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1.
Carta del president
m complau presentar-vos la segona edició de la Memòria de
sostenibilitat del Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A.U, donant
continuïtat i impuls al compromís adquirit al Pla Estratègic 20152030 de la Societat. Un Pla Estratègic que ens ha permès definir quatre eixos
que configuren la identitat del Parc d’atraccions del Tibidabo: Solidaritat,
Sostenibilitat i Autosuficiència, Educació i Experiències.
Un dels objectius principals de la gestió del Parc d’atraccions és donar la
màxima satisfacció als nostres usuaris i clients, tant externs com interns,
integrant dins la cultura de l’organització el concepte d’acostar-nos a
l’excel·lència empresarial, tal i com ho constata l’assoliment del Segell
EFQM +400 obtingut al gener del 2015. Des d’aquest any el parc també
disposa d’un sistema de gestió integrat de la qualitat i el medi ambient.
A la Memòria hi trobareu una descripció detallada de l’organització de
l’empresa i com s’hi desenvolupen diferents activitats per donar resposta a
aquells aspectes que a través de l’anàlisi de materialitat s’han posat de
manifest. Destaquem d’aquest any 2015 la certificació de la ISO 14001:2004
i la inclusió dels aspectes ambientals dins de la política de qualitat de
l’empresa, així com els canvis realitzats a nivell organitzatiu. Altres accions
que hem dut a terme amb èxit han estat la inauguració de les atraccions
Tibicity i Interactibi, el nou espai Lego i la cafeteria Somnis. També la
incorporació de les mascotes a la vida diària del parc ha suposat una
innovació que ha tingut una bona acollida per part dels nostres visitants.
Com a principals reptes per a l’any 2016 destaquen la dinamització de
l’entorn de l’edifici Cel, la reforma del Magatzem de les Bruixes i els Bruixots
(que passarà a ser l’Embruixabruixes), la incorporació de l’escolta activa
cap als proveïdors i la incorporació de les energies renovables en alguns
punts del parc.
L’objectiu d’aquesta publicació és donar a conèixer l’evolució de l’empresa
en els àmbits social, ambiental i econòmic i fer-ne difusió entre els
diferents grups d’interès.
El personal que forma part de l’empresa és el principal ambaixador de
l’organització. Així, busquem noves fórmules de comunicació interna,
impulsem la seva formació, i treballem en la motivació de les persones.
Afrontem aquest repte amb il·lusió i avalats pel nostre compromís amb la
qualitat i el respecte pel medi ambient.
Tot això en un entorn únic com és el Parc d’atraccions Tibidabo, un espai
màgic i emblemàtic de la ciutat de Barcelona, un parc d’atraccions
centenari, renovat i modern que respecta el passat, valora el present i
avança cap al futur.

E

Sr. Gerardo Pisarello Prados
President PATSA
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2.
Abast i perfil de la
Memòria de sostenibilitat
l Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. Unipersonal (d’ara en endavant
PATSA), es va constituir el 9 de maig del 1989. Des de l’any 2002, el
100% de PATSA pertany a Barcelona de Serveis Municipals, S.A,
(d’ara en endavant B:SM) propietat de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest és el segon any que PATSA presenta la Memòria de sostenibilitat i
el primer any a utilitzar el mètode G4. Per treballar en la present Memòria
ens hem basat en l’edició del 2014, tot adaptant-la al nou mètode G4.
La memòria pretén ser un document divulgatiu per als grups d’interès on
s’inclou la totalitat de les activitats gestionades per PATSA i un resum de les
dades econòmiques i les actuacions i activitats destacades de l’any 2015. La
Memòria de sostenibilitat té per objectiu avaluar l’acompliment dels
objectius de l’empresa i els aspectes materials en els àmbits econòmic,
social i ambiental i comunicar-ho anualment a tots els grups d’interès.
Per a l’elaboració de la memòria s’ha realitzat una anàlisi de materialitat per
posar de manifest quins han estat els aspectes més rellevants de l’empresa
aquest any 2015 i tractar-los en el transcurs d’aquesta memòria.
Paral·lelament, s’han fet reunions amb els membres del Comitè de Gestió de
PATSA i els altres responsables de l’organització per treballar els indicadors i
revisar-ne el contingut. Així doncs, la informació i els indicadors que
apareixen a la memòria són fruit d’un treball en equip que mostra les
accions realitzades i la seva anàlisi i seguiment al llarg de l’any 2015.
Cal destacar que enguany hi ha hagut canvis rellevants a nivell
d’organització interna i externa, i s’ha seguit innovant i posant a
disposició dels nostres visitants noves atraccions i centres de restauració.
També cal destacar l’obertura del parc tots els dies del mes d’agost i
l’esforç que ha suposat a tots els nivells de l’empresa. Aquest any 2015
s’ha aconseguit la certificació ISO 14001 i s’ha aprovat a través del Comitè
de Qualitat i Medi ambient la primera política de qualitat i medi ambient
de l’empresa.
Les dades comparatives que s’analitzen al llarg d’aquest document,
reflecteixen els períodes compresos entre l’any 2011 i l’any 2015. La
decisió de comparar les dades a 5 anys ve donada per tal d’unificar
criteris amb les memòries realitzades per a les avaluacions del segell de
qualitat EFQM, del qual PATSA en té la certificació +400 des del gener del
2015.
Excepcionalment, els indicadors referents als treballadors recullen dades
del període comprès entre l’any 2012 i l’any 2015 perquè no es disposa de

E

Referències GRI: G4-22, G4-23
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dades anteriors, pel canvi de l’aplicació informàtica de gestió del personal
en el període 2011-2012.
Pel que fa a la materialitat dels proveïdors, és un projecte que s’ha abordat
el 2015 i que es desenvoluparà l’any 2016. Així doncs, caldrà esperar la
memòria del 2016 per tenir-ne dades.
El mètode utilitzat per a la redacció d’aquesta memòria és la versió G4 de
la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat de la Global
Reporting Initiative (GRI) amb l’objectiu d’assolir-ne l’opció essencial.

2.1. Resum de dades

2011

2012

2013

2014

186

222

175

209

296

Vendes netes

13.364.812

14.381.296

12.411.922

13.954.200

15.014.912

Capitalització total

23.415.822

23.603.140

39.877.871

40.836.822

41.607.485

Actius totals

23.415.822

23.603.140

39.877.871

40.836.822

41.607.485

139

140

141

143

155

442.693

519.106

556.700

618.741

682.939

3.185

3.708

3.948

4.327

4.406

Plantilla mitjana

Dies d’obertura
Número de visitants
Número de visitants/dia

Taula 1. Resum de dades PATSA. Dades monetàries en milions d’euros.

També cal destacar d’aquest any 2015 les següents dades, que reflecteixen
els projectes desenvolupats a partir dels eixos estratègics definits en el Pla
Estratègic 2015-2030.

Solidaritat
• Creixement dels participants en les diferents jornades solidàries que es
realitzen al parc, fins a arribar gairebé a les 50.000 persones, un 13% més
que l’any anterior.
• Conveni amb la Fundació UNICEF, a favor dels nens i nenes del món.
• Implementació del 27,30% de les Tibidees, idees i aportacions rebudes
dels treballadors.
• Augment del nombre de persones amb discapacitat que gaudeixen del
parc amb la tarifa bonificada. Més de 24.000 persones van gaudir
d’aquesta bonificació, un 17% més que l’any anterior.

Sostenibilitat i Autosuficiència
• Assoliment de la certificació de qualitat en medi ambient ISO
14001:2004.
• Continuïtat en el projecte de segregació de residus Tibinet: increment
d’un 1,66% en la quantitat en kg d’envasos recollits selectivament
respecte l’any anterior.
Referències GRI: G4-23

2015
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• Consolidació del Model d’accés al cim 60-40 (60% accés en transport
públic – 40% accés en transport privat): L’any 2015 el 61,47% dels
visitants accedeix a les instal·lacions en transport públic.

Educació
• Consolidació de les activitats didàctiques de Ciència i Tecnologia a
l’entorn del Tibidabo amb 4.591 alumnes participants.
• Creació i posada en marxa de la nova activitat didàctica Medi ambient a
l’entorn del Tibidabo dirigida als nens i nenes de cicle mitjà d’educació
primària.

Experiències
• Participació del client: 3.582 suggeriments rebuts dels clients, dels quals
més del 85% s’han convertit en accions de millora implantades.
• Satisfacció del client: manteniment de l’índex de satisfacció del client,
amb una puntuació global de 7,6.
• Ampliació de l’oferta del Parc: inauguració de l’escola de mobilitat
Tibicity, del nou espai Playful Learning by LEGO Education i del nou joc
Interactibi.
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3.
Materialitat
La Memòria de sostenibilitat 2015 vol donar resposta als temes rellevants
per als grups d’interès de PATSA i que a la vegada són prioritaris per a la
pròpia empresa. Per obtenir la informació s’ha realitzat una anàlisi de
materialitat que compleix els requeriments de la guia G4 del GRI. Aquesta
anàlisi s’ha liderat des de l’àrea de recursos humans i ha estat validada pel
comitè de gestió.
Els passos que s’han seguit per realitzar l’anàlisi de materialitat han estat:
identificació, priorització i validació.

Identificació
Per realitzar la identificació s’han tingut en compte dos aspectes
fonamentals:
• Recollida d’informació de tots els grups d’interès en aspectes
econòmics, ambientals i socials significatius de l’organització que
influeixen de forma substancial en el seu desenvolupament i en els
interessos de les parts implicades. A l’hora d’identificar els grups
d’interès s’han tingut en compte tant els que operen dins com fora de
l’organització.
• Llistat d’aspectes GRI.

Priorització
Per determinar la priorització dels aspectes materials ens hem basat en el
principi de materialitat i en la participació dels grups d’interès.
A l’hora de recollir la informació s’han diferenciat els grups d’interès
interns i els externs, entenent com a grups interns els accionistes i els
treballadors, i com a grups externs els clients, la societat i els proveïdors.
Aquesta classificació ha permès realitzar una matriu segons la rellevància
diferenciant en dos eixos els grup interns i els externs.
Es considera que els resultats obtinguts compleixen amb els principis
d’exhaustivitat i de participació i, per tant, permeten una anàlisi de
materialitat completa.
Una vegada realitzada la matriu i identificats els aspectes materials s’han
buscat indicadors de la guia G4 del GRI que han permès definir el
contingut de la present memòria. També s’hi han afegit altres aspectes
rellevants per als grups d’interès que no estaven inclosos dins dels
aspectes GRI.

Referències GRI: G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-26, G4-27

Biodiversitat

MIG

- Materials
- Mecanismes de reclamació en
matèria ambiental
- Avaluació de les pràctiques
laborals dels proveïdors
- Inversió
- No discriminació
- Mesures de seguretat
- Comunitats locals
- Avaluació de la repercussió social
dels proveïdors
- Mecanismes de reclamació per
impacte social
- Privacitat dels clients
- Compliment regulatori

- Energia
- Aigua
- Emissions
- Efluents i residus
- Etiquetatge dels productes i serveis

- Ocupació
- Seguretat i salut ocupacional
- Capacitació i educació
- Salud i seguretat dels clients
- Higiene alimentària
(restauració)
- Número de visitants

- Pràctiques d’adquisició
- Productes i serveis
- Compliment regulatori
- General
- Avaluació ambiental dels proveïdors
- Avaluació
- Mecanismes de reclamació en
matèria de drets humans
- Compliment regulatori
- Comunicacions de mercadotècnia
- Temps d’espera a les atraccions
- Alçada d’accés a les atraccions
- Millores en el servei del parc
- Promocions per als visitants

- Presència al mercat
- Conseqüències econòmiques
indirectes
- Mecanismes de reclamació sobre
pràctiques laborals
- Avaluació dels proveïdors en matèria
de drets humans
- Pràctiques de competència deslleial

- Relació entre els
treballadors i la direcció
- Diversitat i igualtat
d’oportunitats
- Igualtat de retribució entre
homes i dones
- Llibertat d’associació i
negociació col·lectiva

EXTERNS

ALT

- Lluita contra la corrupció
- Retribució dels treballadors
- Racionalització del treball
- Eines de treball
- Informació general del parc

BAIX
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BAIX

- Acompliment econòmic
- Transport
- Relació qualitat/preu
- Satisfacció del client
- Escolta activa
- Novetats i millores de les
atraccions i de la restauració
- Comunicació interna

MIG
INTERNS

ALT

Economia

Pràctiques laborals i treball digne

Societat

Medi ambient

Drets humans

Responsabilitat sobre productes
Altres

Referències GRI: G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-26, G4-27
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Validació
Per assegurar que la materialitat reflecteix d’una manera raonable,
equilibrada i coherent els aspectes rellevants de l’empresa, des del comitè
de gestió s’han analitzat amb detall i s’han validat els processos
d’identificació i de priorització.

Referències GRI: G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-27
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4.
Parc d’atraccions Tibidabo
4.1. La nostra història
El Tibidabo és un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona per la seva
condició de punt més alt de la ciutat, ubicat a 500 m sobre el nivell del
mar i al cor del Parc Natural de Collserola, i perquè en la memòria de tots
els ciutadans és un referent del lleure.
Va ser construït per Salvador Andreu i inaugurat l’any 1899. Dos anys més
tard, l’any 1901, va entrar en funcionament el Funicular del Tibidabo. El
parc d’atraccions és familiar, no únicament perquè la seva visita en
família ha estat i és tradicional, sinó perquè totes les persones, de
qualsevol edat i condició, troben activitats adequades a les seves
circumstàncies socials i culturals.
L’any 2002 el parc va passar a ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona,
que va atorgar la gestió a l’empresa municipal B:SM i va mantenir la seva
característica de Societat Anònima (PATSA).
A partir del 2003, el parc ha estat en una constant evolució i ha aconseguit
importants fites com la certificació de qualitat ISO 9001 i la certificació de
medi ambient ISO 14001, el segell EFQM a l’excel·lència empresarial, la
posada en marxa d’un sistema d’escolta activa per incorporar el client a la
gestió, la creació d’un abonament familiar i econòmic com és el Tibiclub,
la creació d’unes activitats didàctiques per a escoles i instituts, ha
instal·lat noves atraccions úniques com la Muntanya Russa i n’ha
remodelat d’emblemàtiques com els Miralls Màgics. Així mateix, s’han
impulsat polítiques de respecte cap al medi i l’entorn, i s’han fet
importants actuacions com la recuperació i obertura de la part superior
del parc, el Camí del Cel. La pacificació del cim i els importants esforços
per potenciar l’accés al parc amb transport públic també han format part
dels grans reptes dels darrers anys.
El parc ha consolidat la seva col·laboració solidària amb ONGs i diferents
entitats amb la celebració de nombrosos esdeveniments culturals. El
suport a la cultura catalana també hi ha tingut un paper destacat.

