociació col·lectiva, s'ha treballat entre d'altres en informació periódica a la
Representació deis treballadors {RT) del seguiment de les fites del tram I de L9, i també sobre les
actuacions derivades del requeriment de I'Autorítat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
A la Xarxa de Metro s'han formulat un total de 78 soHicituds de cobertura, derivades de jubilacions
parcials, la posada en marxa del Tram Sud de Unía 9, la cobertura d'Agents d'Atenció al Client {AAC) i
Motoristes lnstructors a l'estiu, i possible actuació d'intervenció massiva antifrau. En l'ambit de
Gestió í Administració de Personal, s'han elaborat i tramitat 1.136 contractes. D'aquests, 746 han
estat de caire temporal, majoritariament per mantenir l'activitat durant el període de vacances de la
plantilla d'AAC. A banda, s'han fet 80 contractes de relleu (AAC i operaris, basicament), i 55
contractes de jubilació parcial, per a empleats de la Direcció de la Xarxa. Per últim, hi ha hagut 255
contractacions indefinides {principalment TOLA, Operaris de diferents ambits i conversions de
rellevistes temporals a indefinits).
També, i en relació a la jubilació parcial, s'ha gestionat (amb els empleats i les seves prefectures) els
períodes de recuperació del percentatge de treball anual de 199 jubilats parcials, adscrits a les arees
de Negoci de Metro.
S'han elaborat un total 6.265 passis (per personal de nou ingrés, reingressos periodics, alta de
familiars, reedició de passis defectuosos o deteriorats).
S'ha gestionat el llíurament anual de vestuari a les 2.764 persones que van uniformades {2.012 a
Operacions i 752 a Manteniment).
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Metro sota els tres indicadors (nombre acdons formati\ies, nombre participants i nombre d'hores
lectives).
A nivell d'accions formatives d'empleats adscrites a la Dírecció de la Xarxa Metro, s'han realitzat
262 cursos amb 12.590 assistents i un total de 65.720 hores lectives, i s'han gestionat un total

d'll Permisos lndividuals de Formació autoritzats des de les Arees d'Operacions o de
Manteniment i Projectes.
En l'ambit de la Protecció civil, s'han dedícat un total de 322 hores de formació que han rebut
1.331 persones, s'han realitzat 225 formacions externes i 1.106 formacions a personal íntern. La
formació més nombrosa ha estat la del Pla d'Autoprotecció, amb 110 hores i 702 alumnes, amb
una mitjana mensual de 27 hores i 109 alumnes.
Des del departament de Seguretat, s'han programat un total de 31 sessions de formació en
consells d'autoprotecció, ambla assistencia de un total de 252 empleats.
Aquest any s'han portat a terme novament 5 sessions formatives sobre normativa laboral,
impartides a Comandaments de les Arees d'Operacions i Manteniment i Projectes.

6. Revisió del Procés de participació
L'objectiu ha estat la revisíó deis processos de planificació del servei actual per tal d'aconseguir una
optimització deis resultats obtinguts en la prestació i incrementar la flexíbilitat de l'entorn actual per
tal d'adaptar-se a nous escenaris. Els beneficis esperats de les accions realitzades són els següents:.
Flexibilització del procés de planíficació.
Creació de nous escenaris d'oferta.
Aconseguir

un

entorn

de

simulació

d'escenaris

que

permeti

avan~ar

possibles

problematiques de cobertura.
Millorar el processos de planifica ció actuals i establir indicadors de mesura per 1' output de
cadascun d'ells.
Creació d'entorns dinamics de dimensionament de la plantilla.
Millores en la gestió deis indicadors d'operació.

S'ha treballat en quatre grans línies de treball:

1. Creació d'oferta
Definició d'una nova filosofia de creació d'horaris, amb un temps de volta
diferents rnornents del dia. D'aquesta manera s'ajusta la realitat observada amb l'entorn teoric de la
creació deis horaris. A l'any 2016 s'han realitzat analisis que han permes actualitzar la informació í
aíxo permetra que els nous horaris a implementar al 2017 a les línies 1 i 5 utilitzin aquesta
metodologia.
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2. Aperiódica

S'entén per Aperiodica el procés que es realitza habitualment un copa l'any o quan hi ha un canvi
significatiu a l'oferta. El personal base sol-licita diferents coses: servei, vacances, lletra de descanso
reducció de jornada i, un cop demanat, segons el criteri marcat, com pot ser l'antiguitat, es fan les
assignacions corresponents.
Una de les feines realitzades va ser el procés d'assignacions aperiodiques, amb l'objectiu de millorarlo. S'hi van introduir modificacions per automatitzar la part més manual del procedíment millorant
tant la fiabílitat del procés com l'eficiencia.
3. Distribuidor de plantilla
S'ha treballat en una nova eina per ajustar la distribució de la plantilla segons la carrega de trenes i
estacions existents a la xarxa, millorant en !'eficiencia deis serveis realitzats pels empleats i la seva
productivitat. L'ampliació del contracte de 60 persones realitzada durant l'any s'ha fet seguint els
criteris i resultats del distribuidor de plantilla.
4. Curt terminí (CPLEX)

Projecte de migració tecnologíca del motor d'optimització d'Hastus (eina per programar horaris) per
un nou motor d'optimitzadó d'IBM {CPLEX}.
S'ha redactat un document descriptiu del projecte, de les característiques principals del nou motor
d'optimització ( míllora substancial en temps d'execució, disminució de 4 vegades el temps actual).
Al llarg de l'any s'han fet totes les proves necessaries amb els diferents usuaris clau del procés
(Planificadors de línia i Responsables de Zona). Durant el mes de gener de 2017 es posara en servei a
la LS, segons la planificació establerta i en el 2n i 3r trimestre a la resta de la xarxa.

7. Manteniment2020
l'objectiu ha estat identificar la millor forma de realitzar el manteniment a Metro i els passos per
arribar-hi l'any 2020 per assolir amb exit els reptes plantejats:
• Un increment·de demanda significatiu.
• Manteniment deis indicadors de qualitat malgrat disposar d'unes instal-lacions que han envellit en
els darrers anys de contenció d'ínversions.
• Eficiencia i costos ajustats.
Es va concretar l'abast i objectiu del treball amb la definició de nou línies d'actuació i les seves
accions associades:
a) Benchmarkíng (coneíxer com ho fan a/tres organitzacíons):

•

Es van analitzar set estudis anteriors de l'ambit organitz
Barcelona (dos), de Metro Madrid (dos), de la RATP, de 1
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•

En base a la ínformació ja coneguda de diversos operadors per les relacions existents i de la
revisió de diversos organigrames, es va generar un qüestionari deis punts més rellevants a
aprofundir i es van efectuar dues sessions de treball: una amb Metro d'Hamburg i l'altra
amb Metro de Madrid.

b) En J'Operació s'analitzen les necessitots en l'ambit del manteniment l'any 2020:
•

S'ha actualitzat la categorització de les estacions en funció de diversos factors influents i per
tipus de día i horari. S'ha definit l'ús que lí donara Manteniment.

•

S'han defínit dotze activitats (a realitzar pel personal d'operacíons) de diagnosi i correctiu de
primer nivell de 10 instaHacions diferents. S'han definit setze millores a implementar en la
gestió i tancament deis avisos SAP, per tal de fer més eficient la seva gestió.

Twitter.

•

S'ha descrit el procés de gestió de les incidencies que es coneixen a través de

•

S'han descrit els requísits funciona Is d'alt nivell de l'eina que permeti el control i registre deis
treballs en cursen una estació perdonar resposta a les necessitats actuals.

•

S'ha analitzat la conveniencia de disposar de tecnics especialitzats de diverses instaHacions
en el CCM. S'ha fet una analisis DAFO del model COMITT del Metro de Madrid.

e)
•

lmperfeccions actuals, ídentificació í resolució:
S'han identificat 24 punts de millora comuns {amb la proposta de 15 accions) pera la majoria
d'unitats de I' Area, principalment d'ambits tecnics i economics, í la seva priorització.

•

S'ha estudiat la problematica legal en l'ambit de coordinació activitats. S'han identificat els
treballs, tant de projectes com de manteniment de tots els ambits, on FMB podria ser
considerat contractista principal. S'han descrit els escenaris de resolució pera cada cas.

d) Zonifícació:
S'ha estudiat la millar distribució geografica deis recursos de manteniment analitzant activítats
d'equips que col·laboren habitualment, amb propostes de millora, així com la realització d'una
proposta de localització de noves bases de manteniment.

e)

fines i processos:

S'ha treballat en els · camps d'accions de Telemanteniment en mesures de l'estat de les
instal·lacions en l'ambit de la Senyalització, particularització del manteniment (permet ajustar per
a cada instal-lació el manteniment que necessita en fundó del seu ús, antiguitat, etc), la
mecanització i els processos.
f)
manteniment.

g) Político de subcontractació:
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S'ha definit la política de subcontractació amb l'objectiu de retenir el maxim coneixement de les
instaHacions i equips que no s'utilitzen en altres sectors o disposen de poca estandardització o
intercanviabilitat en el mercat, o tenen un cicle de vida molt llarg.
h) Persones:
$' han efectuat analisis en relacíó a la gestió les persones, proposant punts de millora, d'acord
amb els valors de TMB i el procés de qualitat ISO per tal d'arribar l'any 2020 amb una situació
optima.

i)

Model-organitzatiu:

S'ha efectuat una proposta de l'organització del manteniment al 2020 i un cronograma amb les
accions a realitzar per arribar-hi. S'ha efectuat un DAFO (analisi per l'avaJuació de les debilítats,
amenaces, fortaleses i oportunítats) de !'Organigrama actual.

8. Línía 9 tram Sud
Després d'un període de proves, el dia 12 de febrer es va inaugurar el nou tram sud de la línia 9 que
uneix les estacions d'Aeroport Terminal 1 i Zona Universitaria, amb 19,7 km i 15 estacions (veure
apartat 1.16 Esdeveniments de l'exercici).

AoroportT2

~
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Dins del objectiu de Millora M8 (L9 Sud) es va treballar en 21 accions enquadrades en els següents
ambits:
•

Gestió de Projectes pendents.

•

Consolidació de l'Operaci'ó a la L9 Sud.

•

Consolidació del Manteniment a la línia.

•

Preparació de la posada en servei del tram LlO Sud.
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Destacar la realització de les següents accions definides:
-

Projectes pendents de la L9: Compilació de totes les actuacions pendents de la L9 Nord-L9 Sud í

llO. Full de Ruta consensuat amb lnfraestructures Ferroviaries de Catalunya, identificant accions,
responsables, dates, etc per resoldre-les. Entre d'altres: la depuració deis sístemes de
telecomandament d'estacions i circulació, les accions pendents de funcionals en les Portes de
Sectorització de Túnel, les pendents d'obra civil i instaHacions al Taller de ZAL, entre d'altres.
-

La Revisió de l'oferta de servei a la línia 9 Sud (tipus de servei, interval, horaris de servei, etc).

-

Mesures per consolidar el Model d'Ope·ració de les línies automatiques (formació, organització
del treball, etc).

-

Definició de les fronteres de l'ambit de Manteniment en el Tram 1-2 (TMB, lfercat, Concessionaris
i altres).

-

Nou Indicador de Temps mitja de resolució d'incidencies a les Líníes automatiques (definir,
identificar els temps associats, accions pera la seva implementació, etc).

-

Elaboració del Full de Ruta de la futura posada en servei de la línia 10 Sud.

Pel que fa als propers passos, al 2016 s'han íniciat els estudis necessaris per comen,;ar la preparació
de la posada en servei del tram Sud de la llO, previst peral primer semestre de 2018.
S'ha estat treballant amb diverses hipotesis, ja que les dades reals d'aquest tram no estan
confirmades, i tota la documentació elaborada s'haura d'actualitzar a mesura que es vagin
confirmant les dades reals de la línia que es posara en servei. S'han fet diverses alternatives de servei
tenint en compte les possibles límitacions de la infraestructura, el nombre d'estacions que s'obriran i
el nombre de trens que hi haura disponibles. També s'ha climensionat el nombre de recursos
necessaris per operar la línia.

Pel que fa al tram central de la L9/10, encara que de manera molt preliminar, ja s'ha comen,;at a
parlar de la seva possible posada en servei a partir del 2021 de manera progressiva, contemplant la
hipotesis de túnel completament finalitzat i, per tant, la connexió entre la L9/L10 Sud i L9/10 Nord, i
!'obertura d'un nombre d'estacions mínim {hipotesis de 3 o 4 estacions) per poder garantir unes
minimes condicions operatives.

9. Adaptoció de /'oferta i la demanda
Es va plantejar com a objectiu fonamental solucionar el nivell de cong
automatiques, dissenyant un conjunt de mesures a mig i llarg termini que p
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Es va definir un segon objectiu consistent en millorar la gestió operativa deis esdeveniments massius,
harmonitz.ant a tota la xarxa un· conjunt de bones practiques en la totalitat del cicle de vida
d'aquests, cobrint, per tant, la preparació, la presa de decisions durant l'esdeveniment i l'analisi
posterior.
Per tal de donar una resposta concreta als dos objectius, l'equip de treball va desglossar l'activitat en
cinc línies d'actuació:

1.

Caracteritz.ació de la dem9nda.

2. Caracteritz.ació deis processos d'assignació de capacitat: ldentificació de les límitacions.
3. Mesures a implementar a curt termini per adaptar !'oferta a la demanda.
4.

Desenvolupament d'escenaris a mig i llarg termini per adaptar !'oferta a la demanda.

5. Donar més robustesa a la gestió operativa d'esdeveniments massius.

1. Caracterització de la demanda
L'equip considera necessari iniciar l'analisi amb una revisió objectiva de les premisses en les quals
s'ha basat l'assignació de !'oferta durant els darrers anys. Fruit d'aquest primer exercici es va
determinar que, essencialment, les decisions es basaven en el comptatge de les validacions i les
enquestes que periodicament efectua TMB. Aquest model, tot i ser prou robust, presenta algunes
debilitats, sobretot a l'hora de caracteritzar els despla~aments entre línies, i, per tant, l'efecte xarxa,
degut a que el sistema de Metro no disposa de tancament a la sortida.

Per superar aquetes limitacions, l'equip es va plantejar integrar els resultats preliminars sobre la
mesura de la carrega transportada, fruit de la prova pilot endegada la tardor de 2015. Aquesta va
consistir en equipar dues unitats de tren a cadascuna de les línies convencionals amb uns díspositius
que permetien transmetre en temps real (a cada sortida d'estació) la carrega transportada a cada
cotxe del tren. A partir d'aquesta decisió es definiren el següents resultats a elaborar:
•

Aplicació de millares en el procés de caracterització de la demanda embarcada.

•

Definicíó deis resultats necessaris del procés de caracteritzacíó de la demanda per adaptar-hi
!'oferta.

•

Escenaris futurs de caracterització de la demanda (estacíons, fluxos origen - destí).

Aquesfa derivaren en la definició d'un nou indicador per mesurar l'ajust oferta-demanda, que ofereix
una mesura normalitzada, i permet comparar l'assignacíó de la capacit9t ; i , > ~iferents línies, el

-~" ·~ .. .:~. e~

qual no es·veu afectat perles lirnitacions que plantejaven les valid'.}~l~eq¡l~~a ...., da, es tracta
d'un indicador que objectivament mesura un parametre de confor!;rcep ~ jcta~
per la qual cosa el fa també molt valuós en termes operatius.
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A partir de la integració de totes les dades, s'elabora una eina que permet analitzar en diferents
nivells de profunditat {xarxa, línia, via, día tipus, quart d'hora, tren, cotxe) el nivell d'ocupació
(densitat), la qual ha estat clau per elaborar informes que analitzen de forma objectiva els nivells de
saturació de la LS en hora punta, els fenomens de congestió a les estacions de L4 a la zona de platges
i, en termes generals, ha permes contrastar els diferents nivells de saturació en hores punta i vall de
la resta de les línies.
Finalment, díns del resultat de la feina realitzada en l'ambit deis "escenaris futurs ...", s'han analitzat
altres mecanismes de mesura de la demanda, ordenant-los d'acord amb el temps de reacció
operatiu, contemplant-hi, entre moltes d'altres, les innovacions en tra~abilitat de dispositius mobils
presentades en les tires /nnotrans i SmartCity Expo del 2016.

2. Caracterització deis processos d'assignació de capacítat: identiftcació de les limítacions

Els resultats a elaborar es van desglossar en:
•

Tipificació deis Factors limitadors de l'assignació de capacitat a Metro: Tecnologics/Organització
del treball / Infraestructura.

•

Particularitzar els condicionants d'assignació de l'oferta pera cada línia.

Fruit d'aquest estudi s'ha ídentificat la maxima capacitat teórica a cada línia que, més enlla del
nombre de trens, queda condicionada pel dimensionament de l'energia i la capacitat deis tallers.
Aquest exercici s'ha fet pera cadascuna de les línies. S'ha destacat que el sistema de regulació actual
(RDT) esdevé una limitació notable per implementar altres conceptes de servei, diferents deis
carrousel d'extrem a extrem, que permetin ajustar l'oferta on es concentri més demanda.

3.

Mesures a implementar a curt termíní per adaptar /'oferta a la demanda

Pel fet de disposar de l'ocupació instantania deis trens, i havent inventariat i caracteritzat les
limitacions del sistema de Metro, es va poder fer un plantejament d'un conjunt d'alternatives a curt i
llarg termini, en funció deis esfor~os d'inversió i operatius que impliquessin. Es van plantejar els dos
resultats següents:
•

Ui~ons apreses en implementacions passades de mesures d'adaptació d'oferta a la demanda.

•

Alternatives de servei per adaptar !'oferta a la demanda en les línies convencionals actuals
(Propostes pera cada línia).

07:30 h i les 09:00 h. Fruit d'aquestes proves es va poder mesurar una red u
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una millora en els temps d'espera deis trens. En el cas de la Ll s'han revisat els temps de volta. Les
proves es duran a terme al febrer de 2017.

4. Desenvolupament d'escenarís a mig i llarg termini per adaptar /'oferta a la demanda

Complementant les mesures a curt termini, l'equip va realitzar un conjunt de propostes a mig i llarg
termini condicionades per un major impacte en l'operació i/o en les inversions necessaries pera durles a terme. El resultat s'ha desglossat en un subconjunt de propostes i analisis.
També s'han avaluat altres escenaris, elaborant un estudi preliminar deis costos d'automatització de
la Ll, per millorar-ne el servei i poder fer front a un increment notable de la demanda, tenint també
en compte el projecte no llunya de renovació de la flota. Simílarment, s'han avaluat noves
tecnologies per automatitzar les voltes en els extrems, perla qual cosa s'ha plantejat una prova de
conceptea la 15 amb portes d'andana de tancament vertical.
Una de les conclusions comuns de totes aquestes propostes, les quals pretenen l~assignació de la
capacitat allí on més demanda es concentra, és la importancia de disposar d'un nou sistema de
regulació i d'una evolució deis sistemes d'informació del clíent, que donin resposta a la flexibilitat
implícita de totes aquestes alternatives. Aixo ha fet que paral-lelament s'hagi treballat en definir les
diferents funcionalitats per disposar d'un simulador per preveure com reacciona el carrusel enfront
de les diverses situacions, disposar de moviola per analitzar histories i adaptar la regulacíó per
disposar de més d'un carrusel.

5. Donar robustesa a la gestíó operativa d'esdeveniments massius

En aquesta línia de treball l'equip es va recolzar plenament en el personal que directament es troba
implicat en la gestió de la coordinació deis esdeveniment massius. Es van definir dues línies de
treball:
•

Plantejament de millores pera cadascuna de les fases de la gestió operativa del cicle de vida
de l'Esdeveniment.

•

Fer un protocol de la gestió d'esdevenirnents massius.

S'ha realítzat una descripció de la gestió i sistematica d'actuació deis esdeveniments, permetent
dimensionar els recursos humans i materials necessaris per oferír un servei de qualitat davant la
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concretar les mesures a mig termini i la seva viabilitat despres de comparar !'impacte en el servei
requerit front la inversió requerida.

1.0. Conveni col-lectiu
El conveni de FMB va ser denunciat perla part social el 23 de setembre de 2015. Des d'octubre de
2015 la Mesa Negociadora ha celebrat 48 reunions, de les quals s'ha aconseguit signar quasi totes les
actes i se n'ha anant informant a través. de la publicació immediata de l'lnfometro.
El 7 de julio! es va signar un preacord en materia d'increment salarial i contractació que s'esta
executant.
El 14 d'octubre, davant la negativa de la Part Social de rebre cap proposta, la Direcció va presentar a
la plantilla les línies generals del conveni col-lectiu que, en reunions posteriors amb algunes de les
seccions sindicals, es va ampliar i precisar, fins arribar a una proposta que inclou la majoria deis
aspectes de la plataforma de la Representació deis Treballadors.

En l'aspecte economic del conveni, !'empresa ha fet un esfor~ per acostar-se al maxim a les
pretensions de la representacíó sindical.
Tot i així, des de mitjan setembre de 2016 han interferit i paralitzat les negociacions algunes
qüestions plantejades per la part social, alienes al contingut del conveni, de manera que la taula del
conveni no es va reunir entre el 6 i el 24 d'octubre passat, i novament, des del 24 de novembre fins a
la finalització d'aquest any 2016.
Els principals motius al-legats per la part social han estat l'anunci de l'empresa al mes de juny de
recórrer perla via contenciosa administrativa els serveis mínims dictats perla Generalitat durant les
vagues deis dies 17 al 22 de juny, en considerar-los insuficients per absorbir la demanda. Finalment, i
per afavorir el clima adequat per a la negociació, el 18 de novembre !'empresa va desistir de
formalitzar el recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Durant el 2016 s'han celebrat 9 Assemblees de Treballadors. També durant l'any, les parts han estat
cítades 12 vegades a la Direcció General de Relacions Laborals. La Part Social ha convocat i exercit 15
vagues durant el 2016. S'han gestionat les convoc;atories d'aquestes vagues derivades del procés de
negociació del Conveni CoHectíu, de les quals, 2 han estat en la totalitat de l'horari laboral i 13 han
estat parcials, en diferents franges horaries.

del
conflicte actual, í es va ratificar el desenvolupament de la plataforma deis t
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.1.1.. Analisi, dísseny i implementacíó de processos a/'Area de Persones de Metro
L'objectiu d'aquest projecte ha estat el de clarifkar, posar ordre i donar a coneixer totes les activitats
que es duen a terme dins 1'Area de Persones de Metro, amb la perspectiva de processos claus,
estrategics i de suport de cadascun deis departaments que la configuren.

