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Em complau presentar-vos la tercera edició de la Me-
mòria de Sostenibilitat del Parc d’atraccions Tibidabo, 
S.A.U, consolidant així el compromís adquirit en el Pla 

Estratègic 2015-2020 de la Societat. Un Pla Estratègic que 
ens ha permès definir quatre eixos que configuren la identi-
tat del Parc d’atraccions del Tibidabo: Solidaritat, Sostenibi-
litat i Autosuficiència, Educació i Experiències.  
Un dels objectius principals de la gestió del Parc d’atrac-
cions 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 com ho cons-
tata el Segell EFQM +400 i el Sistema de Gestió Integrat. 
A la memòria hi trobareu una descripció detallada de l’organització de l’empresa i 
com es desenvolupa  a través de les diferents activitats donant resposta a aquells 
aspectes que a través de l’anàlisi de materialitat s’han posat de manifest. Destaquem 
d’aquest any 2016 els canvis realitzats a nivell organitzatiu, la incorporació de l’escol-
ta activa cap als proveïdors i la renovació de l’atracció “Embruixabruixes”. Així mateix, 
altres accions que hem dut a terme amb èxit han estat la incorporació de les energies 
renovables en alguns punts del parc. També l’obertura del parc una hora abans des 
de la tardor ha suposat un repte que ha tingut una bona acollida per part dels nostres 
visitants. 
Com a principals reptes per a l’any 2017 destaca la consolidació del nombre de vi-
sitants aconseguit el 2016, tot garantint i mantenint l’índex de satisfacció del client i 
impulsant i fent partícip a tothom del vessant solidari del Tibidabo. 
Mirant cap al futur, destaquem una nova fita que ens hem proposat com a companyia 
i que hem iniciat aquest any, com és la implementació d’un Sistema de Gestió Integrat 
que incorpora la qualitat, el medi ambient i la RSC en els processos de PATSA, tenint 
present les expectatives de les parts interessades i els actors que ens acompanyen 
permanentment en el desenvolupament de les nostres competències: Ajuntament, 
treballadors, ciutadans i proveïdors.
L’objectiu d’aquesta publicació és donar a conèixer l’evolució de l’empresa en els àm-
bits social, ambiental i econòmic, i fer-ne difusió entre els diferents grups d’interès.
El personal que forma part de l’empresa són els principals ambaixadors de l’orga-
nització. Així, es busquen 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 em-
blemàtic 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. 

Sr. Daniel Mòdol Deltell
President PATSA
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El Parc d’atraccions Tibidabo, S.A. Unipersonal (d’ara en-
davant PATSA), es va constituir el 9 de maig del 1989. 
Des de l’any 2002, el 100% de PATSA pertany a Barcelo-

na de Serveis Municipals, S.A. (d’ara endavant B:SM), propietat 
de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest és el tercer any que PATSA presenta la Memòria 
de sostenibilitat i el segon any que s’utilitza el mètode G4. 
Per treballar en la present Memòria ens hem basat en l’edi-
ció del 2015 i en els documents Memòria conceptual EFQM, 
Comptes Anuals i Informe de Gestió de l’exercici anual acabat 
el 31 de desembre de 2016.
La memòria pretén ser un document divulgatiu per als grups 
d’interès on s’inclou la totalitat de les activitats gestionades 
per PATSA, un resum de les dades econòmiques, socials i am-
bientals, i les actuacions i activitats destacades de l’any 2016. 
La Memòria de sostenibilitat té per finalitat avaluar l’acompli-
ment dels objectius de l’empresa i els aspectes materials en 
els àmbits econòmic, social i ambiental, i comunicar-los anu-
alment 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 2016 i 
tractar-los en el transcurs d’aquesta memòria. Paral·lela-
ment, s’han fet reunions amb els membres del Comitè de 
Gestió de PATSA i 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 2016. Cal destacar que, a nivell extern, hi ha hagut un 
canvi en la presidència de PATSA i, a nivell intern, com a 
conseqüència de la firma del conveni col·lectiu 2016-2019, 
s’han iniciat canvis a nivell organitzatiu. També s’ha seguit 
innovant i posant a disposició dels nostres visitants noves 
atraccions i centres de restauració.
Cal destacar d’aquest any 2016 que el Parc va ser la subseu 
de l’Euro Attractions Show 2016 celebrat a Barcelona i que 
va organitzar la conferència “Playful learning” sobre l’aprenen-
tatge als parcs d’atraccions, dins de les sessions formatives 
organitzades per la International Association of Amusement 
Parks and Attractions (IAAPA). També cal destacar la consoli-
dació de l’obertura del Parc tots els dies del mes d’agost i, des 
del mes de novembre, l’obertura del Parc a les 11 hores. 
Les dades comparatives que s’analitzen al llarg d’aquest do-
cument reflecteixen els períodes compresos entre l’any 2012 i 
l’any 2016. La decisió de comparar les dades a 5 anys ve dona-
da per la unificació de criteris amb les memòries realitza-
des per a les avaluacions del segell d’excel·lència EFQM. 
No obstant això, en alguns casos concrets només es disposa 
d’un històric de dades de tres o quatre anys.
El mètode utilitzat per a la redacció d’aquesta memòria és la 
versió G4 de la Guia per a l’elaboració de memòries de sos-
tenibilitat de la Global Reporting Initiative (GRI), amb l’objectiu 
d’assolir-ne l’opció essencial.

2.1. ReSUM de dAdeS 

 2012 2013 2014 2015 2016
Plantilla mitjana 222 175 209 296 292

Vendes netes 14.381.296 12.411.922 13.954.200 15.014.912 15.762.543,97

Capitalització total  23.603.140 39.877.871 40.836.822 41.607.485 43.315.855,34

Actius totals 23.603.140 39.877.871 40.836.822 41.607.485 43.315.855,34

Dies d’obertura 140 141 143 155 155

Nombre de visitants 519.106 556.700 618.741 682.939 725.293

Nombre de visitants/dia 3.708 3.948 4.327 4.406 4.679

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

Referències GRI: G4-22, G4-23
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També cal destacar d’aquest any 2016 les següents dades, 
que reflecteixen els projectes desenvolupats a partir dels ei-
xos estratègics definits en el Pla Estratègic 2015-2020.

Solidaritat
•  Creixement de les jornades solidàries al Parc en un 29%, i, 

per tant, del nombre d’assistents a aquestes.
•  Conveni amb la Fundació UNICEF a favor dels nens i nenes 

d’arreu del món.
•  Transició del sistema d’escolta activa intern anomenat Tibi-

dees al sistema d’escolta activa intern de tot el grup B:SM, 
anomenat B:SM Crea, amb una participació de 97 propostes 
i una implementació de 20.

Sostenibilitat i Autosuficiència
•  Continuïtat en el projecte de segregació de residus Tibinet: 

increment d’un 6,36% en la quantitat en quilos d’envasos re-
collits selectivament respecte a l’any anterior.

•  Consolidació del model d’accés al cim 60-40 (60% accés 
en transport públic – 40% accés en transport privat): l’any 
2016 el 60,79% dels visitants va accedir a les instal·lacions 

en transport públic.

Educació
• 5.717 alumnes han participat en les activitats didàctiques 
que ofereix el Parc.
•  Estudiants de batxillerat i d’enginyeria física apliquen experi-

ments científics a les atraccions del parc. La iniciativa, ano-
menada Fisidabo, els permet comprovar les teories apreses 
a l’aula i fer la seva primera publicació científica.

•  4.137 nens i nenes han participat als talles de curta durada al 
CREATIBI a parc obert i 456 nens i nenes han participat en les 
experiències educatives per a escoles al CREATIBI.

Experiències
•  Participació del client: 2.824 suggeriments rebuts dels 

clients, dels quals més del 84% s’han convertit en millores 
implementades al Parc.

•  Obtenció de la puntuació màxima històrica del Parc en l’índex 
de satisfacció del client, amb una puntuació global de 8,0.

•  Ampliació de l’oferta del Parc amb la reforma de l’Embrui-
xabruixes i l’espai Lego, i la instal·lació de tres food truck.
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La Memòria de sostenibilitat 2016 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 la Unitat de Recursos Humans Qua-
litat i Medi ambient 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 aspec-
tes fonamentals: 
•  Recollida d’informació de tots els grups d’interès en aspec-

tes econòmics, ambientals i socials significatius de l’organit-
zació que influeixen de forma substancial en el seu desenvo-
lupament 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 segons la guia Principis i continguts bàsics.

 Econòmic  Social
 Medi ambient  Altres

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 externs, entenent com a grups interns els 
accionistes i els treballadors i treballadores, i com a grups ex-
terns els clients, la societat i els proveïdors. Les dades utilitza-
des són les de l’any passat millorades gràcies a les enquestes 
realitzades als proveïdors i al personal fix de l’empresa.
Aquesta classificació ha permès realitzar una matriu segons 
la rellevància, diferenciant 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 
obtenir una anàlisi completa de la materialitat.
Una vegada realitzada la matriu i identificats els aspectes mate-
rials, ombrejats en el quadre de materialitat de color gris, s’han 
buscat indicadors de la guia G4 del GRI que han permès definir 
el contingut de la present memòria. També s’han afegit altres as-
pectes rellevants per als grups d’interès que no estaven inclosos 
dins dels aspectes GRI i que PATSA té clarament identificats.

VALIdACIó
Per assegurar que la materialitat reflecteix d’una manera rao-
nable, equilibrada i coherent els aspectes rellevants de l’em-
presa, des del Comitè de Gestió s’han analitzat amb detall i 
s’han validat els processos d’identificació i de priorització.

•  Retribució dels treballadors
•  Racionalització del treball
•  Eines de treball
•  Informació general del Parc 

•  Presència en el mercat
•  Conseqüències econòmiques indirectes
•   Materials
•  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
•  Avaluació dels proveïdors en matèria de drets 

humans
•  Pràctiques de competència deslleial

•  Pràctiques d’adquisició
•   Productes i serveis
•   Compliment regulatori
•  General, avaluació ambiental dels proveïdors
•   Mecanismes de reclamació sobre pràctiques laborals
•  Mecanismes de reclamació en matèria de drets humans
•  Compliment regulatori
•  Avaluació de la repercussió social dels proveïdors
•  Mecanismes de reclamació per impacte social
•  Comunicacions de mercadotècnia
•  Millores en el servei del Parc
•  Promocions per als visitants

BAIX

A
LT

M
IT

J
À

B
A

IX

EXTERNS

•  Energia
•  Aigua
•  Biodiversitat
•  Efluents i residus
•  Ocupació
•  Seguretat i salut ocupacional
•   Capacitació i educació
•  Salut i seguretat dels clients
•  Etiquetatge dels productes i 

serveis

•  Emissions
•  Temps d’espera a les atraccions
•  Alçada d’accés a les atraccions

•  Mecanismes de reclamació en 
matèria ambiental

•  Avaluació de les pràctiques 
laborals dels proveïdors

•  Inversió
•  No discriminació
•  Comunitats locals
•  Privacitat dels clients
•  Compliment regulatori

MITJÀ

•  Acompliment econòmic
•  Transport
•  Relació qualitat/preu
•  Satisfacció del client
•  Escolta activa
•  Novetats i millores de 

les atraccions i de la 
restauració

•  Comunicació interna

•  Higiene alimentària 
(restauració)

•  Nombre de visitants

•  Mesures de seguretat
•  Lluita contra la corrupció

ALT

IN
T

E
R

N

Referències GRI: G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-26, G4-27
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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 úni-
cament perquè la seva visita en família ha estat i és tradicional, 
sinó perquè totes les persones, de qualsevol edat i condició, 
hi troben activitats adequades a les seves circumstàncies so-
cials i culturals.
L’any 2002 el Parc va passar a ser propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona, que en 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 constant evolució i ha 
aconseguit importants fites com la certificació de qualitat 
ISO 9001, la certificació de medi ambient ISO 14001, el segell 
+400 EFQM a l’excel·lència empresarial, la posada en marxa 
d’un sistema d’escolta activa per incorporar el client a la ges-
tió, la creació d’un abonament familiar com és el Tibiclub, la 
creació d’activitats didàctiques per a escoles i instituts, la ins-
tal·lació de noves atraccions úniques com la Muntanya Rus-
sa i la remodelació d’altres d’emblemàtiques com els Miralls 
Màgics i l’Embruixabruixes. Així mateix, s’han impulsat políti-
ques 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 ONG i 
diferents entitats amb la celebració de nombrosos esdeveni-
ments solidaris i de sensibilització. La col·laboració en actes 
culturals 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. 
A finals de l’any 2016 s’ha replantejat la missió del Parc. Per 
fer-ho s’ha demanat a tots els treballadors i treballadores que 
expliquin, en una frase, com fan possible la missió del Parc. El 
resultat va ser un vídeo, Com faig possible la missió del Tibida-
bo, que es va compartir amb tots els treballadors a la reunió de 
final de temporada i que constata que Fer que tothom que es 
relacioni amb Tibidabo se senti feliç és la nostra missió.

https://www.youtube.com/watch?v=yNdpAsWoY98&featu-
re=youtu.be

Els valors de l’empresa són: seguretat, passió per les perso-
nes, compromís, solidaritat i il·lusió.

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 va-
lorem.

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 co-

muns.
•  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 op-
timista.