4.2. Reptes i estratègia
4.2.1. Missió, visió i valors del Tibidabo
El parc disposa d’una missió, una visió i uns valors que al llarg dels anys
s’han anat revisant i treballant.
La visió definida per l’equip directiu de PATSA és ser el parc de la felicitat i
la missió fer que tothom que es relacioni amb el Tibidabo se senti feliç.
Els valors redefinits a l’any 2014 després d’un procés participatiu amb tots
els treballadors de l’empresa són: seguretat, passió per les persones,
compromís, solidaritat i il·lusió.
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Seguretat
• Garantim i prioritzem la seguretat de tothom.
• Som rigorosos i complim estrictament el que marquen les instruccions
de treball.

Passió per les persones
• Ens posem al lloc del client, ens mostrem servicials, flexibles i
respectuosos amb els clients i amb els companys.
• Establim relacions sòlides de companyonia i col·laboració. Som un
equip que ens respectem, ens reconeixem i ens valorem.

Compromís
• Tenim la voluntat d’alinear els nostres objectius amb els de l’empresa i
expressem orgull de formar part de PATSA.
• Demostrem dedicació i ens esforcem al màxim.

Solidaritat
• Tenim un sentiment d’unitat i cohesió basat en objectius comuns.
• Mostrem sensibilitat envers el medi ambient, la societat, els companys.
• Desenvolupem projectes i iniciatives socials, duem a terme actes
solidaris, donem suport als col·lectius menys afavorits.

Il·lusió
• Ens entusiasma la nostra feina: compartim i contagiem el nostre
entusiasme amb una actitud positiva, de diàleg i optimista.
• Tenim la llibertat i el compromís actiu de millorar amb opinions, idees,
reflexions i crítiques constructives.
• L’exercim de forma honesta i responsable.

4.2.2. Directrius estratègiques
El marc estratègic de PATSA està integrat per un pla director, un pla
estratègic i un pla anual, alineats amb la nostra missió, visió i valors.
El Pla estratègic 2015-2030, alineat amb el pla director, parteix de la revisió
de la missió, la visió i els valors esmentats al punt 4.2.1. A més a més, el
pla s’alimenta d’una anàlisi DAFO, basada en la informació de les
necessitats i de les expectatives dels grups d’interès i de l’entorn extern, i
del rendiment de l’organització, per establir els objectius, l’estratègia, les
inversions i les actuacions de l’exercici corresponent.
PATSA té vocació de ser un parc públic de la ciutat de Barcelona: un parc
d’atraccions renovat i modern, que respecta el passat, valora el present i
avança cap al futur.
El Pla Estratègic 2015-2030 de la companyia es desenvolupa seguint
quatre directrius estratègiques:
• Solidaritat
• Educació
• Sostenibilitat i autosuficiència
• Experiències
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4.3. Organització i gestió
PATSA és una empresa participada al 100% per B:SM i aquesta és una
empresa participada al 100% per l’Ajuntament de Barcelona. PATSA
disposa de diversos canals de comunicació amb B:SM i l’Ajuntament de
Barcelona i una estructura pròpia de gestió. El president és el màxim
càrrec de govern de PATSA, i les funcions executives les assumeix la
directora executiva de PATSA.

4.3.1. Organització interna de PATSA
La gestió del parc és responsabilitat de la direcció executiva, amb la
supervisió del consell d’administració que aprova els pressupostos i grans
inversions. L’estructura de PATSA inclou cinc departaments (àrea de
recursos humans, unitat d’administració i finances, unitat de
manteniment i seguretat, unitat d’operacions, àrea de màrqueting,
comercial i atenció al client) organitzats en tres responsables d’unitat i
dos responsables d’àrea que gestionen les activitats de l’empresa.
Se segueix una línia empresarial de lideratge compartit, l’actitud dels
líders és coherent amb la missió, la visió i els valors i és un model de
referència.
Aquest any 2015 s’han produït canvis a nivell organitzatiu, ha canviat el
cap d’unitat d’administració i finances i ha desaparegut el cap d’àrea de
coordinació i responsable de qualitat. Així mateix, la cap d’àrea de
recursos humans ha assumit la responsabilitat de gestionar la qualitat i el
medi ambient. Cal destacar que per primera vegada s’han definit les
responsabilitats vers el medi ambient.
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DIRECCIÓ
EXECUTIVA
(Rosa Ortiz)

Cap d'Àrea
Recursos Humans,
Qualitat i Medi
Ambient
(Victoria
Álvarez)

Personal
administratiu

Cap d’Unitat
Administració
i Finances
(Sergi Vidal)

Cap d’Unitat
Manteniment i
Seguretat
(Joan M.
Esquius)

Cap d’Àrea
Aministració
i Finances
(Jaime Pastor)

Cap d’Àrea
Manteniment i
Seguretat
(Oscar Marcos)

Cap d’Àrea
Màrq., Ccial.
i Att al Client
(Noemí
Bellmonte)

Cap d’Àrea
Serveis Unitat
d’Operacions
(David González)

Coordinador/es
Manteniment
(Javier
Almendros)

Coordinador/es
Màrq., Ccial.
i Att. Client
(Montse
Jiménez)

Coordinadors/es

Personal
administratiu

Cap d’Unitat
Operacions
(Bruno Querol)

Personal
administratiu

Personal
administratiu

Estructura de gestió i activitats directives de PATSA
A partir del pla estratègic de PATSA es despleguen els projectes a
desenvolupar i es comuniquen a la major part dels grups d’interès.
Aquests projectes es despleguen en objectius departamentals i se’n
realitza un seguiment periòdic al comitè de gestió. PATSA disposa de
comitè de qualitat, comitè de coordinació d’operacions, comitè
d’inspecció i comitè de màrqueting, comercial i atenció al client.
Paral·lelament i per tal de fomentar una bona comunicació entre els
comandaments i la plantilla, es fan les comunicacions periòdiques
definides al pla de comunicació anual.
El comitè de gestió està format per la subdirecció general de B:SM, la
direcció executiva de PATSA i els responsables de les unitats i àrees de la
companyia. L’objectiu del comitè de gestió és sotmetre a aprovació les
adjudicacions, fer el seguiment dels objectius i de les accions prioritàries
de l’any en curs ja siguin de caire ambiental o de caire social. També es fa
un seguiment de les millores derivades del projecte d’excel·lència
empresarial EFQM. El comitè es reuneix quinzenalment.
El comitè de qualitat i medi ambient està format per la direcció
executiva, els responsables de les unitats i àrees de la companyia i els
responsables de qualitat de B:SM i de PATSA. L’objectiu del comitè és fer
el seguiment i el control del sistema de qualitat segons la certificació ISO
9001 i ISO 14001. Les reunions són trimestrals.

Encarregats/des
de punts de venda
de Restauració

Personal
Operatiu de
Restauració

Personal
Operatiu
d’Operac.
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El comitè de coordinació d’operacions es reuneix quinzenalment amb
l’objectiu de motivar i coordinar els comandaments intermedis. El comitè
està format per la direcció executiva, el cap d’unitat, els cap d’àrea
d’operacions i els coordinadors d’operacions. En aquest comitè es fa el
seguiment dels indicadors referents a les atraccions, els centres de
restauració i les cues en els accessos, es consensuen les mesures a
prendre per tal de millorar-los i es fa el seguiment dels suggeriments tant
dels clients com del clima laboral entre els/les treballadors/es.
El comitè de màrqueting, comercial i d’atenció al client es reuneix
quinzenalment per fer el seguiment del pla de màrqueting i de les accions
comercials. Els integrants del comitè són la direcció executiva, la cap d’àrea,
la coordinadora de màrqueting i la cap de comercial corporatiu de B:SM.
El comitè d’inspecció es reuneix dos cops a l’any amb l’objectiu de revisar
acuradament totes les instal·lacions per tal de proposar accions de
millora. Aquest comitè està integrat per la direcció executiva, els caps
d’unitat i els caps d’àrea.
Dos cops a l’any, un al febrer com a inici de temporada i un altre al
novembre com a tancament, es realitzen reunions amb tota la plantilla
amb l’objectiu de comunicar les accions prioritàries, els resultats de la
companyia i altres temes d’interès. A les reunions hi assisteix l’equip
directiu i tot el personal operatiu.
Per tal de millorar la comunicació a dins dels departaments, mensualment
es fan reunions dels responsables amb l’equip en què es reuneix el cap
d’unitat i/o àrea amb el personal del seu equip per tal de fer un seguiment
dels temes i dels projectes de cada unitat i/o àrea. Paral·lelament també
s’envien comunicats interns a tota l’empresa per assegurar que tots els
treballadors estan informats del que hi passa.

DONES

ÒRGANS DE GOVERN
menys de 30

30 i 50

més de 50

Comitè de gestió

0

2

1

TOTAL
3

Comitè de qualitat i medi ambient

1

3

1

5

Comitè de coordinació d’operacions

0

1

1

2

Comitè de màrqueting

0

3

1

4

Comitè d’inspecció

0

2

1

3

Taula 2. Dones que integren els òrgans de govern de PATSA segregades per grups d’edat

HOMES

ÒRGANS DE GOVERN
menys de 30

30 i 50

més de 50

TOTAL

Comitè de gestió

0

3

0

3

Comitè de qualitat i medi ambient

0

3

0

3

Comitè de coordinació d’operacions

1

8

1

10

Comitè de màrqueting

0

0

0

0

Comitè d’inspecció

0

4

0

4

Taula 3. Homes que integren els òrgans de govern de PATSA segregats per grups d’edat.
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4.3.2. Relació de PATSA amb l’Ajuntament
de Barcelona i B:SM
El consell d’administració, la coordinació de presidència i el comitè de
direcció de B:SM són els mecanismes de què disposa PATSA per
comunicar-se amb l’Ajuntament de Barcelona i amb B:SM.
El consell d’administració és un òrgan de govern no executiu. Es reuneix
trimestralment mitjançant convocatòria del secretari del consell
d’administració. Els consellers són designats pel consell ple de
l’Ajuntament entre persones que reuneixin les condicions exigides per les
disposicions administratives vigents a l’Ajuntament de Barcelona per a les
Societats Municipals. Els acords s’adopten per majoria absoluta dels
consellers concurrents a la sessió i es consignen en actes transcrites al
llibre corresponent i signades pel president. Són atribucions del consell
d’administració, l’aprovació anual del pressupost de PATSA per a
l’exercici i atenent al pla d’actuació que respon a les línies estratègiques
de l’empresa, les deliberacions sobre normativa laboral o règim
econòmic, l’atenció de les despeses imprevistes i l’elevació de propostes a
l’Ajuntament de Barcelona. Aquest any, degut a les eleccions municipals
s’han renovat els membres del consell. El director executiu pot assistir,
amb veu sense vot, a les reunions del consell d’administració, sempre que
aquest no ho disposi d’una altra manera.
La coordinació amb la presidència té lloc periòdicament entre el
president de PATSA, la direcció general de B:SM i la directora executiva de
PATSA. En aquestes reunions es confeccionen els punts a tractar al consell
d’administració. Cal destacar que el president de PATSA ha canviat
després de les eleccions municipals i ara n’ocupa el càrrec el senyor
Gerardo Pisarello Prados.
El comitè de direcció de B:SM és l’òrgan on s’examinen els temes que
requereixen una informació o un tractament específics de cada una de les
divisions o empreses participades de B:SM. Es configura també com la
mesa de contractació administrativa de la companyia i els seus acords es
configuren com a proposta a elevar a l’òrgan de contractació. Liderat pel
director general, està compost pels sots-directors generals, pels directors
de divisió amb els quals PATSA queda representat a través de la seva
directora executiva, i pels directors corporatius, a més de l’assessora
jurídica de la SDG d’operacions que fa de secretària de l’òrgan de
contractació. La seva periodicitat és quinzenal.

4.4. El parc
L’objecte social de PATSA és la gestió del Parc d’atraccions del Tibidabo,
incloent atraccions, espectacles, animació, centres de restauració,
botigues, funicular, aparcaments, el recinte Camí del Cel del Tibidabo i el
mirador de la Torre de Collserola.

Atraccions
PATSA per tal d’ampliar la seva oferta disposa de dues modalitats d’obertura
del parc que es complementen: El Parc d’atraccions i el Camí del cel.
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El Camí del Cel és l’àrea panoràmica i es troba ubicat al nivell 6 del
recinte. Ofereix un passeig únic on es troben algunes de les atraccions
més emblemàtiques del parc com la Talaia, l’Avió o el Carrousel, entre
d’altres. També permet visitar la col·lecció del Museu d’Autòmats,
ubicada en un vistós edifici modernista.
EL parc d’atraccions disposa de 32 atraccions dividides en cinc nivells.

Espectacles
PATSA també ofereix diversos espectacles al llarg de l’any que es van
renovant en el transcurs de la temporada: Làser Music, Les mascotes del
Tibidabo, Tibinet, Voltem pel món – Geronimo Stilton, Il·lusions.