Al llarg de l'any s'han treballat en detall i finalitzat els processos previstos, establint pera cadascun
d'ells la matriu de responsabilitats i la seqüencia d'actuacíons corresponent als conceptes de
"planificar - fer - comprovar - millorar". Aquests processos de Gestió i administració de personal
han estat:
•

El de "contractacíó", que ha donat lloc a l'elaboració de dos procedíments específics: "altes" de
personal, i "contractació d'AAC d'estiu", en el quals han participat de primera ma i de forma
destacada els representants assignats de l'Operació.

•

El procés de "gestió de pressupost de plantilla", que ha donat lloc a un procediment específic,
respecte del qual han participat també els interlocutors habituals de cadascuna de les arees de
negoci.

•

1 el procés de "preparacíó de l'activitat", amb una instrucció relativa a la generació de regles
horaries.

S'ha avan~at també en el procés i procediments associats al tema de "manteniment de dades" i al de
"gestió de beneficis d'empleats í també en l'analisi deis processos principals deis departaments de
Relacions Laborals/Assessoria Jurídica i de Desenvolupament de Persones".
De cara al 2017 un deis reptes és continuar en tot aquest procés d'analisi i desenvolupament deis
processos i establir indicadors de seguiment que permetin mesurar tant l'activitat com detectar i
incorporar punts de millora, incorporant a més la visió deis nostres clients i prove'idors interns.

12. Nou reglament de circulació
Durant l'any ha comen!;at el projecte de nou reglament de circulació. La rnetodologia de treball ha
consistit en redactar-lo en seccions per part de diferents microgrups de treball, en els que han
intervingut especialistes de cadascun deis ambits. Un cop finalitzada la redacció deis diferents
apartats, han estat revisats per membres integrants d'altres grups d'aquest projecte. Al marge del

integrar les
s de gener -
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febrer per acabar posant en rnans deis comites d'area el reglament resultant pera la seva revisió per
part deis responsables (procés que s'estendra entre els mesos d'abril i maig}. Després d'aquesta
darrera revisió, s'iniciaran els tramits ambla Direcció General de Transports í Mobilitat (DGTM) pera
la seva aprovació formal i es plantejara !'estrategia de formació, que coment;ara en els següents
mesas de l'any 2017.

13. A/tres actuacions
•

Actuacions de milfora de l'accessibilitat

Al llarg de l'any s'han adaptat a PMR les estacions de Poblenou l4, Collblanc (LS) í Zona Universitaria
(L3}, aquestes dues últimes dins les actuacions de la posada en servei de la L9 Sud. La inauguració
d'aquest tram Sud de la L9 ha representat incorporar 15 noves estacions adaptades ambla qual cosa,
el percentatge d'estacions de la xarxa adaptades passa a ser del 91%.
També es troben en fase de projecte els intercanviadors de: Plat;a de Sants (Ll/LS}, Espanya (Ll/L3},
Urquínaona (L1/L4), Maragall (L4/LS) í Verdaguer (L4/L5) í les estacions de: Clot (Ll}, Vallcarca (L3),
Jaume 1(L4} í Ciutadella -Vila Olímpica {L4).

L'adaptació a PMR l'any 2016 queda resumida en el següent quadre:
OFERTA 2016
Estat de t'adaptad6 a Personeumb Mobllitat Reduida (PMR)

Nombre tot.JI d'esucions a la linia
~ Nornbr~ d'e!.t.11t,on\ i• .. o,pt.tde~
• Nornbr~ d' tstac,ons en f ;ise d 'obrts
Nombre d'e~tac,oM en f;,sc dC' rcd.11cc,odt' pro;cclc

30
26
4

18
18

26
24

u
17

26
23

2

s

3

12

15

12

lS

s
s

154
140
14

• JU 111,i Óf.'I l016:

• Ar.Abril h., Ht.lt .ld.ltpt.lld.a l'est.Kio Pobll' Nou l4.
• Tt•m in~ur.tt de l9Sud, el U ck- fdlft'r • l016 ,1mb 1!> ee!.t.adom

,1(1.tp'I~ 1Zon1 ur.,,,..,i,~•"•· Co:lbl•r>:. To,r•~~- Con
Tnt'i/Gornel. EurOQ<t/F,ra. f ••. P,.,c lo¡,>tc. Mt"rctbarr,a. Léi PJ.irt:té~. f i Prat fm•~•<>. Ccstr,c. Pare •100, "'•: Bleu. .-l.erol)Ort T2 ,
~oPQ't Tli O,ni cf.a<iv.st.i.ot>ru ttMbf 1-..,r t\t•U011>t~ti co:t,1ar1c LS, .l'.o-'la un,.~t);ltr,• l3

•

•

Un 91" de ~4!'$1.l<:iom C!'}t,1n .td.tptac:le1. ,1 PMA:
• 140 t'lit.-c:íons .id.ipt.ides .imb H<efKOfS.
• 24 Htacion, l'R f-ck- pro:Í('<tl': P:.t,a « $1nt< 1n.fU1, f<l),)sy¡ (U/UI. Vr,;:w,n•o~• ll li~.:.·,, Cle~ (l;J Vtll~arc, tl3t. M1r.l¡11:
ll-1/lSI, '\l~rda¡ut:< (l4/LSI Jlumt' ! ll.:.;, c,._1,~.. 111 - '.'111 Olimpca IL.:.)

Actuacions per mantenir la qualitat a nivel! d'infraestructura

En l'apartat d'estacions i dependencies, les actuacions més rellevants han es
de rehabílitacions a les estacíons de Passeíg de Gracia (L3), ParaHel (L2-L3
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andanes d'Universítat i Fondo (Ll). A més a més s'han íníciat les obres de legalització d'instaHacions i
remodelació de part de l'edifici de Santa Eulalia, i també les d'ampliació de l'accés a l'estació de
Barceloneta.
D'altres actuacions rellevants han estat: l'aplicació de la metodologia de les SS en els magatzems de
vies a Can Boixeres, el real~at de les andanes a les estacions de Barceloneta i Passeig de Gracia (L4), i
també s'ha redactat el projecte d'instal·lació d'un túnel de rentat de trens al final de la maniobra de
via 4 a la cua d'Hospital de Bellvitge.
S'han realitzat actuacions destinades a impedir o retardar la degradació de les característíques
funcionals o estn¡cturals deis elements de la infraestructura. S'han dut a terme nombroses
actuacions de re~aració realitzades en estacions, tallers, ponts i túnels. Durant l'any s'han
inspeccionat un total de 28 estacions i 55 trams de túnel. Amb aquestes, s'ha completat la primera
volta a les estacions, túnels i ponts, que finalitzara el proper any amb la inspecció deis tallers i
cotxeres.
Al llarg de l'exercici s'han realitzat tota una serie d'actuacions per mantenir la qualitat en l'ambit de
via, a més de les habituals en el manteniment d'aquesta infraestructura (renovacíó de desviaments,
instaHació de fixacions antivibratories, renovació de travesses) í s'han fet actuacions que han
comportat tálls de servei:
•

Renovació de l'escapament final de línia La Pau L4 amb tall de servei durant la Setmana Santa.

•

Renovació de 440 metres de vía a Línia 11 amb tall de servei durant la Setmana Santa.

•

Renovació de 3500 metres de vía i un escapament a línia 2 amb tall de servei durant el mes
d'agost.

•

Substitució de fixacions de l'escapament de Collblanc a la L9 Sud, a petició de la DGTM, per
reclamacions de vibracions amb l'alteració de servei en cap de setmana.

•

Actuacions en l'ambit del manteniment i la neteja

En els plantejaments de la nova licitació deis Serveis de Neteja, iniciats al 2016, s'ha tingut en compte
que el conveni de referencia sera el Conveni Col-lectiu de Contractes Ferroviaris i que s'hauran
d'adaptar progressivament les condicions del conveni durant el període de 1'01/06/2017 a

01/01/2020.

nt del túnel de
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rentat de la cotxera del ZAL. Previament, es van dura terme les accions i posades a zero necessaries
en tots aquests subsistemes pera l'inici del servei.

Pla de mí/lora de la neteja i /matge

L'estat de netedat de les instaHacions i trens de la xarxa així com l'aparició de pintades i d'altres
tipus de desperfectes i petites accions de vandalisme són factors que generen desconfian~a en el
client i s'han d'evitar en la mesura del que sigui possible. Els objectius dins l'ambit de la neteja, s'han
centrat en:
•

Manten ir els resultats qualitatíus amb el servei redu'it.

•

Continu'itat del sistema de gestió de 1'Area.

•

Elaboració del Pla Mestre de Producció.

També s'han assolit els resultats quantitatius i qualitatius previstos en el pla de manteniment en
l'apartat de neteja de trens referent als túnels de rentat subcontractats de L2, L4 i L9, així com el
compliment del pla de manteniment preventiu de neteja, realitzant 12.840 acciC?ns durant el 2016.
S'ha dut a terme un pla de millora de la imatge d'estacions i trens, iniciat al setembre de 2016, que
arribara fins a la finalització del contracte actual al maig de 2017. Consisteix en:
Ampliació de dues persones per línia per al servei Non Stop de les nits deis dissabtes. Reforc; de
neteja i resolució d'incidencies.
Fregata maquina del terra de les andanes d'estacions. Una maquina fregadora per línia.
Neteja de racons d'estacions: Un equip de dues persones per línia per realitzar neteges
específiques de racons on, degut a filtracions, hi ha problemes de brutícia acumulada.
Neteja mecanitzada d'esglaons de les escales mecaniques d'estacions.
Neteja interior integral de tots els trens de la xarxa.

Millares previstes en el pla d'actuació en lnstal·lacions de Rentat, executades durant el 2016:
Millores en el túnel de rentat de Triangle Ferroviari:
•

Sanejament de !'estructura deis dos moduls de rentat que es trobaven amb molt elements
deteriorats.

•

Substitució deis diversos elements de la instaHació electrica i modificació completa de tot el
sistema de control i de seguretat del pont de rentat.

Zam (L9) (imple·mentació en tots dos casos d'un sistema de contra re
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mitjan~ant bombeig i evitant d'aquesta manera la possible comunicació entre el sistema d'aigua
tractada i el sistema d'aigua de la xarxa).
Estudis i plans d'actuació, coordinats amb Projectes, per realitzar millores en rentadors de Can
Boixeres, Sant Genís i Hospital de Bellvitge que es preveu implementar al 2017.

Millores en l'ambit de la lmatge i senyalització al públic: registre grafic de senyals d'extintors·i senyals
d'evacuació, definició reglada de característiques de senyals interiors de túnels, millores a les
botoneres deis ascensors, implernentació de senyaletica al nou taller ZAL i a la l9 Sud.

En l'ambit d'antivandalisme, les actuacions principals s'han centrat en:
lmplementació del nou pla de manteniment continuat.
Minimitzar les afectacions del nou servei en els resultats qualitatius.
Flexibilitzar l'actuació deis equips en base al nou sistema de detecció propia d'incídencies,
permetent noves planificacions i horaris en fundó del nivell i tipología de les incidencies.
Mantenir el temps de resposta en urgencies i neteja de grafits murals i cameres de
videovigilancia i ajustar el temps de resposta en incidencies no urgents.
Seguiment continuat del nivell d'afectació del vandalisme i establiment de prioritats de
resolució.
lmplementació d'una política d'actuació per assolir els objectius previstos quant a cicles,
requeriments d'urgencia, criteris generals de protecció, materíals i productes a utilítzar.
lmplementació de l'avaluació continuada del servei de manteniment que es fonamenta en el
control de qualitat i el seguiment mensual deis parametres de mesura i indicadors definits.

Durant l'exercici ha dísminu'it en un 51% respecte l'any anterior el nombre de grafits murals en els
trens i en un 43% els m2 netejats. En gran part, fruit del treball conjunt amb el departament de
Seguretat encarninat a implementar altres actuacions dissuasives com:
Millora deis sistemes tecnics de seguretat en les instal·lacions.
Revisió deis controls d'accessos en els centres amb més activitat de vandalisme.
Vigilancia continuada en els punts negres, establint un mapa de les zones més agredides i arnb
més incidencies de la xarxa, i realitzant operatives específiques de seguretat.
Coordínació amb les forces de seguretat per a la prevenció i a
c;lenúncia de danys.
Recolzament de recursos durant els caps de setmana pera
en els trens.
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Les principals actuacions d'antivandalisme al llarg del 2016 han estat:
•

Neteja de grafits:
S'ha dut a terme la neteja de 1.230 cotxes pintats amb grafits murals a la xarxa de Metro,
netejant més de 36.092 m 2 en !'exterior deis trens.
Els equips de manteniment antigrafits en !'interior deis trens han retirat més de 4.188 tags,
netejant un total de 8.928 m2 de !'interior deis trens.
En estacions, s'han retirat 23.151 tags i petites pintades, netejant 55.864 m 2•
Manteniment antiscratching (antirat/Jades} i paraments d'inoxidable:
•

S'han substitu'it un total de 5.967 m 2 de lamina antívandalica de !'interior deis trens.

•

Els equips de manteniment han substitu'it un total de 4.962 m 2 deis paraments de vidre
protegíts en estacions. S'han sanejat un total de 157 m2 de superficie d'acer inoxidable,
2

227 m de polit de vidre en trens i estacions i 120 m 2 de tractament d'ombres de brutícia.

•

Col-laboració amb Transports de Barcelona peral Bus electric

En el pla de desenvolupament de la xarxa del bus electric, la unitat d' Energía d'Alta Tracció
col·labora peral subministrament d'energia electrica en els punts de recarrega deis bus; en concret,
esta en procés de licitació de l'obra del punt de recarrega en UPC - Forum de la línia H6. S'ha
elaborat l'avantprojecte de subministrament en la Cotxera de Triangle.
Proximament s'iniciara un estudi per a un pla director de subministrament electric per coneixer les_
necessitats en els proxims 5-10 anys i la viabilitat de la connexió amb la xarxa de Metro, tenint en
compte la possibilitat de la interconnexió ambla xarxa de 220 KV de la L9 ..

•

Projecte T-Mobilitat

S'ha seguit treballant en el projecte T-Mobilitat. A través de l'acord entre administracions i
operadors, aquest s'ha reformulat.

Al tancament d'any se segueix treballant amb aquest nou

enfocament.

51

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

1.8. Gestió de la qualitat i el medí ambient
a) Gestió de la Qualitat
Durant l'exercici de 2016 el Departament de Qualitat ha contínuat treballant ptincipalment 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
l'organització estigui orientada en tot moment a la satisfacció de les necessitats deis clients, segons
el model UNE 13.816, que és el que determina la política de Qualitat corporativa de TMB.

En l'ambit corporatiu s'han realitzat les auditories interna/externa de les unitats certificades del
Centre de Suport Telematíc (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
forma ció en Qualítat als empleats de I'Area operativa de Metro {Agents d'Atenció al Client) 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 més 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 principals canvis implantats.

•

La Qualitat a Metro:

a) Area de Manteniment i Projectes:
Des del Depart.ament de Qualitat conjuntament amb I'Area Manteniment i Projectes (AMP), s'ha fet
el primer seguiment de la certificació ISO 9.001 en el model de gestió de la Area de Manteniment.
Per assolir l'objectiu el 2016 s'ha treballat en diferents ambits:
1. Realització d'Auditories Internes per part del Departament de Qualitat

a tots els

departaments de I'AMP.

2. Realització d'una Auditoria per part d'empresa acreditada
Acreditación (ENAC).
3. Resolució de les NO Conformitats detectades en les auditories.

4.
el rriant~niment de la certificació.
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b) Area de Operativa de Metro:
En l'ambit de l'Area Operativa de Metro (AOM), i en estreta col·laboració ambla Direcció de Metro i
els representants del seu Comite de Direcció, s'ha efectuat la segona revisió de la Carta de Serveis de
Metro

en

base

a

la

Norma

93.200.

En

paral·lel

s'han

realitzat

tates

les

tasques

d'acompanyament/consultoria a 1'AOM vinculades al manteníment de les certificacions existents (ISO

9.001 i UNE 13.816).

c)

Area de Persones de Metro:

L'any 2016 s'han íniciat les tasques de definició deis processos i documentació associada pera totes i
cada una de les activitats que es desenvolupen en I'Area de Persones de Metro: Gestió
Administració de Personal, Desenvolupament de Persones i Relacions Laborals i Assessoria Jurídica.
Aquest és un projecte planificat per a 2 anys, el que significa que continua en l'any 2017, amb la
previsió de fer !'auditoría interna a finals de l'any 2017 en base als requisits definits en la ISO 9.001.
Tota la feina desenvolupada aquest últim any s'ha realitzat de forma conjunta i coordinada amb el
personal de la Area, jaque aquest projecte esta contemplat coma Objectíu Estrategic de la Direcció
de la Xarxa de Metro.

d) Direcció de Seguretat de Metro:
Aquest any s'ha comen~at a treballar amb el personal de la Direccíó de Seguretat de la Xarxa de
Metro, per tal de definir un model de gestió basat en requisits ISO 9.001 amb la finalitat última
d'obtenir una futura certificació.
Aquest també és un projecte que s'inicia el 2016 i que té prevista la finalització l'any 2017.
De forma més detallada és un projecte basat en definir els processos i procediments relacionats amb
Seguretat Ferroviaria, Seguretat i Protecció Civil i lntervenció í Frau.

b) Sostenibilitat ambiental

1. Tramitació i manteníment de permisos i autoritzacions ambienta/s
Es tracta de tots els tramits administratius i tecnics que la legislació estableix que cal presentar a les
diverses adminístracions ambienta Is (AMB, Ajuntament i Generalitat).
El Departament de Medi Ambient centralitza la tramitació i manteniment de permisos
autoritzacíons a tots els centres de treball de Metro;

El manteniment deis expedients de Metro suposa la tramitació inicial i la s
segons, !'esquema següent:
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Centres
afectats

Coment.:ins

Activitats regladas
Ajuntament

6an}'ll

9

Afecta als tallars de reparació.

Residus

Agencia de residus de
Catalunya

4anys

11

Tots els que sobtepassin les 10 Tm de
residus/any

Informe Preliminar de Sóls

Sois

Agencia de residus de
Catalunya

6anys

10

Tots els centres que segons el RO
912005 es consíderin Acti11ítats
potencialment contaminants (APC)

Pennis d'Abocament o
Declaració responsable

Aigües

Aclivitats regladas
Ajuntament

5 o 8anys

11

Tots els tallers que consumaixen més
· de 6000m 3 d'aigua.

Llibres registre d'emissions

Emissions

Oireocl6 de Qualijat
Ambiental

-

11

Tots els tallers que tinguin focus
emissors a l'atrnosfera.

Co,nunicacío

Materi,,

A qui va dirigida

Activitats - Llicencia o
Comunicací6 Ambiental

Activitats

Estudi de mlnimitzaci6 de
residus

Periode

Pel que fa a la tramitació de les !licencies d'activitats deis tallers de Metro: Can Boixeres, Santa
Eulalia, Sant Genís, Sagrera, Vilapicina, Roquetes i Triangle, van iniciar el procés de tramitació de
!licencia amb l'activitat ja iniciada (el 2006}. Per aquests centres ha calgut acordar un Programa de
mesures correctores amb el cos de bombers, que porta associat un Programa d'inversions i un
calendari. Un cop fetes les adequacions del centre, es contracta una Entitat Ambiental de Control
{EAC) perque faci el control inicia) i n'emeti !'informe. L'ínforme favorable de l'EAC suposa l'obtenció
de la !licencia definitiva. Es va ~nicar el procés al 2006 i ha finalitzat a: Vilapicina, Roquetes, Sagrera i
Sant Genís.

Ara s'esta treballant en els Projectes executius de Can Boixeres i Santa Eulalia. A continuació
s'abordara el centre de Triangle, establint el P.rograma d'inversions per al projecte executiu i la
realització de l'obra {s'acaba de rebre la resolució de llicencia el 25/01/2017).

En paraHel, cada 6 anys, des de la data d'obtenció de la !licencia inicial, cal fer un control periodic. Al
julio! de 2017 s'ha de fer el control periodic de la part ambiental de Sant Genís, Roquetes, Vilapicina i
el control ambiental inicial del ZAL S'ha hagut de demanar una ampliació de terminis. Peral ZAL es
va encetar el procés ¡;imb lnfraestructures de la Generalitat per tal que ens lliuressin

eJ taller ambla

!licencia. Té la part d'incendis tancada (amb informe favorable) i manca el control inicial de la part
ambiental, el qual es fara també al julio! del 2017. No es pot tramitar fins que l'activitat no ha estat
iniciada.

El 2018 s'haura de fer el control periodic de la part ambiental deJ~ ;
~

.

se Santa Eulalia, Can

h,~'~
'"~
Boix:re~\Sagrer~ i el control ambiental inicial del ZAL El 2022 n:~~r-~el,
centre deTriangle. L'Administració receptora n'és l'Ajuntament. _
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Pel que fa als permisos d'abocament de Metro, actualment hi ha vigents els expedients de Can
Boixeres, Roquetes, Sagrera, Triangle de Metro, Vilapicína i Xarxa de Metro. Durant el 2017 es
presentara l'expedient del ZAL, es renovaran els de Sant Genís i Santa Eulalia i es tramitaran els de
Can Zam i Hospital de Bellvitge.