•  Tenim la llibertat i el compromís actiu de millorar amb opini-
ons, 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 2015-2020, alineat amb el pla director, parteix 
de la revisió de la missió, la visió i els valors esmentats al punt 
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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’organit-
zació, 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 Barce-
lona: un Parc d’atraccions renovat i modern, que respecta el 
passat, valora el present i avança cap al futur.
El Pla Estratègic 2015-2020 de la companyia es desenvolupa 
seguint quatre directrius estratègiques:
•  EXPERIÈNCIES: El Parc es converteix en generador d’ex-

periències, treballant en la millora contínua dels seus serveis 
als clients, integrant tots els agents implicats en la gestió i 
assegurant la qualitat i excel·lència en tots els procediments.

•  SOLIDARITAT: El Parc d’atraccions Tibidabo és un Parc 
compromès socialment, s’esforça a desenvolupar projectes 
i iniciatives socials, i a fomentar i dur a terme actes culturals.

•  EDUCACIÓ: El Tibidabo, Parc educador, esdevindrà partícip 
en l’educació: activitats didàctiques on desenvolupar i ampli-
ar coneixements a diferents nivells i obert a tothom.

•  SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA: Implantar mesures 
adreçades a aconseguir un Parc mediambientalment soste-
nible per contribuir, d’aquesta manera, a la resiliència i la sos-
tenibilitat globals de l’ecosistema on estem integrats (Parc 
de Collserola).

4.3. oRgAnItzAcIó I geStIó
PATSA és una empresa participada al 100% per B:SM, i aques-
ta està participada al 100% per l’Ajuntament de Barcelona. 
PATSA disposa de diversos canals de comunicació amb B:SM 
i l’Ajuntament, i una estructura pròpia de gestió. El president és 
el màxim càrrec de govern de PATSA, i les funcions executives 
les assumeix la direcció de PATSA.

4.3.1. ORGAnItzACIó IntERnA dE PAtSA
La gestió del Parc és responsabilitat de la Direcció General, 
amb la supervisió del consell d’administració, que aprova els 
pressupostos i les grans inversions. L’estructura de PATSA 
inclou cinc departaments (Unitat de Recursos Humans Quali-
tat i Medi ambient, Unitat d’Administració i Finances, Unitat de 
Manteniment i Seguretat, Unitat d’Operacions, i Unitat de Màr-
queting, Comercial i Atenció al client), organitzats en cinc res-
ponsables d’unitat que gestionen les activitats de l’empresa.
Se segueix una línia empresarial de lideratge compartit; l’acti-
tud dels líders és coherent amb la missió, la visió i els valors del 
Parc, i és un model de referència.
Aquest any 2016 s’han produït canvis a nivell organitzatiu: s’ha 
incrementat el personal d’estructura i s’han afegit dos nous 
caps d’àrea dotant l’organització de més personal per afron-
tar l’increment de visitants del Parc i l’ampliació del seu horari 
d’obertura. 

DIRECCIÓ EXECUTIVA   
(Rosa Ortiz)

Cap d’Unitat RRHH,  
Qualitat i Medi Ambient 

(Vicky Alvarez)

Cap d’Unitat de 
Màrqueting, Comercial i 

Atenció al Client  
(Noemí Bellmonte)

Cap d’Unitat Adm.  
i Finances  

(Sergi Vidal)

Cap d’Unitat Manteniment  
i Seguretat 

(Joan M.Esquius)

Cap d’Unitat  
Operacions 

(Bruno Querol)

Cap d’Àrea Administració 
personal 

(Jaume Caballeria)

Cap d’Àrea de Màrqueting, 
Comercial i Atenció al Client 

(Maria Florensa)

Cap d’Àrea Administració i 
Finances 

(Jaime Pastor)

Cap d’Àrea Manteniment  
i Seguretat 

(Oscar Marcos)

Cap d’Àrea de Serveis   
 (David González)

Coordinadors

Operacions

Coordinadors

Manteniment

AdministrativaAdministratiusAdministratiusAdministratius Supervisors

Personal Operatiu

Administratius
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Estructura de gestió i activitats directives de PATSA
A partir del pla estratègic de PATSA es despleguen els projec-
tes a desenvolupar i es comuniquen a la major part dels grups 
d’interès.
Aquests projectes es despleguen en objectius departamen-
tals i se’n realitza un seguiment periòdic al Comitè de Gestió. 
PATSA disposa de Comitè de Qualitat i Medi ambient, Comitè 
de Coordinació d’Operacions, Comitè d’Inspecció i Comitè de 
Màrqueting, Comercial i Atenció al client, mentre que la resta 
d’unitats (RH, Administració i Finances i Manteniment i Segu-
retat) fan reunions periòdiques.
Paral·lelament i per fomentar una bona comunicació entre els 
comandaments i la plantilla, es realitzen les comunicacions 
periòdiques establertes al pla de comunicació anual.
El Comitè de Gestió està format per la subdirecció general 
de B:SM, la direcció de PATSA i els responsables de les unitats 
de la companyia. L’objectiu del Comitè de Gestió és sotmetre 
a aprovació les adjudicacions, i fer el seguiment dels objectius 
i de les accions prioritàries de l’any en curs, ja siguin de cai-
re 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 di-
recció executiva, els responsables de les unitats de la compa-
nyia i els responsables de qualitat de B:SM i de PATSA. L’ob-
jectiu del Comitè és fer el seguiment i el control del sistema 
de qualitat segons les certificacions ISO 9001 i ISO 14001. En 
aquestes reunions també es realitza el seguiment de temes 
de Responsabilitat Social Corporativa. Les reunions són tri-
mestrals.
El Comitè de Coordinació d’operacions es reuneix quin-
zenalment amb l’objectiu de motivar i coordinar els coman-

daments intermedis. El Comitè està format per la direcció, el 
Cap d’Unitat, els Cap d’Àrea d’Operacions i els coordinadors 
d’operacions. En aquest Comitè es fa el seguiment dels indi-
cadors referents a les atraccions, els centres de restauració i 
les cues en els accessos, es consensuen les mesures a pren-
dre per millorar-los i es fa el seguiment dels suggeriments tant 
dels clients com del clima laboral entre els treballadors i tre-
balladores.
El Comitè de Màrqueting, Comercial i d’Atenció al client es 
reuneix quinzenalment per fer el seguiment del pla de màrque-
ting i de les accions comercials. Els integrants del Comitè són 
la direcció executiva, la Cap d’Unitat, la Cap d’Àrea i la Cap de 
Comercial corporatiu de B:SM.
El Comitè d’Inspecció es reuneix dos cops a l’any amb l’ob-
jectiu de revisar acuradament totes les instal·lacions per pro-
posar accions de millora. Aquest Comitè està integrat per la 
direcció executiva, els caps d’Unitat i el Cap d’Àrea de man-
teniment.
Dos cops a l’any, un al febrer com a inici de temporada i l’altre 
al desembre com a tancament, es realitzen reunions amb tota 
la plantilla amb l’objectiu de comunicar les accions prioritàri-
es, els resultats de la companyia i altres temes d’interès. A les 
reunions participa tot l’equip directiu i tot el personal operatiu 
i d’estructura.
Per millorar la comunicació a dins dels departaments, men-
sualment es fan reunions dels responsables amb l’equip. En el 
cas d’estructura es reuneix el Cap d’Unitat amb el personal del 
seu departament per fer un seguiment dels temes i dels pro-
jectes de cada Unitat i, en el cas d’operacions, qui es reuneix 
amb l’equip és el coordinador. Paral·lelament també s’envien 
comunicats interns a tota l’empresa per assegurar que tots els 
treballadors i treballadores estan informats del que hi passa.

òrgans de govern                                           dones
 menys de 30 30 i 50 més de 50 totAL
Comitè de Gestió 0 2 1 3

Comitè de Qualitat i Medi ambient 1 3 1 5

Comitè de Coordinació d’operacions 2 1 0 3

Comitè de Màrqueting 1 4 1 6

Comitè d’Inspecció 0 2 1 3

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

 

òrgans de govern                                           homes
 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 2 6 0 8

Comitè de Màrqueting 1 1 0 2

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 dis-
posa PATSA per comunicar-se amb l’Ajuntament de Barcelo-
na i amb B:SM.
El Consell d’Administració és un òrgan de govern no exe-
cutiu. Es reuneix trimestralment mitjançant convocatòria del 
secretari del consell d’administració. Els consellers són de-
signats pel consell ple de l’Ajuntament entre persones que 
reuneixin les condicions exigides per les disposicions admi-
nistratives vigents a l’Ajuntament de Barcelona per a les so-
cietats municipals. Els acords s’adopten per majoria absolu-
ta dels consellers concurrents a la sessió i es consignen en 
actes transcrites al llibre corresponent i signades pel presi-
dent. 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. La directora assisteix, amb veu 
però sense vot, a les reunions del consell d’administració.
La coordinació amb la presidència té lloc periòdicament 
entre el president de PATSA, la Direcció General de B:SM i la 
directora de PATSA. En aquestes reunions es confeccionen 
els punts a tractar al consell d’administració. Cal destacar que 
el president de PATSA ha canviat fruit d’uns acords entre els 
partits polítics de l’Ajuntament de Barcelona i en l’actualitat 
ocupa el càrrec el senyor Daniel Mòdol i Deltell.
El Comitè de Direcció de B:SM és l’òrgan on s’examinen els 
temes que requereixen una informació o un tractament espe-
cífics 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 configu-
ren com a proposta a elevar a l’òrgan de contractació. Liderat 
pel director general de B:SM, està compost pels subdirectors 
generals, pels directors de divisió amb els quals PATSA queda 
representat a través de la seva directora, i pels directors cor-
poratius, a més de la directora jurídica, que fa de secretària de 
l’òrgan de contractació. Es reuneix amb periodicitat quinzenal.

4.4. eL pARc
L’objecte social de PATSA és la gestió del Parc d’atraccions 
del Tibidabo, incloent-hi atraccions, espectacles, animació, 
centres de restauració, botigues, funicular, aparcaments, el 
recinte Camí del Cel del Tibidabo i el mirador de la Torre de 
Collserola.
El Parc d’atraccions està dividit en cinc nivells i disposa de 
trenta-dues atraccions i espectacles permanents i d’una zona 
de jocs. També cal destacar els vint-i-tres punts de venda de 
menjar.

Atraccions
Per ampliar la seva oferta PATSA disposa de dues modalitats 
d’obertura del Parc que es complementen: el Parc d’atracci-
ons i el Camí del Cel. 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 Carrusel i permet visitar la 
col·lecció del Museu d’Autòmats, ubicada en un vistós edifici 
modernista.

Espectacles
PATSA també ofereix diversos espectacles al llarg de l’any que 
es van renovant en el transcurs de la temporada. L’any 2016 
els visitants van poder gaudir dels següents espectacles de 
cloenda: Les Mascotes fan la volta al món, protagonitzat per 
les quatre mascotes del Parc; Voltem pel món amb Geronimo 
Stilton, precedit per una cavalcada; Music, un espectacle au-
diovisual nocturn; Buscant el tresor fantasma, amb què es va 
poder transmetre la importància de diferents valors com la 
solidaritat, l’aprenentatge, l’esforç i el respecte, i, per últim, Els 
Pastorets del Tibidabo, amb motiu del centenari de l’obra de 
Folch i Torres. 
També cal destacar els dos espectacles que es troben de ma-
nera permanent en el Parc: l’hotel Krüeger i el Marionetarium.

Transport
PATSA, conscient de la seva ubicació al cor del Parc Natural 
de Collserola, prioritza l’accés al Parc a través del transport 
públic.
Des dels seus inicis el Parc d’atraccions ha disposat d’un fu-
nicular que amb el pas dels anys s’ha anat modernitzant per 
oferir un servei eficient i de qualitat. A partir del 2009, quan 
es va realitzar el pla de vianalització del cim del Tibidabo, el 
Parc va començar a treballar en el  model d’accés al cim 60-
40 (60% dels visitants accedeixen en transport públic - 40% 
dels visitants hi accedeixen en transport privat) per mitjà d’ac-
cions 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 del Tibibus, amb inici de trajecte 
a Plaça Catalunya, que permeten accedir al Parc amb trans-
port col·lectiu.

Centres de restauració
Al Parc disposem de dues cafeteries, sis centres de menjar 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·labo-
ració establerta des de fa anys amb la reconeguda Fundació 
Alícia, que ha creat el conegut “Menjar bé, menjar divertit”.

Botigues
La botiga del Tibidabo està ubicada a l’entrada del Parc, ofe-
reix una àmplia gamma de productes de marxandatge, re-
cords, complements, decoració, amb una secció dedicada a 
les mascotes del Parc, una altra a la ciutat de Barcelona i una 
tercera dedicada a productes que fan referència al Parc i a la 
seva història.
També cal destacar els diversos punts de venda de fotos que 
ofereix el Parc.

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 
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metres sobre el nivell del mar). En circumstàncies meteorolò-
giques 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-Moi-
xeró.
L’explotació del servei de visites públiques, ja sigui de particu-
lars o bé de grups, està gestionada a través de PATSA.