Transport
PATSA conscient de la seva ubicació al mig del cor del Parc Natural de
Collserola, prioritza l’accés al parc a través del transport públic.
El parc d’atraccions des dels seus inicis ha disposat d’un funicular que
amb el pas dels anys, s’ha anat modernitzant per tal d’oferir un servei de
qualitat i eficient. A partir del 2009, quan es va realitzar el pla de
peatonalització del cim del Tibidabo, el parc va començar a treballar en el
model d’accés al cim 60-40 (60% transport públic - 40% en transport
privat) realitzant accions per incentivar l’ús del transport públic. També
disposa d’una oferta d’estacionament i d’autobusos llançadora des de
l’aparcament de Sant Genís, i dels Tibibus (un amb inici de recorregut a
Plaça Catalunya) que permeten accedir al parc amb transport col·lectiu.

Centres de restauració
Al parc disposem de tres cafeteries, cinc centres de menjar ràpid i quinze
centres de venda per impuls que ofereixen als nostres clients una oferta
molt variada.
Entre els diversos centres destaca el restaurant La Masia que disposa
d’una oferta renovada, la cafeteria Somnis i l’Aeroport per la seva oferta de
menjar saludable gràcies a la col·laboració amb la Fundació Alícia.

Botigues
La botiga del Tibidabo està ubicada a l’entrada del parc, ofereix una gran
gamma de productes de marxandatge, records, complements, decoració,
amb una secció dedicada a les mascotes del parc, una altra, a la ciutat de Barcelona i una tercera dedicada a productes referents al parc i a la seva història.

Mirador de la torre de Collserola
El mirador de la torre de Collserola està situat a 115 metres d’altura sobre el
seu emplaçament al Turó de la Vilana (560 metres sobre el nivell del mar).
En circumstàncies meteorològiques normals la vista arriba fins a 70 km
amb magnífiques panoràmiques sobre la totalitat de l’Àrea metropolitana,
el Parc de Collserola, Montserrat i fins a la serra del Cadí-Moixeró.
L’explotació del servei de visites públiques ja sigui de particulars o bé de
grups, està gestionada a través de PATSA.
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4.5. Grups d’interès
PATSA ha realitzat la identificació dels grups d’interès: coneix quins són i
ha identificat les principals expectatives i necessitats, establint clars
processos i indicadors de seguiment en cada un dels segments. Aquesta
identificació, així com les seves necessitats i expectatives, són revisades
anualment a la reunió de revisió estratègica. Amb tot això, es defineixen
les accions prioritàries de l’any següent. Així mateix, aquesta informació
genera plans de millora.

CANAL D’INFORMACIÓ
Grup

Segment

Font

Responsable

Periodicitat

d’interès
Client

Necessitats
i expectatives

Domèstic

Enquestes de satisfacció del client

Màrqueting

Anual

Gestió de l’oferta

Turístic

Enquesta Omnibus

Comercial i

i periòdica

Varietat de l’oferta i serveis

Educatiu

Grups focals

Atenció al

Empresarial

Bústia de suggeriments del parc

Client

Accessibilitat

i de l’Ajuntament de Barcelona
Facebook
Twiter
Reclamacions
Enquestes als socis
Altres qüestionaris
Treballadors

Proveïdors

Estructura

Enquestes de clima laboral

Operacions

Suggeriments

Comandaments

Focus grup

Proveïdors

RRHH

Anual

Organització

i periòdica

Estil de direcció
Desenvolupament

Entrevistes individuals

Entorn de treball

Reunions de departament

Treball en un mateix

o de grup

Retribució

Enquestes

Direcció

Anual

Plecs de condicions de

Visió de l’empresa
Expectatives de futur

licitacions públiques
Societat

Societat

Convenis amb empreses

Direcció

Anual

rellevants

Acció social i educativa
Col·laboració ciutadana
Respecte per l’entorn
natural
Accessibilitat
Política de preus

Accionistes

Ajuntament

Reunions amb els consells d’administració

de Barcelona
B:SM

Direcció

2 anys

RSC

Reunions amb el president

Periòdic

Sostenibilitat econòmica

Comitè de direcció de B:SM

Periòdic

Alimentació amb
polítiques municipals

Referències GRI: G4-24, G4-25
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Clients
Diferenciem quatre segments de mercats definits a través de l’Índex de
Satisfacció del Client: el domèstic, el turístic, l’educatiu i l’empresarial.
PATSA disposa de diversos mètodes per obtenir informació dels seus
clients, els canals de què disposa són: les enquestes de satisfacció del
client, l’enquesta Omnibus, els grups focals, la bústia de suggeriments del
parc i de l’Ajuntament de Barcelona, Facebook, Twiter, les reclamacions,
les enquestes als socis i altres qüestionaris.
• Mercat domèstic: Inclou pares entre 25 i 54 anys amb fills menors de 14
anys; tant de l’Àrea metropolitana de Barcelona com de fora, pares i fills
exclosos en el segment anterior; avis, néts i oncles, joves entre 15 i 24
anys i majors de 55 anys jubilats de la ciutat de Barcelona.
• Mercat turístic: Segments anteriors de nacionalitat no catalana que
pernocten a Catalunya.
• Mercat educatiu: Escoles, Centres Excursionistes i Universitats.
• Mercat empresarial: Empreses i col·lectius per a celebracions,
esdeveniments, i lloguer d’espais.

Referències GRI: G4-24, G4-25
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Treballadors i treballadores
La missió de PATSA és “Fer que tothom que es relacioni amb el Tibidabo
se senti feliç”. Dins aquesta missió estan incloses totes les persones que
formen part de la plantilla de PATSA. Les persones són el valor més
important , allò que diferencia el servei del parc de la resta de serveis, i
per aconseguir-ho es duen a terme les següents accions de motivació:
• Comandaments intermitjos: És a través d’aquest col·lectiu que
s’intenta aconseguir la motivació del personal de parc (operacions). Els
comandaments han de transmetre confiança, ser competents, propers,
íntegres. Són el mirall dels altres, i participen activament de les
decisions que tenen a veure amb el seu personal, a través del comitè
d’operacions. Per això ells són els primers que han d’estar motivats.
Anualment la direcció realitza accions de formació i d’impacte
conjuntament amb l’equip de coordinadors. Aquestes accions es
contemplen al Pla Anual de Formació que elabora RRHH i és aprovat al
comitè de gestió. Així mateix, s’estableixen reunions anomenades Els
nostres ulls, en les quals l’objectiu és transmetre el pols del parc a la
direcció, i fomentar el coneixement mutu entre l’equip de direcció i el
de coordinadors.
• Participació a les millores: Tibidees: És un sistema que consisteix a
premiar la millor Tibidea presentada pels treballadors/es. Aquesta idea
ha d’estar alineada amb els eixos estratègics de PATSA aprovats per la
direcció, que cada any els revisarà i validarà. Els treballadors/es que
vulguin aportar una millora, poden fer arribar la seva proposta a través
de la línia de comandament, mitjançant un imprès específic i disponible
a totes les dependències de l’empresa. La línia de comandament tramet
aquelles propostes de millora que considera més viables o de major
entitat als membres del comitè de gestió, que valoren i gestionen la
millora proposada dins de cada departament, i determinen les que
poden dur-se a terme i les que poden optar a premi.
Un cop cada any, a la reunió d’inici de temporada amb l’equip directiu,
es lliura el premi a la millor Tibidea de l’any.
Com a objectiu de participació dels treballadors en la gestió, ens
marquem realitzar un % concret de les Tibidees rebudes. Aquest % es
determinarà i revisarà anualment al comitè de qualitat on es fixen els
objectius i indicadors. Enguany l’objectiu ha estat d’implantar un 25%
de les Tibidees rebudes, i finalment se n’ha assolit un 27%.

Referències GRI: G4-24, G4-25
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Les idees guanyadores d’aquest any han estat:

Amb
l’objectiu
d’evitar conflictes d’accés a
les atraccions per qüestions
d’alçada, posar a cada atracció
una marca a terra (poden ser uns
peus) per tal que tots els visitants
es posin al mateix lloc en ser
mesurats.
Personal de
màrqueting

Instal.lar
un parell de
quioscos de bateria
de mòbils a l’entrada
del recinte.
Personal
d’operacions
En
reconeixement als drets
de participació i d’escolta
activa dels infants repartir
cada dia o a la festa d’UNICEF
un full d’opinió perquè els més
petits puguin expressar com
veuen el parc.
Personal
d’operacions

• Sistema de Punts d’Ús per a la Motivació (PUM’s): És una eina que es va
crear per dotar els coordinadors d’un sistema de reconeixement dels
seus col·laboradors. Cada cop que una persona realitza una acció
destacable, envers clients o companys, el coordinador té la potestat
d’atorgar-li un PUM. Un PUM és equivalent a 2¤, a bescanviar als
centres de restauració o a la botiga del Tibidabo. Qui acumula 24 PUM’s
pot bescanviar-los per una entrada a un espectacle a les instal·lacions
del grup. A la reunió d’inici de temporada es premia a la persona que
més PUM’s ha obtingut al llarg de l’any, amb el reconeixement públic
per part de l’equip directiu i de la resta de companys.
• Programa ETS UN SOL: Cada dia que el parc obre es reparteixen 20
cartolines Ets un Sol a les taquilles, i es demana als clients que les lliurin
als treballadors del parc que els hagin atès millor. L’endemà, en el
moment de passar llista, els empleats que hagin rebut Sols ho
comuniquen al cap d’àrea d’operacions, que hi posa un senyal i en fa el
recompte. A la reunió d’inici de temporada es premia a la persona que
més Sols ha obtingut al llarg de l’any, amb el reconeixement públic per
part de l’equip directiu i de la resta de companys.

Referències GRI: G4-24, G4-25
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Proveïdors i societat
Qualsevol empresa objecte de ser un soci potencial ha d’estar alineada
amb els objectius, la visió, la missió, els valors i la política de qualitat i
medi ambient de PATSA. Així mateix, la seva posició al mercat en el qual
opera ha de ser de lideratge i complementària a l’estratègia de PATSA.
PATSA estableix aliances estratègiques amb proveïdors que aportin la
màxima qualitat de servei a través de la seva notorietat de marca i canals
de distribució, amb altres parcs d’atraccions i amb organitzacions socials
que permetin la contribució a la millora de la societat, una de les
directrius estratègiques.
• Proveïdors: Aires de Jardin, Antras, Asisa, Ast, Aura, Banc Sabadell,
Barcelona Activa, Campofrio, Central Borne, CIPO, Club Excelencia,
Cobega, Cobra, Col·legi d’enginyers, Comsa service, Damm, Enrique
Tomas, E. Farré, FREMAP, Frigo, Frit Ravich, Fundació Alícia, Geseme,
Geyser, Happy Puppy, Inet, Invenio Education For Life SL, Istem, La
Caixa, Lluís Ribas, Marionetarium, Mercer, Meta4, Metropolis,
Miguelañez, Nonius, Nwave Pictures, Obres i Serveis R.C, PAC, Pegaso,
Previous, Prodis, Pwc, R De Arce Composites, Sentísros, Shortcut,
Sighore, Sirsa, Tcc, Tecnoradio, Telepizza, Torre De Collserola, Unics
Produccions, Valora Prevención.
• Organismes, entitats i associacions: UNICEF, Design for All, Patronat de
Collserola, Fundació Real Dreams, Associació de Cardiopaties infantils,
Associació de famílies nombroses de Catalunya, Promotors
d’esdeveniments esportius, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona, Fundació Alícia, Fundació tallers, Consorci de Collserola.

Accionistes
L’únic accionista de PATSA és Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Aquest any 2015, gràcies a l’escolta activa i a la participació dels grups
d’interès, s’han identificat diversos aspectes que han passat a formar part
de les accions prioritàries de l’any. A continuació es mostren els diversos
punts.
Clients
Projecte Jocs d’aigua, ombres, consignes.

Treballadors
Tibidees (participar en la implantació), reunions d’equip.

Proveïdors
Projecte Mascotes.

Societat
Activitats didàctiques mediambientals.

Accionistes
Programa Incorporacions majors de 40 anys.

Referències GRI: G4-24, G4-25, G4-26
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4.6. Cadena de subministraments
Proveïdors
PATSA disposa d’un procediment que estableix el sistema de gestió de les
compres i de la contractació de serveis als proveïdors, amb la finalitat
d’assegurar que els productes comprats o els serveis contractats
compleixin els requisits especificats. Per assegurar el compliment
d’aquests requisits, s’avaluen els proveïdors, es defineixen els requisits de
compres, es realitza un seguiment de les comandes i es verifiquen els
productes comprats.
El parc adquireix béns i serveis de diversos tipus, entre els quals
destaquen els serveis de manteniment, neteja, seguretat, l’adquisició de
productes de restauració i la contractació d’espectacles. Aquests serveis
són els que permeten obrir el parc i realitzar una atenció al client que
compleixi les seves expectatives. Per aquest motiu, periòdicament es
realitza un seguiment a través de fulls de comprovació dels serveis que es
consideren fonamentals per assegurar un bon funcionament del parc.
Aquest any 2015 s’han licitat 22 contractes a causa de la finalització dels
contractes existents o per l’adquisició de serveis puntuals amb un import
elevat. Entre els diferents contractes que s’han realitzat destaquem:
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• Subministrament d’aliments, matèries primeres i productes d’un sol ús.
• Serveis d’espectacles.
• Serveis de neteja i recollida selectiva.
• Servei de lloguer, instal·lació i manteniment de les pel·lícules per al
cinema 4D.
• Serveis de transport.
• Servei de manteniment.
• Serveis de vigilància.
• Contracte relatiu al disseny, fabricació, transport, subministrament,
instal·lació, posada en marxa i certificació en cada un dels processos per
a la instal·lació d’una nova atracció.
• Subministrament i gestió del Vestuari.
Aquest any PATSA ha treballat amb 401 proveïdors distribuïts en onze
països diferents dels quals, el 99,25% pertany a la Unió Europea i el 0,75%
és de fora. A la taula 4 es detalla el número de proveïdors de cada país.
Com es pot observar, la majoria són espanyols.
Cal destacar que el valor monetari dels pagaments efectuats a proveïdors
aquest any 2015 ascendeix a 9.921.521,81 euros.
PROCEDÈNCIA

NÚM. D’EMPRESES

Alemanya

5

Canadà

2

Dinamarca

1

Estats Units

1

Espanya

381

França

3

Gran Bretanya

1

Holanda

1

Irlanda
Itàlia

1
4

Luxemburg
Taula 4. Ubicació dels proveïdors segons la seva procedència.

