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Em complau presentar-vos la quarta edició de la Memòria de 
Sostenibilitat del Parc d’atraccions Tibidabo, S.A.U, consoli-
dant 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 identitat del Parc d’atraccions del Tibidabo: 
Solidaritat, Sostenibilitat i Autosuficiència, Educació i Experiències. 
Gràcies a aquests eixos, que ens han ajudat a caminar, avui podem 
presentar uns resultats positius del que ha sigut aquest any 2017.
Un dels objectius principals de la gestió del Parc d’atraccions és 
donar la màxima satisfacció als ciutadans 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 constaten el 

Segell EFQM d’excel·lència empresarial +400 renovat aquest any 2017 i el Sistema de Gestió 
Integrat.
A la present 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 2017 els 
canvis realitzats a nivell organitzatiu a la Unitat d’Operacions, la rehabilitació de l’avió, així com 
la reinvenció del Tibiexpress dotant-lo de tecnologia per fer entrar el visitant en un món virtual 
ple d’emocions. Altres accions que hem dut a terme amb èxit han estat la incorporació de 
nous centres de restauració com ara la iogurteria i la consolidació de l’acció de reducció de 
residus amb els gots retornables. La prova de l’obertura una hora abans ha suposat un repte 
que ha tingut una bona acollida per part dels nostres visitants.
Com a principals reptes per a l’any 2018 destaquen els quatre projectes estratègics dirigits a 
persones, experiència dels clients, restauració i mobilitat. Aquests projectes han de permetre 
que el Parc continuï avançant, gràcies a la millora contínua, tot complint amb la nostra missió 
de fer que tothom que es relacioni amb el Tibidabo se senti feliç. 
El Parc mira cap al futur i per aquest motiu es planteja reptes a llarg termini com l’accés al cim 
del Tibidabo. Aquest és un repte en què s’ha començat a treballar tenint present les expecta-
tives de les parts interessades que ens acompanyen permanentment en el desenvolupament 
dels nostres reptes: Ajuntament, clients, treballadors, societat i proveïdors.
L’objectiu d’aquesta publicació és donar a conèixer l’evolució de l’empresa en els àmbits so-
cial, ambiental i econòmic, i fer-ne difusió entre els diferents grups d’interès. El personal que 
forma part de l’empresa és  el principal ambaixador de l’organització. Així, 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 emblemàtic 
de la ciutat de Barcelona, un Parc d’atraccions centenari, renovat i modern que respecta el 
passat, valora el present i avança cap al futur.

Eloi Badia Casas
President de 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) empresa 
municipal propietat de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquest és el quart any que PATSA presenta la Memòria de 
sostenibilitat i el tercer any que s’utilitza el mètode G4. Per 
treballar en la present Memòria ens hem basat en l’edició del 
2016, en l’última Memòria conceptual EFQM, els Comptes 
Anuals i l’Informe de Gestió de l’exercici anual finalitzat el 31 de 
desembre de 2017.
La memòria pretén ser un document divulgatiu per a ls grups 
d’interès on s’inclou la totalitat de les activitats gestionades 
per PATSA, un resum de les dades econòmiques, socials 
i ambientals, i les actuacions i activitats destacades de 
l’any 2017. La Memòria de sostenibilitat té per objectiu ava-
luar l’acompliment dels objectius de l’empresa i els aspectes 
materials en els àmbits econòmic, social i ambiental i comuni-
car-ho anualment a tots els grups d’interès.
Per a l’elaboració, s’ha realitzat una anàlisi de materialitat per 
posar de manifest quins han estat els aspectes més rellevants 
de l’empresa aquest any 2017 i tractar-los en el transcurs 

d’aquesta memòria. Paral·lelament, s’han fet reunions amb els 
membres del Comitè de Gestió de PATSA i altres responsa-
bles 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 2017. Cal destacar que a nivell extern hi ha hagut 
un canvi en la presidència de PATSA i a nivell intern s’ha se-
guit innovant i posant a disposició dels nostres visitants noves 
atraccions i centres de restauració com ara la renovació de 
l’Avió, el Virtual Express, un nou centre de restauració i l’ober-
tura del Parc a partir de les 11 hores tota la temporada.
Les dades comparatives que s’analitzen al llarg d’aquest do-
cument, reflecteixen els períodes compresos entre l’any 2013 
i l’any 2017. El fet de comparar les dades a 5 anys ve donat per 
la unificació de criteris amb les memòries realitzades per a les 
avaluacions del segell d’excel·lència EFQM i la present memòria. 
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 