Pel que fa als estudis de minimització de residus, s'han presentat els de Roquetes, Sant Genís,
Triangle de Metro, Vilapicina i ZAL Al 2017 es presentaran els de Can Boixeres, Can Zam, Sagrera i
Santa Eulalia.

Pel que fa als informes preliminars de situació de sois, el calendari previst és: juliol 2017: Roquetes,
Sant Genís, Vilapicina i ZAL i al 2018: Can Boixeres, Santa Eulalia, Can Zam, Hospital de Bellvitge,
Sagrera i Triangle de Metro.

Pel que fa als llibres de registre d'emissions, deis 12 expedients pendents o pendents de valoració, el
calendari previst és: juliol 2017: Roquetes, Sant Genís, Vilapicina i ZAL, i al 2018: Can Boixeres,
Boixeres Guadalupe, Can ZAM, Hospital de Bellvitge, Mercat Nou, Santa Eulalia, Sagrera i Triangle.

2.

Tramitació i manteníment de permisos ; autoritzacions ambientols

Medí Ambient ha dissenyat el Sistema de Gestió Documental per al conjunt de TMB per donar
compliment als requisits legals i als requisits ISO 14.001 i 50.001.
Pera Metro es tractaria d'aprofitar el Disseny del Sistema de Gestió i replicar el model ja aplicat a TB,
adaptant-lo a les característiques i maneres de funcionar de Metro. El calendari podria ser el
següent:
•

2017: Avaluació de requisits legals de la prova pilot (Vilapícina) i Revisió de procediments
d'obligat complíment í implantació.

•

2018-2019: Revisió, adaptació i consens de la resta de procedíments i implantació.

•

2019: Certificació de la prova pilot.

•

2020: replicar a la resta de centres.

En aquest moment s'esta en procés d'establir el calendari pera la implantació del SGAiE a Metro.

del Metro era la que es recull a continuació de forma grafica:
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Optimitzacíó de la gestió de /'energía a Metro

En l'ambit de la gestió de l'energia de metro destaquen l'evolució deis consums d'energia a Metro
del període 2010-2015 sotmesos a verificació anual per una entitat ambiental acreditada:

Evolució del consum d'energia a Metro (kWh)
250.000.000 , - - -- - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -

200.000.000

150.000.000

100.000.000

so.000.000
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Aquest 2016 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 TMB
implantara en els propers anys. La implantació del Sistema de Gestió Ambiental i Energetic ajudara a
la míllora contínua d'aquest aspecte ambiental.

5.

Recollida 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 líquíd
refrigerant.

6. Mapa d'emissions de la xarxa de Metro

El febrer de 2015 es va iniciar la nova campanya de mostreig de qualitat de l'aire a Metro vinculada al
Projecte LIFE-13ENV/ES/000263" lmplementing Methodologíes and Practices to Reduce air pollutíon
Of the subway environment" (convocatoria deis LIFE+2013) i la presenta ció deis resultats. El projecte

té una durada de 3 anys i mig i la campanya de mesures de qualitat de !'aire ha finalitzat aquest any
2016. Actualment s'esta en procés d'elaboració d'informes i articles científics. En paral·lel, s'estan
duent a terme les accions de difusió i comunicació deis resultats.

7. lmplantació de críteris ambientals en la compra de productes í se,veis
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. Concretamerit, s'han dut a terme les següents accions:
S'han definit els criteris d'obligatorietat d'inclusió de criteris ambien
plecs de condicions o les comandes i la metodología per garantir l'apli ·
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-

S'ha establert el procés de Control Ambiental d'Activitats Empresarials (AQUILES} per donar a
coneixer als subcontractistes que treballen a les nostres instal·lacions quins requisits ambientals
han de complir.
S'han definit els criteris d'avaluació de prove'ídors (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.
S'han redactat les instruccions tecniques per introduir criteris de sostenibilitat en la contractació
d'acord amb els criteris establerts perla Comissió Europea í per l'Ajuntament de Barcelona.

-

S'ha revisat el Procedíment P360 de la Mesa de Contractació d'acord amb els criteris establerts.
El passat 21 de novembre es va aprovar, pel Consell Executiu, el Procediment P716, que recull
els críteris establerts per a la ínclusió de criteris ambientals, el Control ambiental d'activitats
empresarials (CAAE) i I'Avaluació de prove"idors.

8. Quadre d'indícadors del comportoment ambiental de TMB segons la ISO 14.001/EMAS

L'any 2016 s'ha treballat en la construcció i implantació del Quadre de Comandament ambiental de
TMB. Aquest té per objectiu posar a disposició de !'empresa una eina que permeti als diferents
nivells ele gestió i direcció de TMB fer:
-

El seguiment del Sistema de Gestió Ambiental i Energetic.
El seguíment deis objectius i plans d'acció.
El seguiment del Pla Director de Sostenibilitat

A través del Quadre de Comandament es podra seguir el comportament ambiental de TMB a través
deis següents indícadors:
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NOM INDICADOR

DESCRIPCIÓ INDICADOR

Consum d'energia

Consum d'energia per km, per total passatgers, per m 2/ mes

Emissions generades

Emissions C02, NOx i PM generades per km, pel total passatgers, par
rri2/ mes

Millora de la Qualitat de !'aire/ Estalvi
emissions generades

Estalvi emissions contaminants (NOx i PM) general pel transport de
viatgers.

Ambientalització de la flota I Tecnología

Nº total de vehicles per tecnología (Euro 1, ll, 111, Euro 1-111 amb Filtres
SCRT, IV, V, VEM, Híbrids, electrícs) per nombre total de vehícles

Ambientalitzacíó de la flota/ Fonts
d'energia

Nº total de vehicles per tipus de combustible o font energética (gasoil,
gas natural, híbrid gasoil, híbrid GNC, electrícítat) per nombre total de
vehicles

Generació de residus

Tm de residu per tipus totals generats i per classificacíó / mes

Consum d'aigua

m 3 d'aigua total consumida (xarxa + instaHacions) / mes

Consum de materíals

Tm, Kg o UN de materials totals consumits (xarxa + instaHacions) I
mes

Les tites assolides aquest darrer any, en relació al disseny i construcció i implantació del Quadre de
comandament han estat:
•

Disseny funcional del Quadre de Comandament Ambiental per al conjunt de TMB per donar
compliment als requisits ISO 14.001 i 50.001.

•

Finalítzada la construcció del Quadre de Comandament.

•

lmplantació per a Transports de Barcelona SA.

Els objectius de cara al 2017 pel que fa

a miltores de disseny

la carrega de dades

establir

procediment:
•

Presentació a la Direcció del Quadre de Comandament de BUS.

•

Dísseny, construcció i posada en funcionament del Resum Executiu del Quadre de
Comandament (resum mensual de l'estat de situació de tots els indicadors).

•

lmplantació del QC a Metro: incorporar dades de Metro d' energía í aigua.

•

Automatitzar la carrega de dades i eliminar la carrega manual. Pla de monitorització de
consums de les instaHacíons de TB i Metro.

•

•

Obtenció deis informes expressats en €, €/Km

€/Valídació. lntegració a SAP BO amb
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1.9. Estudis
L'activitat del Gabinet d'Estudis es pot dividir en dues grans línies de treball: els estudis periodics í els
no periódics. El primer grup inclou totes aquelles investigacíons que es desenvolupen de forma
regular i-que tenen una trajectoria d'anys i suposen la majar 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 peribdics:
Dintre deis estudis períodics, 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'estudis periodics realitzats, cal destacar també l'Estudi de

Queixes, Reclamacions i Suggeriments, i diversos estudis de satisfacció del client intern.

2. Estudis no periodics:

•

Estudis relocionots omb la validació í venda de títols de transport

S'ha continuat donant suport als projectes que ho han requerit en relació al dimensionament del
sistema de validació i venda pera nous vestíbuls o la reformulació deis queja existeixen a la xarxa de
Metro.

•

Analisi i control del frau

A principis de l'any es va tornar a elaborar de nou la Planificació del dispositiu de vigilants de
seguretat ubicats als vestíbuls de la xarxa de Metro a fi de dissuadir els viatgers fraudulents.
S'ha donat continu'ítat a l'avaluacíó deis comptadors de frau de les Portes PAR, que permeten
disposar d'una mesura continuada del nivell de frau a la xarxa de Metro amb periodicitats setmanal i
mensual.
També s'ha donat continu-itat a la monítorització mensual del procés de gestió de les sancions de
frau. Abasta els principals ambits d'interes: intervencions, sancíons, cobrament segons tipus i canal,
r~captació, al·legacíons i trasllat a l'administració d'expedients.
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Estudis relacionats amb íngressos occessoris i títols de transport propís

S'ha donat suport en diverses tasques d'optimitzacíó de la política deis títols propis Hola BCN !: estudi
de les tarifes a considerar per a l'exercici 2017, efectes de la funcionalitat free transfei (trasllat a
I' Aeroport amb el metro), efectes de la funcionalitat dies a hores i possibilitats comercials d'una acció
comercial conjunta amb Aerobús.
S'han establert els objectius i requeriments funciona Is per iniciar un projecte de Big Data relacionat
amb el títol Hola BCN ! pera I' any 2017.
S'ha donat suport en termes d'oficina tecnica a diversos projectes d'optímització de la web de
comer~ electronic www.barcelonasmartmoving.com: referrals (enlla~os a altres webs) entorns
propis, SEO on page (millares dins la pagina web de cara a posicionar-se en,els buscadors}, SEO off
page (millores fora de la pagina web perque altres webs enllacin ambla nostra pagina), SEM (Search
Engine Marketing o publicitat online}, securització (per millorar la seguretat) i introducció de nous

productes, entre d'altres.

Analítico digital i marquetíng

En l'ambit de !'Analítica Digital es realitzen tasques de consultoria i implementació de Goog/e
Analytícs pera tmb.cat, barcelonasmortmoving.com i noticíes.tmb.cot. També s'ha prestat suporten

la migració 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' evo lució del wifi del Barcelona Bus Turístic.
S'han realitzat diversos estudis de mercat oríentats a aprofundir en el coneixement del públic
visitant: Barcelona Bus Turístic, Catalunya Bus Turístic, Teleferic de Montjui'c 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.

A/tres estudis

S'ha prestat suport al projecte T-Mobilitat en l'ambit de la informació 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).
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• Modelitzacíó de la Unía 10 Sud de metro:

S'ha fet una avaluació del tram sud de la línia 10 de metro amb !'experiencia de !'operativa deis
altres trams ja inaugurats i amb els canvis que s'han produ1t aquests anys a l'entorn de les estacions.
S'ha hagut d'actualitzar algun tram de recorregut també pel canvi de tra~at respecte del model
original, i s'ha tingut present els canvis de nom d'algunes estacions al llarg del temps durant
l'evolució del projecte.
D'altra banda, com les dades socioeconomiques de base pera l'estudi que es va fer ara fa 10 anys
han canviat substancialment, es preveu a inicis del 2017 fer una actualització de l'estudi
socioeconomic anterior, de manera que es pugui reevaluar el tram de la línia 10 d'una manera més
acurada.

• /nformació de carrega de víatgers en trens:

El projecte que es va iniciar i s'esta realitzant al llarg de 2016 amb les Gerencies de Metro, Material
mobil de Metro i l'Area Tecnica, ha estat recollint dades reals de trens amb els diversos equips
instaHats, un total de 15 equips; 3 en cada línia de la 1 a la 5. El bolcat és bastant regular, tot i que la
no automatització encara del sistema no permeti sempre assegurar les dades que es puguin recollir.
El procés i l'analisi encara es realítza manualment, la qual cosa limita la capacitat de fer-ho en
qualsevol moment.
Es va comen~ar a treballar en automatitzar passos i durant l'any 2017 es continuara en aquesta línia
a més de poder estendre el projecte a tots els trens possibles que permetin instaHar la captura de
dades, la qual cosa també implica automatitzar la captura i el procés, pel gran volum de dades
recollides, queja ho faria inviable de manera manual.
S'han fet les primeres analisis de la carrega del tren amb el nou sistema i es mostra més precís que
els sistemes anteriors assajats. També s'ha fet alguna prava de test de dades recollides amb dades
reals comptades de manera acurada en algun tren i la similitud del perfils de carrega és realment
molt bona. S'ha de tenir en compte que si en un recompte manual es compten persones, el sistema
automatic ho extreu d'una manera totalment indirecta a partir del pes deis cotxes.

• Recollida d'informació i analísí de l'ímpacte de /'entrada en serveí 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
lnformació de la captació de nous viatges a partir de la in
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Analisi de !'impacte sobre les línies 65 i 165. Coma resultat d'aquest treball, s'ha modificat el
tra~at de la línía 165.

• Proposta d'adaptacíó de !'esquema tarifarí actual magnetic a targeta sense contacte (TSC):

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 amb els suports magnetics a la nova targeta sense contacte. Aquesta proposta inclou diferents
models de funcionament segons els propietaris deis títols actuals: títols integrats, títols propis i títols
socials de l'AMB. Durant l'any 2017 es continuara treballant per tal de definir més acuradament el
model de funcionament del nous títols en la T-Mobilitat.

• Mícrosimulació de fluxos de vianants:
A finals de l'any 2008 es va adquirir una !licencia del programa LEGION, programarí de simulació de
moviments de fluxos de vianants, que complementa els diversos treballs de modelització que es
duen a terme al departament. Des de llavors ha suposat, a part d'un laboriós procés d'aprenentatge,
la realització de múltiples simulacions en aquest ambit.
Les microsimulacions que s'han realitzat durant l'any 2016 han estat:
Avaluació amb microsimulació de 1' estació de Fira de la L9 Sud amb maxima demanda
d'entrada i sortida, de la Fira a l'estació de Metro i de l'estació de Metro a la Fira.
Avaluació amb microsimulació de !'impacte del tancament d'un accés a l'estació de Glories.

Durant l'any 2017 es continuara amb el procés de microsimulació.
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1.10. Administració i Finances
•

Secretaria Tecnica i Assegurances

La Secretaria Tecnica de l'Area ha continuat treballant en tots aquells ambits que requereixen una
coordinació entre els seiveis 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 Ferrocarril Metropolita de

Barcelona, SA.
•

Propostes i seguíment deis objectius personals i estrategics 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 manca del Portal de transparencia en la definició del projecte i 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
Electronica; coordinant i vetllant per r execució i exit deis diferents Plans d'Accions duts a terme per
cada servei de

r 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, Corredoría de Seguros).
La resta d'activitats han mantingut un nivell similar al de l'any anterior. El nombre de comunicats
d'incidencia rebuts a Metro ha estat de 5.505 deis quals 1.436 s'han trarnítat a l'asseguradora.

•

Logística de vendes; recaptació i serveis generals

En l'entorn de la logística de vendes i recaptació, cal ressaltar els següents projectes:

1. Projecte T-Mobílítat:
Durant l'any s'ha dut a terme una reorientació del Projecte T-Mobilitat, arribant a l'acord d'abordar
inicialment només l'evolució tecnologica, és a dir, el pas de la tecnología magnética actual a la
tecnologia sense contacte (TSC), deixant pera una segona fase l'evolució tarifa ria.

líurar un
documeht: "Mode1 de funcionament del Sistema Tarifarí ambla T-Mo
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Aquest document marca les polítiques i directrius en els diferents ambits de funcionament deis títols
ambla tecnologia sense contacte sota 2 premisses:
•

Mantenir les regles i característiques del sistema actual.

•

Proposar la implementació de millores, ja siguin degudes a la nova tecnología o degudes a
necessitats del sistema, deis operadors o deis viatgers.

Al novembre de 2016 l'ATM va realitzar una presentació 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'informació i d'atenció que compta amb una
participació important de l'ATM i l'AMB, portant conjuntament el lideratge.

4.

A través del grup estrategic creat, s'inicien els models de convenis, cabdals pera la bona gestió
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 mobíl s'utilítzara coma validacíó des del primer día de posada en servei.
6. Es realitzara una prava pilota finals del 2017 (pendent de definir-ne l'abast).

Per garantir l'exit del projecte s'han creat 13 grups de treball coliderats per l'ATM, l'AMB, TMB i
FGC, amb la participació deis operadors de transports, les administracions i SocMobilitat: l. 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) (eínes d'informació
del transport); 5. Comunicació (comunícació externa del projecte); 6. Gestió del CPP (gestió del
contracte de coHaboració pública privada amb Societat Catalana per a la Mobilitat); 7. Marc
tecnologic comú; 8. Sistemes tecnologics d'ATM; 9. Sistemes 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 legals del projecte i
contracte); 13. Validació amb mobil i targeta bancaria.
Fins a finals de 2016 s'activen 5 deis 13 grups. En paral-lel s'activa un grup addícional anomenat
Grup de Comercialització Estrategica destinat a fixar les línies estrategiques de la comercialització
deis futurs cana Is digitals, en el qual també s'hí va participar.

2. Dísseny.d'una nova ap/icacíó áe Bitfletatge:
Durant l'any, i en coHaboració arnb l'Area de Tecnologia, s'ha treballat
sistema d'informació de Bitlletatge que s'adapti a les noves necessitats que
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tant en la seva la fase, en la qual es manté l'actual sistema tarifari, com en una 2a fase on
s'implantara 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 permetre una facil integració de les dades de
vendes i ingressos 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 analitzant com integrar en aquesta nova aplicació els nous canals digitals que estan previstos
a la T-Mobilitat (nous webs, app, etc), així com l'ús de la targeta de credit coma mitja de validació,
venda i pagament (Tap & Go).

3. Projecte per a fa generació i control de factures simplíftcades per la venda de títols de víatge
dírectament des de la totalitot de canals de venda propís de TMB:

En compliment d'un requeriment legal i de la necessítat d'optimiti:ar el procediment actual d'emissíó
de factures perla venda de títols de viatge que demanen els clients, durant l'any, i en coHaboració
amb la Direccíó Economicofinancera i l'Area de Tecnologia, s'ha iniciat ún projecte per possíbilítar la
emissió de factures simplificades per part deis diferents equips deis canals de venda propis de TMB i
de Projectes í Serveis de Mobílítat, SA en el mateix moment de la venda.

S'ha elaborat un document de requeriments funcionals, que s'ha lliurat a l'Area de Tecnología, en el
qual es faciliten les especificacions necessaries per realitzar:
Els desenvolupaments necessaris en els diferents equips de venda deis canals de venda
propis, que permetín r emissió de factures simplificades a sol·licitud del client.
-

La tramitació de les ordres de facturació pera l'emissió de factures completes a sol·licitud del
clíent.

t d'ATM
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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, estíguin 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
tecnológica, ja que no estaran adaptats fins a la implantació de la T-Mobilitat.

4. Ampliació del serveí de recaptació i dotoció de conví en el tram de la línía 9 Sud:
Ambla inauguració de la línia 9 Sud al febrer de 2016, va ser necessari ampliar el servei de recaptació
i dotació de canvi pera les maquines distríbu'idores instal·lades. Per a aixo s'han hagut de realitzar
ajustos en l'eina de planificació deis serveis de recaptació, especialment per la singularitat que
suposa:
•

Que a les estacions de la terminal 1 i 2 s'hagín ínstal·lat maquines distribu'idores, tant abans,
com després de la línia de peatge.

•

Que les esmentades maquines no venguin els mateixos títols que la resta de maquines de la
xarxa de Metro.

+

Nomines í 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 fitxer de cotítzacíons 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 quote·s resultants.
Amb el nou sistema les empreses envien les dades salarials a la Seguretat Social a través d'un nou

Aquesta sistematica presenta una complicació molt important pel qu
s'identifiquen entre els calculs que realitza la Seguretat Social i els que
de nomina de les empreses.
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2.

Perdura terme la implementació del sistema de liquidació 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". Aíxo
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 revisió 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 procediments de treball de les
administracions públiques, s'han encarat les adaptacions necessaries per complir amb els
requeriments de la Seguretat Social en materia de remissió electronica de dades referents a
afiliacions, accidents de treball, permisos de maternitat i paternitat, etc.
4.

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 Metro, la negociació i
les conseqüents valoracíons d'escenaris es continuen realitzant.

•

Aprovisionaments ; 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 últims requeriments de la legíslació. En
conseqüencia, es fan públics tant els anuncis de licitació de qualsevol tipus, adjudicacions,
adjudicatarís i comandes, com la documentació complementaria deis mateixos, plecs de condicions,
valoracions tecniques, etc.

+ Servei economicofinancer
Entre les principals novetats d~ l'exercici, es poden destacar les següents:

- PóNsses de credit de FMB:
Per cobrir les necessitats puntuals de tresoreria, hi ha en vigor polisses amb Caixabank (9.500.000€),
BBVA (8,000..Q00{) í Banca March (5.000.000€) .
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- Revisíó deis poders notaríais deis apoderats 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.

- Pagament a proveidors:

Durant l'any s'ha procedit a l'adaptació de terminis de pagament a prove'i'dors d'acord amb la
normativa legal vigent amb data de pagament fix el 15 de cada mes.

- Fíances i díposits constitui'ts a 1/arg termíní:

Durant l'any s'ha procedit a realítz.ar una tasca d'aclariment i regularització deis ímports que
figuraven com a fiances i diposíts constituns. Aixo ha permes recuperar alguns imports dipositats
anteriorment, pero lligats a contractes ja ven~uts, i, per altra banda, s'ha procedit a regularitzar
alguns imports que, perla seva antiguitat, eren impossibles de recuperar.