4.5. gRUpS d’InteRèS
L’organització coneix quins són els grups d’interès i ha identi-
ficat les seves principals expectatives  i necessitats, establint 
processos i indicadors que es revisen sistemàticament a tra-
vés dels Comitès de Qualitat i Medi ambient. Aquesta identi-
ficació i les seves necessitats i expectatives són revisades a 
les reunions anuals de revisió estratègica. Amb tota aquesta 
informació es defineixen les accions prioritàries de l’any. Així 
mateix, aquesta informació genera plans de millora.

Clients
Diferenciem cinc segments de mercats: el domèstic, el turís-
tic, l’educatiu, l’empresarial i el Tercer Sector. 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 Òmnibus, els grups focals, la bústia de 
suggeriments del Parc i de l’Ajuntament de Barcelona, les xar-
xes socials, 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 Barce-
lona com de fora, pares i fills exclosos en el segment ante-
rior; avis, nets i oncles, joves entre 15 i 24 anys i majors de 55 
anys jubilats de la ciutat de Barcelona. Aquest mercat visita el 
Parc majoritàriament en cap de setmana i període no esco-
lar, coincidint amb els dies d’obertura de la totalitat del Parc 
amb totes les atraccions i espectacles en funcionament. Es 
tracta d’un públic familiar que ve al Parc a gaudir una jornada 
sencera en família.  

•  Mercat turístic: Segment anterior de procedència no ca-
talana. Visiten el Parc o el Camí del Cel per a gaudir de les 
vistes de Barcelona. És un tipus de client que normalment 
visita el Parc els dies entre setmana quan es troba oberta la 
zona del Camí del Cel i només algunes de les atraccions del 
Parc que són precisament les panoràmiques i que permeten 
gaudir de les vistes en un entorn privilegiat. El mercat turís-
tic també es caracteritza pel fet que s’utilitza el transport del 
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Funicular del Tibidabo per arribar al Parc ja que en si mateix 
és una atracció històrica i turística de la ciutat. El client turista 
gaudeix del Parc unes hores però no s’hi passa una jornada 
sencera i normalment consumeix en els centres de restau-
ració del Parc.  

•  Mercat educatiu: Escoles, esplais i universitats. Es distin-
geixen aquests tres sectors amb diferents activitats o preus. 
En el cas d’escoles, participen en les activitats didàctiques 
programades al Parc, especialment en les de ciència i tec-
nologia, on s’aprenen conceptes teòrics utilitzant les atrac-
cions del Parc. Ho fan en període escolar i, els dies entre set-
mana, el Parc obre les atraccions en exclusiva per a aquests 
grups. Els esplais i casals d’estiu gaudeixen del Parc en perí-
ode estiuenc i ho fan quan totes les atraccions i espectacles 
es troben en funcionament a preus de grups reduïts. Les 
universitats participen en activitats de recerca i investigació 
en jornades concretes en què el Parc posa les atraccions en 
funcionament per a grups universitaris exclusivament. 

•  Mercat empresarial: Empreses, col·lectius o organismes. 
Empreses, col·lectius i organismes són un tipus de client que 
gaudeix del Parc, de les seves sales, miradors i atraccions 
en exclusiva per a la celebració d’esdeveniments privats, 
normalment quan el Parc està tancat al públic en general. Es 
realitzen tot tipus d’actes com presentacions de productes, 
team buldings, jornades de formació, celebracions o dies fa-
miliars. 

•  Tercer Sector: entitats sense ànim de lucre, ONG, funda-
cions i totes aquelles entitats amb necessitats especials o 
pocs recursos. El tercer sector és un tipus de client que el 
Parc acull en festes solidàries que s’hi celebren amb l’objec-
tiu de recaptar fons per als projectes que treballen i fer difu-
sió de la seva tasca a la ciutadania en general. Normalment 
les festes tenen lloc els caps de setmana i a parc obert. Per a 
les entitats amb necessitats especials o pocs recursos s’es-
tableixen accions i tarifes més reduïdes per a les visites en 
grup. 

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 intermedis
És a través d’aquest col·lectiu que s’intenta aconseguir la mo-
tivació del personal de Parc (operacions). Els comandaments 
han de transmetre confiança, ser competents, propers, ínte-
gres. Són el mirall dels altres, i participen activament en les 
decisions que tenen a veure amb el seu personal a través del 
Comitè d’Operacions. 
Anualment la direcció realitza accions de formació i d’impacte 
conjuntament amb l’equip de coordinadors. Aquestes acci-
ons es contemplen al Pla Anual de Formació que elabora RH 
i és aprovat al Comitè de Gestió. Així mateix, s’estableixen re-
unions anomenades Els nostres ulls, l’objectiu de les quals és 
transmetre el pols del Parc a la direcció i fomentar el coneixe-

ment mutu entre l’equip de direcció i el de coordinadors.

Participació a les millores B:SM Crea
Les Tibidees és un projecte que es va iniciar el 2007 amb l’ob-
jectiu d’escoltar la veu del treballador i procedimentar totes 
les idees que des del 2004 s’anaven recollint. Aquest any 2016 
les Tibidees han fet un salt mitjançant un projecte transversal 
a tot B:SM que ha passat a anomenar-se B:SM Crea i a ges-
tionar-se a través d’una plataforma virtual. PATSA adopta el 
compromís anual d’implementar un percentatge de les idees 
rebudes. L’any 2016, el compromís establert per PATSA ha es-
tat implementar el 30% de les idees rebudes.
Els treballadors i treballadores creen idees, aquestes són 
valorades i, en cas que compleixin la missió de l’empresa, es 
pengen a la plataforma perquè tots els membres de l’organit-
zació puguin interactuar amb la idea. Posteriorment l’equip de 
selecció d’idees en valora la implementació i la resolució és 
comunicada al treballador. 
Un cop cada any, a la reunió d’inici de temporada amb l’equip 
directiu es lliura el premi a les millors B:SM Crea de l’any.
Les idees guanyadores d’aquest any 2016 han estat:
•  “Reformar els lavabos del Parc i, com a l’Hospital Sant Joan 

de Déu, posar adhesius als miralls a diferents alçades utilit-
zant elements significatius de les mascotes” (A. Jurado).

•  “Creació d’un llibre infantil l’acció del qual succeeixi en el Tibi-
dabo i en què els personatges siguin les mascotes” (L. Pozo).

•  “Crear una visita cultural de pagament dins de les atraccions 
emblemàtiques del Camí del Cel, on el treballador faci l’expli-
cació històrica de les atraccions emblemàtiques com Talaia, 
l’Avió i el Museu d’Autòmats” (F. X. Llorens).

Sistema de Punts d’Ús per a la Motivació (PUM)
És una eina que es va crear per dotar els coordinadors d’un 
sistema de reconeixement dels seus col·laboradors. Cada 
cop que un treballador o treballadora realitza una acció desta-
cable envers clients o companys, el coordinador té la potestat 
d’atorgar-li un PUM. Un PUM és equivalent a 2 euros, a bescan-
viar als centres de restauració o a la botiga del Tibidabo. Quan 
s’acumulen 24 PUM es poden bescanviar per una entrada a un 
espectacle a les instal·lacions del grup B:SM. A la reunió d’inici 
de temporada es premia la persona que més PUM 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 50 cartolines “Ets un 
Sol” a les taquilles, i es demana als clients que les lliurin als 
treballadors i treballadores del Parc que els hagin atès millor. 
L’endemà, en el moment de passar llista, els empleats que ha-
gin rebut Sols ho comuniquen. A la reunió d’inici de temporada 
es premia 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.

Identity 
L’identity és un programa que consisteix a ocupar un lloc 
de treball que no és el propi durant un dia. A través d’aquest 
programa s’aconsegueix millorar la comunicació transversal 

Referències GRI: G4-24
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entre departaments, fomentar l’empatia i incrementar el co-
neixement intern d’altres departaments que no són els propis.

Proveïdors 
Qualsevol empresa objecte de ser un proveïdor ha d’estar 
alineada amb els objectius, la missió, visió i valors, i amb la po-
lítica de qualitat i medi ambient de PATSA. Així mateix, la seva 
posició en el mercat en el qual operi ha de ser de lideratge i 
complementari a l’estratègia de PATSA. 
PATSA estableix línies i estratègies amb proveïdors, que apor-
ten 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 permeten la contribució a la 
millora de la societat, una de les directrius estratègiques. 
Alguns dels proveïdors destacats del 2016 són: Aires de 
Jardín, Andrea Soto, ANTRÀS, Aplicaciones y Servicios de Te-
lecomunicaciones, ASISA, AURA, Calderería Teruel, Campo-
frío, Carpintería de aluminio JPM, Central Bar, SA, CIPO, Cobra 
Instalaciones y servicios S.A., Coca-Cola European Partners, 
Col·legi d’Enginyers, Comsa Service, Comtec, Comunicación 
creativa manifiesto SL, Critèria, DAMM, Danone, E. FARRÉ, 
Enrique Tomàs, EUROCATALANA Obres i Serveis S.L, Faura 
Casas, Fertres, FOCUS, Fotosmile, Frigo, GESEME, GEYSER, 
Halley, Ibergestión Construcciones y Obras, Imagina Comuni-
cació SA, Imesapi, INET, Invenio Education For Life SL, Istem, 
King E-client, Ladival, Lluís Ribas, Marionetarium, MERCER, 
Meta4, METRÓPOLIS, Mias, Migueláñez, Nespresso, NONIUS, 
Nwave Pictures, PAC, Partyfiesta, PepsiCo, Pintemara, Previ-
ous, Proactiv, Prodis, R De Arce Composites, Raul Gálvez, Raúl 
Zafra Catalán, Real Dreams, Re-Cup, SCACS, SECLASA Cons-
trucció i Rehabilitació, Sentísros, Servicios Industriales Reu-
nidos S.A., Shortcut European Textile, S.L., Sighore S.L., Soft-
machine, Telepizza, Transports Ciutat Comtal, TÜV Rheinland 
Ibérica Inspection, Certification & Testing SA, TWO SMALL 
S.L., Únics Produccions, Vainilla Bross SL, Valora Prevención, 
Varis Arquitectes, Vopi4, Waterfire.

Societat
Qualsevol organisme, entitat i associació objecte de ser un 
partner potencial ha d’estar alineada amb els objectius, la mis-
sió, visió i valors, i amb la política de qualitat i medi ambient 
de PATSA. Així mateix, la seva posició en el mercat en el qual 
operi ha de ser de lideratge i complementari a l’estratègia de 
PATSA. 
Organismes, entitats i associacions destacats del 2016: Ajun-
tament de Barcelona, Associació de Cardiopaties Congènites, 
Associació de Cardiopaties infantils, Associació de famílies 
nombroses de Catalunya, Barcelona Activa, CETA Escola Uni-
versitària de Turisme Barcelona, Club Excel·lència en Gestió, 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, Design for 
All, Fundació Alícia, Fundació Real Dreams, Fundació Tallers, 
Generalitat de Catalunya, Guàrdia Urbana, Incorpora de “la Cai-
xa”, L’Heura del Vallès Fundació Privada, Pallapupas, Promotors 
d’esdeveniments esportius, Torre de Collserola, UNICEF.

Accionistes
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). B:SM és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona 
que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola 
societat la prestació de serveis municipals. Així doncs, l’únic 
accionista de PATSA és Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 

4.5.1 ESCOLtA ACtIVA dE GRuPS d’IntERèS
Aquest any 2016, gràcies a l’escolta activa i a la participació dels 
grups d’interès, s’han identificat diversos aspectes que han pas-
sat a formar part de les accions prioritàries de l’any. A continua-
ció es mostren alguns exemples de cada grup d’interès.

Clients 
•  Projecte jocs d’aigua, ombres, consignes.

Treballadors
•  Incorporació d’algunes de les idees provinents del B:SM 

Crea. N’és un exemple els Focus grup de nens i nenes.
•  Realització de formació específica per a formadors: “Forma-

ció de formadors”

Proveïdors
•  Implementació de les reunions amb els proveïdors.
•  Enquestes que han permès recollir les seves necessitats i 

implementar millores.

Societat
•  Millorar la segregació de residus.
•  Disminuir el volum de residus generats

Accionistes
•  Programa incorporacions majors de 40 anys. 

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 prove-
ïdors, 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, segure-
tat, l’adquisició de productes de restauració i la contractació 
d’espectacles. Aquests serveis són els que permeten obrir el 
Parc i oferir una  atenció al client que compleixi les seves ex-
pectatives. Per aquest motiu, periòdicament es realitza un se-
guiment a través dels check lists dels serveis que es conside-
ren fonamentals per assegurar un bon funcionament del Parc.
Aquest any 2016 s’han licitat 89 contractes arran de la fina-
lització dels contractes vigents o per l’adquisició de serveis 
puntuals amb un import elevat. Entre els diferents contractes 
que s’han signat destaquem: 
•  Subministrament d’aliments, matèries primeres i productes 

d’un sol ús.

Referències GRI: G4-24, G4-26
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• 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.
•  Subministrament i gestió del vestuari.
Aquest any PATSA ha treballat amb 437 proveïdors distribuïts 
en tretze països diferents, dels quals el 99,31% pertanyen a 
la Unió Europea i el 0,69% és de fora. A la taula 4 es detalla el 
nombre de proveïdors de cada país. Com es pot observar, la 
majoria de proveïdors són de l’Estat espanyol. 

procedència nº d’empreses
Alemanya 4

Bèlgica 2

Canadà  1

Dinamarca 1

EUA 2

Espanya 411

França 3

Holanda 1

Anglaterra 4

Irlanda 1

Itàlia 5

Luxemburg 1

Portugal 1

Taula 4. Ubicació dels proveïdors segons procedència. Dades any 2016.