 2013 2014 2015 2016 2017
Plantilla mitjana 175 209 296 292 334

Vendes netes 12.411.922 13.954.200 15.014.912 15.762.543,97 16.539.789,71

Capitalització total  39.877.871 40.836.822 41.607.485 43.315.855,34 43.510.340,14

Actius totals 39.877.871 40.836.822 41.607.485 43.315.855,34 43.510.340,14

Dies d’obertura 141 143 155 155 157

Número de visitants 556.700 618.741 682.939 725.293 732.574

Número de visitants/dia 3.948 4.327 4.406 4.679 4.666

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 2017 les següents dades, que reflecteixen els projectes desenvolupats a partir dels eixos es-
tratègics definits en el Pla Estratègic 2015-2020.

SOLidARitAt

EXPERiÈNCiES

EdUCACiÓ

SOStENiBiLitAt i
AUtOSUFiCiÈNCiA

• Realització de 12 jornades solidàries en el Parc.

• Conveni amb la Fundació UNICEF a favor dels nens i nenes d’arreu del món.

• 6.900 nens en risc d’exclusió han pogut gaudir d’un dia d’oci i diversió  

al Tibidabo gràcies a les noves beques “Estiu solidari”

• El 61,97% dels visitants ha accedit a les nostres  

instal·lacions en transport públic.

• Gràcies als gots reutilitzables s’han deixat de generar 5,9 tones de residus.

• Disminució del 17,6% del consum d’aigua respecte a l’any anterior.

• 4.683 alumnes han participat en les activitats didàctiques  

que ofereix el Parc.

• 2.795 suggeriments rebuts dels clients, dels quals més del 80%  

s’han convertit en millores implementades al Parc.

• S’han rebut 114 felicitacions al llarg de l’any.

• Obtenció de la puntuació màxima històrica del Parc en l’índex  

de satisfacció del client, amb una puntuació global de 8,1.
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La Memòria de sostenibilitat 2017 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 significativa de tots els grups d’interès 

en aspectes econòmics, ambientals i socials de l’organitza-
ció que influeixen de forma substancial en el seu desenvolu-
pament 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 de principis i continguts 
bàsics.

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 com a grups externs els clients, 
la societat i els proveïdors. Les dades utilitzades per a l’anàlisi 
són les de l’any passat millorades gràcies a les preguntes rea-
litzades als clients de PATSA mitjançant una enquesta que va 
ser contestada per 2.300 clients.
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 
materials, 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 aspectes 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.

 Econòmic  Social
 Medi ambient  Altres

A
LT

M
IT

J
À

B
A

IX

EXTERNS

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

•  Presència en el mercat

• Pràctiques d’adquisició
• Materials
•  Avaluació ambiental dels proveïdors
•  Mecanismes de reclamació en matèria ambiental
• Mesures de seguretat
• Lluita contra la corrupció
•  Mecanismes de reclamació per impacte social
•  Avaluació de les pràctiques laborals dels proveïdors
• Inversió
• No discriminació
• Comunitats locals
• Privacitat dels clients

MITJÀ

• Acompliment econòmic
• Satisfacció del client
• Escolta activa
• Informació general del Parc 

•  Emissions
•  Número de visitants

•  Avaluació de la repercussió 
social dels proveïdors

ALT

IN
T

E
R

N

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

• Etiquetatge dels productes i serveis
•  Retribució dels treballadors

•  Conseqüències econòmiques indirectes
•  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

•  Productes i serveis
•  Compliment regulatori
•  General
•  Mecanismes de reclamació sobre 

pràctiques laborals
•  Mecanismes de reclamació en  

matèria de drets humans
•  Compliment regulatori
•  Comunicacions de mercadotècnia
•  Avaluació

BAIX
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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 so-
bre 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, 
troben activitats adequades a les seves circumstàncies soci-
als 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 posada en marxa d’un sis-
tema d’escolta activa per incorporar el client a la gestió, la cer-
tificació de qualitat ISO 9001, la certificació de medi ambient 
ISO 14001, el segell +400 EFQM a l’excel·lència empresarial, 
la creació d’un abonament familiar com és el Tibiclub, la cre-
ació d’activitats didàctiques per a escoles i instituts, la instal-
lació de noves atraccions úniques com la Muntanya Russa, 
així com la remodelació d’atraccions emblemàtiques com els 
Miralls Màgics i l’Embruixabruixes o l’actualització del Tibi-
dabo Express, incorporant-hi la realitat virtual de forma pio-
nera. Així mateix, s’han impulsat polítiques de respecte cap a 
l’entorn del Parc, i s’han fet importants actuacions com la re-
cuperació i obertura de la part superior del Parc, el Camí del 
Cel. La pacificació del cim i la potenciació de 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 d’esdeve-
niments 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 amb l’equip humà de 
PATSA. L’última revisió es va realitzar l’any 2016. 