Establiment deis protocols de control i seguíment del cost de la formació interna bonificada a
la qua/ obliga, entre d'altres, el Reía/ Decret Lleí 4/2015 i la Lleí 30/2015:

De forma conjunta amb el departament de Formació, s'ha enllestit un protocol per imputar i obtenir
els costos de les activitats formatives emeses, susceptibles de ser bonificades perla Seguretat Social.
En base a la seva implantació, s'obtindran els informes directes per a les memories justificatives.
Aquest projecte té coin a abast el control de les despeses des del punt de vista de la formació emesa
amb medís interns: equipaments, instal·lacions, materials i personal intern, i també efectuara el
seguiment de la formacíó subcontractada de forma externa via factures. Estara plenament operatiu
des de 1'1 de gener de 2017.

- Establíment d'un repositori corporatíu deis subministraments energetics i també de /'aigua:

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 l'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 í
polisses. En una fase addicional, conjuntament

a la implantació de la gestió mediambiental,

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

- Seguiment de fes subvencions deis projectes d'inversió i despesa í el seu en/la~ amb e/s costos

i ingressos per prdjectes:
S'ha realitzat un esfor~ de concilíació i encaix deis deutes transformables en subvencions, i s'han
vinculat als seus corresponents projectes d'inversió o de despesa. D'aquesta manera s'esta garantint
les analisis deis marges per imputacions als mateixos objectes de cost.

+

Compensació1 pensions i assessoria juridicofaboral corporativa

Respecte al Pla de Pensions de Metro, s'han continuat les funcions de Coordinació operativa, com a
suporta !'Oficina Tecnica del Pla de Pensions d'Ocupació de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, i la
intermediació ambla gestora, actuaris, assessors externs i la coHaboració amb altres departaments
interns (Nomines i Fínances).

L'aplicació de la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2016 ha obligat (després de les
reuníons i negociacions amb diferents ambits i estaments, des de la Comissió de Control fins a altres
ambits externs) a arribar a acords que permetessin mantenir de la millar manera possible els plans i
les seves prestacions, comportant la repetició, en els seus aspectes basics, deis acords al respecte de
l'any 2015.
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1.11. Direcció de Persones en l'ambit Corporatiu

1. Secretaría Tecníca
La Secretaria Tecnica, quant al seguiment pressupostarí, la coordínació i la gestió deis sistemes
d'informacíó i seguiment de projectes de 1'Area, ha continuat treballant en tots aquells ambits que
requereixen un elevat grau de coordinacíó entre els serveis. En aquest sentit, les accions més
rellevants han estat l?J confeccíó í seguiment de pressupostos de I'Area i també de les plantilles de les
Arees funciona Is, i el suport als díferents serveis de I'Area en temes de sistemes d'informació.

A l'ambit de Classificació Organitzativa de llocs de treball, durant l'any s'ha estat aprofundint,
esmenant i ajustant la proposta inicial del nou model de classificació de llocs de treball que havia de
permetre superar !'actual sistema de categories.
S'ha seguit proposant i míllorant, com alternativa previa a l'establiment d'un model ple de descripció

i valoració de llocs de treball (similar a l'existent a TB, per als llocs de dins de conveni), un model de
grups professionals i rols, i s'ha acabat generant una proposta de normativa í manual per tal de
poder visualitza r la gestió d'aquest nou model tan bon punt es posi en funcionament.
L'acompanyament a la Direcció de la xarxa de Metro vers aquesta important tematica, ha estat plena
en tot moment.

lgualment s'ha donat suport í acompanyament tecnic, tanta les Prefectures com als ocupants, en
tots aquells canvís organitzatíus o ajustos funcionals que hi ha hagut al llarg de l'any, i que han
repercutit d'alguna manera en els continguts funcionals de les descripcions deis llocs de treball .o
dependencies í assignacions organiques.

2. Contractacíó
Al llarg de l'any dins les arees funcionals s'han realitzat 29 contractes de treball i 1 modificació o
novacíó contractual.

3. Centre de serveís de gestíó de dírecció de persones
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Aquest exercici s'ha assolit la gran fita d'ínaugurar el tram de L9 Sud, í des de Selecció s'ha refor~at
l'equip de Tecnics d'Operació de Línies Automatiques, incorporant-hi 12 persones més {pel qual
s'han rebut 890 candidatures). S'han cobert places també d'Operadors de Línies Automatiques (OLA}

i Operadors d'emergencia peral Centre de Control de Metro, i s'han incorporat persones internes i
externes a 10 vacants de Comandaments Tecnics Operatius (CTO) per les quals s'han rebut 433
candidatures. En període de vacances, s'han seleccionat 63 llocs d'Agents d'Atenció al Client, havent
rebut més de 5.000 candidatures. A Suport de la Xarxa destaca la posició de Tecnic Responsable de
producció d'horaris i disseny d'oferta.

Altres processos a destacar serien, entre d'altres, els següents:
A la Direcció de Seguretat de la Xarxa s'han cobert 6 places de Coordinadors de Seguretat i
Protecció Civil (gestió de 217 candidatures). També s'ha deixat seleccionat un grup de persones
per realitzar activitats massives de control del frau (de 251 candidatures rebudes).
A I'Area de Manteniment i Projectes s'han fet processos per a Material Mobil, Infraestructura,
Superestructura i Projectes i Obres d'lnfraestructures de Metro, tant a nivel! d'enginyeria, com
de Responsable de Neteja de Trens, Tecnic/a responsable de projectes de Baixa Tensió, coma
nivel! de camp, responsable de Manteniment d'obres, responsable de Conservació de vies, etc,
així fins a una trentena de processos interns i externs. Destaca el procés d'operaris de
manteniment de Material Mobil, on s'han cobert 13 vacants a partir d'unes 360 candidatures.

Pel que fa als Serveis Corporatius, s'han realitzat diferents processos de concurs-oposició i de
selecció pera la cobertura de necessitats de la Direcció Excutiva de Marqueting, la Direcció Executiva
Economicofinancera i la Direcció Executiva d'lnnovació, Tecnologia 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 prova per valorar el grau d'integració i satisfacció del lloc de treball,
donar suport en cas de detecció de dificultats i tancar el procés d'incorporació al nou lloc de manera
global.

b) Desenvolupament i qestió de la mil/ora personal

S'han realitzat un total de 4 tallers interns, impartits per l'equip de g

.

Desenvolupament i Gestió de la Millora Personal, dirigits a diferent
quals s'han .treballat les competencies de cohesió d'equip i lide
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formacions externes i que també s'ofereix aquest suport. En total han estat 128 persones en 186
sessions d'acompanyament.
S'han díssenyat noves accions adre~ades a diferents coHectíus, entre les quals destaquen:
Programa/projecte de lideratge pera la Unitat de Nomines i Seguretat Social:
La proposta realitzada pretén millorar les capacítats de lideratge i gestió d'equips, 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 formati~ adre~at com a equip als
responsables de la Unitat, treballant a nivel! grupal i individual la manera d'avan~ar en les
interrelacions, millorant el clima i la cohesió per aconseguir els objectius. S'han fet un total de 6
sessions, comen~ades al mar~ i fínalitzades al juliol, afegint-hi dues sessions de seguiment grupal, del
pla d'acció generat i elaborat en grup.
•

Programa/projecte de cohesió d'equip pera l'Area de Manteniment de Metro:

El projecte inicial consta d'una formació externa de 12 hores i de dues sessions de seguiment per
Unitat, realitzades de forma interna per la nostra Unitat. Es va poder treballar en 13 sessions de
seguiment, i s'ha finalitzat amb 5 sessions realitzades durant el 2016.
•

Programa d'acompanyament al nou comandament:

Es tracta d'afavorir el desenvolupament personal i professional de cada persona promocionada/
incorporada, refoq;ant el seu rol de lideratge efectiu i de proximitat, generant sinergies i orientant el
conjunt d'actuacions i actituds a la missió, estrategia i valors de !'Empresa. Per aconseguir-ho (coma
resultat de l'acció formativa que realitzen els assistents en lideratge, comunicació, treball en equip i
gestió de recursos i presa de decisions, distribu'ides en 4 sessions de 7 hores cadascuna) elaboren un
pla d'acció on el seguiment el realitzen els seus responsables i/o tutors i la nostra missió esta en
facilitar eines de suport o ajuda per aconseguir-ho i valorar posteriorment la transferencia al lloc de
treball.
Al desembre del 2016 s'ha iniciat la formació en un primer grup de 16 comandaments i estan
programats 3 grups més, un total de 40 convocats. El seguiment esta previst en el primer trimestre
del 2017.
•

Projecte Desenvolupament de persones i organització: Gestió del talent.

La Direcció Corporativa de Recursos Humans de TMB té l'encarrec d'engegar un projecte a l'abast
tant de les xarxes de Bus i Metro com de les arees Corporatives. La fita és identificar capacitats i

,,
ca?t, ~.r9,~ctell'-1,\'. 1

factors de promoció de les persones~ disposant d'un coneixement actual de -~

apacitats

/~\.

organitzatives, poder anticipar decisions vinculades a persones Uubilacions,

i tenir una organització en desenvolupament constant. Per aconseguir-ho, tá'~ni~ep~t la
informació de la trajectoria professional de les persones participants (90 en lhcol·l~ ~tro)Eftuit

.

del coneixement historie i participatiu en diverses eines i projectes de desenJ~pat.nertt.J•n1t,
..,, - ·,¡ b~U,1!1 ,

.
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També s'ha treballat en tasques de gestió, planificació, convocatoria de les entrevistes individuals
realitzades per a la consultora designada, així com la custodia de la informació generada, en format
informe personalitzat on descriu punt forts i arees de millora així corn un itinerari professional
recomanat i assessorarnents a desenvolupar. Esta previst al 2017 elaborar més entrevistes.

Finalment, s'ha donat suport i assessorament en la detecció de necessitats formatives per al Pla de
formació de 2017.

e)

Formació

En el quadre següent,

es poden veure les ratios més rellevants de l'activitat formativa,

tant de caire

tecnic de Metro com de les arees funcionals, de l'any 2016:

Cursos (1)

Assistents (3)

2012
1.906
3.285

2013

2.806

3.714

2014
3.024
3.447

12.612

2016
3.298
3.654
14.842

31.183

18.189

(10)

116.253

79.978

(9)

4.49
9,22

4,50

114,7

113,3

2.287

Participacions (5)

10.747

13.465

11.207

Hores lectiws (7)

24.192
90.652

19.485
76.335

19.741
67.800

5,88

3,71

.Hores assistent (8)

-

Ratlos
Partlcipacions/curs

5,64

Hores per e_mpleát (12)

8,44

% plant. formada

102,0

1

5,67

6,05

170,0

110,3

2015

3.602

l

(2)
(4)
(6)

-----

5,39
(11) ,.

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 Metro més els cursos corporatius que
han tíngut almenys 1 participant de la DXMetro.
(3) Els assistents són les persones que reben formació tenint present que una persona que, per
exemple, hagi assistit a tres formacions només es comptabilitza coma una vegada.
(4) Hi ha sumats els assistents de DXMetro 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 assístit a tres formacions es comptabílitzara coma tres vegades.
(6) Estan sumades les participacions de DXMetro més les participacions de Metro a formacions
corporatives.
(7)
(8)
(9)
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(10) Hi ha sumades les hores lectives de DXMetro més les hores lectives de formacions corporatives
en les quals al menys ha participat un treballador de Metro.
(11) la plantilla mitjana homogenia del 2016 va ser de 3.203,09 empleats i els assistents van ser

3.654.
(12) Resultat de dividir les hores assistent pel nombre de participacions.

Els cursos s'han programat ajustant-se. al maxim a la disponibilitat deis participants en fundó del
servei, augmentant la formació in situ que permet més flexibilitat especialment en coHectius com els
Agents d'Atenció al Client i el personal de manteniment.

L'any 2016 s'ha mantingut el model de gestió de la formació peral Registre Especial Ferroviari, pel
que fa a les renovacions de la Certificació a la conducció. Així mateix, s'ha continuat ambla formació
derivada de la revisió del Reglament de Circulació de Metro ambla qual ha estat formada la plantilla
actualment habilitada a la conducció.

Pel que fa a la Formacíó Tecnica, s'ha continuat el reciclatge anual de la plantilla de Tecnics
d'Operació de Línies Automatiques (TOLA) i la formació de nou ingrés de diferents llocs de treball
entre els quals destacar la formació en atenció al client adre!;ada als participants de les convocatories
d'Agent de Control i lntervenció (ACI). També s'ha continuat

amb la forma ció específica de

normativa legal als comandaments intermedis que afecta el negoci (normativa laboral, Llei Organíca
de Protecció de Dades, etc}, i l'actualització d'Agents d'atenció al client (ACC) d'estiu, incrementant
el nombre d'hores lectives per incorporar formació en atenció al client.

Destacar la continu'ítat del Nou Registre Ferroviari en tates les renovacions de certificació a la
conducció peral coHectiu d'ACC i Motoristes, la posada en marxa del Pla d'acompanyament als nous
comandaments intermedis de la xarxa (que inclou formació competencia!) i el refor!; formatiu per
íntervenció en situacions crítiques de !'estructura de comandament, per donar suport en primers
auxilis psicologics als ACC i motoristes.

A les Direccions Corporatives s'ha de ressaltar les accíons formatíves entorn a novetats

b
el client, etc.
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Quant a la formació transversal, ressaltar:
•

La posada en manca del Centre de desenvolupament organitzacional (CDO) on destaquen, entre
d'altres, les accions formatives de Portal del contractant i Llei de la transparencia, Big Dato,
Formació de formadors, Gestió de projectes, Gestió del temps, Lideratges estrategics, etc.

. •

Continu'itat en la formació en idiomes per a aquelles persones que ho requereixen per
desenvolupar les funcions assignades.

•

La formació en ofimatica en modalitat e-/earning en els diferents programes de l'o[fice 2010 i
funcionalitats del Clíck & Decide.

•

Continunat amb el desplegament de la formació específica en materia de Prevenció de riscos
laborals (PRL).

•

Didactica pera formadors especialistes en primers auxilis i creativitat/coachíng pera formadors
especialistes en Seguretat Ferroviaria.

•

Gestió de conflictes pera Auxiliars de Prevenció.

•

Altres accions formatives transversals en: Llei organica de protecció de dades, Aplicació de QRS,
Gestió del frau, foniatria, etc.

Un any més l'índex de satisfacció global deis assistents respecte deis cursos impartits a Metro ha
estat un 3,36 sobre 4 punts, que continua sent una nota molt satisfactoria.

Com els darrers anys, s'ha procurat una optimització de recursos i s'ha propiciat un manteniment del
retorn de la inversió mitjan~ant el descompte corresponent a la cotitzacíó de la Seguretat Social
proporcionat per la Fundació Tripartita {FTFE). Aquest any la bonificació aplicada ha representat
397.556 €, un 93% del total maxim bonificable perla FTFE, percentatge molt considerable.

d) Sistemes de gestió competencia/. Proiectes i innovació

Aquest darrer any l'activitat de l'Apreciació de l'Actuació ha experimentat un increment del 16,15%,
basicament degut a la incorporació deis nous Tecnics d'operació de línies automatiques (TOLA) del
Tram Sud de la L9. Així, el 2016 s'han fet 791 avaluacions a la xarxa de metro í 15 a les arees
funcionals, consolidant una tendencia al creixement de l'abast de l'eina.
Novament s'ha produi't la introducció de millares provisionals al formulari, com ara la inclusíó deis

necessitats i possibles millares de cara a una propera renovació del si
fet un document recollint les necessitats funcionals d'aquesta nova
treballat com un deis eixos del projecte DARWIN durant l'any.
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S'ha mantingut la particípació en el projecte DARWIN, fent-ho en els equips de treball de
comunicació, desenvolupament deis col-laboradors, indicadors i apreciació de l'actuació.

Al llarg de l'any s'ha treballat en un codi 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 i
generació de procediments de Selecció i de Formació en el Servei i també s'ha elaborat una proposta
d'estudi de clima intern dissenyat expressament per a les unitats de Metro.

4. Salut, seguretat i benestar laboral
Prevenció de lesions per accídent de treball í ma/alties professionals:
Durant aquest any, ha continuat el desenvolupament del Pla de Prevencíó. Destaquen les següents
actuacions:
ANY2016

Avaluacions de riscos laborals:
Nous /loes de treba/1

4

Nous Centres de trebo//
Revisió i actuafització de /loes de treball
Revisíó i actualització de Centres de treba/1

39
75
78

Avaluacions especifiques;
Informes de seguretat

84

Avaluocions d'higiene industrial

29

Informes d'ergonomio

11

Pla d'elJlergencia i autoprotecció:
Redacció de nous plans d'emergencia

1

Actuolitzoció de documents PA U i dossiers d'emergencia

37

Simulacres parcíals d'emergencia

7

Revisió de procediments i instruccions de treball
Gestió documental Coordinació d'activitats empresarials (CAE):

33

Total Empreses gestionodes el 2016

453

Total Empreses actives en el sistema

912

Assignació de nivel/ de risc en Junció de la tipología de la comanda

92

Notificacions d'inici d'activitats externes

283

Total incidencies

500
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S'han realitzat 712 actuacions destinades al manteniment de la certificació de seguretat de maquines
i equips de treball.

Dins del programa de vigilancia de la salut, s'han dut a terme 1.404 reconeixements medies
planificats i 606 no planíficats.

Eí Comite de Seguretat i Salut ha continuat amb les tasques habituals realitzant al llarg de l'any: 11
reunions ordinaries, 28 reunions monografiques de seguiment de temes en cursi 19 visites c~njuntes
a centres de treball.

Finalment, destacar l'aprovació per part del Consell Executiu de l'actualització del Pla Director de
Prevenció de Riscols Laborals peral període 2016-2021 i, per altra banda, la redacció d'un informe
diagnostic de la situació del sistema actual de gestió de la PRL respecte a la possible futura
certificació ISO 45001. S'ha fet la revisió i actualització del plec de condicions mínimes de seguretat i
salut de les instaHacions de la xarxa de metro i la realització d'una auditoria voluntaria de PRL

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:
•

Pel que fa al Team of analysís and optímízatíon (TAO), constitució de 9 equips d'analisi
optimització a les línies automatiques ambla participació de 24 persones.

•

lmplantació de la metodologia de las SS (separar, ordenar, netejar, estandardítzar
autodisciplina) o auditoria de manteniment del sistema als següents centres de treball:
Oficina de comandament del taller de Material Mobil de Sagrera. ·
Taller de cicle llarg de Vilapicina.
Porta de cotxeres de Roquetes.
Zona d'Equips de protecció individual (EPI) i consumibles de Can 2am.
-

Taller de maquinaria de vies de Can Boixeres.

$
.'\.
-

• Projecte de millora: el circuit de citacions pera les revisions mediques del Se·~~~,!••·""
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• Actes de vinculació a !'empresa {noces d'argent i d'or) amb 46 empleats.
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Promoció de la salut i prevenció de malalties comunes:
S'han realitzat diversos programes: Salut mental, de prevenció del risc cardíovascular, de prevenció
del cancer de colon i de prostata.
Dins del programa de vacunació antigripal, s'han vacunat 117 empleats i del programa de vacunació
contra el tetanus i la difteria, 60 empleats.
Destacar que TMB va rebre la Certificació i reconeixement de Bones Practiques en Promoció de la
Salut en el Treball per part de l'lnstituto 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'exercici es resumeixen a continuació:

ANY2016
Assistencia sanitaria per contingencies laborals:
Lessions sense baixa per accídents de trebal/:

56

Lessions amb baixa per accidents de trebal/:

313

de les qua Is el 9li4% són /leus

Accions sanitaries derivades d'aquesta contingencia:
Visites realitzades

1.162

122
220

Nombre de proves diagnostiques
lnterconsultes amb metges especialistes
Nombre d'intervencions quirúrgiques

10

Nombre de sessíons de rehabílítació

959

Accions sanitaries derivades de la gestió de les IT per contingencia comuna:
Visites mediques realitzades

3.304
14
15

Nombre de proves diagnostiques
Jnterconsultes amb metges especialistes
Nombre d'íntervencions quirúrgiques

1

Nombre de tractaments de rehabílitacíó
Programa de perdua de pes

18
11

Programa per deíxar de fumar

9

Treball social:

19
109

Programa d'atenció a transtorns de dependencia
Seguiment d'anys anteriors
Nous expedients d'intervenció continuada

Fons d'assistencia social (FAS):
Persones beneficiaríes:
Sol·licituds ateses

~
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1.12. Negoci internacional i Recerca i desenvolupament
a} Desenvolupament de nous negocís i consultoría externa
Al llarg de l'any la Direcció de Desenvolupament de Nous Negocis ha continuat amb les seves
actuacíons en el marc de l'assessorament i la consultoría d'empreses relacíonades amb el món del
transport públic. Aquesta Direcció té coma principals objectius:
•

explotar el know how de !'empresa amb visió comercial,

•

difondre i posicionar TMB coma operador de referencia internacional,

•

incrementar la qualificació deis tecnics de TMB amb els aven~os tecnics en el món del
transport,

•

potenciar els projectes de Recerca i Desenvolupament (R&D) i

•

el desenvolupament de nous negocis.

La participació de TMB en les diferents col-laboracions externes s'ha realitzat en solitari o en
col-laboració amb altres enginyeries o empreses de consultoria, com AYESA i AUDING-INTRAESA,
GPO o Typsa, entre d'altres. Altrament, TMB participa, en qualitat de soci, a ENSITRANS,
conjuntament amb SENER, Metro de Lisboa i l'enginyeria portuguesa FERCONSULT.
d'aquesta empresa esta treballant des del 2010

A través

en el Tramvia d'Ora (Algeria}, realitzant la

fiscalització deis trens i els patis i tallers. Aquest any ha finalitzat el projecte d'Ora i ara a Ensitrans
només li resta el projecte d'Alger.