Activitat
Tal com s’explica a l’apartat 4.4 de la present memòria, PATSA 
disposa d’unes instal·lacions enfocades a satisfer les neces-

sitats dels seus clients. Aquestes instal·lacions engloben les 
atraccions, la restauració i els espectacles, el transport, la bo-
tiga i la Torre Collserola.

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

4.7. coMpRoMISoS SUbScRItS voLUn-
tàRIAMent I ReconeIxeMentS
A més de complir amb els requisits obligatoris, PATSA tam-
bé ha adquirit compromisos de manera voluntària com ara la 
normativa ISO 9.001 i 14.001 o la metodologia EFQM. A l’abril, 
a través del Comitè de Qualitat i Medi ambient, va renovar la 
seva política de qualitat. El setembre va realitzar les auditories 
de seguiment de la ISO 14001:2004 i la ISO 9001:2008.
Durant el 2016 PATSA ha realitzat l’autoavaluació de la memò-
ria EFQM implicant-hi tots els caps d’Unitat, d’àrea i coordina-
dors.
PATSA és un membre actiu dins del grup de treball d’educa-
ció de la International Association of Amusement Parks and 
Attractions (IAAPA) i l’Associació Espanyola de Parcs d’Atrac-
cions i Temàtics (AEPA), de la qual actualment ostenta la vice-
presidència. A través de reunions periòdiques entre els mem-
bres de l’AEPA es comparteixen bones pràctiques en matèria 
d’operativa, seguretat, legal, etc. 
PATSA també és membre del Club d’Excel·lència en la Ges-
tió, i cal destacar la vinculació amb Barcelona més Sosteni-
ble, Barcelona Turisme, Consell de Coordinació Pedagògic 
de Barcelona, Design for all, Catalunya Turisme, Consorci del 
Parc Natural de Collserola, Fundació Alícia, Lego, Universitat 
Politècnica de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers. Finalment, 
cal remarcar la seva col·laboració amb UNICEF. 



5  
Què hem fet el 2016 



 Memòria sostenibilitat 2016 | 21

L’exercici de l’any 2016 es pot considerar positiu: s’ha 
aconseguit superar, un any més, la xifra històrica de visi-
tants. De les diverses accions i projectes realitzats en el 

transcurs del 2016 cal destacar:
•  Consolidació de l’obertura del Parc tots els dies del mes 

d’agost.
•  Remodelació de l’Embruixabruixes.
•  Continuïtat del projecte d’alimentació saludable a través de 

la Fundació Alícia.
•  Autoavaluació EFQM
•  Focus grup nens i nenes
•  Implementació dels gots reutilitzables

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 ma-
joria d’objectius definits per al 2016:
La fidelització del client del Parc amb la política d’escolta acti-
va, la qual cosa ens ha permès recollir, amb tot detall, les seves 
aportacions i incorporar-les a la gestió. Aquest any s’han re-
collit un total de 2.824 suggeriments, i s’han implantat un 
84% de les millores proposades. Cal destacar que els sug-
geriments més aportats pels clients fan referència a millores 
del servei, i representen un 15% del total de suggeriments. Per 
altra banda, els referits al temps d’espera per accedir a atrac-
cions representen un 6% del total. Com a novetat, aquesta 
temporada s’han instal·lat 2 nous dispositius de valoració 
dels serveis mitjançant pantalles digitals. Aquest nou sistema 
ha permès recollir un total de 4.161 suggeriments dels clients, 
d’una forma àgil i sostenible.
També s’han portat a terme campanyes de publicitat, de con-
tinuïtat amb les dels anys anteriors, destinades a difondre els 
valors i les qualitats de Parc emblemàtic, familiar, compromès, 
educatiu, barceloní i català, amb la creació del nou eslògan 
Emocions d’alçada. Al Parc s’hi viuen grans emocions en famí-
lia, o amb amics, i es comparteixen moments inoblidables. S’ha 
incorporat el concepte d’emocions i vivències reals, amb 
campanyes de comunicació creades amb imatges que els 
mateixos usuaris del Parc han compartit a través de les xar-
xes socials. Amb aquesta estratègia s’ha aconseguit una cam-
panya 100% real, amb imatges cedides amb gran il·lusió pels 
clients del Parc per formar part d’aquestes campanyes.
Pel que fa al segment turístic, s’ha seguit creixent i s’ha 
arribat a un 12% de visites turístiques al Parc. Així mateix, 
també s’ha registrat un creixement del 8,8% en l’accés al Camí 
del Cel respecte a l’any anterior, fet que posa de manifest que 
les accions que el Parc desenvolupa segueixen posicionant 
l’àrea panoràmica (Camí del Cel) com un espai amb un gran 
potencial per al segment turístic.
També cal destacar les millores realitzades en matèria d’ac-
cessibilitat al Parc per a persones amb discapacitat. Aquest 
any s’han realitzat diverses accions d’inclusió com ara 
una formació per a l’atenció al client per a persones amb ne-
cessitats especials, la creació d’un dossier d’anticipació a la 
visita per a qui ho pugui necessitar, i la instal·lació d’un plafó 
accessible en Braille per a persones amb discapacitat visual 

al mirador principal del Parc. També aquest any, en la jornada 
de portes obertes per a persones amb discapacitat “Un estiu 
sense barreres”, s’ha realitzat l’espectacle de cloenda de 
Geronimo Stilton adaptat en llenguatge de signes.
Un altre gran assoliment d’aquesta temporada ha estat l’ober-
tura del Parc una hora abans de l’habitual. Aquest canvi ha 
tingut un gran èxit i els beneficis són molt positius per al client 
ja que pot tenir més hores per gaudir del Parc. Així mateix, per 
a la gestió del gran nombre de visitants que actualment té el 
Parc, suposa un canvi molt positiu ja que es poden distribuir 
més esglaonadament, sobretot a l’hora d’obertura de portes. 

Reptes
En matèria de comunicació el repte de la temporada 2017 
és seguir treballant per oferir als visitants un Parc obert 
a tothom i que evoluciona constantment. Aquesta temporada 
es donarà continuïtat a la campanya publicitària iniciada l’any 
2016 sota l’eslògan “Emocions d’alçada” per tal d’emfatitzar 
que el Parc d’atraccions Tibidabo és un espai on les emocions 
que es poden viure i experimentar durant una visita al Parc són 
les protagonistes. Així mateix, se seguirà treballant per mi-
llorar l’accessibilitat dels visitants fins al cim del Tibidabo. 

5.2. oFeRtA
5.2.1. AtRACCIOnS I ESPECtACLES
Assoliments
L’any 2016, seguint amb el que s’ha fet en aquests darrers anys, 
s’ha incrementat i diversificat l’oferta del Parc a través de 
la renovació de l’atracció emblemàtica “Ferrocarril aeri” i 
s’han renovat espais i programat nous espectacles i pel·lícules.
Dins del marc d’actuacions de renovació d’atraccions i espais 
del Parc, aquesta temporada s’ha renovat l’atracció més anti-
ga. Després de diverses renovacions, fins a l’any 2016 cone-
guda com El Magatzem de les Bruixes i els Bruixots, s’ha reno-
vat i actualitzat i ha adoptat el nou nom de l’Embruixabruixes. 
Aquesta atracció combina elements materials amb d’altres 
d’audiovisuals que aconsegueixen portar els visitants per un 
viatge màgic a l’interior de la muntanya.
S’han renovat espais i s’han millorat accessos. La renova-
ció de l’espai LEGO Education sota el nou concepte CREATI-
BI. L’espai multidisciplinari del Parc es consolida amb noves 
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activitats dirigides als nens, amb l’objectiu de convertir-se en 
l’espai d’aprenentatge i joc comú de tota la família, a través de 
les famoses peces de LEGO. També s’ha instal·lat un nou 
control d’accessos al Funicular. Aquesta actualització ha 
aportat millores per dotar de més fluïdesa els accessos, per 
millorar el control de les operacions i noves eines per contro-
lar l’aforament dels viatgers.
S’han renovat les certificacions anuals de totes les atrac-
cions, tant per part del Col·legi d’Enginyers de Catalunya 
com de la TÜV SÜD abans de l’inici de temporada. Addicional-
ment, durant l’exercici 2015, el Col·legi d’Enginyers de Catalu-
nya va finalitzar la revisió de les gammes (tasques a realitzar 
en el procediment de revisió i manteniment de les atraccions), 
que estaven definides fins a la data, de totes les atraccions. 
Aquesta revisió ha suposat l’increment de les gammes de 
manera diària, setmanalment i mensualment, i, per tant, tam-
bé s’han incrementat les hores de treballs de manteniment al 
llarg del 2016.
El Parc ha incrementat la seva oferta en espectacles. 
Gràcies a l’èxit de les temporades anteriors, s’ha mantingut el 
gran espectacle musical de cloenda Geronimo Stilton, que es 
realitza de forma exclusiva al Parc. S’ha continuat amb la re-
novació dels espectacles de cloenda, adequats a cada època 
de l’any, tot donant una major varietat a l’oferta. Cal destacar 
l’espectacle de les Mascotes, que ha ajudat a incrementar la 
seva popularitat al Parc.
La sala en 4D al cinema Dididado, aquest any ha projectat: El 
Món Perdut i La Mansió Encantada. Com a pel·lícula de caire 
nadalenc es va projectar el clàssic El Petit Príncep, amb gran 
acollida per part dels clients.
S’ha continuat amb el Teatre de Titelles permanent, a càrrec 
de la Companyia de marionetes Herta Frankel, que aquest 
any 2016 han celebrat els 20 anys d’actuacions al Tibidabo 
amb l’estrena del nou espectacle Una de pirates. S’ha celebrat 
durant el mes d’octubre la 6a Mostra de Titelles del Tibidabo, 
que ha permès que, durant els caps de setmana d’aquest mes, 
es pogués gaudir de diferents companyies que utilitzen dife-
rents tècniques de fer titelles. Addicionalment, en campanya 
de Nadal, s’ha realitzat l’espectacle de titelles, a càrrec de la 
companyia permanent, vinculat a aquestes dates. 
Per sisè any consecutiu, el mes de juliol es va celebrar el Mes 
de la Màgia al Tibidabo. S’ha comptat amb la presència de 5 
artistes que cada cap de setmana han fet gaudir el públic de 
les diferents actuacions de màgia programades.

Reptes
Per seguir incrementant l’oferta i oferir un producte de qualitat, 
PATSA ha previst per a l’any 2017 diverses accions alineades 
amb la diversificació de l’oferta a través de la renovació 
de les atraccions emblemàtiques i d’espais, i la programa-
ció de nous espectacles i pel·lícules. En són exemple, entre 
d’altres, la remodelació de l’Avió, les noves fonts interactives i 
l’estrena de dues noves pel·lícules al Dididado. 

5.2.2. REStAuRACIó
Assoliments
Per millorar el servei de restauració del Parc, s’han realitzat 
nombroses accions amb l’objectiu d’incrementar la satisfac-
ció del client, diversificar l’oferta i fomentar el consum intern.

Aquest any 2016 s’ha continuat col·laborant amb la reconegu-
da Fundació Alícia a favor de l’alimentació saludable. S’ha tre-
ballat conjuntament en la configuració de la nova oferta del 
centre de restauració la Terrassa de 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 implantat un nou aplicatiu per a la gestió de vendes 
en els centres de restauració i botigues del Parc, com també 
s’han renovat tots els dispositius de venda. Aquest projecte 
ha permès incrementar l’automatització dels processos impli-
cats, el que ha suposat una millora en els llocs de treball 
afectats, així com en el control de la integritat de les operaci-
ons realitzades. Aquest projecte s’ha realitzat amb la partici-
pació del personal operatiu de Parc, fent-lo partícip i aportant 
propostes per a la definició d’alguns aspectes importants per 
realitzar la seva feina.
S’han renovat dos carrets de venda del Parc, mitjançant la ins-
tal·lació de dues noves food truck. S’ha instal·lat una nova 
xurreria al Parc, sota aquest mateix concepte de food truck. 
Això ha permès incorporar una nova oferta i millorar la imatge 
d’aquests espais. Addicionalment, s’ha renovat el centre de 
restauració La Mina d’Or.

Reptes
De cara a la nova temporada s’ha marcat com a repte la millora 
en l’oferta i els serveis a través de diversos projectes com ara 
el nou centre Danone, amb l’objectiu de disposar d’una oferta 
saludable amb els clàssics iogurts gelats o sucs, que perme-
tran al Parc seguir potenciant el concepte healthy.
Així mateix, es realitzarà un projecte en restauració per fer 
una nova oferta, atractiva i saludable, apta per a persones 
amb al·lèrgies i/o intoleràncies als centres de restauració 
Bar Estació, Bar Piratta i El Club dels Aventurers. Aquest pro-
jecte rebrà l’assessorament de la Fundació Alícia.  