Ser el parc de la felicitat
 

Fer que tothom que es relacioni  
amb el tibidabo se senti feliç

Seguretat
passió per les persones
Compromís
Solidaritat 
Il·lusió

PATSA ha aconseguit que la missió, la visió i els valors formin 
part del dia a dia de la companyia i és per aquest motiu que 
defineix els valors que la representen de la següent manera.

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, par-
teix de la revisió de la missió, la visió i els valors esmentats al 
punt 4.2.1. A més a més, el pla s’emmarca en una anàlisi DAFO, 
basada en la informació de les necessitats i 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 

vISIó

MISSIó

vALoRS
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d’experiències, 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 projec-
tes i iniciatives socials i a donar suport i dur a terme actes 
culturals.

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

•  SOSTENIBILITAT I AUTOSUFICIÈNCIA: Implantar mesu-
res adreçades a aconseguir un Parc mediambientalment 
sostenible per, d’aquesta manera, contribuir a la resiliència 
i sostenibilitat globals de l’ecosistema on estem integrats 
(Parc natural de Collserola).

4.3. oRgAnItzACIó I geStIó
PATSA és una empresa participada al 100% per B:SM i aques-
ta és una empresa participada al 100% per l’Ajuntament de 
Barcelona. PATSA disposa de diversos canals de comuni-

cació amb B:SM i l’Ajuntament de Barcelona i una estructura 
pròpia de gestió. El President és el màxim càrrec de govern 
de PATSA, i les funcions executives les assumeix la Direcció 
General 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, 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, i 
és un model de referència.
Aquest any 2017 s’han produït canvis a nivell organitzatiu, s’ha 
incrementat el personal d’estructura millorant l’organització 
interna de la Unitat d’Operacions per afrontar l’increment de 
visitants del Parc i l’ampliació del seu horari d’obertura. 

 

DIRECCIÓ EXECUTIVA   
(Rosa Ortiz)

Cap d’Unitat RR HH,  
Qualitat i Medi Ambient 

(Vicky Álvarez)

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  
Unitat d’Operacions   

 (David González)

Coordinadors

Operacions

Coordinadors

Manteniment

AdministratiusAdministratiusAdministratius Supervisors

Personal Operatiu

Administrativa

Coordinador  
de Gestió

Operacions

Adminis- 
trativa

Administrativa
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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 de-
partamentals i se’n realitza un seguiment periòdic al Comitè 
de Gestió. PATSA disposa del Comitè del Sistema de Gestió 
Integrat (SGI), el Comitè de Coordinació d’Operacions, el Co-
mitè d’Inspecció, el Comitè de Projectes i el Comitè de Màr-
queting, Comercial i Atenció al client, així com les reunions pe-
riòdiques de la resta d’Unitats (RR HH Qualitat i Medi ambient, 
Administració i Finances i Manteniment i Seguretat).
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 General de PATSA i els responsables de 
les Unitats de la companyia. L’objectiu del Comitè de Gestió és 
sotmetre a aprovació les adjudicacions, fer el seguiment dels 
objectius i de les accions prioritàries de l’any en curs en tots 
els àmbits de la gestió. També es fa un seguiment de les millo-
res derivades del projecte d’excel·lència empresarial EFQM. El 
Comitè es reuneix quinzenalment.
El Comitè del Sistema de Gestió Integrat (d’ara endavant 
Comitè SGI) està format pels responsables de processos, la 
Direcció General, els responsables de les Unitats de la com-
panyia, els Responsables de Qualitat de B:SM i de PATSA. 
L’objectiu del Comitè és fer el seguiment i el control del siste-
ma de qualitat segons les certificacions ISO 9001 i ISO 14001. 
Les reunions són bimestrals.
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 Directora 
General, el Cap d’Unitat, el Cap d’Àrea d’operacions i els Co-
ordinadors d’operacions. En aquest Comitè es fa el segui-
ment dels indicadors referents a les atraccions, els centres 
de restauració i les cues en els accessos, es consensuen les 