Respecte al Projecte del Metro de Panama, l'any 2016 ha estat el de finalització de la consultoría, ja
que ha acabat la fase 2 d'aquest projecte. A l'inici de 2016 es va prorrogar per un any a dues
persones de TMB (de les tres que hi estaven destinades), per continuar donant suport a la
consolidació de les persones panamenyes que van comen~ar a assolir el comandament del metro. A
finals de juliol, un deis treballadors de TMB, que actuava com a Director d'Operació i Manteniment
del Metro de Panama, va deixar el seu lloc a un comandament panameny i va retornar a Barcelona.
Els 5 mesas que resten del seu contracte, els realitzara un altre tecnic, que finalitzara definitivament
aquest contracte al maig del 2017.

En relació al projecte de la línia 2 del Metro de Panama, a partir del

" ....• f'>

80

.•:'

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

treballs de fiscalització deis trens a la factoria d'Alstom a Santa Perpetua de la Moguda (Barcelona).
Anteriorment, a partir del juliol del 2014 s'havien realitzat els plecs per a la licitació deis trens i es va
assistir a la comissió avaluadora en l'analisí de les ofertes presentades. També en relació a aquesta
fiscalítzació, el consorci ha demanat a TMB que es faci carrec de la supervisió de Patis i Tallers, en
especial deis equips necessaris i la seva ubicació óptima a nivell funcional i operatiu. En el mateix
sentit, s'ha demanat a l'equíp de Safety de TMB que participi en el projecte perdonar suport als
riscos exp.ortats deis diferents sistemes que el consorci fiscalítza.

El 30 de maig de 2016 TMB i Metro de Panama (MPSA) van signar el contracte de Fiscalització de la
construcció i posada en manca de 70 nous cotxes pera la línia 1. El contracte suposa també que els
trens actuals de línia 1 de 3 cotxes, passaran a ser de 5 cotxes {40 cotxes) i, a més a més, es
compraran 6 trens més de 5 cotxes {30 cotxes).

També al maig es va signar un nou contracte amb Metro de Santiago de Xile per definir el Model
Operacional de la implantació de la Radio Tetra a tota la xarxa del Metro. El projecte estava previst
pera 6 mesos, i es va complir amb els terminis, finalitzant al desembre.

El projecte del Sistema Tarifari de Transport lntegrat de la Ciutat de Cuenca (Equador) es va
desbloquejar i, al més d'agost, es va arribar a un acord de finalització del projecte, el qual donava
compliment a la voluntat de les dues parts de tancar aquest contracte davant de les situacions
d'imprevistos que s'havien produ'it.

Pertant, els projectes finalítzats durant l'exercici han estat:
•

Model operacional de la implantació de Radio Tetra a tota la xarxa de metro de Santiago de Xile.

•

El Tramvia d'Ora, Algeria.

•

Un sistema tarifari de transport integrat a la ciutat de Cuenca, a l'Equador.

Per altra banda, Metro ha seguit col·laborant en els projectes de:
•

Metro de Panama Ll i L2.

•

Tramvia de Saragossa.
Fiscalització deis estudis tecnics del Tren Eléctrico de Ecuador.

•

Operador de referencia en el projecte New Metro North a Dublín.
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•

Estudi d'Engínyeria avan~ada peral ramal esquerre de la Cross /stand Line Eastern a Singapur,
que contemplava la construcció d'un ramal de 10 km, i un macro diposit pera 120 trens de 8
cotxes.

•

Evaluación de Alternativas y Diseño del Modelo de Explotación de la primera línia de Metro de

Quito" (Equador}.

A més a més, Metro ha participat en projectes que finalment no se li han assignat, com:
•

Tramvia de Granada, amb col·laboració amb Ayesa i TCC.

•

Millora de la Comunicació interna i externa del Metro de Medellín (Colombia).

•

Proposta de Fiscalització de la construcció d'una línia de metro a Tolosa de LLenguadoc (Fran~a),
conjuntament amb Sener.

•

Apoyo a la Estructuración del Esquema Institucional del Metro de Bogotá, conjuntament amb

GPO.

b) Recerca i Desenvolupament
A finals de 2016, Ferrocarril Metropolita de Barcelona participa activament en els següents projectes:
-

ERRAC

Projecte del Sete Programa Marc de la Unió Europea i renovat pel nou programa marc anomenat
Horizon 2020. És una plataforma tecnologica encarregada de promoure la investigació europea en el
camp ferroviari, tant en la xarxa ferroviaria nacional com en les xarxes locals, urbanes, suburbanes i
regionals. L'ERRAC agrupa els representants de la Comissió Europea, els Estats membres i els actors
de la R+D ferrovíari (operadors, indústria, investigadors ... ) i proposa a la Unió Europea els temes
prioritaris de R+D per als propers programes marc, en especial el vuite.
Aquesta plataforma esta establerta fins a l'any 2020 i TMB és un deis dos representats de l'estat
espanyol i un deis tres representants del transport ferroviari urba de tota Europa.
-

IT2Rail:

El projecte lnformation Technologíes for Shíft2Rail (IT2Rai/) és considerat perla Unió Europea coma
projecte Far (Jighthouse). L'objectiu és el de proporcionar una nova experiencia de viatge sense
fissures, que doni accés a una oferta multimodal de viatges completa que connecti la primera i
!'última milla amb viatges de llarga distancia. Hi participen 26 empreses europees, on el món del
transport públic urba esta representat per TMB, VBB í la UITP.
~ NGTC {Néw Generation of Train Control):

L'objectiú de NGTC és desenvolupar les especificacions del sistemes de
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maxima sinergia entre ambdós. la intenció és la de proveir d'un entorn basat en interfícies
estandards interoperables i íntercanviables que cobreixín tot l'espectre ferroviari d'aplicacions del
mon urba i de grans línies.

-

FosterRail:

L'objectiu és el d'enfortir les estrategies de recerca i ínnovació del sector ferrovíari i desenvolupar les
activitats del consell assessor europeu en recerca ferroviaria. El projecte va finalitzar al mes d'abríl.

...,. LIFE-lmprove:
L'objectiu és el d'implementar metodologies

practiques que permetin la reducció de la

contaminació en l'ambient subterrani.

- VA-RCM:
L'objectiu és trobar una solució basada en la monítorització continuada de les condicions de les
portes de tren per detectar, mitjan9ant algoritmes matematics que analitzin la gran quantitat de
dades de vibracions a les portes, les possibles falles abans que es produeixin, millorant
significativament la qualitat í els costos de manteníment.

Per altra banda, Ferrocarril Metropolita de Barcelona també va ser contractat coma col·laborador en
els projectes de R+D següents:

-

Eliptic:

El projecte Optimising existing electric infrastructure and rolling stock in order to reduce costs and
energy consumption, al qual esta treballant activament !'empresa d'autobusos, com a membres del
consorcí, busca demostrar com s'estalvien els costos i l'energia mitjan9ant l'electrificacíó del
transport públic i I'optimització de l'ús de les infraestructures i el material mobil actual.
La coHaboració de Metro consisteix en fer un estudi teoric de com hauria de funcionar l'alimentació
electrica externa de la xarxa de metro, aprofitant les infraestructures electriques de la xarxa.

Quant a nous projectes de R+D de 2017, TMB participa en les següents propostes presentades a
convocatories de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea: URBMOBIM (Urban mobílity BIM}.

e) Activítat internacional
L'any 2016 hi ha hagut una intensa activitat en aquest ambit tradu'ida en visites de delegacions

Metros Automatics de la Unió Internacional de Transport Públic {UITP).
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També es va continuar de manera activa al grup de lobbing europeu anomenat Major Metropo/is
Group. El MMG esta format per empreses operadores multimodals de les grans ciutats europees i

busca promoure la labor d'aquestes empreses en el desenvolupament de l'economia i el benestar de
les ciutats europees.

Destacar tanibé 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), /'Asociación Latiniamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS) i en el Grup de
Benchmarking pera Metros (Nova).
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1.13. Tecnologia
L'area de Tecnología de TMB esta constitu'ida í orientada er:i base a la gestió integral deis "serveis de
Tecnología, lnformació i la Comunicació {TIC)". La gestió d'aquests serveis 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 díners.
Minimitzar i prevenir riscos.
Contribuir a satisfer les necessitats presents i futures deis clients de !'empresa.

a) Projectes corporatius de tecnologia 2016
Pel que fa als projectes tecnológics i organitzatius dins l'ambit més global de TMB destaquen, entre
d'altres, els següents:

-

P/a Director de Tecnologíes (PDT}:

S'ha continuat amb aquells projectes identificats en el full de ruta del PDT revisat l'any 2014, que
abrai;:a el període 2015-2020 i adaptat al Contracte Programa vigent que finalítza l'any 2017:
•

Adequació de cambres tecniques: s'ha finalitzat la Fase VI (trasllat parcial de les cambres de
comunicacions de les estacions de Drassanes i Tetuan, i l'ampliació de Rambla Just Oliveres,
Espanya L3, Verdaguer L4, Joanic i Alfons X). S'estan executant les Fases VII {Maragall LS; Via Júlía;
Fabra i Puig; Sant Martí; Bac de Roda; Monumental i Universitat de L2) i VIII (Avinguda Carrilet,
ParaHel de L2 i Verneda). Ambla Licitació de la Fase VIII es conclou el Projecte.

•

Mi/lora d'electriflcacíó í c/imatització del Centre de Processament de Dades (CPD) de Sagrera:
Finalitzada en el segon trimestre de 2016.

•

Xarxa de Transmissió (MPLS): Durant l'any es va finalitzar la fase IV (MPLS en 14 estacions de LS,
en 4 operatives i una pan 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 estaciohs de L2 i 4 Operatives.
Amb aquesta licítacíó quedara finalitzat el desplegament a totes les estacions de Metro i
Operatives.

•

Sistema de Videovigilancia IP: Al 2016 ha culminat la implantació d'un sistema consolidador de
Videovigilancia (fase-O, contractat al 2014) que permet la integració deis antics sistemes de vídeo
de TMB i possibilita el desplegament deis nous. Durant el 2016 ha comen~at la renovació de
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•

Dígitalitzacíó de senyals analogics: 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 totalítat d'estacions de Metro, tant la
telefonía fixa com la inalambri.ca. Els treballs d'implantació a les estacions comen~aran al 2017 i
amb aquesta darrera adjudicació s'haura finalitzat el programa de canvi a telefonía IP.
•

Sistema de Megafonia IP: Els sistemes d'informació al passatge són essencials pera l'operació de

Metro, especialment en situacions d'emergencía. El sistema actual de megafonia presenta
mancances tecniques i funcionals i es troba afectat per problemes d'obsolescencia. Durant el
2016 s'ha treballat en la implantació d'un sistema central que permet la integració deis antics
sistemes de megafonia de TMB í possibilita el desplegament deis nous. També al 2016 ha estat
iniciada la lícitació per la renovació de l'equipament

a la totalítat de les estacions de Metro.

La

adjudicació i el propi inici de treball es fara al 2017.
•

Digital Mobile Radio (DMR): Perdonar resposta als requeriments de Metro sobre comunicació de

radio, TMB tenia previst en el PDT la implementació de una solució Radio TETRA, pero el seu cost
elevat sempre ha sigut un impediment per dur-la a terme. Durant el darrers anys s'han estudiat
alternatives i, finalment, s'ha presentat la solució OMR, com una alternativa adequada, suficient i
més economica que el TETRA.
DMR és un estandard que es va concebre i desenvolupar com un protocol de radio digital de
banda estreta, per aconseguír una millora en !'eficiencia espectral sobre la radio analogica
tradicional PMR, i per facilitar les comunicacions bidireccionals a través de radio digital.
Al 2016, després de fer una prova pilot de verificació tecnica del sistema, va finalitzar la licitació
del projecte, amb l'adjudicació del sistema al fabricat Hytera, i s'han iníciat les tasques del disseny
tecnic detallat del sistema i la seva fabricació, per tal d'iniciar la seva implementació al 2017.

•

Nova infraestructura SAP HANA: S'ha licitat la nova infraestructura per migrar els sistemes de
planifícació de recursos empresarials (ERP) basats en software SAP R/3 a SAP HANA. Aquesta
evolució tecnologica marcada pel fabricant, 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.

•

Llicencíes 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.
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Pla de sistemes crítics obso/ets:
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) í SDH (Jerarquia 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 funcionament 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).
Pel que fa als Conversors de Baixa Velocitat, s'ha posat en marxa la infraestructura de conversors de la
semilínia L1-B. Amb aquesta actuació s'ha finalitzat el desplegament a la Línia 1. També s'han migrat
la majoria de serveis a la nova xarxa amb la qual cosa ja es podra desmantellar la xarxa PDH de la Ll.
S'han instaHat els conversors a tota la L3 (pendent de la migració deis serveis prevista pera 2017) í
s'ha adjudicat la Fase IV que cobreix la compra i instaHació de conversors a tota la lS.

lnformació i atenció al client (IAC):
Continuació amb el projecte d'ínformació 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 digítals, tot millorant la
qualitat i la seva gestió interna, amb una visió integradora de canals de Bus, Metro í Digitals. Durant
l'any s'han dut a terme els següents projectes:
• Evo/ució 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 imatge,
nova arquitectura de continguts, navegació responsiva adaptable en fundó del dispositiu, certificada
per accessibilitat, 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 i contractació de la nova infraestructura web.

E-commerce:
La creació i posada en marxa d'aquest nou canal l'any 2015, ha permes a TMB entre d'altres:
Desenvolupar el projecte per vendre productes de tercers.
lncorporació del BBT Nit i gestió de reserves.
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Desenvolupament del modul de facturació. El 2016, la facturació de l'e-commerce ha arribat
als 4 mílions d'euros.
Peral 2017 esta prevista la implantació deis productes orientats al Catalunya Bus Turístic.

-

Projecte T-Mobilitat (targeta sense contacte a la Regió Metropolitana de Barcelona):

Projecte que se centra en l'evolució del sistema de ticketíng de la Regió Metropolitana de Barcelona.
lmpulsat per l'ATM i amb el suport de l'AMB, té per objectiu la substitució del sistema de bitlletatge
magnetic (obsolet) per un rnodern 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 lá 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 canvi
per minimitzar riscos, etc.) i amb l'objectiu de tenir la targeta sense contacte operativa al desembre
de 2018.

Desdoblament de la L9 de Metro, validacíó i recepció de la línia 9 Sud:

Durant el 2015 l'Area de Tecnologia ha tingut dedicats gran quantitat de recursos a aquest projecte
estrategic. Per fer les proves i recepció de la nova línia han íntervingut especialistes de tots els
ambits: Validació i venda; Sistemes d'lnformació (adaptació de tots els sistemes afectats, per
desdoblar la L9 en dos (L9Nord i L9Sud); Infraestructura Tecnologíca (Xarxes: Nivell físic (PDH); Veu
(SDH); de Oades (IP); Wifi embarcat a trens); Cronometria; Telecomunicacions (Radio Tetra;
Telefonia; Megafonia; lnterfonia; Videovigilancia; INC lnformació al Client).
Durant el 2016, ja a ple rendiment la l9 Sud, l'equip de tecnología ha continuat treballant fent
aquells petits ajustos necessaris pera la bona manca del servei.

-

Gestió de problemes:

Seguint la consolidació de processos de gestió de les TIC, s'ha implementat la Gestió de Problemes
sobre la mateixa eina ITSM (eina integral en la gestió de serveis de TI), alineada i integrada amb els
processos de Gestió de Canvis, Gestió de Configuració i Gestió d'lncidencies i Sol-lícituds. Aquest

o sistemes, generant millores i coneixerrient reaprofitable.
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MDM (Mobíle Devíce Management}:

Amb l'increment de processos i funcions en mobilitat, el pare de díspositius rnóbils (smanphones,
portatils, tauletes, etc.) esta creixent (i es preveu que continui fent-ho), així com les funcionalitats
implementades sobre ells. Pel volum i per les possibilitats d'accés a la informació i processos
corporatius, es requereix d'una adequada gestió. Durant el 2016 s'ha seleccionat i ímplantat 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.

Desplegament de la plataforma pera /'analítica avan,ada "Bíg DataN:

BígData és el nom que reben els conjunts de dades, els procediments i les aplicacions informatiques,

que, pel seu volum, la seva naturalesa diversa í la velocitat a que han de ser processades, ultrapassen
la capacitat deis sistemes ínformatics habituals. Aquest processament de dades s'utilitza per tal de
detectar patrons dins seu, podent fer així prediccions valides pera la presa de decisions.
Aquesta disciplina s'ocupa de totes les actívitats relacíonades 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 1'.ambit de !'analítica avan9ada, la qual ha de donar solucions a les
diferents problematiques que es plantegen en aquets tipus de sistemes, és a dir, ha de facilitar
emmagatzemar í 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 Machine
Learning o lnteHígenci~ 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 denominades BigData, que, aprofitant les innumerables fonts
de dades basades en sensors, xarxes socials, aplicacions, que disposem, permetin obtenir millores en
la gestió, tant a nivell tactic com estrategic. Els primers projectes que s'estan desenvolupant sota
aquesta tecnologia són:
•

Validacions per parades.

•

Mesura de l'adequació del conductor a les ordres de regulació del SAE.

•

Analítica del títol Hola BCN.
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-

APITMB:

L'API de serveis de TMB (interfice de programació d'aplícacions) 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 van
suportar esdeveniments (Mobi/e World Congress, vagues de Metro i Bus) arribant a 3
milions/dia.

•

Web de TMB: la nova versió utilitza l'API pera totes les dades dinamiques que ofereix, amb 1
milió de trucades al día.

Open Data: durant el 2017 s'obrira l'ús de l'API al públic des d'un Portal de Desenvolupador.

-

Mi/lores en el manteniment de Metro:

Aquest any s'ha continuat amb la míllora i racionalització del manteniment en SAP deis elements de
Metro (Material Mobil i lnfraestructures) i de Bus (Enginyeria i Obra Civil; Mobilitat). A destacar:
Prova de concepte de mobilitat en l'ambit de manteniment d'estacions. Gestió d'ordres de
treball a traves d'una PDA. Gestió a traves de Web.
Reordenació i inventari deis materials en els centres de Manteniment de Metro.
Nou circuit de comunicat d'incidencíes en Metro.

-

Adaptacíó deis Modu/s financers i de recursos humans:

Adaptació del sistema de gestió de Recursos Humans (SAP RRHH) al nous requeriments del Sistema
de liquídació 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 adaptació ha provocat que les
prestacions i complements d'IT que actualment es tracten a mes diferit, passin a mes en curs.

-

Analítica í 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 í indicadors de serveis d'empleats, blocs de vehicles i
viatges, validacions, plantilla, assignacions i cobertura, hores de pas teoriques i reals, etc i, en el cas
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-

A/tres projectes:

•

Perfil del contratant: desenvolupament d'una aplicació accessible des del web de TMB que
permet complir ambla normativa legal respecte a la contractació en el sector públic.

•

Escanejat automatíc d'albarans: lectura OCR deis albarans de llíurament de mercaderies i
serveis i annexat automaticen el document de compres.

•

Plataforma d'eficiencia 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 (monitoritzacíó, gestió d'alarmes, etc). Sera el repositori
corporatiu de les factures de subministraments.

•

Quadre de comandament /CA: Construcció d'un quadre de comandament peral seguiment
deis indicadors de qualitat ambiental. lnclou els subministraments energetics,

aigua,

generació de residus i materials perillosos.
•

A/.legacíons defraudes del web: permetre presentar al·legacions als expedients defraudes
del mateix web de TMB.

•

Estadístíques de trucades del Centre de Control de Metro: Automatitzar l'obtenció de les
diferents estadístiques de trucades del CCM a partir de la base de dades de la centraleta
telefónica.

b) Actuacions pera la millora de l'Operació i infraestructures de Metro
A més a més de les accions descrítes en l'apartat anterior, dins de l'ambit específic de l'Operació de
l'Area de Negoci de Metro cal ressaltar:
• Planifícació i assignació del servei (PPS): En aquest entorn, imprescindible pera l'Operació de la
xarxa, s'ha donat un pas més per millorar la prestació del servei, !'eficiencia i la productivitat.
Durant l'any s'han fet proves de concepte d'un Nou motor d'assignació de serveis per als
processos de planificació del servei, basat en tecnologia CPLEX, que millora els temps de resposta
de la solució actual i pe.rmet obtenir solucions més optimes. Durant l'any s'ha realitzat un paral·lel
respecte a la solució actual i durant l'any 2017 es desplegara a totes les Gerencies.
•

Wifí cíutada: Des de I'Ajuntament es va rebre al 2014 I'encarrec de dotar de wifi 16 estacions
(només andanes). En els primers mesos de 2016 es van finalitzar tots els treballs sobre aquest
grup d'estacions que contemplava l'acord.

•

Mí/lores en el manteníment de Metro: s'han fet millores en SAP com I'
d'atenció d'operadors del CCM i la reordenació i inventari de
manteniment de Metro.
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1.14. Comunicació, atenció al client, marqueting i area de negoci
•

Comunicació corporativa, publicitat i identitat corporativa
Comunícacíó 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
idiomes 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 í 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 man; 2016), i a les línies L4 i L11 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 comunícació.

Cal destacar també, entre d'altres, les tasques de suport i elaboracíó 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'Autobusos híbrids, Assemblea i Congrés d'Alamys, Campanya "Mou-te per les persones
amb discapacitat" i el Projecte lmprove Life a Metro, entre d'altres.

Finalment, 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
1'Arxiu fotografic de TMB (amb una íngesta o introducció de més de 4.700 fotografíes} 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 comen!;aments d'any es va realitzar l'acció de comunicació .
Campanya de l'HOLA BCN: Es va actualitzar la creativitat de 1 ~
missatge les característiques del producte. Es va vinilar amb ~e

;¡

les maquines distribu'idores de títols (DA) deis principals ves
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impacte en el mercat de no residents, a més deis vestíbuls de les estacions de Metro de
I'Aeroport.