5.3. edUcAcIó
Assoliments
S’ha continuat oferint activitats educatives a les escoles, ins-
tituts i universitats a través de les activitats didàctiques de 
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ciència i tecnologia, medi ambient, Lego i Fisidabo. 
Cal destacar que, dins del programa educatiu, en l’activitat 
didàctica de Ciència i Tecnologia, el 2016 hi han participat 
un total de 5.717 alumnes i s’ha consolidat el programa 
educatiu del Parc. Addicionalment, s’han posat en marxa les 
noves activitats didàctiques amb la metodologia LEGO® Edu-
cation i es continua incrementant l’oferta educativa del Parc.

Reptes
Per tal que el Parc continuï sent un centre de coneixement, s’ha 
marcat com a objectiu de l’any 2017 incrementar el nombre 
d’alumnes que realitzen les activitats didàctiques de Medi 
Ambient i les activitats amb la metodologia LEGO® Education 
a l’espai Creatibi. 

5.4. AccIó SocIAL I cULtURA
Assoliments
Dins l’apartat d’acció social, com a novetat aquesta tempora-
da s’ha col·laborat amb l’Àrea de Drets Socials de l’Ajun-
tament de Barcelona dins la iniciativa Festa de la Infància, 
en la qual nens i nenes amb risc d’exclusió han pogut gaudir 
del Parc. Addicionalment, aquesta temporada s’ha iniciat el 
projecte Tibidabo Solidari, que pretén donar a conèixer el 
que es fa en matèria de solidaritat al Tibidabo.
També en l’apartat solidari, aquesta temporada s’han cele-
brat, entre d’altres, els següents esdeveniments: Estiu sense 
barreres, dedicat a totes les persones, i en especial a aquelles 
que tenen dificultats de mobilitat; la 21a edició de l’Associa-
ció d’Afectats per Cardiopaties Infantils de Catalunya (AA-
CIC); la de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya 
(FANOC); la festa solidària Un cop de mà, que aquest any ha 
comptat com a ambaixador amb l’Andrés Iniesta, jugador del 
FC Barcelona; la jornada solidària Un dia de nassos; la Cançó 
de pau –amb l’especial col·laboració d’UNICEF– i s’ha conso-
lidat la festa El dia dels avis. S’ha donat també continuïtat a 
la gran festa solidària a favor dels afectats pel terratrèmol del 
Nepal, Tibidabo pel Nepal. Aquestes jornades han permès 
incrementar en un 29% les jornades solidàries al Parc i, 
per tant, el nombre d’assistents.
En l’apartat cultural, cal destacar les festes següents: Jornada 
Castellera, BCN Ciutat Concert. Així mateix s’han fet altres ac-
tivitats com la segona edició del Mes de l’alimentació, amb la 
realització tant d’un espectacle especial per a la conscien-
ciació respecte a l’adequada alimentació, com d’uns tallers 
per a socis Tibiclub, impartits per la Fundació Alícia.
Com a esdeveniments esportius, aquest any hem tingut la 
Cursa de l’amistat i la Cursa Midnight, i s’ha col·laborat amb 
la Barcelona Magic Line organitzada per l’obra social de Sant 
Joan de Déu.

Reptes
En la línia de l’acció social i la cultura, el repte per a la tempora-
da 2017 és fer més difusió del projecte Tibidabo Solidari amb 
l’objectiu de donar-lo a conèixer a tothom, així com realitzar 
noves accions d’inclusió pels col·lectius més desafavorits 
o bé en risc d’exclusió social. En aquest sentit i sota la marca 
Tibidabo Solidari, i conjuntament amb l’Ajuntament de Barce-
lona i els seus representants s’han dut a terme diferents acci-

ons de comunicació a més d’introduir noves accions d’inclusió 
com l’acord conjunt per facilitar 6.900 entrades gratuïtes 
per a casals en risc d’exclusió i també la gratuïtat per a tots 
els titulars de la Targeta Rosa de la ciutat de Barcelona. 

5.5. SocIS
Assoliments
Respecte al col·lectiu Tibiclub, s’ha treballat per incremen-
tar-ne el nombre de socis i millorar l’oferta dirigida a aquests. 
S’han realitzat diferents accions adreçades als socis, con-
vidant-los a participar en esdeveniments exclusius, així 
com al gaudi de forma preferent de diferents jornades especi-
als del Parc. Amb aquestes accions, s’ha arribat al tancament 
del 2016 amb un total de 21.851 famílies sòcies del Parc, un 
14% més que al tancament de l’any anterior. Això ha gene-
rat que un total de 84.078 persones siguin membres del passi 
Tibiclub al tancament del 2016, un 13% més que l’any anterior.

Reptes
El repte de la temporada 2017 és mantenir el nombre del col-
lectiu de socis (Tibiclub) així com augmentar-ne el nivell de 
satisfacció durant les seves estades al Parc. A més, a tra-
vés de la nova web s’ha creat una secció exclusiva per a so-
cis que pretén ser una nova via de comunicació efectiva amb 
aquest col·lectiu, on s’exposaran els avantatges exclusius, les 
novetats del Parc, els tallers exclusius, jornades o fotografies 
i vídeos dels actes als quals se’ls ha convidat, entre d’altres. A 
més, es millora el sistema de pagament i de renovació de 
la quota de manera digitalitzada. 

5.6. MedI AMbIent
Assoliments
Dins el marc de la ISO 14.001 i el Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat 2012-2022, entre les accions portades a terme 
durant l’any 2016 al Parc d’atraccions cal destacar:

•  S’ha destinat un total de 396.254 euros a fi i efecte de mi-
llorar i potenciar l’accés mitjançant el transport públic al 
cim del Tibidabo. Mesures com l’increment de la freqüència i 
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el nombre d’autobusos del Tibibus, el servei de transport des 
de l’aparcament de Sant Genís i el reemborsament als clients 
del cost dels bitllets del Tibibus en comprar l’entrada al Parc, 
han mantingut el canvi en la tendència d’accés al cim amb 
transport públic, que durant l’exercici 2016 ha assolit la xifra 
de 60,8% dels visitants. D’aquesta manera s’ha superat el 
repte previst del 60% de visitants amb transport públic.

•  Se segueix treballant amb l’objectiu de mantenir la conser-
vació 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 
afectin el medi natural, realitzant treballs de jardineria, reg i 
manteniment de la zona arbrada.

•  L’empresa ha continuat treballant per millorar la gestió de 
residus mitjançant el projecte Tibinet, iniciat l’any 2014, a 
través d’un personatge que explica com segregar els resi-
dus als nostres clients. Addicionalment, PATSA ha regulat 
a nivell intern la segregació de residus, formant els tre-
balladors i treballadores i realitzant auditories internes 
de residus en els centres de restauració. S’han distribuït 
cantimplores a tots els treballadors amb l’objectiu de reduir 
les ampolles de plàstic. Gràcies a totes les accions realitza-
des, s’ha incrementat el percentatge de residus sòlids 
urbans segregats respecte als anys anteriors.

•  S’ha realitzat una prova pilot de tres mesos en què s’han 
substituït els gots d’un sol ús dels centres de restaura-
ció per gots reutilitzables. Amb aquesta acció s’ha evitat la 
generació de 1.049 kg de residus d’envasos durant aquesta 
prova pilot.

Reptes
Una any més ens plantegem diversos reptes, tant en la millo-

ra de la gestió dels recursos naturals com dels residus, amb 
la voluntat de fer que el Parc sigui un element integrat i res-
pectuós amb el seu entorn, el Parc natural de Collserola. Per 
aconseguir el repte, l’any 2017 s’han previst diverses accions 
com ara la realització d’un estudi d’eficiència energètica i la 
consolidació dels gots reutilitzables, entre d’altres.

5.7. QUALItAt
Assoliments
Aquest any també s’ha continuat treballant segons el model 
d’excel·lència de gestió empresarial EFQM, i s’ha realitzat 
l’autoavaluació per renovar el segell +400. Com a novetat, 
enguany s’ha incorporat a aquesta autoavaluació un altre ni-
vell de participants (fins a coordinadors), fomentant d’aquesta 
manera el coneixement del model a més persones de l’orga-
nització.

El mes de setembre es va realitzar l’auditoria de seguiment 
de la certificació ISO 9.001:2008 i la ISO 14.001:2004. Es 
continua treballant en el projecte per adaptar les dues normes 
ISO a la versió publicada l’any 2015. Aquest any 2016 hem fi-
nalitzat la primera etapa del projecte definint el nou mapa de 
processos de la Societat, on es contempla una visió transver-
sal d’aquesta.

Reptes
Gràcies al sistema de gestió integrat de què disposa PAT-
SA i del model EFQM, l’empresa ha aconseguit millorar la seva 
gestió a través del camí cap a l’excel·lència. Per aquest motiu, 
les  principals accions que es realitzaran el 2017 per seguir 
fent camí són l’avaluació EFQM amb la posterior anàlisi i se-
guiment de les propostes de millora realitzades, les auditories 
ISO i la finalització de la segona fase del projecte d’adaptació 
de la normativa ISO a la nova versió 2015.
 



6  
Indicadors
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PATSA gestiona la qualitat i el medi ambient a través de la 
norma ISO 9.001:2008 i la ISO 14.001:2004 respectiva-
ment; així doncs, la gestió del Parc es canalitza a través 

d’un Sistema de Gestió Integrat enfocat als processos. També 
cal destacar que la gestió de PATSA es realitza segons el mo-
del EFQM en el qual, de manera sistemàtica i mitjançant la lògi-
ca REDER, s’estableixen els resultats que es volen aconseguir 
com a part de l’estratègia, es planifiquen i desenvolupen els 
enfocaments sòlidament fonamentats i integrats que perme-
ten obtenir els resultats establerts, es desplega l’enfocament 
i es fa un seguiment i, per últim, s’avalua. A través de l’anàlisi 
de resultats obtinguts se’n revisen i perfeccionen els enfoca-
ments i desplegaments.
PATSA disposa de diverses eines per assegurar un seguiment 
exhaustiu de totes les àrees:
•  Quadres de seguiment d’unitat: Document on cada Uni-

tat realitza un control dels objectius i indicadors propis de la 
Unitat.

•  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 relaci-
onats amb els quatre eixos estratègics de l’empresa.

•  Business Intelligence: Eina de gestió que subministra infor-
mació rellevant i fiable a personal clau de l’organització per 
poder prendre decisions a diferents nivells i actuar amb con-
seqüència. Aquesta eina s’ha desenvolupat al llarg del 2016 i 
actualment es troba en fase de proves.

•  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 què s’inclouen aspectes 
socials, econòmics i ambientals de l’organització. 

•  Memòria EFQM: Document on es resumeix tot el funciona-
ment de l’empresa tant a nivell d’agents facilitadors com de 

resultats. Els resultats estan formats per indicadors amb un 
històric de 5 anys on es contemplen els resultats en clients, 
en persones, en societat i els que són clau.

•  Autoavaluació EFQM: Autoavaluació biennal segons model 
EFQM on s’avalua l’estat de l’empresa a nivell de lideratge, 
persones, estratègia, aliances i recursos, processos, pro-
ductes i serveis, i resultats. De l’autoavaluació s’extreuen 
punts forts i àrees de millora.

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 la gestió queda defi-
nit de manera específica dins de l’organització de la següent 
manera:
•  Social: A través de la Unitat de Recursos humans es gestio-

nen tots els temes relacionats amb els treballadors, i es rea-
litza un seguiment a través d’indicadors propis de la Unitat. A 
través de la Unitat de Màrqueting i Atenció al client es realitza 
un seguiment acurat de les incidències amb els clients mit-
jançant indicadors i dels esdeveniments solidaris del Parc. 
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’encar-
regada de recollir les dades i fer un seguiment dels temes 
econòmics relacionats amb l’empresa. Anualment es realitza 
una auditoria externa financera (realitzada el febrer del 2017).

•  Ambiental: Les responsabilitats derivades de medi ambient 
recauen sobre la Cap d’Unitat de Recursos humans, Qualitat 
i Medi ambient, que és qui garanteix que anualment es realit-
zi l’anàlisi d’aspectes ambientals i es faci un seguiment dels 
aspectes ambientals significatius al llarg de l’any. Paral·lela-
ment, la Unitat de Recursos humans, Qualitat i Medi ambient 
és l’encarregada de recollir totes les dades ambientals de 
l’empresa i fer-ne un seguiment conjuntament amb la Unitat 
de manteniment, que realitza un seguiment continuat dels 
consums d’aigua, electricitat i gas.

6.1. peRSoneS
Des de la direcció de PATSA es vetlla per aconseguir que l’or-
ganització 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 oferir un servei de qualitat als nos-
tres clients. Aquest 2016 ha sigut el segon any consecutiu que 
s’ha incrementat la plantilla com a conseqüència de l’augment 
d’hores d’obertura del Parc. Així mateix, s’ha establert un doble 
torn els dies de jornades més àmplies, per fomentar la concilia-
ció entre la vida personal i la vida laboral del personal d’ope-
racions, disminuint el nombre d’hores de presència al Parc en 
temporada alta. Malgrat que es reflecteix un històric de 5 anys, 
la majoria de les dades només són comparables amb l’any 2015 
a causa de l’augment de la plantilla els mesos de juliol i agost. 
Per elaborar les dades que es presenten a continuació s’ha 
tingut en compte la mitjana anual de treballadors i treballa-
dores ja que, per la tipologia d’activitat que es desenvolupa 
al Parc, tal com s’observa al gràfic 1, el nombre d’empleats i 
empleades és molt estacional. No obstant això, per elaborar 
alguns indicadors s’ha utilitzat el total de persones o de con-
tractes realitzats l’any 2016.
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6.1.1. EL nOStRE EQuIP
Plantilla
PATSA té contractats tots els treballadors i treballadores ocupats a les instal·lacions, ja siguin operadors d’atraccions, restaura-
ció, oficines d’informació, oficines i altres feines de gestió del Parc. No obstant això, el manteniment, la seguretat i la neteja són 
serveis que actualment es troben subcontractats.
 