mesures a prendre per millorar-los i es fa el seguiment dels 
suggeriments tant dels clients com del clima laboral entre els 
treballadors i treballadores.
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 General, 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 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 General, els Caps d’Unitat i el Cap d’Àrea de mante-
niment.
El Comitè de Projectes es reuneix cada dues setmanes amb 
l’objectiu de realitzar un seguiment de l’estat d’evolució dels 
diferents projectes en curs. Cada líder de projecte exposa 
l’estat del seu projecte indicant les desviacions respecte a la 
previsió inicial. El Comitè està format pels caps de departa-
ment de l’organització, la Directora General, el Tècnic de pro-
jectes que planifica i organitza els Comitès i els diferents líders 
de projecte de l’organització que puntualment hi participen en 
el seguiment dels seus projectes.
A nivell de tota l’organització, realitzen dues vegades l’any, una 
al febrer com a inici de temporada i l’altra al desembre com 
a tancament, reunions amb tota la plantilla amb l’objectiu de 
comunicar les accions prioritàries, els resultats de la compa-
nyia 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 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 del Sistema de Gestió integrat 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

Comitè de Projectes 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 del Sistema de Gestió integrat 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

Comitè de Projectes 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 del ple de l’Ajuntament entre persones 
que reuneixin les condicions exigides per les disposicions 
administratives vigents a l’Ajuntament de Barcelona per a les 
Societats Municipals. Els acords s’adopten per majoria abso-
luta 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 General de PATSA 
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 General de PATSA. En aquestes reunions es con-
feccionen els punts a tractar al Consell d’Administració. Cal 
destacar que el President de PATSA ha canviat fruit d’acords 
entre els partits polítics de l’Ajuntament de Barcelona i ara qui 
n’ocupa el càrrec és el senyor Eloi Badia Casas.
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 ad-
ministrativa de la companyia i els seus acords es configuren 
com a proposta a elevar a l’òrgan de contractació. Liderat per 
la Directora General de B:SM, està compost pels Sotsdirec-
tors Generals, pels Directors de Divisió amb els quals PATSA 
queda representat a través de la seva Directora General, i pels 
Directors Corporatius, a més de la Directora Jurídica que fa de 
Secretària de l’òrgan de contractació. La seva periodicitat és 
quinzenal.

4.4. eL pARC
L’objecte social de PATSA és la gestió del Parc d’atraccions 
del Tibidabo, incloent-hi atraccions, espectacles, animació, 
centres de restauració, botigues, funicular, aparcaments, el 
recinte Camí del Cel del Tibidabo i l’accés al mirador de la 
Torre de Collserola.
El Parc d’atraccions està dividit en sis nivells i disposa de tren-
ta-cinc atraccions i espectacles permanents i una zona de 
jocs. També cal destacar els quinze punts fixos de venda de 
menjar així com d’altres de mòbils al llarg de la temporada

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 una àrea panoràmica 

i es troba ubicat al nivell 6 del recinte. Ofereix un passeig únic 
on es troben algunes de les atraccions més emblemàtiques 
del Parc com la Talaia, l’Avió o el Carrousel i permet visitar la 
col·lecció del Museu d’Autòmats, ubicada en un vistós edifici 
modernista.

ESPECtACLES
L’any 2017 els visitants van poder gaudir dels següents es-
pectacles de cloenda: 

•  Les aventures de les Mascotes del Tibidabo, protagonitzat 
per les quatre mascotes del Parc.

•  Geronimo Stilton i la recerca del gran tresor de la Fantasia, 
precedit per una cavalcada plena de música i ball.

•  El mapping que es va realitzar els mesos d’estiu.
•  L’aventura d’una nit al Tibidabo, on les mascotes feien un 

recorregut pels racons més coneguts de Barcelona.
•  El Tibicabaret, espectacle de titelles del Marionetàrium
•  Les Emocions de Por, gran novetat de la tardor amb un 

seguit d’espectacles de por: la família Monstre, l’especta-
cle itinerant Cercavila dels pirates fantasma, basada en la 
pel·lícula Pirates del Carib i un espectacle de zombis amb 
coreografia que va allargar l’horari de tancament del Parc.

•  El Marremangu, amb en Pep Callau i els Pepsicolen es va 
realitzar a l’època de Nadal.