ClubJoTMBé

Quant al club JoTMBé, el nombre de socis regístrats ha anat augmentant any a any fíns arribar a més
de 365 mil aquest 2016.
Nombre de socis registrats al club JoTMBé

1
1

300.000

1

250.000

S0.000

. . - - - - - - - - - - - -7",::.__ _ _ _ _ _ _ __

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

O-'------------------,-----~
2014
2013
201S
2016
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 invitacions per a
espectacles. El nombre de participants ha estat de 189.767 i les participacions han estat
237.331. S'han donat 11.032 premis.

Al web hi ha hagut prop de 6 milíons de visites.
S'ha estat present en els principals 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 amb la trajectoria deis últims anys, i coincidint amb la 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 comunícació d'aquesta campanya, caracteritzada per la
integració deis diferents suports, els clients van
comentant-los.
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Aquest any s'ha celebrat la 7a edicíó del Subtravellíng, concurs vinculat amb el club JoTMBé. Hí 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, hi
va haver un total de 28.421 vots i 2.420 votants.

ldentitat 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:
Ampliació i actualització del manual d'identitat corporativa.
Avisos de talls de servei a diverses línies de metro.
Proposta d'estil i el manual de topografia del Mou TV.
90 anys del Metro Transversal.
Redisseny de vídeos de seguretat i emergencies.
Campanya de civisme en el metro.
Actualització de PIMs al metro.
Campanya de Nadal, Subtravelling 2016 i Relats curts 2016.
Actualització de les normes d'ús de Metro i Bus.
Actualització deis plafons tarífaris 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.
Tríptic de títols de transport 2016.
Redisseny de la interface de les maquines distribu'idores de títols {DA).
Vídeo de la L9 (accés nocturn a l'aeroport, bitllet de l'aeroport, etc).
Campanya de donació de sang.
Campanya TMB Noticies.
Hola·.BCN per hores.
Document de revisió de l'estil del web de TMB.

Modificacíó de la identitat corporativa en documents corporatius.
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e)

Petit format: Destaquen, entre d'altres, els següents:
Suport grafic al web en imatges i banners de la cap~alera.
Creativitats pera la guia de Metro.
Actualització de mapes.
Maqueta de presentació de diversos documents.
Disseny d'invitacions diverses.
Fulletons d'informació.

Mailing informatiu de l'Hola BCN pera !'oficina de turisme.

•

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 manca, seguint les indicacions tecniques de l'Area de Tecnología, un nou sistema
d'enviament de correus electronics que permet disposar de trackíng (seguiment), 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 Famíly
day ijornada 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 ínfants", han estat eíxos 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) Publi'cacions: Pel que fa a GenTMB, s'han redactat i publicat 156 articles.
e) Canal TMB i bústies de correu: S'han fet 53 programacions setmanals. També des de

d)
es deis
quals han signat un conveni de coHaboració amb el club, ja sig
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serveis. Arran d'aquests acords s'han fet promocions í sortejos orientats a augmentar els
membres del club.
e) Campanyes de participació (ajuts als cursos, torneigs esportius, etc), campanyes solidaries
(festa ONG Conductors Solidaris de Catalunya, voluntariat, Barcelona Magíc line, Tria la teva
causa, etc), campanyes de salut, etc.
f)

Pla de Comunicació de l'Area de Negoci i Internacional: s'ha redactat un projecte de
consultoria per a !'empresa de transports de Malaga (EMT) que finalment s'ha adjudícat a
TMB, el qual es dura a terrne en els propers mesos.

+

Comunicació Digital

El Departament de Comunicació Digital desenvolupa, directament i en coHaboració amb altres
departarnents, l'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 S de setembre de 2016 es va publicar el nou web de TMB en substitució de !'anterior, estrenat
l'any 2011, el qual té corn a objectíu millorar !'experiencia de l'usuari afavorint una navegació més
cómoda i intu"ítiva.
- lnformacíó deis serveís de transport i compromís amb la cíutat

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 tríi el seu itinerari i arribí de manera rapida i cómoda 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 funcíonament importants, com un
nou motor de cerca on les respostes guanyen en agilitat i la gestió deis rnapes 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.
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Juntament amb el web corporatiu, el projecte ha desenvolupat un web específic per a la Fundació
TMB pensat per donar a coneixer l'acció permanent de la companyia en els ambits patrimonial i de
responsabilitat social.
- Publícació per fases i evolucíó continua

De manera previa, el 12 de julio!, 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 posat a disposició de tots els empleats de TMB, coma
primícia, i amb la mateixa finalitat: relacionar-se amb !'estructura i el sistema de navegació, pero,
sobretot, per poder coneixer abans que ningú el nou espai i fer-hi aportacions.
El plantejament de la gestió web és la millora contínua 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 equíp per
incorporar actualitzacíons, petites millores i canvis més importants. Després de la sortida a
producció, s'esta treballant des d'aquesta perspectiva un capítol d'evolutius.
- Aspectes de gestió

Durant 2016, es van centrar els esfor~os en la posada en producció del nou web de TMB, coHaborant
amb altres unitats implicades en el projecte. Aquest va iniciar-se el 2013 i va tenir continu'itat durant
el 2014 i 2015 fíns a la implementació i publicació el 2016. Durant aquests períodes s'ha treballat en
la conceptualització, el disseny i la construcció del nou espai.
- Pfa de migracíó de contingúts

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 continguts,
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 í una navegació entenedora.
- Mode.l de gestió

En paral·lel, el 2016 també es va desenvolupar el Model de gestió del nou web, amb l'objectiu de
revisar i actualitzar 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'espaí d'administració i el mapa de relacions del
departament gestor.
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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 posicíonament.
- 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), i la creació de la corresponent documentació de gestió. Al mateix temps, es
va avaluar el nou gestor de conti~guts i es van recollir í gestionar les propostes de millora funcional.
- Seguiment del projecte i mi/lora

Durant i després del procés d'implementació i migració, es van celebrar sessions de treball
periodiques per tractar tots els punts del projecte en desenvolupament, incloent-hi un bloc posterior
de míllores, producte de la fase de test d'empleats, usuaris, edítors i equip de gestió del web.

2. Comissíó .digital
Aquest forum es reuneíx mensualment per avaluar qüestions de gestió, analitzar temes d'estrategia i
fer seguíment d'indicadors, novetats i tendencies en l'ambit_ digital. La comissió va continuar
funcionant fins a la primera meitat de l'any coma espai d'interlocució 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.cpt. El naixement d'aquest nou espai es contextualitza 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 ínformació corporativa, economica í 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 espaí en creixement que ha d'anar incorporant
nous registres progressivament.

•

Gabinet de Premsa

Aquest darrer exercici les aparicions de TMB en els mitjans de comu
18,6% d'elle_s han estat favorables als plantejaments de !'empresa, el 20
el 61,4% es poden considerar neutres.

que s'agrupen les notícies sobre la conflictivitat laboral de TMB, especialment a !'empresa de Metro.
També sobresurten pel volum (1.311 notícies, un 10,6%) les referencies a les línies 9 i 10 de metro,
arran de la posada en servei del tram sud de la Unia 9 i també sobre el projecte en general.
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Un 21,8% de les informacions publicades han tingut l'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 l'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 realítzació i difusió de 206 notes de premsa i
dossiers, a més de l'organització de 28 actes o trobades amb niitjans. S'han gestionat 892 soHicituds
d'informació i declaracions, així com 366 permisos de gravació de mitjans, entre d'altres accions.

Pel que fa al web TMB Noticies, que inclou la sala de premsa virtual, s'hi han P!,-lblicat 802 peces
informatives que han rebut 623.460 visites. La gestió deis perfils corporatius de les xarxes socials
Twitter í Facebook ha comportat la publicació de 3.180 piulades i 1.177 posts respectívament.

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 socials per extreure'n ínformació quantitativa i
qualítativa amb l'objectiu de millorar la gestió diaria deis canals digitals, obtenir indicadors per
perfilar 1' estrategia digital global i disposar d'eines pera la gestió de les crisis de comunicació.

+

lnformació i atenció al client (IAC}

o) lnformació i senyalització:
111

Campanyes i actuacions de Metro:
Posada en servei de la L9 Sud i seguiment en termes d'informació i senyalització.
Gestió del CAE per canvi de senyalització de la xarxa de metro arran de la posada en servei de
la nova L9 Sud i peral control de qualítat senyalectica.
Gestió del CAE i coordinació de la senyalització peral Mobi/e World Congress (MWC).
Actualització deis planols de despatx (edició de febrer).
Diferents edicions de la guia de metro (edicions: febrer, mar~, juny i novembre).
Gestió del CAE i coordinació de la senyalització pera la Marató Zurich Barcelona.

Mari a la Lll entre Trinitat Nova i Can Cuias. Senyalització peral tall
programades a la L2 entre La Pau i Pompeu Fabra i senyalitzacíó p
actuacions programades a la L9 Sud i a la LS.
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Estudi de necessitats deis Punts TMB i estudi de necessitats

cost d'incorporació de la

· identificació de via a les línies L9 Nord i llO.

Wifi: senyalització d'estacions dotades amb wifi i campanya informativa de funcionament amb
una edició de la guia de metro (edició de setembre).
Senyalització de les rehabilitacions de les estacions de Passeig de Gracia de la L3, Paral-lel de
les línies L2 i L3, Besos Mar de la l4, Universitat de la Ll i Fondo de la Ll (inici: novembre).
Actualització de tots els planols de zona a metro (finalització: novembre).
ldentificació de les taules d'atenció deis Punts TMB d'Universitat i de Diagonal per completar el
funcionament del sistema Qmatic de torns.
Actualització de tarifes de metro.
lnici de l'estudi del nou planol de metro.
Plantejament de resolució de la problematica detectada ambles persones de mobilitat redu'ida
a les estacions Avinguda Carrilet i Santa Eulalia.
•

Projectes d'informació i senyalització de TMB:
Estudi de la integració de la informadó entre Metro-Bus.
Recull deis criteris d'informació i senyalitzacíó a Metro i 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} ln/ormació 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. Pub/icació d'informacíó de serveí en canals digitals:
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 per a 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 per a tots els canals digitals garantint la coherencia i la sintonía entre
ells.
emetre

Una
recomanaciors cf:assistencia en transport públic i la coordinació i co
amb els centi-es operatius (Centre de Regulació a l'Operació, Centre
d'lnformació a l'Usuari).
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A nivell de canal, les principals actuacions han estat:
•

WEBTMB:
Publicació de més de 500 avisos a la secció Estat del servei i pagines ínformatives que
acumulen més de 800.000 visites amb informació d'alteracions i esdeveniments de ciutat.
Més de 1.000 alteracions planificades a les línies de bus c~m 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.

•

JOTMBÉ:

Enviament de més de 3 mílions 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 envlaments
amb informació sobre les vagues de transport que han afectat greument el servei.
..J<,Tr.:e.;
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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 atenció" que ofereix 1'App seguint les tendencies tecnologiques, a tenir

en comp'te en futures releases on s'emfatitza en la personalització i georeferenciació de la
informació.

2. Atenció digital mitjan9ant canals dígita/s:
Les xifres de l'any es resumeixen a continuació:

l.
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2.

BACKOFFICE: A nivell de backoffice, la principal millora en la funció d'atenció digital ha estat
la implantació de la eina de ticketíng Zendesk. Amb aquesta eina s'ha incrementat la
productivitat d'aquesta gestió reduint el temps dedicat a cada consulta í agilitant el seu
registre i categorització per poder extreure posteriors estadístiques i conclusions.

3.

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 followers i ha presentat un klout mitja (eina que
mesura la influencia social que es té a través de les xarxes socials) d'un nivel! 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 nivell d'engagement (interacció 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 i 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 scrolf, esquemes explicatius pels talls de metro o altres incidencies
a fi d'advertir als usuaris de les alteracions i aferir-los alternatives de transport.
- lnformació en temps real per esdeveniments amb un volum de passatge molt elevat com el Congrés
mundial de telefonia mobíl (MWC), la Diada í la Merce, per facilitar la mobilitat ciutadana.
- Operació del canal i actualització diaria de noticies, informació de servei, informació corporativa

\,, ~u 11

publicitat als més de 2.800 players ínstal-lats a la xarxa de metro i bus.
-Validació í programació de més de 3.000 clips al gestor de continguts MouTV. /
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- Monitorització de l'estat deis players i resolució d'incidencies.
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Gestió del Centre d'lnformació Transmet en l'horari de 12 a 19h, centralitza
incidencies en temps real en aq·uest horari deis diferents operadors de 1'Area
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realitzar les diferents connexions de radio amb les emissores acordades, i l'actualització del butlletí

onlíne.

102

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
5. Díspositius ínformatius especio/s peral MWC, fa Diada i la Merce:
Elaboració de materials específics i dispositius informatius extraordinaris, així com l'amplíació de
l'horari habitual del servei

per donar cobertura als esdeveniments amb una gran afluencia de

passatge en el transport públic.

6.

Projectes de mi/lora i evolucíó en la informació i atencíó digital: Pla director d'informació í
otenció al client de Metro.

Analisi i plantejament de l'evolucíó de la informacíó de servei al passatge en cas d'íncidencia a línies
automatiques, tenint coma premisses basiques:
•

Utilitzar les pantalles embarcades com a canal d'informació al client en temps real.

•

Fer servir els INC per emetre ínformació grafica i d'alternatives de transport.

•

Avan~ar, en la mesura del que sigui possible, la informació al passatge afectat.

•

Utilitzar tecnologies que permetin obtenir més informació personalitzada amb els
smartphones de clients (QRs, Tags, etc).

•

Donar la informació al client de la manera més entenedora possible.

e) Atenció presencial. Punts TMB:
L'activitat deis Punts TMB ha estat orientada a donar resposta a les necessitats d'atenció al client
derívades 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 instaHació d'un gestor de cues (Q-Matic) al Punt de Diagonal que ha propiciat l'ordenació,
la classíficació i el registre de les actuacions realitzades amb el client. Ara, juntament amb el
d'Universitat, 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 condicions necessaries per poder disposar de datafons
sense fils als Punt TMB, el que ha facilitat les operacions de venda.
2.

La millora de les instaHacions 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 refor~at la climatització del Punt
d'U niversitat.

.,,,. ..TI
. ' d e1persona,1 d estacar eI curs d e Foniatna,
. . onentat
.
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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 increr:nentat en més d'un 5%, tant pel que fa a la venda de títols integrats
com de socíals.
El servei d'atenció telefónica -Cal! Center- ha augmentat consíderablement quant a trucades ateses,
un 16,3% respecte a l'any anterior, mantenint-se en una xifra similar l'índex d'atenció de trucades del
96,37%. La tipologia de les trucades ateses ha estat semblant a la de 2015, les diferencies no són
destacables.
-

-

-

-

-_

-

Trucades

-

,
Trucades entrants
Trucades ateses
Trucades perdudes
Trucades fora d'horari
% d'atenció de trucades
Temps mitja de trucada (minuts)

2016

2015

%6

70.957
62.714
1.030
4.805
96,37%
0:03:04

60.404
S3.913
1.132
3.173
96,13%
0:02:36

17,5%
16,3%
-9,0%
51,4%
0,2%

Tipologia
20

ai,11
Jnformació
Objectes Perduts

28865
24852

39.6

Multes

1 154

18

QRS
Altres

4540
3 303
82.714

7.2

45.CI

S.3

26 281
20571
1 050
4.487
1 524
53.913

48.7
'lA2

1.9
8.3
2,8

Altres dades de gestió indiquen un descens acusat en el nombre d'al·legacions tramitades, motivat
per l'aplícació de criteris clars i ferms quant a la seva valoració. D'altra banda, s'ha produ'ít un
augment significatiu en el volum de la gestió de troballes.

Gestió atenció al ciutada
Reclarnacions gestionades
AHegacions tramitades
Gestió de troballes (objectes perduts)
Gestió de títols retirats

2016

2015

%6

2.481
1.898
24.236
6.871

2.611

-5,0%

2.589
20.016

-26,7%

6.784

1,3%

publicitat que TMB ha promogut, destacant la participació que h
premis i la gestió informativa deis concursos i promocions del club Jo
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d) Gestió de queixes, reclamacions; 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'expedient QRS iniciat.
Disseny de les funcionalitats i requeriments d'una nova aplicacíó pera la Gestió deis expedients.

Ambla voluntat de no perdre de vista aquestes premisses s'ha treballat per:
Realitzar sessions formatives i de reciclatge a les unitats consultades, ambla col·laboracíó del
Departament de Qualitat, per tal de poder optimitzar la gestió deis expedients de QRS.
Definir nous indicadors de qualitat qu.e permetin detectar altres punts febles del procés.
Redactar el plec de condicions funcionals i tecniques per adquirir una nova eina que faciliti la
gestió deis expedients de QRS a totes les unitats implicades.

Pera l'any 2017 s'han acordat els objectius següents:
Redefinir el Pla de contingencia dissenyat pera situacíons compromeses.
lmplementació de la nova eina informatica.

Aquest any s'ha pogut mantenir els indicadors de qualitat definits per TMB a uns nivells acceptables
en global (Temps Mitja de Resposta: 13,72 dies i Respostes dins Termini: 83,05%), 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 succeit 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
basicament per la implantació de la 4a fase de la NXB, per la posada en funcionament de la L9 Sud i
per !'existencia del conflicte laboral a Metro.

sobre els presencials per facilitar la presentació de QRS per part deis
manera, els usuaris han utilitzat més les vies de presentació digita l
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comunicacions presentades), alhora que el lliurament de QRS de manera presencial segueix
mantenint un 21% deis expedients totals. El registre de comunicacions via telefonica es manté en un
4%-5%.

Fruít 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. Coma mostra del compromís adoptat perla Unitat
amb el Sistema de Qualitat (certificació obtinguda al mes- de juny 2015), es treballa de forma
permanent per fomentar les sinergies necessaries per a la millora continua del propi Sistema,
processos i activitats de l'organització.

e} Gesti6 del frau i conductes incíviques a TMB:
Durant aquest any-s'ha millorat !'eficacia de la gestió del frau a través de la nova aplicació
informatica, automatitzant part de les funcions incloses en el procés, la qual cosa ha permes reduir
els temps necessaris perdura terme les diferents tasques i, conseqüentment, augmentar la qualitat
de les gestions i disminuir la dilació en les respostes a les aHegacions presentades.

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 expedíents 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'al-legacions 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.

els departaments homolegs d'altres operadors com Ferrocarrils de la Gene

TRAM.

Quant a la gestió de dades de frau, cal destacar que s'han iniciat un 3,3%

en

2015. A Metro han augmentat un 6,3% mentre que a Bus han baixat un 17,7%.

Han disminu"it de forma notable les hores dedicades í 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
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!'obertura d'expedients ha augmentat. A Bus la xifra d'intervencions ha baixat un 10,5% respecte a
l'any anterior.

La recaptacíó per expedients de frau ha augmentat respecte el 2015, així com el nombre
d'expedients cobrats. El nombre d'expedients de frau traslladats a l'Admínistració 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

El fet més destacable de l'exercici ha estat la licitació i l'iníci del desenvolupament de les tasques de
consultoria del Pla de Marqueting de TMB. L'adjudicació la va guanyar l'empresa especialitzada en
consultoria de marqueting Deloítte Daemon Quest al juliol de 2016. A partir del mes de setembre es
van comen~ar les tasques d'elaboracíó del pla que tindran la seva finalització a finals del mes de
febrer de 2017. Tot seguít es resumeixen els objectius estrategics i tactics de pla.
Objectius estrategics:
•

Definir un nou model de productes que permeti l'encaix en tots els moments al llarg del cicle de
vida del client.

•

Revisar !'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 l'organítzacíó.

•

Definir la millora global de la proposta de valor actual que asseguri la generació d'ingressos i la
sostenibilitat del negocia llarg termini, facilitant el salt per convertir-se en un operador integral
de mobílitat.

Quant als objectíus tactics, són els següents:
•

Coneixer en profunditat els diferents segments de clients i de no clients de TMB (expectatives,
necessitats, comportament).

•

Identificar míllores en els productes actuals i necessitats no cobertes que puguin su posar fonts
d'ingrés.

•

1aentificar oportunitats al voltant d'aspectes com: marca, gestió de
distribució i comunicació.
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•

Identificar possibles partnerships que puguin donar suport a nivel! de producte, coHaborant
d'aquesta manera en el procés de diversificació.

•

Definir un full de ruta peral desenvolupament de les iniciatíves i projectes definits a dos nivells:
quíck wíns (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:
1. Diagnostíc i detecció d'oportunitats.
2. Alineació deis eixos de client, proposta de valor, negoci.
3. Construcció del Pla: priorització d'iniciatives, construcció de projectes

full de ruta,

elaboració del Business Case í del model de govern.

Tot seguit s'exposen les accions més destacades de l'exercici dins de cadascuna de les unitats que
composen 1'Area de Negoci.

1.

Unítat de Projectes i Analisi

•

Elabora ció i seguiment del pressupost segons partides i unitats de 1'Area

seguiment de

projectes, donant suporta les diferents Unitats en totes les fases.
•

Seguíment setmanal de les vendes deis títols "Hola BCN !" en els cana Is de maquines
distribu'i'dores i de f'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 acumulat de la facturació de la plataforma E-commerce (vende~ del Bus
Turístic, Hola BCN ! i Teleferic de Montju'ic).

•

També s'ha dissenyat una aplicació inforrnatica per automatitzar tot el procés de generació del
Compte de resultats deis Cana Is de venda automatica.

2. Unitat de gestió d'exclusives de publícitat
En el cas de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, una font d'ingressos procedeix de l'explotació de la
publicitat grafica, estatica i audiovisual als llocs, espais virtuals i/o futurs de la xarxa de metro {línies
1,2,3,4, 5 i 11). L'exclusivista n'és JC Decaux España, SLU.