Com s’observa al gràfic 2, l’any 2016 el 53,77% de la planti-
lla estava formada per dones i el 46,23% restant, per homes. 
Això suma una mitjana anual de 292 treballadors. 
 

Evolució del nombre de persones de la plantilla
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Gràfica 2. Evolució de la plantilla de PATSA segons gènere.

Nombre de treballadors i treballadores distribuïts al llarg de l’any
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Gràfic 1. Evolució anual de la plantilla de PATSA.

 hoMeS doneS
2014 56,01% 43,99%

2015 56,79% 43,21%

2016 55,51% 44,49%

Taula 5. Percentatges de treballadors/es fixos dividits segons gènere. 

 hoMeS doneS
2014 38,14% 61,86%

2015 35,05% 64,95%

2016 38,74% 61,26%

Taula 6. Percentatges de treballadors/es eventuals dividits segons 

gènere. 

Grups d’edat
Si tenim en compte els grups d’edat segons el nombre de per-
sones que han tingut contracte amb PATSA l’any 2016, obser-
vem que la plantilla té una estructura piramidal. A la base, 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.

     

Entenem com a personal fix tots aquells treballadors i tre-
balladores que tenen un contracte fix a temps complet, fix 
discontinu i fix a temps parcial. Les proporcions de personal 
eventual i fix són de 55,5% i 44,5% respectivament, cosa que 
incrementa un 6,2% la plantilla de personal fix respecte a l’any 
anterior com a conseqüència de la firma del nou conveni.
Al la taula 5 es mostra el percentatge d’homes i dones dins de 
cada tipologia de contracte. 
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Categories laborals
Al llarg dels anys, s’ha anat tendint a igualar el nombre d’homes i dones dins de cada categoria laboral. No obstant això, en algu-
nes categories encara hi manca equitat de gèneres.

  directius grup 5 grup 6 grup 7
2013 Homes 7 8 6 146

 Dones 4 1 12 194

2014 Homes 8 4 8 169

 Dones 4 3 13 277

2015 Homes 8 8 6 273

 Dones 4 3 13 448

2016 Homes 8 9 11 233

 Dones 4 3 17 352

Taula 7. Personal que ha treballat a PATSA segregat per categories laborals. Dades segons nombre de contractes vigents tenint en compte només 

un contracte per persona.

Benestar i igualtat d’oportunitats
A PATSA vetllem per mantenir un entorn laboral on es respecti la dignitat i la llibertat personal dels treballadors i treballadores de 
l’empresa, així com per mantenir-los segurs davant de qualsevol atac físic, psíquic o moral.
Aquest any 2016 s’ha firmat un nou conveni on es reflecteixen les mesures dirigides a promoure la igualtat de tracte i d’oportu-
nitats entre homes i dones a l’àmbit laboral. La més destacada és l’ampliació de la flexibilitat horària per al personal d’estructura, 
a més de mantenir les que ja existien a l’anterior conveni (ampliació d’una setmana en el permís per maternitat, i el dret a reserva 
del lloc de treball durant el primer any en els casos d’excedències voluntàries).

homes 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre d’homes que tenen dret a acollir-se a la baixa per paternitat 1 0 1 2 2

Nombre d’homes que s’han acollit al permís de paternitat durant l’any 1 0 1 2 2

Nombre d’homes que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball rere el permís 1 0 1 2 2

Nombre d’homes que continuen a l’organització 12 mesos després 1 0 1 2 2

Taxa de retorn a la feina 100% 100% 100% 100% 100%

Taxa de retenció 100% 100% 100% 100% 100%

Taula 8. Indicadors de llicències paternals.

dones 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de dones que tenen dret a acollir-se a la baixa per maternitat 1 0 1 0 0

Nombre de dones que s’han acollit al permís de maternitat durant l’any 1 0 1 0 0

Nombre de dones que han tornat a ocupar el mateix lloc de treball rere el permís 1 0 0 0 0

Nombre de dones que continuen a l’organització 12 mesos després 1 0 0 0 0

Taxa de retorn a la feina 100% 100% 0% 100% 100%

Taxa de retenció 100% 100% 0% 100% 100%

Taula 9. Indicadors de llicències maternals.

Gràfica 3. Personal que ha treballat a PATSA segregat per grups d’edat els anys 2014, 2015 i 2016. 
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6.1.2. COntRACtACIó I ROtACIó 
Contractació 
Aquest any 2016 s’han realitzat un total de 686 contractes a treballadors i treballadores diferents. D’aquests 686, un 41,11 % 
s’han realitzat a homes i un 58,89%, a dones. Les dades que es mostren a l’apartat de contractació sempre són segons el nom-
bre de nous contractes realitzats en un any.

 2013 2014 2015 2016
 homes dones homes dones homes dones homes dones
Eventuals 114 159 218 351 245 442 215 341

Fixos discontinus 37 38 42 44 56 45 55 53

Fixos 4 2 9 3 0 3 12 10

totAL 155 199 269 398 301 490 282 404
Taula 10. Contractes realitzats. 

L’any 2016 s’ha incrementat el nombre de contractes realitzats tant en dones com en homes a la franja de 18 i 22 anys i ha dis-
minuït el nombre de contractes a l’interval d’edat de 23 a 27 anys respecte a l’any 2015. 
A través de les línies estratègiques marcades i de la col·laboració de Barcelona Activa, s’ha continuat potenciant la contractació 
de persones majors de 40 anys. També s’ha participat en un projecte d’inserció de personal amb risc d’exclusió laboral a través 
del programa Làbora. 

  treballadors de 40 anys o més
2013 Homes 6

 Dones 6

2014 Homes 13

 Dones 13

2015 Homes 23

 Dones 27

2016 Homes 20

 Dones 12

Taula 11. Contractes realitzats a treballadors de 40 anys o més.

Tots els treballadors i treballadores de PATSA estan empadro-
nats a Catalunya. El 99,83% dels contractes realitzats són a 
persones residents a la província de Barcelona i el 0,17% res-
tant corresponen a les províncies de Lleida.
Destaca el 59,91% de la comarca del Barcelonès, el 14, 58% 
del Baix Llobregat i el 14,14% del Vallès Occidental. El 11,37% 
restant pertanyen a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, 
el Bages, el Garraf, el Maresme, Osona, la Sagarra i el Vallès 
Oriental.
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Gràfic 4. Contractes realitzats a les dones segons edat. 
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Gràfic 5. Contractes realitzats als homes segons edat. 



30 | Memòria sostenibilitat 2016

Rotació
La rotació d’aquest any 2016 ha estat de 16,81% de mitjana. 
Per les característiques dels llocs de treball, cal diferenciar 
entre el personal fix i l’eventual, amb una mitjana de l’índex 
de rotació de 7,57% i 43,69% respectivament. Si diferen-
ciem la rotació entre homes i dones, els resultats obtinguts 
són 14,26% i 19,36% respectivament. L’índex de rotació tam-
bé 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, 23-27 i 28-32 anys per les característiques pròpies 
d’un lloc de treball compaginable amb els estudis. 

grups d’edat 18-22 23-27 28-32 33-39 40+
Rotació 2015 37,64% 23,35% 15,86% 7,63% 9,88%

Rotació 2016 34,20% 28,52% 27,03% 13,74% 9,26%

Taula 12. Rotació segons franges d’edat.

2016 dones homes
18-22 34,12% 34,38%

23-27 28,32% 28,75%

28-32 32,74% 23,68%

33-39 17,92% 11,33%

40+ 11,23% 8,05%

Taula 13. Rotació segons franges d’edat i gènere de l’any 2016.

6.1.3. PROMOCIOnS IntERnES
El 2016 s’han cobert 85 places mitjançant processos de pro-
moció interna per fomentar el desenvolupament professional 
del personal. Les promocions internes han permès cobrir el 
80,95% dels llocs. A la Taula 14 es mostren les promocions 
realitzades l’any 2016.

Nombre de treballadors i treballadores segons comarca
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Gràfic 6. Contractes realitzats segons comarca.
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pRoMocIonS InteRneS 2016 vacants ofertes presentats Seleccionats
  hoMeS doneS hoMeS doneS
Fixos a temps complet 1 18 6 4 6 4

Fixos a temps complet 2 22 10 6 9 6

Administratiu de Màrqueting 1 2 2 1 0

Fixos discontinus 1 40 12 28 12 28

Cap d’àrea Màrqueting 1 1 2 0 0

Encarregats 2 6 7 2 0

Supervisor contracte de relleu 1 4 0 1 0

Supervisor miniparc  1 12 6 1 0

Supervisor restauració  1 2 1 1 0

Suport  1 15 6 1 0

Coordinador Camí del Cel 2 4 4 1 1

Fixos discontinus 2 15 7 4 7 4

Taula 14. Promocions internes 2016.

Any promoció presentats Seleccionats
 homes dones homes dones
2013 35 20 13 11

2014 71 54 27 19

2015 18 18 11 14

2016 81 70 42 43

Taula 15. Dades promocions internes.

6.1.4. fORMACIó
Anualment PATSA dissenya un pla de formació amb les acci-
ons formatives previstes a realitzar durant l’any. Per establir-lo, 
primer es detecten les necessitats formatives a través de di-
ferents vies, de manera que no es tracta d’un procés tancat, 
sinó flexible i adaptable a la realitat de l’empresa. Així mateix, 
si sorgeixen noves necessitats formatives al llarg de l’any s’in-
clouen dins el pla per donar-los cabuda. PATSA es marca com 
a objectiu que cada treballador o treballadora rebi un mínim de 
8 hores de formació anuals.

De l’any 2016 destaquem la formació impartida al personal fix 
discontinu en matèria d’atenció al client i tècniques de venda 
creuada, i en temes de prevenció de riscos laborals. També 
és remarcable la formació d’acollida que rep, a través d’un 
programa de benvinguda impartit per les unitats de recursos 
humans i operacions, tot el personal de nova incorporació. 
Aquest any s’ha seguit amb l’acció iniciada el 2015 al personal 
eventual, al qual s’ha impartit formació externa en atenció al 
client amb l’objectiu de donar-li les mateixes eines que al per-
sonal fix i garantir, així, una destacada atenció al client.
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Gràfica 7. Hores de formació anuals segons gènere i categoria laboral.
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 6.1.5. COnVEnI COL·LECtIu
Aquest any 2016 s’ha signat el conveni col·lectiu 2016-2019, on com a fet destacable s’ha definit un nou sistema de classifica-
ció professional, basat en la polivalència i la formació, amb la finalitat de potenciar el desenvolupament professional dels/les 
treballadors/es. Lligat a aquest nou sistema es genera una altra retribució de caràcter variable amb relació a la consecució dels 
resultats econòmics de la companyia.  
A l’any 2016, el 95,37% 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.

 2012 2013 2014 2015 2016
 homes dones homes dones homes dones homes dones homes dones
Mitjana de treballadors/es 95,37 96,49 94,19 95,51 93,75 96,46 94,53 98,21 94,81 97,45

Treballadors/es fora conveni 4,63 3,51 5,81 4,49 6,25 3,54 5,47 1,79 5,19 2,55

Taula 16. Percentatge de personal de PATSA cobert pel conveni col·lectiu.

6.1.6. SEGuREtAt AL PARC
Un dels eixos estratègics de PATSA és la seguretat amb l’ob-
jectiu 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 dona cobertura a les especialitats de seguretat, higiene 
i ergonomia i psicosociologia aplicada, i GESEME, que dona 
cobertura a l’especialitat de vigilància de la salut. Paral·lela-
ment també té contractat un servei de manteniment que dià-
riament revisa totes les atraccions del Parc per 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 poder complir l’objectiu marcat i al mateix temps oferir 
seguretat als nostres treballadors, proveïdors i visitants, anu-
alment es revisen i certifiquen totes les atraccions del Parc 
abans de l’inici de la temporada. Aquest any 2016 s’han certi-
ficat totes les atraccions del Parc amb data del 4 de març del 
2016 a través d’una empresa externa. A més, PATSA disposa 
d’una anàlisi de riscos laborals de tots els llocs de treball i dona 
formació als treballadors i treballadores en aquesta matèria. 
Enguany s’ha realitzat la formació als fixos discontinus el 23 
de febrer i totes les noves incorporacions han rebut formació 
a través del curs de benvinguda en iniciar el contracte.
També existeix un procediment d’operativa que garanteix que 
tots els operadors tenen la formació en matèria de seguretat 
de les atraccions que operen.
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 tri-
mestrals amb el Comitè de Seguretat i Salut. A través d’aquests 
Comitès, els representants de l’empresa i dels treballadors revi-

sen 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 tenen lloc amb 
una periodicitat trimestral. Representen la totalitat dels em-
pleats i hi prenen part de manera paritària un total de sis re-
presentants, tres representants de l’empresa (la Cap d’Unitat 
de Recursos humans, Qualitat i Medi ambient, el Cap d’Unitat 
d’Operacions i el Cap d’Unitat de Manteniment i Seguretat) i 
tres delegats de prevenció dels treballadors i treballadores. 
També hi és present el servei de prevenció aliè (Valora, en les 
especialitats de seguretat, higiene i ergonomia i psicosoci-
ologia aplicada a la prevenció, i GESEME en l’especialitat de 
vigilància de la salut). Així, els treballadors i treballadores parti-
cipen i col·laboren en tots els plans de seguretat i salut que es 
promouen a l’empresa. Al llarg del 2016 s’han realitzat quatre 
reunions del Comitè de Seguretat i Salut, en què s’han revisat 
els aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals.