També cal destacar els dos espectacles que es troben de ma-
nera permanent en el Parc, L’hotel Krüeger referent als espec-
tacles de terror i el Marionetàrium el reconegut espectacles 
de titelles.

tRANSPORt
PATSA, conscient de la seva ubicació al mig del cor del Parc 
Natural de Collserola, fomenta l’accés al Parc a través del 
transport públic.
El Parc d’atraccions des dels seus inicis 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 per assolir el model d’accés al 
cim 60-40 (60% dels visitants accedeixen en transport públic 
i 40% dels visitants accedeixen en transport privat) realitzant 
accions per incentivar l’ús del transport públic. També dis-
posa 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 
transport col·lectiu.

CENtRES dE REStAURACiÓ
El Parc disposa de dues cafeteries, sis centres de restauració 
i diferents carrets que ofereixen als nostres clients una oferta 
molt variada al llarg de la temporada.
Entre els diversos centres destaca el restaurant La Masia que 
disposa d’una oferta per a tots els públics, i la Terrassa de l’Ae-
roport amb una oferta de menjar saludable gràcies a la col·la-
boració establerta des de fa anys amb la reconeguda Funda-
ció Alícia que segueix treballant amb el concepte de “Menjar 
bé, menjar divertit”.

BOtiGUES
La botiga del Tibidabo està ubicada a l’entrada del Parc, ofereix 
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una àmplia gamma de productes de marxandatge, records, 
complements, decoració, amb una secció dedicada a les mas-
cotes del Parc, una altra, a la ciutat de Barcelona i una tercera 
dedicada a productes referents 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 Collserola està situat a 115 metres d’al-
tura sobre el seu emplaçament al Turó de la Vilana (560 metres 
sobre el nivell del mar). En circumstàncies meteorològiques 
normals la vista arriba fins a 70 km amb magnífiques pano-
ràmiques sobre la totalitat de l’Àrea metropolitana, el Parc de 
Collserola, Montserrat i fins a la serra del Cadí-Moixeró.
L’explotació del servei de visites públiques, ja sigui de particu-
lars o bé de grups, està gestionada per PATSA.

4.5. gRUpS d’InteRèS
L’organització coneix quins són els grups d’interès i ha iden-
tificat les seves principals expectatives i necessitats, esta-
blint processos i indicadors que es revisen sistemàticament 
a través dels Comitès del Sistema de Gestió Integrat. Aquesta 

identificació, així com les seves necessitats i expectatives, 
són revisades anualment a les reunions de revisió estratègica. 
Amb tota aquesta informació es defineixen les accions priori-
tàries de l’any. Així mateix, aquesta informació genera oportu-
nitats de millora.

CLiENtS
Diferenciem cinc segments de mercats: el domèstic, el turís-
tic, l’educatiu i 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, els grups focals, la bústia de suggeri-
ments del Parc i de l’Ajuntament de Barcelona, les xarxes so-
cials, les reclamacions, les enquestes als socis i altres qües-
tionaris.

•  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 escolar, coincidint amb els dies d’obertura de la totalitat 
del Parc amb totes les atraccions i espectacles en funcio-

Segment

Domèstic
Turístic
Educatiu
Empresarial
Tercer sector
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Operacions
Comandaments

Proveïdors
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Desenvolupament
Entorn de treball
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Visió de l’empresa
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Respecte per l’entorn natural
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Política de preus
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Sostenibilitat econòmica
Suport amb polítiques 
municipals
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Enquestes als socis
Altres qüestionaris

Enquestes de clima laboral
Suggeriments (B:SM Crea)
Focus grup
Entrevistes individuals Reunions 
de Departament o de grup

Enquestes
Plecs de condicions de 
licitacions públiques
Reunions anuals

Convenis amb entitats i 
organismes rellevants
Àrea Drets socials de 
l’Ajuntament de Barcelona
Aliances amb universitats

Reunions Consells 
d’Administració

Reunions amb el president
Comitè de Direcció de B:SM
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Comercial i 
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Anual
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Periòdic

CAnAL d’InFoRMACIó

Referències GRI: G4-24, G4-25

Taula 4. Grups d’interès de PATSA.
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nament. Es tracta d’un públic familiar que ve al Parc a gau-
dir d’una jornada sencera en família. 