Activitat
Tal i com s’explica a l’apartat 4.4 de la present memòria, PATSA disposa
d’unes instal·lacions enfocades a satisfer les necessitats dels seus clients.
Aquestes instal·lacions engloben les atraccions, la restauració i els
espectacles, el transport, la botiga i la torre Collserola.

Clients
Tal i com s’exposa a l’apartat 4.5 de la present memòria, PATSA disposa
d’un mercat domèstic i turístic, un mercat educatiu i un mercat
empresarial.

1
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4.7. Compromisos adscrits voluntàriament
i reconeixements
A més de complir amb els requisits obligatoris PATSA també ha adquirit
compromisos de manera voluntària. Al gener, a través del comitè de
qualitat i medi ambient, va renovar la seva política de qualitat i per primer
cop s’hi va incloure la part de medi ambient creant un únic document. A
l’octubre es va certificar per primera vegada la ISO 14001:2004 i es va
renovar la ISO 9001:2008.
Al gener del 2015 PATSA va obtenir el Segell +400 a l’excel·lència
empresarial segons el model EFQM. A l’informe de l’auditoria realitzada
al parc s’hi destaquen, entre d’altres aspectes:
• Clara orientació al client com l’element nuclear en tots els
plantejaments. El Parc d’Atraccions del Tibidabo està molt arrelat als
ciutadans de Barcelona i els seus voltants.
• Les persones són l’element clau del potencial de l’organització i de la
satisfacció del client, amb especial atenció a les relacions interpersonals.
PATSA és un membre actiu dins del grup de treball d’educació de la
International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) i
l’Associació Espanyola de Parcs d’Atraccions i Temàtics (AEPA) de la qual
actualment ostenta la vicepresidència. També és membre del Club
d’Excel·lència en la gestió, i cal destacar la vinculació amb Barcelona més
sostenible, Barcelona Turisme, Consell de Coordinació Pedagògic de
Barcelona, Design for all, Catalunya turisme, Consorci de Collserola,
Fundació Alícia, Lego, Universitat Politècnica de Catalunya i el Col·legi
d’enginyers. Finalment, cal remarcar la seva col·laboració amb UNICEF.
Ha rebut reconeixements de Làbora, Feina amb cor, CETA Escola
Universitària de Turisme i Barcelona Activa per la seva tasca en la selecció
de personal de col·lectius joves universitaris, persones amb risc d’exclusió
social i majors de 40 anys.
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5.
Què hem fet al 2015
L’exercici de l’any 2015 es pot considerar satisfactori, s’ha aconseguit
batre rècords històrics de visitants. De les diverses accions i projectes
realitzats en el transcurs del 2015 cal destacar:
• Obertura del parc tots els dies del mes d’agost.
• Increment del número de suggeriments rebuts.
• Augment de la quantitat d’atraccions del parc: Tibicity, espai Lego,
Interactibi.
• Increment de l’oferta de restauració del parc: Cafeteria Somnis.
• Desenvolupament del projecte d’alimentació saludable a través de la
Fundació Alícia.
• Incorporació de les mascotes a la vida diària del parc.
• Inici d’una nova activitat didàctica d’educació mediambiental.
• Obtenció de la certificació de la ISO 14001:2004.

5.1. Comunicació
Assoliments
La comunicació, tant la interna com l’externa, és un dels pilars de PATSA,
s’ha treballat en el marc de l’escolta activa de totes les persones que
interactuen al parc i s’han aconseguit la majoria d’objectius definits per
al 2015.
La fidelització del client amb la política d’escolta activa, ens ha permès
recollir, amb tot detall, les seves aportacions, i incorporar-les a la gestió.
Aquest any s’han recollit un total de 3.582 suggeriments; un 22% més que
l’any anterior, i s’han implantat un 85% de les millores proposades. Cal
destacar que els suggeriments més aportats pels clients són en un 23% la
millora de l’oferta en atraccions i en un 23% les millores en el recinte del
parc.
També s’han portat a terme campanyes de publicitat, de continuïtat amb
les dels anys anteriors, destinades a difondre els valors i les qualitats d’un
parc emblemàtic, familiar, compromès, educatiu, barceloní i català, amb
l’eslògan Al Tibidabo tots som nens; viure i compartir moments
inoblidables amb els nostres fills. S’ha incorporat el concepte d’il·lusió,
amb diferents eslògans vinculats a les novetats del parc com ara l’eslògan
Via lliure a les il·lusions amb l’objectiu de donar a conèixer la nova
atracció Tibicity; l’eslògan Il·lusions bestials, que volia donar presència a
les mascotes del Parc dins la campanya i l’eslògan Construïm il·lusions,
que comunicava el nou espai lúdic i educatiu Playful Learning by LEGO
Education.
Pel que fa al segment turístic, s’ha posat en marxa un pla d’accions amb
l’objectiu de créixer en aquest mercat i de potenciar el Camí del Cel. S’han
realitzat més de 15 nous contractes amb agències de viatge, accions de
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comercialització amb Turisme de Barcelona i la creació del nou catàleg de
serveis del Parc per a les agències. Aquest fet ha ajudat a incrementar en
més del 4% les visites turístiques al Camí del Cel del Tibidabo.
S’ha complert el pla de comunicació interna, cosa que ha facilitat encara
més un increment de la motivació i del compromís dels treballadors.
Aquest any hem incidit en la comunicació transversal entre
departaments, hem realitzat una acció formativa entre l’equip directiu,
els comandaments intermitjos i el personal d’estructura. També hem
consolidat els comunicats interns mensuals. Així mateix, a causa de la
incorporació de personal eventual per tal de cobrir tot el mes d’agost i el
doble torn de treball, hem reformulat i enriquit el Wellcome, gràcies a la
participació activa del departament de recursos humans i a una acció
formativa sobre l’atenció al client.

Reptes
Es manté l’objectiu d’escoltar directament els nens, motor de la visita al
parc per tal que gaudeixin d’un dia al Tibidabo com d’una experiència
inoblidable. A partir d’aquesta premissa, es buscarà la forma idònia de fer
participar el nen en l’escolta activa i d’incorporar les seves millores a la
gestió del parc. També es preveu iniciar un projecte per millorar la
cohesió i la comunicació internes.

5.2. Oferta
5.2.1. Atraccions i espectacles
Assoliments
L’any 2015, seguint amb el que s’ha fet en aquests darrers anys, s’ha
incrementat i diversificat l’oferta del parc inaugurant noves atraccions i
incorporant les mascotes a la vida diària del parc.
S’ha inaugurat el Tibicity una atracció que va més enllà de ser un espai de
diversió i combina l’aprenentatge de les normes bàsiques de mobilitat,
amb l’audiovisual que es mostra a l’inici del recorregut. Tot seguit els nens
poden fer un recorregut amb els cotxes elèctrics que representen els
diferents serveis de la ciutat. Aquest projecte ha comptat amb la
col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per tal de garantir el
vessant educatiu de l’atracció.
També s’ha obert un espai multidisciplinari amb la metodologia
educativa i lúdica de LEGO Education. Aquest nou espai combina
activitats lliures amb les conegudes peces de LEGO amb activitats i tallers
dirigits amb la metodologia LEGO Education. L’espai Playful Learning ha
tingut una gran acollida per part dels clients del parc, perquè es tracta
d’una activitat on poden participar nens de totes les edats, de forma
individual, en grup o en família.
A finals d’any es va posar en marxa la nova atracció Interactibi, un
simulador que ofereix una experiència única als seus usuaris a través de la
interacció amb un joc virtual mitjançant tecnologia 4D.
S’han renovat les certificacions anuals de totes les atraccions per part tant
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del Col·legi d’Enginyers de
Catalunya com de la TÜV
SÜD abans de l’inci de
temporada. Addicionalment, durant
l’exercici 2015, el Col·legi d’Enginyers
de Catalunya ha finalitzat la revisió de
les gammes (tasques a realitzar en el procediment
de revisió i de manteniment de les atraccions), que estaven
definides fins a la data, de totes les atraccions. Aquesta revisió ha suposat
l’increment de les gammes a realitzar de manera diària, setmanalment i
mensualment. Així doncs, han augmentat les hores de treballs de
manteniment.
Aquesta temporada ha estat la primera per a les Mascotes del Tibidabo.
Aquests personatges van néixer a partir d’un concurs popular. Aquest
concurs, on van poder participar des d’estudiants i nens fins a
professionals del dibuix i del disseny, es va realitzar de la mà d’UNICEF.
Les mascotes havien de representar els valors del parc i els valors
d’UNICEF. El parc ha presentat les seves mascotes aquesta temporada. EL
Ti, la Bi, la Da i el Bo, quatre animalons de Collserola que han vingut a
viure al parc. Aquest primer any les mascotes no només han tingut
presència al Parc, amb l’objectiu de donar-les a conèixer al públic, sinó
que també han estat protagonistes d’un espectacle de cloenda.
El Parc no només incrementa l’oferta en atraccions i espais. Pel que fa a
espectacles, s’ha seguit amb el gran espectacle musical de cloenda
Gerónimo Stilton, que donava continuïtat a la Gran Cavalcada Gerónimo
Stilton al Regne de la Fantasia i que es realitza de forma exclusiva al parc.
S’ha mantingut la renovació dels espectacles de cloenda, adequats a cada
època de l’any i donant una major varietat a l’oferta. Cal destacar
especialment l’espectacle làser de l’estiu que s’ha convertit en un reclam
per si mateix.
La sala en 4D al cinema Dididado aquest any ha projectat: Happy Feet,
Looney Tunes i Rio. Com a pel·lícula de caire nadalenc es va projectar
Polar Express, amb gran acollida per part dels clients.
S’ha continuat amb el Teatre de Titelles Permanent de la Companyia
Herta Frankel al mes d’octubre es va celebrar la V Mostra de Titelles del
Tibidabo, que ha permès que durant els caps de setmana d’octubre es
pogués gaudir de diverses companyies que utilitzen diferents tècniques
titellaires.

Reptes
Per tal de seguir incrementant l’oferta i oferir un producte de qualitat,
PATSA ha previst per a l’any 2016 diverses accions prioritàries com ara
una gran reforma de l’emblemàtica atracció Magatzem de les Bruixes i els
Bruixots, la dinamització de l’entorn de l’edifici Cel i la millora de la zona
de picnic.
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5.2.2. Restauració
Assoliments
Per millorar el servei de restauració del parc, s’han realitzat nombroses
accions amb l’objectiu d’incrementar la satisfacció dels clients,
diversificar l’oferta i augmentar el consum intern.
S’ha continuat amb la col·laboració amb la reconeguda Fundació Alícia a
favor de l’alimentació saludable. S’hi ha treballat conjuntament en la
configuració de la nova oferta del centre de restauració l’Aeroport, que
sota el lema “Menja sa, menja divertit” està contribuint a l’educació en els
hàbits d’alimentació saludable per a tota la família des del parc.
S’ha renovat l’oferta del centre La Masia, ubicat a la Plaça del Tibidabo i
s’ha incorporat una nova cafeteria a la Plaça Somnis, la qual cosa ha
permès diversificar l’oferta del parc i incrementar l’oferta de restauració.
S’ha consolidat el projecte del centre La Taverna del Castell, que va ser
reconvertit en un centre de la reconeguda marca de pizzes, Telepizza, a
partir del mes de juliol del 2014. S’ha consolidat com un dels centres de
restauració d’èxit durant el 2015.
També s’ha treballat en la línia d’optimització de recursos i millora del
procés de venda per tal d’oferir una millor atenció al client.

Reptes
Dels reptes plantejats de cara a la nova temporada encarats a millorar
l’oferta i el servei de restauració destaca la renovació, tant en disseny com
en contingut, dels punts de venda que hi ha actualment al parc, utilitzant
conceptes de restauració moderns que permetin la millora tant en la
diversificació com en la qualitat de l’oferta.
Per altra banda, es farà un treball de millora tant en imatge com en
concepte de l’oferta existent al parc, principalment als grans centres de
restauració, per seguir en la línia d’oferir menjar de qualitat, saludable i
atractiu per als nostres visitants.
A més, s’estan redefinint tots els processos que afecten a la restauració
per tal de millorar en atenció al client i augmentar així el grau de
satisfacció amb un servei més ràpid i de millor qualitat.
Un aspecte molt important és la instal·lació d’un nou programa de gestió
de la restauració que permetrà, no només un millor coneixement dels
indicadors interns d’aquesta secció, sinó també conèixer les preferències
dels nostres clients i dels nostres socis per poder seguir ajustant la nostra
oferta gastronòmica a les seves demandes i desenvolupar promocions
creuades des de les taquilles per incentivar el consum al parc.

5.3. Educació
Reptes
Per tal de continuar incrementant el nombre d’alumnes que es beneficien
de les activitats didàctiques i diversificar-ne l’oferta, PATSA s’ha marcat
com a acció prioritària la creació de nou material didàctic:
• Noves activitats didàctiques amb la metodologia LEGO Education.
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• Noves activitats educatives en mobilitat a la Tibicity, de la mà de la
Guàrdia Urbana de Barcelona.
• Noves activitats didàctiques amb titelles al Marionetarium.
• Realització de jornades formatives i seminaris de la UB a l’espai LEGO
Playful Learning.