3., Unitdt de-Negoci'de Retail
Locals comercials:
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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: destinat a tenir dades sobre la situació real deis locals comercials i trobar nous

espais amb altes possibílitats de comercialització.
2. Licitació pública: disseny d'un sistema de licitació pública a través del web de TMB on
apareguin tots els locals disponibles ambles característiques particulars de cadascun d'ells,
les condicions de participació i els criteris d'adjudicació.
3. Nou model de contracte que permeti un major control sobre les activitats comercials i de les
actuacions deis concessionaris.
4. Normativa interna: implantació d'una normativa pera les botigues del Metro que obligui als
concessionaris, entre d'altres, a mantenir la imatge i neteja deis establiments comercials, a
realitzar una gestió correcta deis residus i a gestionar correctament, d'acord amb la
normativa vigent, les queixes deis clients.
5. lmplantació d'un sistema d'auditories que controlara la situació deis establiments comercials

i gar'antira que en tot moment es mantinguin les condicions establertes en els contractes.
Negoci de Vending:
Aquest exercici els ingressos del negoci de vending han incrementat respecte anys anteriors fins a
situar-se en 762 milers d'euros (inclou la facturació de recarrega de mobils).
Telecomunicacions:
Els ingressos provínents 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 existents 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 comparació ambla resta d'anys anteriors.
Punts de venda:
Al llarg del primer semestre d'aquest any s'ha realítzat una prova pilot per a 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 condicions per poder realitzar una licitació pública per adjudicar l'explotació comercial
d'aquests punts de venda.

4. Unítat de Gestíó de Canals de Venda
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tasques de coordinació deis diferents canals de venda amb la resta d'arees. Com actuacions més
destacades hí hagut, entre d'altres, les següents:
Col·laboració en el dimensionament del nombre de maquines distribuidores de títols en la
posada en servei del tram Sud de la l9 de Metro.
Subministrament, instal·lació i posada en mar><a de maquínes distribu'idores (DA) de Bus al
Passeig de la Zona Franca.
Migració deis lectors de títols KDE a H&S en les DA model DM2: analisi de la problematica deis
lectors KDE instaHats en els DA i la decisió de substituir-los per Hopt & Schufer. Coordínació
amb els diferents departaments de TMB de la implantació deis lectors H&S.
Oefinició del nou disseny de les pantalles de navegació de les DA.
Migració al nou servidor d'lecisa (passareHa de pagament).
Canvi d'operador de telefonía (de Movistar a Vodafone) amb l'adaptacíó deis equips de venda.
Estudi de !'obsolescencia deis diferents components de les DA.
Uníficació 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 com a funcions principals l'elaboració i implementació
deis plans de marqueting. Es divideix en ·dos departaments dirigits al públic resident i al públic no
resident.

Públíc resident
Com acció més destacable es troba el pla integral de comunicació de la posada en man<a 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 ínauguració, per fer proves de producte per part deis clients.

•

Presencia de la campanya en mitjans de comunicació locals de les poblacions per les quals
passa el nou tram de metro.

•

Accions de marqueting directe.

Així mateix, cal destacar que en el mes d'octubre es va elaborar un
de Negoci de Bus que encara no s'ha aplicat a I'espera de la nova re
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Públíc No resídent

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 Teleferíc 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 online han experimentat un creixement del 82% en ingressos
respecte a l'any 2015.

•

Hola BCN!

En l'ambit del títols turístics HolaBCN els resultats han estat exceJ.lents arribant a una xifra d'íngrés
net que es troba en més de 18 milions d'euros superant en més de 3 milions d'euros la xifra
aconseguída l'any 2015.
S'ha implementat una nova campanya de comunicació refor~ant el nou atríbut del producte (accés a
l'aeroport) amb l'objectíu de maximitzar-ne els ingressos. A més, s'ha arribat a acords amb tour
operadors internacionals per ampliar ~I 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, Barcelona Serveis Municipals o el Futbol Club Barcelona) per
promocionar i comercialitzar 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 natura Is 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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1.15. 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 I'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'un 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 l'any 2001, ambla coHaboració de I'Associació de Músics al
Carrer (AMUC}, l'lnstitut Cata la de Cultura de I' Ajuntament 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 nivel! 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 SUBTRAVELLJNG va tenir lloc
durant els mesos d'octubre i novembre a les pantalles del MouTV, i aquest any el festival va comptar
ambla participació especial del festival SMIFF de Seouf Metro, que, per primer cop, van iniciar una
col·laboració 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 tita 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
motiu de la celebració. També es va poder gaudir d'una mostra
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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, per al coneixement de la historia del metro barcelones.
Presentació del llíbre "El metro transversal de Barcelona 1926-2016": Presentació a carrec de
l'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 fotografies 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'Universitat.
•

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'estacíó 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 motiu 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' exposiciohs tem porals que TM B té o berta a la creatívitat d' entitats i artistes per tal que tots els
ciutadans i els usuaris del transport públic gaudeixin de les exposicíons que s'hi ofereixen.
Durant l'any 2016 s'hi han organitzat un conjunt de 6 exposicíons:
•

De 1'1 de febrer al 24 de mar1;: "Vida toxica" d'Álvaro Soler Arpa i P/astíc Pollution Coa/ítion:

Recull una selecció de fotografies de peces escultoriques que denuncien l'impacte huma sobre el
medi ambient.
•

De 1'11 d'abril a 6 de maig: "CoHecció Joan Miró: fes-te-la teva":

La mostra va presentar una selecció d'imatges sobre la nova presentació
Joan Miró celebrava que estrenava la nova coHecció.
•

Del 18 de maig a 2 de setembre: "M" de Misha Pedan:
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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 sovíetica d'Ucra'ina. Es tracta d'una coHecció de
fotografíes preses clandestinament per l'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.
•

Participació en la Nit deis Museus el passat dia 21 de maig amb l'exposició "M" de Misha 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 Staírs 2016 i una selecció
de propostes de les edicions anteriors, des de l'inici del projecte l'any 2011. També es va presentar el
vídeo documental «Swab Stairs, obans de l'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 expressions d'aquets artistes.
•

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 díversitat d'espais oberts
metropolitans í explora els reptes que es plantegen per a una metrópoli amb un territori més
accessible, saludable í, en definitiva, habitable; una metrópoli que ara també es concep des de la
xarxa d'espais oberts i la infraestructura verda, coma denominador comú del paísatge metropolíta.

Finalment, aquest darrer exercici, des de Relacions Públiques es va coordinar l'organítzacíó de tres
trobades professionals d'ambit internacional que van tenir lloc a Barcelona i en les quals TMB
actuava com a amfitrió i organítzador.
Pel que fa a la organítzació de visites institucionals, se'n van coordinar unes 50 de diferent tipologia
que han tingut lloc a les instaHacions de !'empresa organitzades per Relacions Públíques i amb
col·laboració amb. el departament de Negoci Internacional. El públic objectiu han estat representants
de govern a nivel! nacional i internacional, altres operadors de transport i diverses associacions i
organismes.

b} TMBEduca
El projecte tr~balla des de l'any 2008 en 4 línies d'actuació:
1. Visites escolars.
2. Activitats educatives de suporta accions de divulgació .
3. Activitats edúcatives pera grups d'interes social.
4. Activitats 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
diferents 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.
Convenis i acords de coHaboració educativa amb 6 municipis de 1'Area Metropolitana de
Barcelona.
Convenis de coHaboració educativa ambla Diputació de Barcelona, el Consorci d'Educació i la
Fundació Barcelona Formació Professional i I'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 funció del conveni de coHaboració.

•

Activítats 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 activitats educatives del Programa PAE de
l'lnstitut Municipal d'Educació (IMEB), a l'Espai Merce Sala i en activitats educatives de la
Festa Majar de Sant Adría del Besos.

•

Activitats educatives per a grups d'interes social: s'han fet 38 actuacions en coHectius
d'especial interes, ambla partícipació 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" í "TMB obert per vacances".

•

Activitats de suport a la recerca educativa: destaca la col-laboració 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).

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

e} Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
Dintre d'aquest ambit, es poden destacar les actuacíons 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 pi1)rticipació.

•

Realització de campanyes i accions emmarcades en el Pla de Civisme i Gestió de la
Convivencia de TMB. S'ha presentat una proposta de sistematització de les actuacions a
desenvolupar per promoure el comportament respectuós i pacífic a les dependencies i
instal·lacions de TMB, prioritzant el desenvolupament d'una campanya de marqueting i la
incorporació de l'agent de civisme.

•

Conveni de col-laboració tecníca 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 Generalítat (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
solidaría 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 eixos tematics: l'esport com a eina d'inclusió, la dona amb
discapacitat i el X aniversari de la convenció internacional deis drets de les persones amb
discapacitat.
•

Tercera edició de la campanya de donació de sang al metro durant tres dies consecutius (4, 5

i 6 d'octubre) i a tres espais simultaniament (La Sagrera L1, Universitat L2 i Diagonal LS), amb
la coHaboració del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Es van aconseguir un total de 837
donacions, destacant que el 46% eren persones que ho feien per primera vegada .

•

•
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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 coHaboracions per donar a
coneixer iniciatives, esdeveniments i campanyes d'entitats del 3r sector social mitjan~ant la
cessió d'espais i suports de dífusió sota el clam TMB Recomana.

d} Patrímoni historie
Dintre d'aquest ambit, es poden destacar les actuacions següents:
Manteniment deis vehíc/es histories

La conservació deis vehicles de la Fundació requereíx d'un treball continu de rnanteniment que
realitzen els tallers de bus i metro de Triangle Ferroviari.
Comercialitzacíó de vehicles histories

Es treballa per incrementar el lloguer del vehicles histories ates que s'han fet les reparacions i
revisíons oportunes per tenir la maxima disponibílitat de material.
Grup de patrimoni historie ferroviori de Catalunya

S'ha treballat en la confecció d'un cataleg de material historie ferroviari de Catalunya í 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 comme.rnoració del 90e aniversarí
del metro Transversal amb una exposició fotografica.
VII Raf.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 1'Associació pera la Recuperació i Conservació d'Autobusos ( ARCA).
Actes commemoratius del 50e aniversari del bus artieulat a Barcelona

Exposició itinerant d'aquesta commemoració des del mes de juny fins a desembre.
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1.16. Esdeveniments de l'exercici

+

Posada en marxa la Línia 9 Sud de Metro

L'any 2016 va comen~ar amb una gran activitat de proves de sistema i marxa en blanc per poder
arribar a la data del 12 de febrer quan es va inaugurar l'anomenada L9 Sud, que compren el tram
entre les estacions Aeroport Terminal 1 í la Zona Universitaria, amb 19,7 Km i 15 estacions, totes
elles accessibles. A partir d'aquell moment, el que es coneixia com a L9 (corresponent al tram 4), es
va passar a anomenar-se L9 Nord, amb 10,4 Km i 12 estacions. La posada en servei d'aquesta línia ha
suposat que el 27% de la xarxa de metro sigui completament automatica. Per subratllar aquest
moment historie, TMB va crear un bitllet especial pera dos viatges el día de la inauguració que es va
distribuir graturtament a les estacions.

Previament, el día 30 de gener es va fer un parentesi en el període de marxa en blanc per dura
terme una simulació d'aglomeracions en dos punts de la xarxa, realitzada amb l'ajuda indispensable i
desinteressada de més de 2.000 voluntaris. Els participants, registrats previament, van entrar a partir
de les 10 del matí perles estacions de Centric, Torrassa i Collblanc, des d'on es van traslladar en trens
a les dues estacions més singulars del tra~at, la d'Aeroport T1 i la de Fira.

Va ser la primera vegada que a Metro de Barcelona es posa en servei un tram/línia de metro amb
· ell tecnic com
aquestes dimensions d'un sol cop, i va representar un gran repte, tap
,l"\t,\ l1S ,,
organitzatiu. la L9 Sud uneix per un costat les dues terminals de l'aerogwt amb el
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Tal i com estava previst, !'oferta de servei nominal en aquesta línia consta d'un carrusel amb 9 trens
amb un interval de 7'19" (aquest interval ve donat per la via única entre Collblanc i Zona
Universitaria) amb oferta plana des de les 6 del mati fins a les 21h.
La flexibilitat que dóna el fet de ser una línia completament automatica, possibifita poder refor~ar el
. servei davant de situacions programades, com esdeveniments a la Fira, mitjan~nt dobles carrusels
que permeten arribar a intervals de 3 minuts i mig, o fer refor~os puntuals davant d'aglomeracions
que es puguin produir en dies de futbol i altres situacions (injectant automaticament un o més trens
si fos necessari).

La nova línia 9 Sud compta amb !'existencia d'una tarifa especial per als viatges amb iníci o final a
Aeroport T1 i Aeroport T2, i, per tant, la validació de sortida en aquestes estacions.

+

Reobertura del Funicular de Montjuic després de modernitzar les serves instaHacions i trens

El 25 d'abril de 2016 el Funicular de Montjuic va obrir de nou les portes al públic en horari habitual,
un cop finalitzades les tasques de renovació i la revisió a fons de la instaHació i del seu material
mobil, pel qual havia estar aturat des del 2 de novembre de 2015. Aquesta renovació es va fer
després de 23 anys de prestació de servei i haver superat les 22.500 hores de funcionament, i es va
aprofitar també per posar-lo al dia pel que fa la normativa del transport per cable.

Durant el temps que va estar aturat, s'hi van realitzartreballs d'actualització i mod
del material mobil en un taller extern (renovació de la carrosseria, substit/4~

· zació integral

~lfsl
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de freos i del comandament deis trens, entre d'altres). També es va ap; l .a. ~ es de
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substituir els cables tractors superior i inferior, així com el cable del contrapes. També es va millorar
la megafonia, la senyalització i el circuit de videocameres.

A la fase final de la revisió es van fer els ajustos i proves de funcionament de tots els nous equips i
funcionalitats del sistema de transport per cable perque pogués tornar a obrir les portes al públic
ambles prestacions i la seguretat garantides.

+ Prova pilot de carrega rapida de telefons mobils en quatre estacions de metro de la línia 2
Quatre estacions de la línia 2 de metro van incorporar carregadors de dispositius mobils d'alta
potencia que els usuaris poden utílitzar gratu'itament per reomplír les bateries deis seus dispositius
mobils personals. Aquesta prova pilot,

impulsada per FMB de la ma de 1'empresa catalana

Yupcharge, es preveu aplicar-la també en alguns trens, per poder valorar sí s'estén més endavant al

conjunt de la xarxa de metro de Barcelona.

yupcharge
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Els carregadors, equipats amb quatre ports USB, estan situats a les dues andanes de Sagrada Família,
a les andanes direcció Badalona Pompeu Fabra de les estacions de Passeig de Gracia i de ParaHel, i al
vestíbul d'intercanvi d'Universitat. Són facilment localitzables grades a la senyalització informativa
del servei de carrega.

•

Acord de finan~ament per fer arribar el metro als barris de la Marina

El dia 27 de desernbre de 2016, la Generalitat de Catalunya i I'Ajuntament de Barcelona van signar un
conveni de coHaboració peral fínan~ament de diverses actuacions que es duran a terme a la línia 10
Sud durant el proper any 2017, i que permetran fer arribar aquest mitja de transport als barris de la
Marina.
Les dues administracions van signar el conveni de finan~ament que preveu la compra, per part de
l'Ajuntament de Barcelona, d'un conjunt de béns immobles, titularitat de la Generalitat, previament
valorats en 40 milions d'euros, amb el compromís que aquest importes destini íntegrament a la línia
10 Sud per.posar en funcionament dues noves estacions (Foneria i Foc Cisell) que donaran servei a
una població potencial de 70.000 habitants.

•

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 equilibrat.

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. Aixo ha permes alhora que
tots els continguts del web es puguin consultar des del mobil.

El nou portal dóna continu'itat al compromís de la companyia amb l'accessibilitat universal, i ofereix
un espai pensat pera tothom, sense limitació per raó de capacitats o de recursos tecnologics. Alhora
ofereix tots els avantatges estructurals i de navegació que garanteixen els webs accessibles. Aquest
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La nova estructura del web esta pensada perque cada tipus d'usuari pugui trobar el que busca:
residents a Barcelona que es mouen amb transport públíc, viatgers i visitants, informació comercial
pera negocis, així com aspectes corporatius, educatius o professionals pera altres públics.

Finalment, destacar que durant l'any 2016 el web de TMB ha rebut més de 12,5 milíons de visites de
les quals 9,2 milions corresponen al web anterior (versió escriptori més versió de telefon mobil) i 3,3
milions pertanyen al nou web. Aixo representa un creixement de més de 2,6 milions de visites
respecte l'any 2015.

+ La flota auxiliar de TMB es renova amb vehicles 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 electriques Nissan NV 200 adquirides han passat a formar part de la
flota de vehícles d'assistencia de TB, i 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 ser dístingida amb diversos guardons
•

TMB

va rebre el ce,:rificat d'empresa integrada a la xarxa espanyola d'empreses saludables

L'lnstitut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT} va atorgar a TMB el reconeixement de
"bones practiques empresarials en la promoció de la salut en el treball". L'institut va certificar 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 ímplantació,
progressivament, deis diferents programes que es posen a l'abast deis treballadors i treballadores,
com són: la prevenció de lesíons i malalties professionals, la prevenció de malaltíes comunes, la
promoció de la salut, el benestar laboral i l'atenció social i ·assistencia sanitaria.

•

TMB educa va aconseguir el segelf 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 Municipal
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L'informe final del procés d'acreditació, elaborat per la direcció de Promoció Educativa de l'lnstitut
d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona {IMEB), va valorar positivament l'ínteres, 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 pedagogica per a les escales,
ínstituts i cicles formatius.

•

Premi Innova eVIA perla recerca en infoaccessibilitat ol bus í 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 ambla 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
metro com a !'autobús, a través de la innovació tecnologica.
Es va premiar el projecte tecnologic de recerca i desenvolupament (R+D) per facilitar l'ús del
transport pública persones cegues o amb baixa visió, en estacions de metro i parades d'autobús,
mitjan~ant aplicacions en dispositius mobils i balises de radiofreqüencía (beacons). El mes de febrer
les tres instítucions van presentar una versió de prova d'aquest sistema, amb una demostracíó
practica, a l'estació de Fira de la línia 9 Sud de metro.
Els premis Innova distingeixen l'esfon;: í l'excel·lencia científica i innovadora al sector de les TIC
aplicades a la salut, l'accessíbilitat 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 de Metro
Les principals dades de la xarxa de Metro, a 31 de desembre de 2016, són les que es detallen

a

continua ció:

Trens programats
en Hora Punta

lnterval de pasen

3'44"

18
26

26
19
26

3'21"

16,5

22

19

4'03"
2'58"

Nombre

Línia
1

km (")

d'estacions

20,2

30

2
3

12,8
17,8

4
5

18,6

26

L9 Nord/L10

10,4

12

30
6i4

L9Sud

19,7

15

9
2
2
143

-

11

2,3

Funicular

0,7

5
2

Total xarxa

119,0

155

Hora Punta
3'28"

3'00"
7'19"
7'30"
10'00"

!La Línia 11 té 3 trens de 2 cotxes i la resta de línies tenen trens quíntuples
Funicular: 2 trens de 3 cotxes

---------

L1nterval de 3'00" correspon al tram comú de L9 Nord i L10, en els trams individuals és de 6'00"
(·") Nou criteri de mesura per adequar-se als estandards intemacionals del transport ferroviari on es
mesura la distancia teninten compte el servei comercial.

De les 156 estacions de la xarxa, indos el Funicular de Montju'íc, n'hí ha 108 de senzilles, 18 amb una
correspondencia i 4 amb dues correspondencies.

El pare mobíl del Metro (sense Funicular), a 31 de desembre de 2016, estava format per 168 trens
quíntuples i 3 trens dobles. Aixo representa un total de 846 cotxes, deis quals 678 són motors i 168
remoles, tal i comes desglossen per series en el quadre següent:

Serie 2000

24

6

30

6

Serie 2100

60

15

15

¡serie 3000

72
96

18

75
90

24

120

24

39
10

195

39

Serie 6000

156
40

50

10

[serie 9000

224

Serie 4000
Serie 5000

Serie 500 (")

--

280
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L'edat mitjana del pare mobil s'ha situat en 14,95 anys en el 2016 (la vida útil d'un tren se situa
entre els 30-35 anys). Des de fa anys, quan els trens s'acosten als 20-25 anys d'antiguitat, es
procedeix a remodelar-los, la qual cosa comporta canvis tecnics, d'estetica i d'equipament.

Evolució de l'edat mitjana deis trens
16,0
14,0

U,5

12,0
10,0

9,3

"'
>
e 8,0

...

6,0
4,0
2,0

0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Edat mitjana de la flota per línies (any 2016)

;!.

...e

L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

L9

L9 Sud

Nord/Ll0

Nota: No s'hi inclou els 2 trens del Funicular de Montjuic

L-11

Total
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2.2. Plantilla a 31 de desembre
La plantilla activa total de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA, a 31 de desembre de 2016,
estava formada per 3.567 empleats. Dins d'aquesta xifra s'inclouen 238 empleats en regim de
jubilació parcial vinculada a un contracte de relleu.

Tanmateix, si es considera la plantilla mitjana homogenia anual (la plantilla en termes d'hores
d'empleat i any), l'any 2016 ha augmentat en 62,64 efectius. Aquest creixement s'ha degut
principalment al nou personal contractat pera l'operació de la nova línia 9 Sud i el manteniment del
materi~I mobil d'aquesta línia.

Evolució de la plantilla mitjana homogenia de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
2016
Pl.ntilia mitj~'1~,lf~111~g~nja (*)

._-:.

3.203,09

2015

<: :" '. ~140.,45

Diferencia

%dif.