•  Mercat turístic: Segment anterior de nacionalitat 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 per-
meten gaudir de les vistes en un entorn privilegiat. El mer-
cat turístic també es caracteritza per utilitzar el transport 
del Funicular del Tibidabo per arribar al Parc ja que és, en si 
mateix, 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 
restauració del Parc. 

•  Mercat educatiu: Escoles, esplais i universitats. Es dife-
rencien aquests tres sectors amb diferents activitats o 
preus. En el cas de les escoles participen en les activitats 
didàctiques programades al Parc, especialment en les de 
ciència i tecnologia, on s’aprenen conceptes teòrics a tra-
vés de l’ús de les atraccions del Parc. Ho fan en període es-
colar i els dies entre setmana, el Parc obre les atraccions 
en exclusiva per a aquests grups. Els esplais i casals d’es-
tiu gaudeixen del Parc en període estiuenc i ho fan quan es 
troben totes les atraccions i espectacles en funcionament 
a preus de grups reduïts. Les universitats participen en ac-
tivitats de recerca i investigació en jornades concretes en 
les que el Parc posa les atraccions en funcionament exclu-
sivament per a grups universitaris. 

•  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 atrac-
cions en exclusiva per a la celebració d’esdeveniments 
privats, normalment quan el Parc està tancat al públic en 
general. Es realitzen tot tipus d’esdeveniments com pre-
sentació de productes, team buildings, jornades de forma-
ció, celebracions o dies familiars. 

•  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 se celebren al Parc amb 
l’objectiu de recaptar fons per als projectes que treballen 
i donar difusió de la seva tasca a la ciutadania en general. 
Normalment les festes tenen lloc els caps de setmana i en 
Parc obert. Per a les entitats amb necessitats especials o 
pocs recursos s’estableixen accions i tarifes més reduïdes 
per a les seves 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 de comandaments intermedis 

d’operacions que s’intenta aconseguir la motivació del perso-
nal de Parc. Els comandaments han de transmetre confiança, 
ser competents, propers i íntegres. Són el mirall dels altres, i 
participen activament de les decisions que tenen a veure amb 
el seu personal, a través del Comitè d’Operacions. 
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 la 
Unitat de RRHH, qualitat i medi ambient i és aprovat al Comitè 
de Gestió. Així mateix, s’estableixen reunions anomenades Els 
nostres ulls, en les quals l’objectiu és transmetre el pols del 
Parc a la direcció, i fomentar el coneixement mutu entre l’equip 
de direcció i el de coordinadors.

Participació a les millores 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 canalitzar totes les ide-
es que des del 2004 s’anaven recollint. L’any 2016 les Tibidees 
van fer un salt mitjançant un projecte transversal a tot B:SM, 
van passar a anomenar-se B:SM Crea i gestionar-se a través 
d’una plataforma virtual. PATSA adopta el compromís anu-
al d’implementar un percentatge de les idees rebudes. L’any 
2017, el compromís establert per PATSA ha estat d’implemen-
tar el 30% de les idees rebudes.
Els treballadors 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’organització puguin interactuar 
amb la idea. Posteriorment l’equip de selecció d’idees valora la 
seva 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 2017 han estat:
•  Fer un recull de les anècdotes del parc. (Montse Alòs)
•  Transformar l’actual arbre de Nadal en un de més “interactiu”. 

Convertir l’arbre de Nadal en un arbre dels desitjos. (Raquel 
Corina)

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 des-
tacable, envers clients o companys, el coordinador té la po-
testat d’atorgar-li un PUM. Un PUM és equivalent a 2 euros, a 
bescanviar als centres de restauració o a la botiga del Tibi-
dabo. 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 un nombre repre-
sentatiu de cartolines “Ets un Sol” a les taquilles, i es demana 
als clients que les lliurin als treballadors del Parc que els hagin 
atès millor. L’endemà, en el moment de passar llista, els emple-
ats que hagin rebut sols ho comuniquen. A la reunió d’inici de 
temporada es premia la persona que més sols ha obtingut al 