Assoliments
Un any més, l’activitat didàctica de ciència i tecnologia orientada a la
utilització del parc com a element formatiu a través de la mecànica de les
seves atraccions ha continuat creixent en nombre d’alumnes i ha
aconseguit superar la xifra de l’any anterior amb un total de 4.591
alumnes. També cal destacar que s’ha iniciat una nova activitat didàctica
en matèria de medi ambient dirigida als nens i nenes de cicle mitjà
d’educació primària.

5.4. Acció social i cultura
Assoliments
Dins l’apartat d’acció social, durant aquesta temporada s’han celebrat els
següents esdeveniments: Estiu sense barreres, dedicat a totes les persones,
i en especial a aquelles que tenen dificultats de mobilitat; la 20a edició de
l’Associació d’Afectats per Cardiopaties Infantils de Catalunya (AACIC);
l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC); la festa
solidària Un cop de mà, que aquest any ha comptat com a ambaixador
amb en Xavi Hernández, jugador del FC Barcelona; la jornada solidària
Un dia de nassos; la Cançó de pau –amb l’especial col·laboració,
d’UNICEF; s’ha consolidat la festa El dia dels avis. Com a novetat
important s’ha fet una gran festa solidària a favor dels afectats pel
terratrèmol del Nepal, Tibidabo pel Nepal, que ha comptat amb la
participació de més de 20 entitats al parc. Aquestes jornades han permès
incrementar més d’un 10% les jornades solidàries al parc, i per tant el
nombre d’assistents que han tingut.
Com a esdeveniments esportius, aquest any hem tingut la Cursa de
l’amistat, la Cursa Midnigth i s’ha col·laborat amb la Barcelona Magic Line
organitzada per l’obra social de Sant Joan de Déu.
En l’apartat cultural, cal destacar les festes següents: Jornada Castellera,
BCN Ciutat Concert, i la celebració de la primera edició del Tibidabo Live
Festival, un festival que ha acostat la música als client del parc. Així
mateix s’han realitzat altres activitats com la primera edició del Mes de
l’alimentació, amb la realització d’un espectacle especial per a la
conscienciació respecte l’adequada alimentació i uns tallers per a socis
Tibiclub impartits per la Fundació Alícia. Per quart any consecutiu el mes
de juliol es va celebrar el Mes de la Màgia al Tibidabo, durant el qual, amb
la participació de quatre companyies diferents: Mag Isaac, el reconegut
Mag Hausson, Mag Edgard i el Mag Xavi, el públic va poder gaudir cada
cap de setmana de diferents actuacions de màgia programades amb la
col·laboració de La Seca - Espai Brossa.
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Reptes
Els reptes del parc en solidaritat estan centrats a donar a conèixer, encara
més, el vessant solidari del parc. Seguir col·laborant amb les Fundacions i
ONGs amb les quals ja es fa i obrir les portes a noves festes. Així mateix,
seguirem treballant l’aliança amb Unicef, per tal que el Tibidabo sigui el
parc de tots els infants.
Paral·lelament s’ha iniciat un projecte per fer coneixedors els nostres
clients i la gent propera al parc del compromís que té el parc amb el
vessant solidari.

5.5. Socis
Assoliments
Pel que fa al col·lectiu de socis Tibiclub, s’ha treballat a fi d’incrementar el
nombre de socis i millorar l’oferta que se’ls dirigeix. S’han realitzat
diferents accions adreçades als socis, convidant-los a participar en
esdeveniments exclusius, així com a gaudir de forma preferent de diverses
jornades especials del parc. Amb aquestes accions, s’ha arribat a un total
de 19.900 famílies sòcies durant aquest exercici, un 8,4% més que l’any
anterior.

Reptes
El repte del 2016 és fer créixer el col·lectiu de socis fins a 22.000 famílies,
tot garantint la satisfacció de la seva visita. L’augment dels dies d’obertura
del parc, juntament amb la creixent oferta en atraccions i espectacles ens
permet fer aquest salt quantitatiu.
Així mateix, se seguiran desenvolupant les accions previstes per tal de fer
sentir el soci especial, amb activitats dirigides cap a ells com poden ser els
Tallers d’alimentació amb la reconeguda Fundació Alícia.

5.6. Medi ambient
Assoliments
Aquest any 2015 PATSA ha estat certificat per primera vegada amb la
normativa UNE-EN ISO 14.001:2004 i ha renovat la certificació UNE-EN
ISO 9.001:2008. Paral·lelament s’ha iniciat un projecte per tal d’adaptar les
dues normes ISO, a les quals està subjecte l’empresa, a les versions
publicades aquest 2015.
S’han realitzat diverses accions durant l’any 2015 entre les quals cal
destacar els esforços realitzats per millorar i potenciar l’accés mitjançant
el transport públic al cim del Tibidabo. Mesures com l’increment de la
freqüència i el nombre d’autobusos del Tibibus, el servei de transport des
de l’aparcament de Sant Genís i el reembossament als clients del cost dels
bitllets del Tibibus en comprar l’entrada al parc, ha mantingut el canvi en
la tendència d’accés al cim amb transport públic. Durant l’exercici 2015
un 61,6% dels visitants que han accedit al cim del Tibidabo ho han fet
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amb transport públic. D’aquesta manera s’ha superat el repte previst del
60% de visitants.
Se segueix treballant amb l’objectiu de mantenir la conservació de
l’entorn natural del parc amb l’assessorament del Consorci del Patronat
de Collserola, tant en les accions de prevenció d’incendis com en totes
aquelles tasques que afecten al medi natural, com ara treballs de
jardineria, reg, manteniment del bosc i gestió de residus. Paral·lelament
també s’ha realitzat un estudi ambiental a dins de les nostres
instal·lacions.
Amb l’objectiu de millorar la segregació de residus s’ha continuat
treballant amb el projecte Tibinet iniciat l’any 2014 a través d’un
personatge que explicava com segregar els residus als nostres visitants i
d’un espectacle que es va representar des de finals de febrer fins a mitjans
de maig. Paral·lelament, PATSA ha treballat a nivell intern la segregació de
residus mitjançant una formació per als treballadors i la realització
d’auditories internes de residus als centres de restauració. També es va
realitzar una acció a les oficines per disminuir el volum d’ampolles de
plàstic repartint entre els treballadors ampolles de vidre reutilitzables.
Per caminar cap a l’eficiència energètica del parc, s’ha realitzat un estudi
d’eficiència energètica per tal de valorar la possibilitat d’incorporar-hi
energies renovables.

Reptes
En matèria de medi ambient i gràcies a la identificació dels aspectes
ambientals significatius, s’han detectat i plantejat diversos reptes per
poder caminar cap a un parc més verd i sostenible.
De cara al 2016 es pretén continuar millorant la recollida selectiva, i
implementar millores en la gestió dels recursos perquè aquests siguin
més eficients i sostenibles.
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6.
Indicadors
PATSA gestiona la qualitat i el medi ambient a través de la norma ISO
9001:2008 i 14001:2004 respectivament; així doncs, la gestió del parc es
canalitza a través d’un sistema de gestió integrat enfocat als processos.
També cal destacar que el sistema de gestió de PATSA es realitza segons el
model EFQM.
Per tal de portar un control exhaustiu PATSA disposa de diverses eines:
• Quadre de comandament: Document on queden definits els diversos
objectius i indicadors a nivell de tota l’empresa i amb el qual es realitza
un seguiment mensual, trimestral o anual segons tipus d’indicador. El
quadre de comandament inclou aspectes socials, econòmics i de medi
ambient de l’empresa.
• Comitè de qualitat i medi ambient: Explicat a l’apartat 4.3.1 de la
present memòria.
• Auditories internes i externes: Anualment es realitza una auditoria
interna i una d’externa en les quals s’inclouen aspectes socials,
econòmics i ambientals de l’organització.
Cal destacar que l’empresa fa un seguiment de les accions prioritàries,
derivades del pla estratègic, a través del comitè de gestió.
Així doncs, l’enfocament de gestió queda definit de manera específica a
dins de l’organització de la següent manera:
• Social: A través de l’àrea de recursos humans es gestionen tots els temes
relacionats amb els treballadors, i es realitza un seguiment a través
d’indicadors propis de l’àrea. A través de l’àrea de màrqueting i atenció
al client es realitza un seguiment acurat de les incidències amb els
clients mitjançant indicadors. En ambdós casos es fa un seguiment per
part de tot l’equip directiu de PATSA, a través dels comitès de gestió i la
resta de reunions establertes.
• Econòmic: La unitat d’administració i finances és l’encarregada de
recollir les dades i fer un seguiment dels temes econòmics relacionats
amb l’empresa. Anualment es realitza una auditoria externa financera
(realitzada el 23 de març del 2016)
• Ambiental: Al pla estratègic de l’empresa queda definit l’eix estratègic
de la sostenibilitat i de l’autosuficiència, i d’ell es deriven unes accions
prioritàries. Aquest és el primer any que queda definit a dins de
l’organigrama de PATSA qui té la responsabilitat a nivell ambiental. Així
doncs, és l’àrea de recursos humans la responsable de liderar i de fer un
seguiment mensual dels aspectes ambientals de l’empresa.
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6.1. Persones
Des de la direcció de PATSA, es vetlla per aconseguir que l’organització
disposi d’un capital humà amb gent preparada que estigui alineada amb
els objectius, la missió, la visió i els valors de l’empresa per tal d’oferir un
servei de qualitat als nostres clients.
Aquest 2015 ha estat un any de repte, s’ha incrementat la plantilla com a
conseqüència de l’augment d’hores d’obertura del parc. La majoria de les
dades que es presenten a continuació no són comparables per aquest
motiu. Així mateix, s’ha establert un doble torn els dies de jornades més
àmplies, per tal de fomentar la conciliació entre la vida personal i la vida
laboral dels treballadors, disminuint el número d’hores de presència al
parc en temporada alta.
Per elaborar les dades que es presenten a continuació s’ha tingut en
compte el promig de treballadors ja que pel tipus d’activitat que es
desenvolupa al parc, tal i com s’observa al gràfic 1, el número de
treballadors és molt estacional. No obstant això, per elaborar alguns
indicadors s’ha tingut en compte el total de persones que han treballat a
PATSA a l’any 2015, com s’especifica al mateix indicador.

6.1.1. El nostre equip
Plantilla
PATSA té contractats tots els treballadors que operen a les instal·lacions
com a operadors d’atraccions, restauració, oficines d’informació i altres
feines de gestió del parc. No obstant això, el manteniment, la seguretat i la
neteja són serveis que actualment es troben subcontractats.

NÚMERO DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DISTRIBUÏTS AL LLARG DE L’ANY

600 —
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500 —

Treballadors

450 —
400 —
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250 —

2013
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50 —

Gràfic 1. Evolució anual de la plantilla de PATSA.
Referències GRI: G4-23
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Tal i com s’observa al gràfic 2, a l’any 2015 el 56,76% de la plantilla ha
estat formada per dones i el 43,24% restant per homes. Això suma una
mitjana de 297 treballadors. Tots ells són treballadors empadronats a
Catalunya.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES DE LA PLANTILLA

350 —
300 —
250 —
168
200 —
114
113

150 —
89

Dones

100 —
Homes
50 —

128

108

86

96

2013

2014

0—
2012

2015

Gràfic 2. Evolució del número de persones en plantilla.

Entenem com a personal fix tots aquells treballadors que tenen un
contracte fix a temps complert, fix discontinu o fix a temps parcial. Tal i
com s’observa a la taula 5, les proporcions d’eventuals i de fixos respecte
l’any anterior s’han mantingut. Cal destacar que aquest 2015, del total de
personal amb contracte fix, el 33,98% dels homes i el 25,13% de les dones
han estat a temps complert i un 64,34% dels homes i un 71,14% de les
dones han tingut un contracte fix discontinu.

2014

2015

Homes

Dones

Homes

Dones

Fixos

56,01%

43,99%

56,79%

43,21%

Eventuals

38,14%

61,86%

35,05%

64,95%

Taula 5. Percentatges de treballadors dividits segons tipus de contracte. No es disposa de dades
anteriors disgregades per sexe.
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Grups d’edat
Si tenim en compte els grups d’edat segons el número de gent que ha
tingut algun contracte al Tibidabo l’any 2015, observem que la plantilla té
una estructura piramidal. A la base i com a conseqüència de la tipologia de
feina compaginable amb els estudis, trobem la major part de la plantilla
que ràpidament disminueix en els grups d’edat 30-50 i més de 50.

GRUPS D’EDAT

> 50

30-50

< 30

400

300

200

100

0

Homes

100

200

Dones

Gràfic 3. Personal que ha treballat a PATSA segregat per grups d’edat. No es disposa de dades anteriors disgregades per sexe.

Categories laborals
Si observem la distribució de la plantilla segons les categories laborals, es
nota un desequilibri entre homes i dones, tant en els directius com en els
grups 6 i 7. Per calcular aquest indicador s’ha tingut en compte el total de
persones que han treballat aquest any 2015.

2014

2015

Homes

Dones

Homes

Directius

5

7

7

Dones
3

Grup 5

6

10

10

10

Grup 6

7

9

6

27

Grup 7

166

270

248

379

Taula 6. Tot el personal que ha treballat a PATSA segregat per categories laborals. No es disposa de
dades anteriors disgregades per sexe.

Benestar i igualtat d’oportunitats
A PATSA vetllem per mantenir un entorn laboral on es respectin la dignitat
i la llibertat personal dels treballadors i treballadores de l’empresa, així
com per mantenir-los preservats de qualsevol atac físic, psíquic o moral.

300

400
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Al conveni col·lectiu s’hi reflecteixen les mesures dirigides a promoure la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones a l’àmbit laboral.
Les més destacades són l’ampliació d’una setmana en el permís per
maternitat (s’amplia de 16 a 17 setmanes), i el dret a reserva del lloc de
treball durant el primer any en els casos d’excedències voluntàries.