6.1.7. SALut I ABSEntISME
Salut i absentisme dels treballadors i treballadores
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, que es practi-
quen a l’empresa tenen un caràcter preventiu i es dirigeixen a 
determinar la capacitat psicofísica del treballador per a la feina 
en general, atenent en tot cas especialment les tasques i ris-
cos específics del lloc de treball, així com els riscos laborals 
per al propi treballador o treballadora o per a tercers.
L’any 2016 s’han realitzat un total de 104 reconeixements mè-
dics, i segons els resultats el servei mèdic ha destacat que en 
el 87% de les exploracions inicials i el 76,4% de les explora-
cions periòdiques realitzades de l’aparell locomotor no s’hi 
han detectat alteracions. Aquest any s’ha realitzat un estudi 
d’esforços sostinguts de veu aplicant qüestionaris a 9 treba-
lladors. Cal destacar que a l’any actual la taxa de malalties pro-
fessionals i de víctimes mortals roman constant a zero. 
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Al 2016 s’han produït 9 accidents en itinere, 9 accidents per causes variades com ara les cremades i temes posturals, i 2 per 
caigudes, cops i ferides. En total s’han comptabilitzat 20 accidents amb baixa i una recaiguda.
Tal com es reflecteix a la Taula 18, la taxa d’absentisme s’ha incrementat substancialment l’any 2016. Analitzant-ne els motius, 
veiem que s’han incrementat tant les baixes per malaltia comuna com la durada de les baixes derivades d’accidents de treball.

    2012 2013 2014 2015 2016
Índex d’accidents Homes 6,23 2,94 1,78 5,28 3,88

 Dones 6,00 3,79 7,33 4,93 6,74

Taxa de malalties professionals Homes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Dones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxa de dies perduts Homes 1,49% 0,47% 0,12% 0,94% 6,43%

 Dones 0,95% 0,40% 1,41% 1,02% 5,12%

Taxa d’absentisme Homes 2,24% 2,41% 2,50% 2,65% 4,11%

 Dones 3,81% 2,57% 2,66% 2,80% 5,03%

Taula 18. Taxes anuals de salut i absentisme de la plantilla. Tots els indicadors només s’han segregat per gènere ja que el 99,83% de treballadors 

provenen de la província de Barcelona. Només s’han comptabilitzat els accidents amb baixa. Per calcular la taxa de dies perduts s’han considerat 

dies naturals i des del primer dia que el treballador no va a treballar.

Salut i absentisme dels proveïdors
En cas que un treballador o treballadora d’una empresa externa pateixi un accident dins de les nostres instal·lacions, sempre 
es comunica al servei de prevenció aliè i es genera un informe on s’analitzen les causes de l’accident i s’acorden les mesures a 
prendre. L’any 2016 s’han produït 5 accidents de treball lleus de treballadors externs.

6.1.8. ISC
PATSA realitza anualment 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 de l’any 2016 és de 847 entrevistes amb un 
nivell de confiança del 95,5% i han estat realitzades al conjunt de visitants que han vingut a les nostres instal·lacions.

 

L’índex de satisfacció arriba a la seva valoració màxima històrica aquesta temporada amb un 8 de valoració global. A més, el Parc 
supera les expectatives del seus clients, que en la seva valoració preliminar abans d’accedir al Parc valoraven l’experiència espe-
rada amb un 7,9. El manteniment de la valoració elevada, al llarg dels últims anys, és fruit de l’estratègia de millora contínua dels 
serveis, de donar la veu al client i incorporar-la a la gestió. A més, cal destacar que aquesta puntuació històrica arriba en un any 
en què l’afluència del Parc és màxima. Tot i això, les accions estratègiques preses per tal de maximitzar l’experiència (incorporar 
oferta, millores en l’accessibilitat, millores dels serveis i, sobretot, l’atenció al client que és el nostre fet diferenciador) han ajudat 
a aconseguir aquest objectiu clau.
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Gràfica 8. Índex Global de Satisfacció del Client.
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La valoració dels serveis de restauració és un dels ítems amb 
marge de millora. La continuïtat de les accions de millora a ni-
vell d’obertura de nous centres, aliances estratègiques amb 
líders del sector i creació d’un pla de restauració com a part 
del pla d’operacions, ha proporcionat un increment dels re-
sultats en les valoracions que es poden apreciar en el detall 
dels aspectes de l’atenció del personal, la neteja, la quantitat 
de centres o la relació qualitat/preu. L’increment en aquest 
període d’afluència global de visitants, el temps d’espera als 
centres de restauració i els llargs períodes en què s’ha man-
tingut l’oferta, han donat un resultat global inferior respecte als 
anys anteriors.

6.2. MedI AMbIent
PATSA adopta el principi de precaució per evitar possibles 
impactes ambientals tant a nivell intern com extern. A nivell in-
tern es disposa d’instruccions de treball que regulen el control 
operacional dels recursos naturals i que permeten detectar 
petites desviacions i corregir-les amb rapidesa. A nivell extern 
les empreses han de firmar una normativa ambiental.
Paral·lelament es té en compte el principi de precaució a nivell 
de contractació a través de l’entrega de la normativa ambien-
tal del Parc, l’entrega de la política de qualitat i medi ambient 
i, en alguns casos concrets, de clàusules ambientals en els 
contractes.
Aquest any 2016 s’ha seguit treballant en matèria de medi am-
bient. Entre els projectes iniciats destaca la implementació dels 
gots reutilitzables en els centres de restauració, la instal·lació de 
plaques solars en els fanals de l’entrada del Parc i la implementa-
ció de la telelectura a tots els comptadors d’aigua del Parc.

A través dels Comitès de Qualitat i Medi ambient, i dels indi-
cadors del quadre de comandament es realitza un seguiment 
ambiental de l’empresa. També cal destacar que anualment 
PATSA revisa els aspectes ambientals i identifica aquells que 
són significatius. Els aspectes ambientals significatius de l’any 
2016 han estat consum d’energia elèctrica, consum d’aigua, 
residus banals, residus de fracció orgànica, residus d’oli vege-
tal i mobilitat. Aquests aspectes s’han treballat en el transcurs 
de l’any 2016 mitjançant diverses accions per aconseguir els 
objectius establerts a començaments d’any. 

6.2.1. RECuRSOS nAtuRALS
PATSA és una empresa que per les seves característiques 
consumeix recursos naturals i disposa d’indicadors que per-
meten 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. L’any 2016 
s’han consumit un total de 8.644,46 GJ d’energia i 38.487,70 
m3 d’aigua. Actualment tota l’energia que s’utilitza a PATSA, 
amb l’excepció de les plaques solars que proporcionen ener-
gia als llums ubicats davant d’oficines, prové de fonts no reno-
vables. També cal destacar que tota l’aigua que s’utilitza pro-
vé de la xarxa d’abastament de la ciutat de Barcelona (aigües 
municipals).

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. 
L’energia provinent de les plaques solars no queda comptabi-
litzada perquè són fanals amb un funcionament independent 
que no disposen de comptadors.
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Gràfica 9. Índex de Satisfacció del Client restauració.

2012 2013 2014 2015 2016

  2012 2013 2014 2015 2016
Energia elèctrica (kWh)  1.816.740 1.981.316 1.936.443 2.122.131 2.216.072

Energia elèctrica (GJ)  6.540,26 7.132,74 6.971,19 7.639,67 7.977,86

Energia elèctrica per visitant (kWh/visitant) 3,50 3,56 3,13 3,11 3,06

Taula 19. Consum d’energia. 1kWh = 0,0036GJ. Font de les dades: factures de la companyia elèctrica



 Memòria sostenibilitat 2016 | 35

Tal com s’observa a les gràfiques, malgrat que el consum ha seguit la tendència a l’alça d’aquests últims anys, quan es relativitza 
segons el nombre de visitants el consum disminueix 0,05 kWh/visitant respecte a l’any anterior. 
 

Gas
PATSA disposa de dos dipòsits per emmagatzemar el gas propà que s’utilitza per cuinar en els centres de restauració. Un dels 
dipòsits pertany a La Masia, que és un centre de restauració que es va començar a gestionar el març del 2014. Aquest any 2016 
ja disposem de dades de dos anys naturals que ens permeten comparar el consum. 
El consum de La Masia s’ha vist incrementat per l’obertura de més dies del menjador de personal a partir del mes de setembre, 
com a conseqüència de la firma del conveni col·lectiu.

 consum en Kg consum en gJ
  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Consum Parc 2.408 3.433 3.102 1.710 3.118 111,7 159,3 143,9 79,3 144,7

Consum La Masia 0 0 7.361 9.190 11.249 0,0 0,0 333,2 426,4 522,0

Consum Total 2.408 3.433 10.463 10.900 14.367 111,7 159,3 477,1 505,8 666,6

Taula 20. Consum de gas en kg i GJ. Factor de conversió 1 kg = 0,0464GJ. Font de les dades: factures de la companyia de gas.
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Gràfica 10. Consum d’energia elèctrica. Unitats kWh.
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Gràfica 11. Consum d’energia elèctrica per visitant. Unitats kWh/visitant.

El Parc s’abasteix amb aigua de la xarxa d’abastament municipal. En el transcurs de l’any 2016 ha consumit 5.829 m3 més que 
l’any 2015. Tenint en compte les característiques i els principals usos de l’aigua que hi ha al Parc (sanitàries, restauració, atrac-
cions 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 se-
gons 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 m3 i representa un 43% de la superfície total del Parc. La zona 
verda del Parc disposa de reg manual mitjançant mànegues i  reg automàtic a través d’una instal·lació d’electrovàlvules i cano-
nades 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.
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Gràfic 12. Consum de gas. Unitats kg.
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 2012 2013 2014 2015 2016
Consum d’aigua (m3) 24.140 20.700 23.239 32.659 38.487,70

Nombre de visitants (visitant)  519.106 556.700 618.741 682.937 725.293

Consum d’aigua per persona (m3/visitant) 0,047 0,037 0,038 0,048 0,053

Taula 21. Consum d’aigua. Font de les dades: factures de la companyia d’aigua. 

Aquest any 2016 s’ha seguit amb la tendència iniciada l’any 2013 d’increment del consum d’aigua del Parc. Aquest increment del 
consum d’aigua ve donat per dos factors: l’increment d’espais a netejar com a conseqüència de la instal·lació de noves atracci-
ons i centres de restauració, i l’increment de visitants. 
Aquest aspecte ambiental es tractarà en el transcurs de l’any 2017 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 per-
met detectar les possibles desviacions i corregir-les. Aquest any 2016 s’han acabat d’instal·lar els comptadors que faltaven per 
poder fer un seguiment complet.
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Gràfic 13. Consum d’aigua a través de la telelectura. Unitats m3.

6.2.2. EMISSIOnS dE CO2 EQuIVALEnt
PATSA emet gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera de manera directa i indirecta. Les emissions directes venen 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 i s’ha utilitzat la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) publica-
da per l’oficina del canvi climàtic on s’estableixen els factors de conversió anuals.

  2012 2013 2014 2015 2016
emissions directes     
 CO2 equivalent energia elèctrica 545,02 491,37 517,03 844,61 682,55

emissions indirectes     
 CO2 equivalent gas propà 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04

total emissions directes i indirectes     
 Total CO2 equivalent 545,03 491,38 517,06 844,64 682,59

Taula 22. Emissions directes i indirectes. Unitat de mesura: 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 compli-
cada conjuntament amb els diversos impactes ambientals que genera, com ara les emissions atmosfèriques i el soroll. Actual-
ment la mobilitat està identificada com un aspecte ambiental significatiu i forma part de l’estratègia de l’empresa a l’hora de fer 
un seguiment. 
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A 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 solu-
cions als nostres clients i de ser més respectuosos amb l’en-
torn, l’any 2008 es va implementar la política 60-40. Aquesta 
política pretén 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 
i treballadores el funicular, el Tibibus i preus més econòmics al 
pàrquing situat a la Vall d’Hebron, per evitar que els visitants 
accedeixin al Parc amb transport particular.

6.2.4. BIOdIVERSItAt
El Parc d’atraccions del Tibidabo està situat dins del districte 
de Sarrià-Sant 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 Coll-
serola [512 msnm segons l’Institut Cartogràfic de Catalunya]) 
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Gràfica 14. Evolució de la distribució modal d’accés al cim. 

i es troba envoltat pel Parc Natural de la Serra de Collserola 
(8.295,97 ha).
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, s’ubica en una zona de tran-
sició 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 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, des del desembre del 
2011, PATSA es va vincular a través d’un acord de col·labora-
ció amb el consorci del Parc Natural de Collserola. Aquest any 
2016, en col·laboració amb el consorci s’han revisat les zones 
arbrades del Parc i s’han pres mesures correctores i de millora 
segons informe de la visita. 