Referències GRI: G4-24
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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 
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 la políti-
ca 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 de 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. 
Proveïdors destacats de l’any 2017: Aires de Jardín, An-
drea Soto, ANTRÀS, Aplicaciones y Servicios de Telecomu-
nicaciones, ASISA, AURA, Caldereria Teruel, Carpinteria de 
aluminio JPM, Central Bar, SA, CIPO, Cobra Instalaciones y 
servicios S.A., Coca-Cola European Partners Iberia, Col·legi 
d’Enginyers, Comsa service facility management S.A., Com-
tec, Comunicación creativa manifiesto S.L., Esquemes infor-
màtics, DAMM, Danone, E. FARRÉ, Enrique Tomàs, EUROCA-
TALANA Obres i Serveis S.L., Faura Casas, Fertres, Serveis 
de l’espectacle Focus, Fotosmile, Frigo, GESEME, GEYSER, 
Halley, Ibergestión Construcciones y Obras, Imagina Comu-
nicació SA, Imesapi, INET, Invenio Education For Life SL, Is-
tem, King E-client, Ladival, Lluís Ribas, Compañía Marionetas 
Herta Frankel, MERCER, Meta4, Mias, Miguelañez, Nespresso, 
Nwave Pictures, PAC, Partyfiesta, PepsiCo, Pintemara, Previ-
ous, Prodis, R De Arce Composites, Raul Gálvez, Raul Zafra 
Catalan, Real Dreams, Re-Cup, SCACS, SECLASA Construc-
ció i Rehabilitació, Sentísros, Servicios Industriales Reunidos 
S.A., Shortcut European Textile, S.L., Softmachine, Telepizza, 
Transports Ciutat Comtal, TÜV Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing S.A., Two small S.L., Únics Producci-
ons, Vainilla Bross S.L., Valora Prevención, Varis Arquitectes, 
Vopi4, Waterfire, Produccions artístiques a la carta, S.L., En-
desa Energia, Discer, Carat España, Associació Cultural Viu El 
Teatre, Marsh S.A., UNILEVER ESPAÑA,SA, Aigües de Barce-
lona, Empresa Metropolitana de gestió del CIC, Gas Natural 
Comercializadora, Metropolis Seguridad y Protección, Cam-
pofrio Food Group.

SOCiEtAt
Qualsevol organisme, entitat i associació objecte de ser un 
partner potencial, ha d’estar alineada amb els objectius, la 
missió, visió i valors i 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 de l’any 
2017: Ajuntament de Barcelona, Associació de Cardiopaties 

Congènites, Associació de Cardiopaties infantils, Associació 
de famílies nombroses de Catalunya, Barcelona Activa, CETA 
Escola Universitària de Turisme Barcelona, Club Excel·lència 
en Gestió, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collse-
rola, Design for All, Fundació Alícia, Fundació Real Dreams, 
Fundació Tallers, Generalitat de Catalunya, Guardia Urbana, 
Incorpora de “la Caixa”, L’Heura del Vallès Fundació Privada, 
Pallapupas, Promotors d’esdeveniments esportius, Torre de 
Collserola, UNICEF, Vozes

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 2017, gràcies a l’escolta activa i a la participació 
dels grups d’interès, s’han identificat diversos aspectes que 
han passat a formar part de les accions prioritàries de l’any. A 
continuació es mostren alguns exemples de cada grup d’in-
terès.

Treballadors 
•  Incloure l’alçada de les atraccions a la pàgina web.
• Sistema de control d’aparcament.
•  Establir accessos preferents per a vendes Web.
•  Focus group de nens. 
•  Tematitzar cues d’algunes atraccions antigues amb imatges 

de la seva història.

Clients 
•  Fast pass Hotel Krüeger
•  Crear un conte de les mascotes

Proveïdors 
•  Segona reunió amb els proveïdors i millora d’aquesta a través 

de les seves aportacions.
•  Enquestes que han permès recollir les seves necessitats i 

implementar millores.

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

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 

Referències GRI: G4-24, G4-26
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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 realitzar una atenció al client que compleixi les seves 
expectatives. Per aquest motiu, periòdicament es realitza un 
seguiment a través de registres dels serveis que es conside-
ren fonamentals per assegurar un bon funcionament del Parc.
Aquest any 2017 s’han licitat 127 contractes a causa de la fi-
nalització dels contractes vigents o per l’adquisició de serveis 
puntuals amb un import elevat. Entre els diferents contractes 
que s’han realitzat destaquem: 

•  Subministrament d’aliments, matèries primeres i produc-
tes d’un sol ús.

•  Serveis d’espectacles.
•  Serveis de neteja i recollida selectiva.
•  Servei de lloguer, instal·lació i manteniment de les pel·lícu-

les per al cinema 4D.
•  Serveis de transport.
•  Servei de manteniment.
•  Serveis de vigilància.
•  Subministrament i gestió del vestuari.