HOMES

2011

2012

2013

2014

2015

Nombre d’homes que tenen dret a acollir-se a la baixa per paternitat

1

1

0

1

1

Nombre d’homes que s’han acollit al permís de paternitat durant l’any

1

1

0

1

1

Nombre d’homes que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball rere el permís

1

1

0

1

1

Nombre d’homes que continuen a l’organització 12 mesos després

1

1

0

1

1

Taxa de retorn a la feina

100%

100%

100%

100%

100%

Taxa de retenció

100%

100%

100%

100%

100%

2015

Taula 7. Indicadors de les llicències paternals.

DONES

2011

2012

2013

2014

Nombre de dones que tenen dret a acollir-se a la baixa per maternitat

2

1

0

1

0

Nombre de dones que s’han acollit al permís de maternitat durant l’any

2

1

0

1

0

Nombre de dones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball rere el permís

1

1

0

0

0

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

1

1

0

0

0

Taxa de retorn a la feina

50%

100%

100%

0%

100%

Taxa de retenció

50%

100%

100%

0%

100%

Taula 8. Indicadors de les llicències maternals.

6.1.2. Conveni col·lectiu
A l’any 2015, el 96,63% dels treballadors i treballadores han estat subjectes
al conveni col·lectiu, i n’ha quedat exclòs el personal adscrit als grups
professionals del 0 al 4, ambdós inclosos.

2015
Promig de treballadors
Treballadors fora de conveni

2014

2013

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

95,81%

97,69%

93,75%

96,46%

94,19%

95,51%

4,19%

2,31%

6,25%

3,54%

5,81%

4,49%

Taula 9. Percentatge de personal de PATSA cobert pel conveni col·lectiu.

2012
Homes

Dones

95,37% 96,49%
4,63%

3,51%
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6.1.3. Contractació i rotació
Contractació
Aquest any 2015 s’han realitzat un total de 773 contractes. D’aquests 773,
un 38,16 % han estat d’homes i un 61,84% de dones. Les dades que es
mostren en aquest apartat sempre són segons el número de contractes
realitzats.

Eventuals
Fixos discontinus
Fixos
Interinatge

HOMES

DONES

225

422

48

38

4

2

18

16

Taula 10. Contractes 2015. No es disposa de dades anteriors disgregades per gènere.

La franja d’edats on és més elevada la contractació és la de 19 a 26 anys en
el sector femení i en el masculí de 20 a 26. Cal destacar la política que ha
adoptat l’empresa amb la contractació de persones de més de 40 anys.
Aquest any s’han realitzat 20 contractes a homes de més de 40 anys i 27 a
dones. Aquestes xifres representen un increment de contractació d’aquesta
franja d’edat respecte a l’any 2014 tal i com es mostra a la taula 12.

2014
EDAT

HOMES

2015
DONES

HOMES

DONES

18-22

34

87

89

253

23-27

83

145

149

164

28-32

31

33

28

24

33-39

10

7

9

10

40+

11

13

20

27

Taula 11. Distribució dels contractes segons les franges d’edat. No es disposa de dades anteriors
disgregades per gènere.

2014
% 40 i mes

2015

HOMES

DONES

HOMES

DONES

6,51%

4,56%

6,78%

5,65%

Taula 12. Percentatge de personal contractat de 40 anys o més respecte el total de contractes. No es
disposa de dades anteriors disgregades per gènere.
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DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES SEGONS EDAT
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28-32

33-39

+40

Dones

Gràfic 4. Distribució de contractes segons la franja d’edat.

Cal destacar que un 57,05% dels treballadors de PATSA a l’any 2015 són
residents de la comarca del Barcelonès, un 17,59% del Baix Llobregat i un
12,55% del Vallès Occidental. El 12,81% restant són treballadors residents
del Maresme, del Vallès Oriental, del Bages, del Baix Penedès, de l’Alt
Penedès, del Garraf, del Baix Empordà, d’Osona i de l’Anoia.

COMARCA

NÚM. TREBALLADORS

Maresme
Barcelonès

31
441

Vallès occidental

97

Vallès oriental

35

Bages
Baix Llobregat
Baix Penedès

5
136
1

Alt Penedès

4

Garraf

13

Anoia

7

Baix Empordà

2

Osona

1

Taula 13. Núm. de contractes del 2015 segons la comarca de procedència del treballador.
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Rotació
La rotació d’aquest any 2015 ha estat de 19,96% de promig. Per les
característiques dels llocs de treball, cal diferenciar entre els fixos i fixos
discontinus, i els eventuals amb un promig de l’índex de rotació de 7,5% i
35,29% respectivament. Si diferenciem la rotació entre homes i dones, els
resultats obtinguts són 18,10% i 22,07% respectivament.
L’índex de rotació també canvia si diferenciem els treballadors segons el
seu grup d’edat. S’observa que els grups on hi ha més rotació són els de
18-22 i 23-27 anys per les característiques pròpies d’un lloc de treball
compaginable amb els estudis. També cal destacar l’interval 40+ en què
l’índex de rotació és més elevat de l’esperat. Aquest fet és degut a la
participació al projecte de Barcelona Activa gràcies al qual s’han
contractat persones de 40 anys o més.

GRUPS D’EDAT

18-22

23-27

28-32

33-39

40+

Rotació

37,64%

23,35%

15,86%

7,63%

9,88%

Taula 14. Índex de rotació 2015 segregat per franges d’edat dels treballadors. Per calcular l’indicador
s’ha utilitzat el promig de treballadors per franja d’edat.

Els nostres treballadors provenen de 85 municipis diferents emmarcats en
12 comarques de Catalunya. El 99,6% dels treballadors vénen de la
província de Barcelona; per tant, es considera que l’índex de rotació
segons la procedència no aporta informació rellevant.

6.1.4. Promocions internes
Al 2015 s’han cobert 25 places mitjançant processos de promoció interna,
per tal de fomentar el desenvolupament professional del personal.
Concretament, els llocs de treball coberts han estat:

PROMOCIONS 2015

Presentats

Seleccionats

Homes

Dones

Homes

Dones

Fixos

9

13

6

10

Coordinador d’operacions

5

1

1

0

Formadors

4

4

4

4

Taula 15. Promocions 2015

ANY DE PROMOCIÓ

Presentats
Homes

Dones

Seleccionats
Homes

Dones

2013

35

20

13

11

2014

71

54

27

19

2015

18

18

11

14

Taula 16. Dades generals de les promocions realitzades els darrers tres anys.
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6.1.5. Seguretat al parc
Un dels eixos estratègics de PATSA és la seguretat amb l’objectiu de poder
garantir i prioritzar la tranquil·litat de tothom al mateix temps que som
rigorosos i complim estrictament el que marquen les instruccions de
treball.
Per donar resposta a l’eix estratègic, PATSA té contractat un servei de
prevenció aliè, a través de dues empreses: PRESAL, que dóna cobertura a
les especialitats de seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia
aplicada, i GESEME, que dóna cobertura a l’especialitat de vigilància de la
salut. Paral·lelament també té contractat un servei de manteniment que
diàriament revisa totes les atraccions del parc per tal d’assegurar-ne la
seguretat.

ESTAT ACTUAL
Atraccions

100% certificades

Llocs de treball

100% avaluats

Pla d’autoprotecció

En procés de revisió

Treballadors

100% formats en el seu lloc de treball

Taula 17. Estat actual en matèria de seguretat

Per tal de poder complir l’objectiu i de poder oferir aquesta seguretat als
nostres treballadors i visitants, anualment es revisen i certifiquen totes les
atraccions del parc abans de l’inici de la temporada. Aquest any 2015 es
van certificar amb data del 27 de febrer del 2015 a través d’una empresa
externa. A més, PATSA disposa d’una anàlisi de riscos laborals de tots els
llocs de treball i també dóna formació als treballadors en aquesta matèria.
Enguany s’ha realitzat la formació als fixos discontinus el 21 de febrer i
totes les noves incorporacions han rebut formació a través del curs de
benvinguda en iniciar el contracte.
Cal destacar que aquest any també s’ha iniciat la revisió i la formació
corresponent al pla d’emergències de l’empresa.
El sistema de prevenció de riscos laborals garanteix un entorn segur i
saludable, amb revisió periòdica i participació dels grups d’interès. Es
realitza un seguiment del pla de PRL i reunions trimestrals amb el comitè
de seguretat i salut. A través d’aquests comitès, els representants de
l’empresa i dels treballadors revisen els temes específics de prevenció i
estableixen millores, així com accions a realitzar tant preventives com
correctives.

Comitè de seguretat i salut
Les reunions del comitè de seguretat i salut (CSS) tenen lloc amb una
periodicitat trimestral. Representen la totalitat dels empleats i estan
formades de manera paritària per un total de sis representants, tres
representants de l’empresa (el cap d’àrea de recursos humans, el cap
d’unitat d’operacions i el cap d’unitat de manteniment i seguretat) i tres
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delegats de prevenció dels treballadors i treballadores. També hi són
presents el servei de prevenció aliè (PRESAL, en les especialitats de
seguretat, higiene i ergonomia i psicosociología aplicada a la prevenció, i
GESEME en l’especialitat de vigilància de la salut). Així, els treballadors i
treballadores participen i col·laboren en tots els plans de seguretat i salut
que es promouen a l’empresa. Al llarg del 2015 s’han realitzat quatre
reunions del comitè de seguretat i salut i un monogràfic sobre el
seguiment de les mesures correctives derivades de les avaluacions de
riscos laborals.

6.1.6. Salut i absentisme
Salut i absentisme dels treballadors
Anualment el servei de vigilància de la salut realitza una revisió mèdica a
tot el personal que voluntàriament ho sol·licita, així com de forma
obligatòria a aquells treballadors i treballadores que per norma
convencional o legal ho tenen estipulat.
Amb caràcter general, els reconeixements mèdics, degudament
protocol·litzats i comunicats als treballadors i treballadores, que es
practiquen a l’empresa tenen un caràcter preventiu i es dirigeixen a
determinar la capacitat psicofísica del treballador, per al treball en
general, atenent en tot cas especialment les tasques i riscos específics del
lloc de treball, així com els riscos laborals per al propi treballador o per a
tercers.
L’any 2015 s’han realitzat un total de 114 reconeixements mèdics, i segons
els resultats el servei mèdic ha destacat que en el 95,6% de les exploracions
realitzades de l’aparell locomotor no s’hi han detectat alteracions. Cal
ressaltar que a l’any actual la taxa de malalties professionals i de víctimes
mortals roman constant a zero. També és destacable la disminució de la
taxa d’absentisme en comparació a la de l’any 2014.
Al 2015 s’han produït 7 accidents en itinere, 4 accidents per males
pràctiques, 7 per caigudes, cops i ferides, 1 per cremada i 1 per un cos
estrany a l’ull. En total 20 accidents i dues recaigudes.

Índex d’accidents
Taxa de malalties professionals
Taxa de dies perduts
Taxa d’absentisme

2012

2013

2014

Homes

2,50

1,13

0,73

2015
3,07

Dones

2,53

1,46

3,08

2,67

Homes

0,00

0,00

0,00

0,00

Dones

0,00

0,00

0,00

0,00

Homes

0,551%

0,168%

0,044%

0,495%

Dones

0,368%

0,142%

0,538%

0,502%

Homes

2,24%

2,50%

5,03%

2,83%

Dones

3,81%

2,66%

4,04%

2,96%

Taula 18. Taxes anuals de salut i absentisme de la plantilla. Tots els indicadors només s’han segregat per gènere ja que el 99,6% de treballadors provenen
de la província de Barcelona.
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Per calcular els diversos indicadors s’ha utilitzat el número total de dies
perduts en el transcurs del període i el número total de dies treballats. Per
les característiques de les jornades de treball de PATSA, segons el mesos
s’obre el parc més o menys dies, les dades que es recullen a l’àrea de
recursos humans són en dies. Per tal de poder calcular el següent
indicador s’ha fet una extrapolació i s’ha considerat que 1 dia de treball
equival a 8h.
Els accidents laborals que s’han produït, tant amb baixa mèdica com
sense baixa, s’han comunicat al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya a través del sistema Conta segons estableix la
legislació vigent.

Salut i absentisme dels proveïdors
Tot i que s’han demanat les dades als proveïdors, alguns no han donat
resposta i d’altres han facilitat unes dades que no ens han permès
complimentar l’indicador.
Mitjançant el projecte Escoltar la veu del proveïdor que es desenvoluparà
al llarg del 2016, PATSA vol treballar la comunicació amb l’objectiu de
poder mantenir un canal obert que faci més senzill el flux d’informació.

6.1.7. Formació
Anualment PATSA dissenya un pla de formació amb les accions
formatives previstes a realitzar durant l’any. Per establir-lo, primer es
detecten les necessitats formatives a través de diferents vies, de manera
que no es tracta d’un procés tancat, sinó flexible i adaptable a la realitat
present de l’empresa. Així mateix, si sorgeixen noves necessitats
formatives al llarg de l’any s’inclouen dins el pla per tal de donar-los
cabuda.
Del 2015 destaquem la formació impartida al personal fix discontinu
d’atenció al client i tècniques de venda i de prevenció de riscos laborals,
així com la formació d’atenció al client per al personal eventual. També és
remarcable la formació d’acollida que reben a través d’un programa de
benvinguda impartit per RRHH i operacions. Aquest any s’ha fet un esforç
envers aquest col·lectiu, i se’ls ha impartit formació externa en atenció al
client, amb l’objectiu de donar-los les mateixes eines que al personal fix i
garantir, així, una destacada atenció al client.

HOMES

DONES

2014

2015

2014

2015

Directius

21,33

10,88

21,00

39,50

Grup 5

26,29

9,50

19,00

3,20

Grup 6

6,40

4,33

13,33

4,57

Grup 7

12,49

11,92

7,95

9,76

Taula 19. Taula comparativa segregada per sexes de les hores mitjanes de formació que ha rebut cada
grup professional. PATSA no disposa de dades més antigues segregades per sexes.
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6.1.8. ISC
PATSA anualment realitza un estudi per saber quin és l’índex de
satisfacció del client. Aquest estudi serveix de guia per plantejar nous
reptes i punts de millora de cara a la següent temporada.
La mostra de l’estudi és de 843 entrevistes realitzades al conjunt de
visitants que han vingut a les nostres instal·lacions.