6.2.5. RESIduS
Al Parc es generen residus no especials com ara paper i car-
tró, envasos lleugers, rebuig, vidre, matèria orgànica, entre 
d’altres, 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 es-
pecials generats va lligat directament al nombre de visitants. 
L’any 2016 cada visitant va generar 0,44 kg de residus sòlids 
urbans, 19 tones de residus menys que l’any anterior.
Per 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 transportis-
ta i un gestor autoritzat, d’aquesta manera PATSA s’assegura 
que els seus residus es gestionen correctament.

  2012 2013 2014 2015 2016
Residus no especials 240,98 360,57 349,70 381,29 377,54

Residus especials 1,00 0,15 1,77 0,73 2,24

Residus sòlids urbans 232,18 296,36 289,69 335,36 316,11

Taula 23. Generació de residus. Unitat de mesura Tn.
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Residus no especials

Residus produïts instal·lació codi ceR clas. val. trac. 2012 2013 2014 2015 2016
Mescla de residus municipals 200301 NE - T21, T12, T62, T36  210,14 260,23 225,51 259,96 217,92

Paper i cartró 200101 NE V11, V61, V85 - 16,81 12,69 11,47 13,51 13,84

Vidre 200102 NE V14 - - 0,79 6,8 3,55 6,23

Envasos lleugers 200139 NE V12, V61 - 3,75 21,92 43,17 55,55 72,46

Matèria orgànica 200108 NE V83, V85  T12  1,48 0,73 2,74 2,79 5,658

Poda 200201 NE V81, V83, V85  - - 21,46 17,86 22,49 23,25

Fusta 200138 NE V15, V61  T12  8,8 6 30,43 13,56 11,72

Metalls i ferralla 200140 NE V41 - - 32 0,34 1,42 7,732

Tòners 80318 NE V54  T12  - - 0,05 0,05 0,06

Runa 170904 NE V71  T15, T33, T36  - 3,84 6,74 6,01 13,77

Olis vegetals 200125 NE V33, V61, V85  T21  - 0.91 1,38 1,75 2,72

Roba 200110 NE V13, V61  T12, T21 - - - - 1,78

Cosmètics 200132 NE V53 T33 , T12 - - - - 0,41

Taula 24. Generació de residus no especials. Unitat de mesura Tn. Els anys 2012 i 2013 s’ha fet recollida de tòners però les dades no són 

comparables.

Residus especials

Residus produïts instal·lació codi ceR clas. val. trac. 2012 2013 2014 2015 2016
Olis minerals 130205 E V22  - - - 1,18 0,19 0,34

Bombetes, fluorescents 200121 E V41 - - - 0.07 0,06 0,04

Envasos amb restes perilloses 150110 E V51  T21, T36, T13 0,78 0,15 0,02 0,38 0,00

Piles 160603 E V44 - - - - 0,03 0,03

Aerosols 160504 E V24 T32, T21, T22 - - - 0,02 0,01

Equips elèctrics i electrònics  200135 E V41 T32 - - - - 1,14

Bateries 160601 E V44 - - - - - 0,66

Taula 25. Generació de residus especials. Unitat de mesura Tn. Els anys 2012 i 2013 s’ha fet recollida de bombetes i fluorescents però les dades no 

són comparables.

Gots reutilitzables
Des del mes d’octubre, amb l’objectiu de millorar la gestió de residus a la restauració, s’han substituït els gots d’un sol ús per gots 
retornables per disminuir la generació de residus del Parc. La implementació dels gots retornables ha evitat la generació d’1,05 
tones de residus en només tres mesos. 

Mescla de residus municipals

Residus biodegradables de cuina i restauració

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

 300.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 200.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gràfica 15. Generació de residus sòlids urbans. Unitats kg.
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Residus sòlids urbans
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6.3. bALAnç econòMIc
En l’exercici 2016 la Societat ha treballat per consolidar la xifra de visitants, així com per presentar resultats positius per quart 
exercici consecutiu. S’ha assolit una xifra rècord de 725.293 visitants i uns resultats positius de 2.035 milers d’euros.
Aquests resultats positius són conseqüència, principalment, de:

Ingressos:
El total de visitants que han accedit al Parc representa un 6,2 % més que l’any anterior. Aquesta xifra de visitants ha anat acom-
panyada d’uns ingressos per visitant de 17,71 euros, que representa únicament una disminució de 0,5%, tot i el significatiu 
increment de visitants; increments elevats de visitants acostumen a suposar disminucions de ràtio d’ingressos per cap. Addici-
onalment, la mitjana de socis (Tibiclubs) ha presentat un increment del 5,5% respecte a l’exercici anterior. D’aquesta manera, la 
Societat ha assolit un nivell d’ingressos obtinguts directament de visitants (accés al recinte, restauració interna i transport) de 
12,8 milions d’euros, un 5,6% més que l’exercici anterior. La xifra total d’ingressos de la Societat, xifrada en 15,8 milions d’euros 
aproximadament, representa un 5,0% més que l’exercici anterior. Aquest any la Societat ha obert el Parc els dilluns i dimarts del 
mes d’agost per segon any consecutiu, la qual cosa representa un total de 155 dies, els mateixos que el 2015. A més, la Societat 
ha ampliat el seu horari des del mes de novembre, obrint a les 11.00 del matí, una hora abans del que es feia fins ara. Aquest 
horari d’obertura s’ampliarà durant l’exercici 2017 a tots els dies d’obertura del Parc.

Despeses:
El nivell total de despeses de la Societat s’ha mantingut estable en relació a l’operativa del Parc. Les principals variacions es 
concentren en les següents partides:

-  Cost de personal: millores previstes al nou acord de conveni col·lectiu, vigent des de l’exercici 2016 fins al 2019.
-  Cost de matèria primera: increment en línia amb l’augment de vendes de restauració.
-  Reparacions i manteniment: modificació de contracte integral per incorporació de serveis. Addicionalment, actuacions de 

manteniment correctiu no previstes.

PATSA no disposa d’estats financers consolidats ja que depèn de B:SM, que és qui disposa d’aquesta documentació.

 2012 2013 2014 2015 2016
vALoR econòMIc dIRecte cReAt     
Ingressos 14.387.614,02 12.456.803,85 14.085.162,42 15.051.182,03 15.797.250,47

     

vALoR econòMIc dIStRIbUÏt 12.730.476,09 10.036.859,04 11.115.637,96 12.533.295,42 13.087.675,40
Costos operatius 7.401.007,41 5.873.280,41 6.468.051,85 6.831.720,03 7.074.785,29

Despeses de personal 4.758.318,23 3.734.938,85 4.540.169,83 5.567.875,37 5.905.919,66

Pagaments a proveïdors de capital 473.452,01 76.075,53 0,00 0,00 0,00

Pagaments a governs 68.874,49 307.977,25 38.192,22 39.108,13 40.943,96

Inversions en la comunitat 28.823,95 44.587,00 69.224,06 94.591,89 66.026,49

     

vALoR econòMIc RetIngUt 1.657.137,93 2.419.944,81 2.969.524,46 2.517.886,61 2.709.575,07
     

vendeS neteS 14.381.296,15 12.411.921,70 13.954.200,48 15.014.911,76 15.762.543,97
     

cApItALItzAcIó totAL     
Patrimoni Net 7.037.399,20 37.289.391,05 37.841.973,89 38.361.306,29 39.533.929,68

Passiu No Corrent 130.855,40 197.361,48 193.970,99 67.666,89 65.505,89

Passiu Corrent 16.434.885,78 2.391.118,25 2.800.877,57 3.178.512,21 3.716.419,77

total passiu 23.603.140,38 39.877.870,78 40.836.822,45 41.607.485,39 43.315.855,34
     

ActIUS totALS     
Actiu No Corrent 10.771.691,23 33.817.443,03 37.460.532,32 32.668.033,03 31.370.929,43

Actiu Corrent 12.831.449,15 6.060.427,75 3.376.290,13 8.939.452,36 11.944.925,91

total actiu 23.603.140,38 39.877.870,78 40.836.822,45 41.607.485,39 43.315.855,34
Taula 26. Resum econòmic de PATSA. Import en euros

Referències GRI: G4-17
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Continguts bàsics generals

contIngUtS bàSIcS geneRALS pàgInA veRIFIcAcIó exteRnA
estratègia i anàlisi
G4-1 Declaració de l’alt càrrec de l’organització. 5 

perfil de l’organització
G4-3 Nom de l’organització. 7 

G4-4 Principal marques, productes i serveis. 15-16 

G4-5 Localització de la seu central de l’organització. 48 

G4-6 Nombre de països on opera l’organització. 12 

G4-7 Naturalesa del règim de propietat i la seva forma jurídica. 7 

G4-8 Mercats servits. 16-17 

G4-9 Dimensions de l’organització. 7 

G4-10 Nombre total de treballadors. 7 

G4-11 Percentatge de treballadors coberts pel conveni col·lectiu. 32 

G4-12 Cadena de subministraments de l’organització. 18-19 

G4-13 Canvis significatius durant el període objecte de la memòria. 7 

G4-14 Implementació del principi de precaució. 34 

G4-15 Suport a iniciatives externes. 23, 29 

G4-16 Associacions i organitzacions a les quals pertany l’organització. 19 

Aspectes materials i cobertura
G4-17 Entitats que figuren a la memòria. 39 

G4-18 Definició del contingut de la memòria i la cobertura de cada aspecte. 10 

G4-19 Aspectes materials. 10 

G4-20 Cobertura de cada aspecte material dins de l’organització. 10 

G4-21 Límit de cada aspecte material fora de l’organització. 10 

G4-22 Reexpressions de la informació de memòries anteriors i les seves causes. 7 

G4-23 Canvi significatiu a l’abast i la cobertura de cada aspecte respecte a la memòria anterior. 7 

participació dels grups d’interès
G4-24 Grups d’interès vinculats a les organitzacions. 16-18 

G4-25 Base per a la identificació dels grups d’interès. 16 

G4-26 Participació dels grups d’interès. 10, 18 

G4-27 Qüestions i problemes clau que han sorgit fruit de la participació dels grups d’interès. 10 

perfil de la memòria
G4-28 Període objecte de la memòria 7 

G4-29 Data de l’última memòria 7 

G4-30 Cicle de presentació de la memòria 7 

G4-31 Punt de contacte per resoldre els dubtes del contingut de la memòria. 48 

G4-32 Opció de conformitat amb la guia que ha elegit l’organització i índex GRI. 7, 44 

G4-33 Política i pràctiques respecte a la verificació externa de la memòria. 44 

govern
G4-34 Estructura de govern de l’organització. 13-15 

ètica i integritat
G4-56 Valors, principis i codis de conducta de l’organització. 12-13 
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Continguts bàsics específics

ASpecteS MAteRIALS pàgInA oMISSIonS veRIFIcAcIó exteRnA
economia
G4-DMA Enfocament de gestió. 26  

G4-EC1 Valor econòmic directe  

 generat i distribuït. 39 - 

Medi ambient
G4-DMA Enfocament de gestió. 26  

G4-EN3 Consum directe d’energia a l’organització. 34-35 - 

G4-EN8 Captació total d’aigua per fonts. 35-36 - 

G4-EN13 Hàbitats protegits o restaurats. 37 - 

G4-EN16 Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle. 36  

G4-EN17 Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle. 36 - 

G4-EN23 Pes total de residus gestionats, segons tipus  

 i mètode de tractament. 37-38 - 

G4-EN30 Impactes ambientals significatius del transport  

 de productes i altres béns i materials utilitzats per  

 a les activitats de l’organització així com del  

 transport del personal. 36-37  

Acompliment social
G4-DMA Enfocament de gestió 26  

Responsabilitat sobre productes
G4-PR1 Percentatge de categories de productes i serveis  

 significatius que els impactes en matèria de salut i  

 seguretat han avaluat per promoure millores. 32 - 

G4-PR5 Resultats de les enquestes per mesurar  

 la satisfacció del client. 33-34 - 

Acompliment social
G4-LA1 Nombre i taxa de contractacions i rotació  

 mitjana de treballadors, desglossat per  

 grup d’edat, sexe i regió. 29-30 - 

G4-LA3 Índex de reincorporació a la feina i de retenció  

 després de la baixa per maternitat o paternitat,  

 desglossada per sexes. 28 - 

G4-LA5 Percentatge de treballadors presents  

 als comitès formals de seguretat i salut. 32 - 

G4-LA6 Tipus i taxa de lesions, malalties professionals,  

 dies perduts, absentisme i nombre de víctimes  

 mortals relacionades amb la feina per  

 regió i per sexe. 32-33 - 

G4-LA9 Mitjana d’hores de formació anual per  

 treballador desglossat per categoria  

 de treballador i gènere. 31 -
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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 el nivell essencial. El Comitè de Gestió va ser l’encarregat 
d’aprovar la proposta de compra dels serveis prestats per l’empresa externa per la realització de l’auditoria de certificació. 
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