62,64

1,99%

(*) Mitjana anual de la plantilla en termes d'hores per empleat i any

•

La plantilla mitjana homogenía de Metro ha anat baixant a partir de l'any 2010 fins al 2014. Aquest
descens és més acusat des de l'any 2012, fruit de l'aplicació del Pla de racionalització de recursos
iniciat en aquell exercici. A partir de 2015, i sobretot l'any 2016, augmenta de nou la plantilla per
poder donar servei al nou tram de L9 Sud.

Evolució de la Plantilla mitjana homogenia a FMB
3.350,00
3.300,00

3.250,00
1

3.200,00
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3.000,00
2.950,00

2.900,00
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3.203 09
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L'entrada en servei de la línia 9 Sud el mes de febrer de 2016 ha fet que la ratio empleats per km de

xarxa hagi baixat notablement fins als 27,29 efectius, degut a que es tracta d'una línia automatica.

Evolució deis empleats per km de xarxa de Metro
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Per altra banda, les jornades de vagues i la nova línia 9 ·Sud (que té una ocupació inferior a la mitjana
de línies convencionals) ha fet que l'índex de viatgers per empleat hagi disminu'ít un 2,85% respecte
l'any anterior.

Evolució deis viatgers per empleat de Metro
124.000

1'22.957

122.594

122.000
120.281

119.099
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L'edat mitjana de la plantilla ha anant creixent des del 2010 fins a situar-se en 44,73 anys aquest
últim exercici. Per grups d'edats, el més nombrós (41,4% de la plantilla) se situa en la franja que va
deis 41 a als SO anys.

Estructura d'edats de la plantilla de Metro (any 2016)
45,00%
40,00%
35,00%
29,21%

30,00%
23,13%

25,00%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Menys de 31 anys

de 31 a 40 anys

de 41 a 50 anys

Més SO anys

Evolució de l'edat mitjana de la plantilla de FMB
45,0

44,5

44,0

43,8
43,7

"'~ 43,5
fll

43,0

42,5
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2.3. lnversions
Les inversions realitzades al llarg de l'exercici han representat 43,28 milions d'euros, és a dir han
crescut un 68% respecte l'any anterior. Aquestes inversions es desglossen en: 2,32 milions d'euros
d'inversions en lmmobilitzat Intangible (aplicacions informatiques), 22,47 milions d'euros a
immobilitzat material i 18,49 milions d'euros a variacions d'immobilitzat en curs.

Milers d'Euros

Conc~ptes

2.322,6

lmmobilitzat Intangible:

---=-------------Estu dis i Projectes

2.322,6
---------------~

Aplicacions infonnatiques

lmmobilitzat Material:

------------- 22.467,9 1

Terre nys i Béns naturals
Edificis i altres construccions
1nstaHac ions fixes

455,6
----------------11.577,3

4. 735, 1
12,0
149.,1
959,3
2:572,3
2.007,2

Maquinaria, instal-lacions í utillatge
Subcentrals
Mobiliañ i estris
Ec¡_¡.uips pera procés d'infonnació
Elements de transport

I-

ReC8íl\1$ pera immobilitzat

~d!!IH~&iiil•M
Variacions d'ímmobilitzat en curs

18.493,2

Total

43.283,7

Dins d'aquestes inversions destaquen, perla seva quantia, les següents:
•

lnversions en immobilitzat Intangible:
Dins de les aplícacions informatiques s'inclouen les !licencies de Windows Server, de SAP Business
Objects i la migra ció del sistema operatiu de les DA i Nodes a Windows 7.

•

lnversions en immobilitzat material:
Dins del capítol d'Edificis i altres construccions destaquen les passarel·les a Can Boixeres i la
consolidació de la fa~ana del taller de Roquetes.

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

Quant a les inversions en maquinaria, instaHacions i utillatge cal ressaltar les destinades als
analitzadors de xarxa a les línies convencionals, les de la renovació del Funicular, les cambres de
comunicacions MPLS, la maquinaria per netejar bogíes al taller de Sagrera, el sistema de
telefonia veu per IP, les destinades a instaHar el wífi ciutada en 16 estacions i les actuacions en el
taller de Sant Genís (sistema contra incendis).
En mobiliari i estrís destaca la inversió en fotocopiadores i en les inversions per a processos
d'informació s'inclouen les destinades a la renovació d'ordinadors.
Les inversions en Elements de transport fan referencia principalment a les millares en la
maquinaria de vies, la remodelació de trens de la serie 2000 i les destinades a vehicles electrics
de manteniment.
Pel que fa a la partida recanvis pera immobilitzat, destaquen les inversions en peces i recanvis
per als trens.

Quant a les variacions d'immobilitzat en curs, corresponen a les diferencies de saldo d'aquest
compte. Fan referencia principalment a les inversions destinades a: millores de seguretat en les
escales mecaniques, remodelació deis trens de la serie 2000, renovació de la via del tram
Barceloneta - Ciutadella, la rehabilitació de diverses estacions, el sistema de radiocomunicacions
DMR a les línies convencionals i Lll, la renovació d'ascensors i els enclavaments de Ll i L3, entre
d'altres.

En el grafic següent es pot veure l'evolució de les inversions de Metro deis últims exercicis, on es pot
apreciar un ciar descens des de l'any 2010. Aquesta davallada es va produír per l'aplicació de
mesures destinades a reduir les necessitats financeres de la societat que van obligar a prioritzar les
inversions i ajornar-ne d'altres. Tanmateix, a partir de l'any 2014 les inversions van comen~ar a
remuntar fíns a situar-se en 43,28 milions { en aquest darrer exercici, xífra que s'acosta una mica
més als nivells anteriors a la crisi.
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Evolució de les inversions a FMB
70.000,0

62.640,2

60.000,0

50.000,0

47.077,9

46 -607,8

43.283,7

"'o

:i 40.000,0 -

·°'
"O

"'
~ 30.000,0
:':?

25.807,0

23.371,9
16.787,4

20.000,0

11.751,4
· 10.000,0

2008

2009

2010

2012

2011

132

2013

2014

2015

2016

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA

2.4. Compte de Perdues i Guanys
L'exercici de 2016 ha transcorregut dins d'una conjuntura de creixement economic de les economies
catalana i espanyola, amb increments del PIB per sobre del 3%, en el qual TMB ha operat dins el
marc fínancer estable de referencia que representa el Contracte Programa 2014-2017 i el Pla Marc

2014-2031 de Sanejarnent Fínancer del Sistema de Transport Públic de Refinan9ament del Deute,
aprovat el 6 de mar~ de 2014 pel Consell d'Administració de l'ATM.
Pel que fa al servei de Ferrocarril Metropolita de Barcelona (FMB), aquest any ha víngut marcat
sobretot perla posada en servei del tram Sud de la Línia 9 de Metro el día 12 de febrer de 2016, la
qual cosa ha repercutit notablement sobre el Compte de Perdues i Guanys de l'exercici.

-

lngressos de l'exercicí: Comparativa ony 2016 versus any 201.S

Els ingressos totals de l'exercici, sense incloure les subvencions al servei, han augmentat en 8,9
milions d'euros, la qual cosa representa un creixement del 3,3% respecte l'any anterior. Aquest
augment ha vingut motivat principalment pel creixement de les vendes de bitlletatge i els ingressos
accessoris. En concret, la recaptació ha augmentat 2,3 milions d'euros (+0,9%) degut a l'augment de
la tarifa mitjana per viatger (tot i la congelació de tarifes) que ha compensat la disminució de viatgers
produi"da pel conflicte laboral. L'increment de l'ingrés mitja per viatger s'explíca per l'aparició del
bitllet senzill a l'aeroport de la línia 9 Sud (que és més elevat perque una part del seu preu es destina
a finan9ar el canon de manteniment de les estacions de la línia) i per l'increment de les vendes deis
títols HOLA BCN en un 22,3%.

DETALL DELS INGRESSOS (en milers d'euros)
(1)
Any2016

(2)
Any2015

Diferencia
(1)-(2

(%)

Vendes

Comíssions i rapels
Accessoris a l'explotació
lngressos pla de pensions
Subvencions es ecíals

~f. .!t¡
, ,.,,TI,¡

Una altra partida que ha crescut significativament han estat els ingressos accessor

quals han incrementat en 6,05 mílions d'euros (+38,4%) respecte l'any anterior. E Wioti®
¡¡

.

.•

,D=tot&

e:

~

el creixement de la facturació de serveis a les Administracions Públiques deriva ~e les ta~ ues dEE
~

.;.,

l1llut1 r, 111•
'• l t~lluf1 J
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manteniment d'infraestructures que realitza FMB a les línies 9 Nord/10 i 9 Sud. Altres partides que
també han incrementat han estat els ingressos del canons de publicitat i els procedents de la
inspecció i intervenció del passatge.

Les subvencions especials han disminu'it en 89 milers d'euros (-2,7%), basicament perla baixada de
la subvenció rebuda de projectes, i els ingressos per pensions, que tenen un efecte neutre sobre el
Compte de Perdues i Guanys, han crescut en 141 milers d'euros.

Despeses d'explotació: Comparativa any 2016 versus any 201.5
Les despeses d'explotació abans d'amortitzacions han crescut en 58,38 milions d'euros (15,1%),
respecte l'any anterior. Si s'exclouen els canons de la línia 9 Nord/LlO i L9 Sud i el renting deis trens,
l'augment ha estat de 15,S milions d'euros (+6,1%), produ'it principalment perla posada en marxa del
tram de la L9 Sud.

8.050
26.660
167.450
269

Aprovísionaments
Electricitat/Carburants
Personal
Aportació al Sistema Complementari de Pensions:

Sist. Complementan de Pensions Contingencia Jubi/ació
Sist. Complementari de Pensions Contingencia Rísc

o

7.871
28.072
161.769
127

o

178
-1.412
5.681
141

2,3

-s;o
3,5
111,1

o
111, 1
27,0
0,5
382
42.454
76,0
8.270
14,0
-9,7
-18
3.796 -205,1
-1.090

269
240.529
75.028
98.302
67.199
166
1.945
-206

127
189.424
74.646
55.848
58.930
183
-1.851

TOTAL DESP. ABANS D' AA'IORTITZACIONS

444.862

386.479

58.383

15,1

Amortitzacions
Subv en caoital imoutades a oérdues i auanvs
AMORTITZACIÓ NETA

36.164
-5.823
30.340

36.256
-5.035
31.221

-92
-788
-881

-0.3
15,7

475.202

417.700

57.502

13,8

Serveis Exteriors:

Renting de trens
Canons L9 Nord/L 10 i L9 Sud
Altres serveis exteriors
Tributs
Variacions de les provisions
Deteriorament i resultats per vendes d'immobilílzat

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ

884

141

51.106

-2,8

Les partides que més han crescut han estat les depeses de Personal, que han augmentat el'") 5,7

El creixement de les despeses de Personal s'explica per l'augment
servei a la línia 9 Sud i l'increment salarial a compte del proxi
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negociant, fruit de l'acord a que van arribar, a principis de juliol, la Direcció de la societat i el Comite
d'empresa per continuar negociant el conveni i finalitzar ambla conflictivitat laboral.

Dins deis Serveis Exteriors, les partiqes que més han crescut han estat, entre d'altres: les despeses de
reparació i conservació d'lnstal-lacions fixes, d'elements de transport i de maquinaria, les despeses
de seguretat i vigilancia, els treballs d'informatica, la neteja d'estacions i trens i la facturació pagada
a Transports de Barcelona pels serveis d'autobusos durant els tall de serveis produ'its a les línies de
metro.

Una de les partides que més s'ha reduit ha estat la de l'Energia, la qual ha disminui't 1,41 mílions
d'euros {-5,0%) coma conseqüencia d'una reducció del consum energetic, tant pel que fa a energia
de tracció deis trens (per un desee ns deis cotxes-km recorreguts) com de la resta d' energía (baixa
tensió). Com s'ha comentat en capítols anteriors, aquest any s'ha continuat treballant en l'aplicació
de mesures per estalviar en el consum d'electricitat i reduir la factura energetica.

Les despeses de Pensions per contingencia de risc han crescut en 141 milers d'euros, pero, com s'ha
dit abans, aquestes no tenen cap efecte sobre el resultat del Compte de Perdues i Guanys.

L'amortització neta {amortitzacions menys subvencions en capital traspassades a l'exercici) ha
disminu·it en 881 milers d'euros, un -2,8% respecte l'any anterior (basicament pel creixement en 788
milers d'euros de les subvencions en capital).

-

A/tres despeses: Comparativa any 2016 versus any 2015

El conjunt de les despeses financeres ha disminu'it en 1,18 milions d'euros coma conseqüencia de la
reducció de les despeses financeres estructurals.

Finalment, tot i l'increment deis ingressos, la Subvenció al Servei de 1'exercici (sense incloure les
subvencions destinades al renting de trens i canons de la l9 Nord/L10 i L9 sud) necessaria per
equilibrar el Compte de Perdues i Guanys ha crescut en 9,3 milions d'euros respecte l'any anterior,
basicament per la posada en servei de la Línia 9 Sud. També pel mateix motiu, les subvencions
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-~ •
COMPTE DE PERDUES I GUANYS (en milers d'euros)
(1)
Any2016

(2)
Any201S

Diferencia
(1 - (2)

(%)

256.916
-2.422
21.801

254.604
-2.817
15.748
127
3.311
33.TT5
130.494

2.312
395
6.053
141
-89
9.346
38.162

0,9
-14,0
38;4
111,1
-2,7
27,7
29,2

A) OPERACIONS CONTINUADES:
INGRESSOS
Vendes

Comissions i rapels
Accessoris a l'explotació
lngressos pla de pensíons
Subvencions especials
Subvencions al Serveí
Subv. al Servei per renting trens i canons L9 Nord/L1Oi L9 Sud
--

-

-

-

- --

- -- -

-

TOTAL INGRESSOS

269
3.223
43.121
168.656

--

----

-

~---

491.562

435.241

56.321

12,9

8.050
26.660
167.450
269

7.871
28.072
161.769
127

178
-1.412
5.681
141

2,3
-5,0
3,5
111,1

DESPESES D'EXPLOT AClÓ
Aprovísionaments
Electricitat/Carburants
Personal
Aportació al Sistema Complementari de Pensions:
Síst. Complementari de Pensions Contingencia Jubilació
Sist. Complementari de Pensions Contingencia Risc
Serveis Exteriors
Tributs
Variacions de les provisions
Deteriorament i resultats per vendes d'immobilitzat

269
240.529
166
1.945
-206

127
189.424
183
-1.851
884

TOTAL DESP. ABANS O' AMORTITZACIONS

444.862

386.479

58.383

15,1

36.164
-5.823

-92
-788

-0,3
15,7

30.340

36.256
-5.035
31.221

-881

-2,8

475.202

417.700

57.502

13,8

16.657
-297

16.014
1.527

643
-1.824

4,0
-11 9,5

16.360

17.541

-1.181

-6,7

Am ortitzacions
Subv en capital imputades a oérdues i auanvs
.AMORTITZACIÓ NETA
TOTAL DESPESES D'EXPLOT ACIÓ

o

o

o

111, 1
141
27,0
51.106
-18
-9,7
3.796 -205,1
-1.090

OESPESES FINANCERES

Despeses financeres per sanejament CP
Des eses financeres estructurals inc;:lou leasln
TOTAL DESPESES FINANCERES
RESULTAT TOTAL ABANS D'IMPOSTOS

lmpost sobre societats

o

o

o

o

o

Nota: Dins deis serveis exteriors s'inclouen en concepte de renting de trens 75.028 milers d'€ de
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1.5.

Balan~ de situació a 31 de desembre ( en milers d'euros)

FERROCARRIL METROPOLITÁ DE BARCELONA, SA
Any 2016

Any 2015

Diferencia

ACTfU
ACTIU NO CORRENT
lmmobilitzat intangible
lmmobilitzat material
lnversions immobiliaries
lnversions en empreses del grup i associades a llarg termini
lnversions financeres a llarg termini

809.701
5.230
303.458

823.695
4.445
296.919

-13.994
785
6. 538

o
o

o

o

5.163
495.850

5.163
517.168

-21.31 8

117.220
5.124
80.616

71.076
5.116
29.999

46.144
8
50.61 7

o
ACTIU CORRENT
Existéncies
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
lm.ersions en empreses del grup i associades a curt termini
lm.ersíons financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectius i altres actius lfquids equivalents
TOTALACTIU

o

o

o

430
618
30.432
9-26.921

433
443
35.086
894.771

-2
175
-4.654
32.149

167.322
125.121
10.227

194.931
125.121
10.227

-27.609

PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
Fons propís:
Capital escripturat
Reserves
Resultats de rexercici
Ajustaments per can.,,; de valor
Subvencions. donacions i llegats rebuts
PASSIU NO CORRENT
Deutes a llarg termíni

114.894

114.894

o

o

o

o

-43.057
85.258

-21.148
90.958

-21 .909
-5.700

581.688

592.811
592.811

-11.123

70.880
1.706
48.898
18.384
1.892
32.149

581.688

PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini
Deutes a curt termini
Creditors comercíals i altres comptes a pagar
Periodíficacions a curt termíni

177.910
5.673
88.975
78.324

4.938

107.030
3.967
40.077
59.940
3.046

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

926.921

894.771

•

o
o

-11.1 23

Accions Própies:

La societat no té accíons propies. Durant l'any no s'han produ'it transaccions amb accions propies.

•

Terminis de pagaments a proveldors:

El termini mitja de pagament a prove"idors ha estat de 43 dies l'any 2016.

~

La societat en els últims temps esta adaptant els terminis de pagament a pr.
d'acostar-los al

període mitja de pagarnent, per sota del maxim estab •
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ESDEVENIMENTS IMPORTANTS DESPRÉS
DEL TANCAMENT DE L'EXERCICI
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Després del tancament de l'exercici no s'ha produ'it cap esdeveniment remarcable que no estigués
contemplat dins deis plans economics i operacionals previstos pera l'any 2017.

Tanmateix, el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolita (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 A.rea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Altres novetats són: J'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~l0 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.
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•

Línies estrategiques de TMB

Transports Metropolitans de Bárcelona {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 mobilítat ciutadana i al desenvolupament sostenible de I'Area
Metropolitana de Barcelona, garantint la prestació del millar servei al client, desenvolupant
polítiques de responsabilitat social, en un marc de viabilítat i eficiencia económica. A més a més, TMB
ha d'esdevenir una empresa de transport i mobilitat ciutadana competitiva i referent a Europa, fent
emfasi en la seva projecció i viabilítat 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 tecnologia ha estat el que ha permes donar en els darrers anys un salt qualitatiu en
la míllora élel servei i !'eficiencia, i aixo continuara sent així en el futur. Assolir l'exit d'aquesta visió
estrategíca és l'objectiu sota el qual es va implantar el model de gestió 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 í creixement deis recursos humans i 4)
els Resultats financers.

a} Perspectiva de clients / ciutadans
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, í a Metro es
comen~aran les tasques internes per a la futura posada en marxa de la Línia 10. Tanmateix esta
previst unes actuacions a !'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, sosteníbilitat,
eficiencia i qualitat.
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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 díaleg í en la competitivitat i el potenciar el compromís i la implicació, ésa dír,
un canví 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
accessoris, i una gestió optima i eficient deis recursos a tots els nivells de l'organítzació.

+

Previsió pera l'any 2017

l'objectiu de TMB peral 2017 sera el manteniment de la qualitat i el riivell de servei que s'ha assolit
els darrers anys, per tal de garantir una mobilitat sostenible i contribuir a la vertebració del territorí,
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 nivel! d'inversions a un import equivalent 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 ínversíons deis darrers anys
es van situar sensiblement per sota la xifra 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'objectíu de poder
millorar l'estat de l'actíu de TMB.

L'objectiu de TMB per a l'exercici de 2017 sera poder prestar en les millors condicions el nivell
d'oferta actual a la xarxa de metro, consolidar la posada en servei del Tram de la Línia 9 Sud, entre
I'Aeroport i la Zona Universitaria, inaugurar una nova fase de la Nova Xarxa de Bus, prevista per a
!'octubre de 2017, consolidar la posada en servei del Pla de Bus de barri en festius, no contemplada

•

Mantenir l'oferta a la xarxa de Metro, al rnaxim nivel! de qua l
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•

Continuació del majar nivell d'inversions iniciat l'any 2016 per fer actuacions que permetin
posar al dia 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 I'Aeroport a Zona Universitaria,
inaugurada el mes de febrer de 2016.

•

Consolidació del Pla de Bus de Barri en festius, iníciat 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 del gran projecte T-Mobilitat, que suposara un canvi de paradigma en la gestió
futura de la mobilitat.

143

Ferrocarril Metropolita d.e Barcelona, SA

SITUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN ALTRES
EMPRESES

144

·'

Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA
La participació accionarial de Ferrocarril Metropolita de Barcelona SA en altres societats, a 31 de
desembre, es detalla a continuació:

- Participació amb 4.403,07 euros en !'empresa "Ensitrans, A.E.I.E", quantitat que representa el 10%
del seu capital social.

- Participació amb 60.101,22 euros en

"Barcelona

Regional

Agencia

Metropolitana de

desenvolupament urbanístic i d'infraestructures SA", xifra que representa el 3,92% del capital social
d'aquesta societat.

- Participació amb 3.005,06 euros en "La Fundació per a la motivació deis recursos humans",
quantitat que representa el 3,85% del total del seu capital social.

- Participació en ,la socíetat "Tramvia Metropolita SA" amb la quantitat de 2.624.400,0·euros, xifra
que representa el 2,50% del seu capital social.

- Participació amb 513.000,0 euros en la societat "Tramvia Metropolita del Besos, SA", que
representa el 2,5% del seu capital social.

- Participació amb 161.550 euros en la societat "Transports Metropolitans de Barcelona, Sl",
quantitat que significa 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'Administració de Ferrocarril Metropolita de Barcelona, SA, en reunió del
dia 30 de marc; de 2017, donen per formulat !'Informe de Gestió 2016, recollit en aquest document
de 146 pagines.
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