ISC PARC

10 —
8—
6—
4—
2—
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I
2011

I
2012

I
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I
2014

I
2015

I
2014

I
2015

Gràfic 5. Índex de satisfacció del client al parc.

El valor obtingut aquest any 2015 és de 7,6 i s’atribueix a l’increment del
nombre de clients. Aquest creixement de l’activitat del parc, tot i que s’ha
incrementat de forma notable l’oferta, ha provocat temps d’espera
superiors als habituals, tant en els accessos (aparcaments i taquilles) com
en les mateixes atraccions i punts de restauració. Cal remarcar que aquest
increment de visitants s’ha dividit en els dies d’obertura, tenint en
compte que aquest any s’ha obert tots els dies del mes d’agost, i l’esforç
realitzat pel parc per renovar i incrementar l’oferta. Volem destacar també
que tot i l’increment del número de visitants s’ha aconseguit mantenir el
mateix valor de l’ISC de l’any anterior.

ISC RESTAURACIÓ
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Gràfic 6. Índex de satisfacció del client pel que fa a restauració.
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La disminució de la valoració en l’oferta i en la qualitat dels serveis de
restauració del parc ha vingut donada, com en el cas de l’ISC global, per
l’increment de visitants de la temporada. Aquest fet ha provocat que hagi
augmentat el temps d’espera als punts de restauració. Volem destacar
l’increment de l’oferta amb la incorporació de la nova Cafeteria Somnis, la
renovació de la l’oferta de La Masia i la tasca de conscienciació que s’ha
fet al parc amb la Fundació Alícia.

6.2. Medi ambient
PATSA adopta el principi de precaució per tal d’evitar possibles impactes
ambientals tant a nivell intern com extern. A nivell intern es disposa
d’una instrucció de treball que regula el control operacional dels recursos
naturals i que permet detectar petites desviacions i corregir-les amb
rapidesa. A nivell extern les empreses han de firmar una normativa
ambiental.
Paral·lelament també es té en compte el principi de precaució a nivell de
contractació a través de clàusules en els contractes i de l’entrega de la
política de qualitat i medi ambient.
Aquest any 2015 s’ha fet un pas endavant en matèria de medi ambient: a
finals d’octubre es va aconseguir certificar el parc amb la ISO 14001. Per
aconseguir aquest objectiu, en el transcurs de tot el 2015, s’ha treballat en
diversos eixos relacionats amb el medi ambient: energia, aigua, mobilitat,
biodiversitat i residus. És per aquest motiu, que en la present memòria es
reflecteixen aquests 5 eixos que de manera directa o indirecta s’han
treballat i dels quals s’ha fet seguiment en els comitès de qualitat i medi
ambient de l’empresa.
També cal destacar que anualment PATSA revisa els aspectes ambientals i
identifica aquells que són significatius. En el transcurs de l’any 2015
PATSA va treballar els aspectes ambientals significatius a través de
diverses accions per tal d’aconseguir els objectius establerts a inici d’any.

6.2.1. Recursos naturals
PATSA és una empresa que per les seves característiques consumeix
recursos naturals i disposa d’indicadors que permeten fer un seguiment
de la seva gestió. Aquests indicadors van ser revisats a principi d’any i se
n’ha realitzat un seguiment mitjançant el comitè de qualitat i medi
ambient. A l’any 2015 s’ha consumit un total de 8.000,81 GJ d’energia i
32.658,5 m3 d’aigua. Actualment tota l’energia que s’utilitza a PATSA prové
de fonts no renovables. També cal destacar que tota l’aigua que s’utilitza
prové de la xarxa d’abastament de la ciutat de Barcelona (aigües
municipals).
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Energia elèctrica
El parc consumeix energia elèctrica que s’obté de la xarxa i que s’utilitza
per desenvolupar l’activitat al parc d’atraccions.

2011

2012

2013

2014

2015

Energia elèctrica (kWh)

2.173.912

1.816.740

1.981.316

1.936.443

2.122.131

Energia elèctrica (GJ)

7.826,08

6.540,26

7.132,74

6.971,19

7.639,67

4,91

3,50

3,56

3,13

3,11

Energia elèctrica per visitant (kWh/visitant)

Taula 20. Consum d’energia. 1kWh = 0,0036GJ. Font de les dades: factures de la companyia elèctrica.

Tal i com s’observa a les gràfiques, malgrat que el consum ha incrementat
aquest any 2015, quan es relativitza segons el número de visitants
s’observa que el consum disminueix 0,02 kWh/visitant. (veure Gràfic 8)
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Gràfic 7. Consum d’energia elèctrica. Unitats kWh.
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Gràfic 8. Consum d’energia elèctrica per visitant. Unitats kWh/visitants.
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Gas
PATSA disposa d’un dipòsit per emmagatzemar el gas propà que s’utilitza
als centres de restauració Estació i Aeroport. Aquest any 2015 s’ha canviat
l’empresa que subministra el gas en aquests centres de restauració.
El març del 2014, PATSA va començar a gestionar el restaurant La Masia
que disposa d’un dipòsit de gas. Aquest any 2015 ha estat el primer any
natural que tenim dades i per tant, no és comparable amb l’any 2014.

UNITAT DE MESURA KG
Consum al parc
Consum La Masia
Consum Total

UNITAT DE MESURA GJ

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

3.208

2.408

3.433

3.102

1.710

148,9

111,7

159,3

143,9

2015
79,3

0

0

0

7.181

7.783

0,0

0,0

0,0

333,2

361,1

3.208

2.408

3.433 10.283

9.493

148,9

111,7

159,3

477,1

440.5

Taula 21. Consum de gas en kg i GJ. Factor de conversió 1kg = 0,0464GJ. Font de les dades: factures de la companyia de gas.

Tot i així, si no tinguéssim en compte a l’hora de fer els càlculs el
restaurant La Masia, podríem dir que aquest 2015 s’han consumit 1392 kg
menys que l’any anterior tal i com es mostra a la taula 21. A l’hora
d’extreure les dades de consum de gas, s’ha tingut en compte que el
dipòsit s’emplena en la seva totalitat anualment abans d’iniciar la
temporada. D’aquesta manera, les dades obtingudes a partir de les
factures podem afirmar que són comparables.

CONSUM DE GAS

10.000 —

Consum kg

8.000 —
6.000 —
4.000 —
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Gràfic 9. Consum de gas. Unitats kg.
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Aigua
El parc s’abasteix amb aigua de la xarxa d’abastament municipal. En el
transcurs de l’any 2015 ha consumit 9.419,5 m3 més que l’any 2014.
Tenint en compte les característiques i els principals usos de l’aigua que
hi ha al parc (sanitàries, restauració, atraccions i reg) podem diferenciar
consums fixos i consums variables. Entenem com a consums fixos aquells
que són constants en el temps i que no es veuen afectats per cap factor;
l’aigua destinada a les atraccions en seria un exemple. Els consums
variables són els atribuïts a usos sanitaris i a restauració, que depenen del
nombre de visitants, i el consum d’aigua de reg, que varia segons la
climatologia. Actualment PATSA no pot diferenciar l’origen de cada
consum.
L’extensió que ocupa la zona enjardinada i boscosa és de 23.236 m2 i
representa un 43% de la superfície total del parc. La zona verda del parc
disposa de reg manual mitjançant mànegues i de reg automàtic
mitjançant una instal·lació d’electrovàlvules i canonades que a través
d’aspersors o mànegues de degoteig aconsegueix regar la zona establerta
seguint les ordres de reg del programador horari de la instal·lació.

2011
3

Consum d’aigua (m )
Número de visitants (visitant)
Consum d’aigua per persona (m3/visitant)

2012

2013

2014

2015

29.942

24.140

20.700

23.239

32.659

442.693

519.106

556.700

618.741

682.939

0,068

0,047

0,037

0,038

0,048

Taula 22. Consum d’aigua. Font de les dades: factures de la companyia d’aigua.

CONSUM D’AIGUA
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Gràfic 10. Consum d’aigua. Unitats m3.
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CONSUM D’AIGUA PER PERSONA
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Gràfic 11. Consum d’aigua per persona. Unitats m3/visitant.

Aquest any 2015 s’ha incrementat el consum d’aigua al parc. Aquest
augment ve donat per l’increment de visitants, no obstant això, si
comparem les dades a través de l’indicador Consum d’aigua per persona
s’hi observa un increment. Aquest resultat es deu, en part, a l’augment
d’espais que s’han de netejar per la posada en marxa de noves atraccions i
centres de restauració. Es tractarà aquest aspecte ambiental en el
transcurs de l’any 2016 ja que a la valoració realitzada a final d’any va
sortir identificat com un aspecte ambiental significatiu.
Des de l’abril de l’any 2012, PATSA fa un seguiment del consum d’aigua de
manera mensual a través de la telelectura, que permet detectar les
possibles desviacions i corregir-les.

TELELECTURA CONSUM D’AIGUA
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Gràfic 12. Consum d’aigua a través de la telelectura. Unitats m3.
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6.2.2. Emissions de CO2 equivalents
PATSA emet gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera de manera directa i
indirecta. Les emissions directes vénen donades per la utilització de gas
propà i les indirectes pel consum elèctric.
Per calcular les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’ha tingut en
compte el CO2 equivalent derivat del consum d’energia elèctrica i gas
esmentat anteriorment.
Per calcular les emissions de CO2 equivalents s’ha utilitzat la Guia de
càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) emesa per
l’oficina del canvi climàtic de cada any on s’estableixen els factors de
conversió.

2011

2012

2013

2014

2015

580,43

545,02

491,37

517,03

640,88

9,43

7,08

10,09

30,23

27,91

589,87

552,10

501,46

547,26

668,79

Emissions directes
CO2 equivalent energia elèctrica
Emissions indirectes
CO2 equivalent gas propà
Total emissions directes i indirectes
Total CO2 equivalent
Taula 23. Tn de CO2 equivalent.

6.2.3. Accessibilitat
El Parc d’atraccions Tibidabo està situat al cim de la muntanya, motiu pel
qual l’accessibilitat al recinte sempre ha estat complicada conjuntament
amb els diversos impactes ambientals que genera, com ara les emissions
atmosfèriques i el soroll. Actualment no s’ha identificat cap aspecte
ambiental relacionat amb la mobilitat que sigui significatiu, no obstant
això forma part de l’estratègia de l’empresa a l’hora de fer un seguiment.
En la situació inicial (2006), el 60% dels visitants que accedien al cim del
Tibidabo ho feien en transport privat, mentre que el 40% hi accedia en
transport públic. Amb l’afany de donar solucions als nostres clients i de
ser més respectuosos amb l’entorn, l’any 2008 es va implementar la
política 60-40. Aquesta política el que pretén és que un mínim del 60%
dels nostres visitants accedeixin a les instal·lacions a través del transport
públic. Per això, el parc posa a disposició dels visitants i dels treballadors
el funicular, el Tibibus i preus més econòmics al pàrquing situat a la Vall
d’Hebron, per tal d’evitar que els visitants accedeixin al parc amb
transport particular.
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EVOLUCIÓ DISTRIBUCIÓ MODAL ACCÉS AL CIM
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Gràfic 13. Evolució de la distribució modal d’accés al cim. Font: Balanç de mobilitat al Tibidabo gener-desembre 2015.

6.2.4. Biodiversitat
El Parc d’Atraccions del Tibidabo està situat dins del districte de SarriàSant Gervasi, en el terme municipal de Barcelona (Barcelonès), just a la
zona limítrofa amb el municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental). Aquest s’emplaça a la part més elevada de la muntanya del
Tibidabo (Massís de Collserola [512 msnm segons l’Institut Cartogràfic de
Catalunya]) i es troba envoltat pel Parc Natural de la Serra de Collserola
(8.295,97ha).
El Parc Natural de la Serra de Collserola comprèn un total de nou
municipis i es troba sotmès a una forta pressió antròpica, principalment
en forma d’impermeabilització del sòl. Malgrat aquesta forta pressió, el
Parc Natural de Collserola té una importància de primer ordre com a
espai natural i és que el massís de Collserola, se situa a la confluència de
dues àrees biogeogràfiques identitàries de les regions mediterrànies: les
màquies i l’alzinar. Per altra banda, se situa en una zona de transició entre
dues grans regions bioclimàtiques (la temperada d’Europa i la subtropical
nord-africana). Ambdós factors doten l’espai d’hàbitats molt diversos i li
confereixen una diversitat biològica molt elevada, tant a nivell de flora
com a nivell de fauna (Boix et al., 2008).
El Parc d’atraccions Tibidabo, tot i que queda exclòs del Parc Natural de la
Serra de Collserola és conscient de l’impacte que la seva activitat genera i
de la importància de respectar i cuidar l’entorn. És per aquest motiu, que
aquest any 2015 s’ha realitzat un estudi de l’estat ambiental d’una zona
del parc per tal d’avaluar i prendre accions correctives en cas necessari.
A l’any 2008 després d’una intervenció es va restaurar una zona de 0,9 ha
de la mà del biòleg Josep Lascurain, l’enginyera forestal Diana Pascual,
l’enginyera ambiental Sara Imola i l’ambientòleg Josep M. Serra. En el
transcurs d’aquests anys des del parc s’ha anat realitzant el manteniment
de la zona i ara, passats 7 anys, s’ha volgut valorar l’acció realitzada a
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través d’una empresa externa i amb la col·laboració de l’Institut de
Ciències i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
La metodologia utilitzada per a l’elaboració de l’informe ha estat:
• Fase 1. Revisió amb detall de l’informe ambiental inicial.
• Fase 2. Realització del treball de camp mitjançant la comparació entre
zones de control i zones on l’hàbitat hagi estat pertorbat. El mètode
emprat per realitzar el mostreig ha estat el transsecte.
• Fase 3. Tractament de les dades.
Les conclusions obtingudes a partir de l’informe redactat per l’ICTA han
estat favorables ja que s’ha conclòs que els resultats obtinguts en el treball
de camp constaten que la restauració de la zona no ha tingut cap mena
d’incidència en l’estat de l’alzinar.

6.2.5. Residus
Al parc es generen residus no especials com ara paper i cartró, envasos
lleugers, rebuig, vidre, matèria orgànica, etc., i residus especials. Tots
aquests residus es generen, en operacions de manteniment, restauració,
oficines i per part dels mateixos visitants. Per tant, el volum de residus no
especials generats va lligat directament amb el nombre de visitants. A
l’any 2015 cada visitant va generar 0,49 kg de residus sòlids urbans, un
24,62% menys que a l’any anterior.
Per tal de poder gestionar tots els residus, PATSA disposa de dues zones
d’emmagatzematge que permeten segregar in situ. Els residus, un cop
separats, es retiren mitjançant un gestor autoritzat, d’aquesta manera
PATSA s’assegura que els seus residus es gestionen correctament.

TIPUS DE RESIDUS

2011

2012

2013

2014

2015

Residus no especials

253,65

240,98

359,66

348,32

379,54

249,61

232,18

296,36

289,69

335,36

0,24

0,78

1,06

3,15

2,48

RSU
Residus especials
Taula 24. Generació de residus. Unitats Tn.
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RESIDUS SÒLIDS URBANS
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Gràfic 14. Generació de residus sòlids urbans. Unitats kg.

Cal destacar que els anys 2012 i 2013 sí que es va fer la recollida de tòners i
els anys 2011 i 2012, 2013 de bombetes i fluorescents, però les dades de
què disposa l’empresa no són comparables perquè les seves unitats no
són homogènies.
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Residus no especials
RESIDUS PRODUÏTS A LA INSTAL·LACIÓ CODI CER

VAL.

TRAC.

Mescla de residus municipals

200301

-

T21, T12, T62, T36

2011

2012

2013

2014

2015

226,66

210,14

260,23

225,51

259,96

Paper i cartró

200101

V11, V61, V85

-

18,6

16,81

12,69

11,47

13,51

Vidre

200102

Envasos lleugers

200139

V14

-

2,07

-

0,79

6,8

3,55

V12, V61

-

0,8

3,75

21,92

43,17

55,55

Matèria orgànica

200108

V83, V85

T12

1,48

1,48

0,73

2,74

2,79

Poda

200201

V81, V83, V85

-

4,04

-

21,46

17,86

22,49

Fusta

200138

V15, V61

T12

-

8,8

6

30,43

13,56

Metalls i ferralla

200140

V41

-

-

-

32

0,34

1,42

Tòners

80318

V54

T12

-

-

-

0,05

0,05

Runa

170904

V71

T15, T33, T36

-

-

3,84

6,74

6,01

Pneumàtics

160103

V52, V61

T36, T21, T12

-

-

-

-

0,65

2015

Taula 25. Generació de residus no especials. Unitat de mesura Tn.

Residus especials
RESIDUS PRODUÏTS A LA INSTAL·LACIÓ CODI CER

VAL.

TRAC.

UNITATS

2011

2012

2013

2014

Olis vegetals

200125

V33, V61, V85

T21

Tn

-

-

0.91

1,38

1,75

Olis minerals

130205

V22

-

Tn

-

-

-

1,18

0,19

Bombetes, fluorescents

200121

V41

-

Tn

-

-

-

0.07

0,06

Envasos que contenen restes perilloses

150110

V51

T21, T36, T13

Tn

0,24

0,78

0,15

0,02

0,38

Piles

160603

V44

-

Tn

-

-

-

-

0,03

Aerosols

160504

V24

T32, T21, T22

Tn

-

-

-

-

0,02

Adhesius sellants i greixos

80409

V21, V91

T24, T22, T21

Tn

-

-

-

-

0,06

Taula 26. Generació de residus especials. Unitat de mesura Tn.

A finals d’aquest any, s’ha signat un conveni amb Roba amiga per tal de
gestionar la roba vella dels treballadors d’una manera responsable i
respectuosa amb l’entorn. La recollida de roba no entrarà en
funcionament fins a principis de l’any 2016.

6.3. Balanç econòmic
En l’exercici 2015 la societat ha treballat per consolidar la xifra de
visitants, així com també per presentar resultats positius per tercer
exercici consecutiu. S’ha assolit una xifra rècord de 682.939 visitants i uns
resultats positius de 1.416 milers d’euros.
Aquests resultats positius són conseqüència, principalment, de:

Ingressos:
El total de visitants que ha accedit al parc representa un 10,4 % més que
l’any anterior. Aquesta xifra de visitants ha anat acompanyada d’un per cap
(ingressos per visitant) total del parc de 17,81 euros, un 1,2% més alt que
l’any anterior. Addicionalment, la mitjana de socis (Tibiclub) ha presentat
un increment del 8,4% respecte l’exercici anterior. D’aquesta manera, la
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societat ha assolit un nivell d’ingressos obtinguts directament de visitants
(accés al recinte, restauració interna i transport) de 12,2 milions d’euros, un
11,7% millor que l’exercici anterior. La xifra total d’ingressos de la societat,
xifrada en, aproximadament, 15,0 milions d’euros representa un 7,6% més
que a l’exercici anterior. Com a novetat, aquest any la societat ha obert el
parc els dilluns i els dimarts del mes d’agost, de manera que ha obert un
total de 155 dies, 12 dies més que al 2014.

Despeses:
El nivell total de despeses de la societat s’ha mantingut estable en relació a
l’operativa del parc. Les principals variacions vénen produïdes pel fet d’haver
obert la totalitat del mes d’agost, principalment en el cost de personal i en el
cost de matèries primeres i per un augment en les despeses de manteniment.
PATSA no disposa d’estats financers consolidats ja que depèn de B:SM i és
aquest qui disposa aquesta documentació.

2015

2014

2013

2012

2011

15.051.182,03

14.085.162,42

12.456.803,85

14.387.614,02

13.372.239,28
13.046.166,16

VALOR ECONÒMIC DIRECTE CREAT
Ingressos
VALOR ECONÒMIC DISTRIBUÏT

12.533.295,42

11.115.637,96

10.036.859,04

12.730.476,09

Costos operatius

6.831.720,03

6.468.051,85

5.873.280,41

7.401.007,41

7.775.602,42

Despeses de personal

5.567.875,37

4.540.169,83

3.734.938,85

4.758.318,23

4.735.340,90
473.005,86

Pagaments a proveïdors de capital

0,00

0,00

76.075,53

473.452,01

Pagaments a governs

39.108,13

38.192,22

307.977,25

68.874,49

50.216,98

Inversions en la comunitat

94.591,89

69.224,06

44.587,00

28.823,95

12.000,00

VALOR ECONÒMIC RETINGUT

2.517.886,61

2.969.524,46

2.419.944,81

1.657.137,93

326.073,12

VENDES NETES

15.014.911,76

13.954.200,48

12.411.921,70

14.381.296,15

13.364.811,57

7.124.415,60

CAPITALITZACIÓ TOTAL
Patrimoni Net

38.361.306,29

37.841.973,89

37.289.391,05

7.037.399,20

Passiu No Corrent

67.666,89

193.970,99

197.361,48

130.855,40

128.206,70

Passiu Corrent

3.178.512,21

2.800.877,57

2.391.118,25

16.434.885,78

16.163.200,12

Total passiu

41.607.485,39

40.836.822,45

39.877.870,78

23.603.140,38

23.415.822,42

Actiu No Corrent

32.668.033,03

37.460.532,32

33.817.443,03

10.771.691,23

5.902.634,77

ACTIUS TOTALS
Actiu Corrent

8.939.452,36

3.376.290,13

6.060.427,75

12.831.449,15

17.513.187,65

Total actiu

41.607.485,39

40.836.822,45

39.877.870,78

23.603.140,38

23.415.822,42

Taula 27. Resum econòmic de PATSA. Import en euros
Referències GRI: G4-17
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7.
Índex de contingut GRI G4
Continguts bàsics generals
CONTINGUTS BÀSICS GENERALS

PÀGINA

VERIFICACIÓ
EXTERNA

Estratègia i anàlisi
G4-1

Declaració de l’alt càrrec de l’organització

9

4

Perfil de l’organització
11

4

24-25

4

Localització de la seu central de l’organització

72

4

G4-6

Número de països on opera l’organització

19

4

G4-7

Naturalesa del règim de propietat i la seva forma jurídica

11

4

G4-8

Mercats servits

26

4

G4-9

Dimensions de l’organització

12

4

G4-10

Número total de treballadors

12

4

G4-11

Percentatge de treballadors coberts pel conveni col·lectiu

47

4

G4-12

Cadena de subministraments de l’organització

31-32

4

G4-13

Canvis significatius durant el període objecte de la memòria

11-12

4

G4-14

Implementació del principi de precaució

55

4

G4-15

Suport a iniciatives externes

G4-16

Associacions i organitzacions a què pertany l’organització

G4-3

Nom de l’organització

G4-4

Principals marques, productes i serveis

G4-5

33, 38, 48-49

4

33

4

Aspectes materials i cobertura
G4-17

Entitats que figuren a la memòria

G4-18

Definició del contingut de la memòria i de la cobertura de cada aspecte

65

4

15-17

4

G4-19

Aspectes materials

15-17

4

G4-20

Cobertura de cada aspecte material dins de l’organització

15-17

4

G4-21

Límit de cada aspecte material fora de l’organització

15-17

4

G4-22

Reexpressions de la informació de memòries anteriors i les seves causes

11

4

G4-23

Canvi significatiu en l’abast i la cobertura de cada aspecte respecte la memòria anterior

11-12 ,44

4
4

Participació dels grups d’interès
G4-24

Grups d’interès vinculats a les organitzacions

26-30

G4-25

Base per a la identificació dels grups d’interès

26-30

4

G4-26

Participació dels grups d’interès

15-16, 30

4

G4-27

Qüestions i problemes claus que han sorgit fruit de la participació dels grups d’interès

15-17

4

Perfil de la memòria
G4-28

Període objecte de la memòria

11

4

G4-29

Data de l’última memòria

11

4

G4-30

Cicle de presentació de la memòria

11

4

G4-31

Punt de contacte per resoldre els dubtes del contingut de la memòria

72

4

G4-32

Opció de conformitat amb la guia que ha elegit l’organització i amb l’índex GRI

G4-33

Política i pràctiques respecte a la verificació externa de la memòria

12, 69

4

69

4

21-24

4

19-20

4

Govern
G4-34

Estructura de govern de l’organització

Ètica i integritat
G4-56

Valors, principis i codis de conducta de l’organització
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Continguts bàsics específics
ASPECTES MATERIALS

PÀGINA

OMISSIONS

VERIFICACIÓ
EXTERNA

Economia
G4-DMA

Enfocament de gestió

G4-EC1

Valor econòmic directe generat i distribuït

4

43
64-65

-

4

Medi ambient
4

G4-DMA

Enfocament de gestió

G4-EN3

Consum directe d’energia a l’organització

56-57

-

4

G4-EN8

Captació total d’aigua per fonts

58-59

-

4

G4-EN13

Hàbitats protegits o restaurats

61-62

-

G4-EN16

Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle

60

G4-EN17

Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle

60

-

4

G4-EN23

Pes total de residus gestionats, segons el tipus
62-64

-

4

G4-EN30

Impactes ambientals significatius del transport

i el mètode de tractament

43

4
4

4

de productes i altres béns i materials utilitzats per
a les activitats de l’organització, així com
del transport del personal

60-61

Acompliment social
G4-DMA

Enfocament de gestió

4

43

Responsabilitat sobre els productes
G4-PR1

Percentatge de categories de productes i serveis
4

significatius l’impacte dels quals en matèria de salut
i seguretat s’ha avaluat per promoure millores
G4-PR5

51-52

-

54-55

-

Resultats de les enquestes per mesurar
la satisfacció del client

4

Acompliment social
G4-LA1

Número i taxa de contractacions i mitjana de
de rotació dels treballadors, desglossat per

Només es disposa d’informació
48-50

grups d’edat, sexe i regió

dels anys que es reflecteixen a
la taula i que, per tant, són els que
consten a la present memòria
Contrac.

Rotació

Edat

2014 - 2015

2015

Gènere

2014 - 2015

2015

Regió

2015

4

S’exclou perquè el 99,6%
dels treballadors provenen
de la província de Barcelona

G4-LA3

Índex de reincorporació a la feina i de retenció
4

després de la baixa per maternitat o paternitat,
desglossada per sexes
G4-LA5

Percentatge de treballadors presents als comitès
formals de seguretat i salut

G4-LA6

46-47

perduts, absentisme i nombre de víctimes mortals
relacionades amb la feina per regió i per sexe
G4-LA9

4

51-52

Tipus i taxa de lesions, malalties professionals, dies
No es disposa
52-53

Promig d’hores de formació anual per treballador
desglossat per categoria de treballador i per gènere

4

de dades de proveïdors
Només es disposa de dades

53

dels anys 2014 i 2015

4
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8.
Procés de verificació de la
memòria de sostenibilitat
2015
Des del comitè de gestió de PATSA, s’ha demanat la verificació de la
present memòria a través d’una empresa externa segons mètode GRI
versió G4 amb l’objectiu de certificar-ne el nivell essencial. El comitè de
gestió va ser l’encarregat d’aprovar la proposta de compra dels serveis
prestats de l’empresa externa per a la realització de l’auditoria de
certificació.

Plaça del Tibidabo 3-4 (08035) Barcelona
93 211 79 42
recursoshumans@tibidabo.cat