Aquest any PATSA ha treballat amb 446 proveïdors distribuïts 
en dotze països diferents, dels quals el 99,33% pertanyen a 
la Unió Europea i el 0,67% és de fora. A la taula 5 es detalla el 
número de proveïdors de cada país. 

procedència nre. d’empreses
Alemanya 6

Bèlgica 3

Canadà  1

Dinamarca 1

EUA 2

Espanya 415

França 3

Holanda 2

Gran Bretanya 4

Irlanda 1

Itàlia 7

Luxemburg 1

Taula 5. Ubicació dels proveïdors segons procedència. Dades any 2017.

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 AdSCRItS  
voLUntàRIAMent 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 del Sistema de Gestió Integrat, va renovar 
la seva política de qualitat i medi ambient. El juliol es van realit-
zar les auditories de seguiment de la ISO 14001:2004 i la ISO 
9001:2008.
El març del 2017 s’ha realitzat l’auditoria que ha permès reno-
var el segell +400 del EFQM.
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 gestió, i 
cal destacar la vinculació amb Barcelona més sostenible, Bar-
celona Turisme, Consell de Coordinació Pedagògic de Barce-
lona, Design for all, Catalunya Turisme, Consorci del Parc Na-
tural de Collserola, Fundació Alícia, Universitat Politècnica de 
Catalunya i el Col·legi d’Enginyers. Finalment, cal remarcar la 
seva col·laboració amb UNICEF. 



5  
Què hem fet el 2017 
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L’exercici de l’any 2017 es pot considerar positiu, un any 
més s’ha aconseguit superar la xifra històrica de visi-
tants. De les diverses accions i projectes realitzats en el 

transcurs del 2017 cal destacar:

•  Rehabilitació de l’atracció Avió
•  Ampliació de l’horari del Parc
•  Nova àrea de gestió a Operacions
•  Noves Fonts Interactives
•  Remodelació del Tchu Tchu tren
•  Nova atracció anomenada mini Hurakan
•  Èxit iniciativa Tibidabo sense fum
•  Canvi subministraments tensió per l’estalvi energètic
•  Nou centre de restauració amb oferta de iogurts gelats
•  Presentació del Virtual Express, la primera atracció de rea-

litat virtual a Catalunya
•  Compra de nous vehicles per al Funicular
•  Gran èxit “Emocions de por”
•  Nova eina de gestió de calendaris 
•  Inici del projecte de rehabilitació Masia
•  Apropament Direcció i Comandaments 
•  Tibidabo Solidari
•  Ponència al “BCN Customer Congress”  
•  Reconeixement +400 EFQM

 

5.1. CoMUnICACIó
Assoliments
S’han portat a terme campanyes de publicitat, de continuïtat 
amb les dels anys anteriors, destinades a difondre els valors i 
les qualitats de Parc emblemàtic, familiar, compromès, edu-
catiu, barceloní i català, amb la continuïtat de l’eslògan Emo-
cions d’alçada. Al Parc s’hi viuen grans emocions en família, 
o amb amics, i es comparteixen moments inoblidables. S’ha 
incorporat el concepte d’emocions per a la campanya d’inici 
de temporada. S’ha donat continuïtat a les emocions per a la 
campanya d’estiu a partir d’experiències diverses que anaven 
des del vessant més innovador del Parc, fins al Tibidabo més 
emblemàtic.

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 reco-
llit un total de 2.795 suggeriments, i s’ha implantat un 80% de 
les millores proposades. Cal d estacar que els suggeriments 
més aportats pels clients fan referència a les atraccions, amb 
un 31% del total de suggeriments. Un 25% dels suggeriments 
sobre atraccions fan referència al temps d’espera per acce-
dir-hi. Per altra banda, els suggeriments referits als serveis del 
Parc representen un 22% del total de suggeriments. El 76% 
dels suggeriments sobre els serveis en sol·liciten millores. Així 
mateix, la temporada 2017 s’han instal·lat 3 nous dispositius 
de valoració dels serveis mitjançant pantalles digitals, que se 
sumen als 2 ja existents.

Reptes
El principal repte de la temporada 2018 és donar continuïtat 
a l’eslògan Emocions d’alçada i difondre els valors familiars, 
solidaris, educatius i de sostenibilitat del Parc d’atraccions. Es 
farà espacial èmfasi en la millora de la comunicació interna de-
dicant esforços per impulsar nous canals de comunicació per 
als nous treballadors de PATSA.
Pel que fa l’escolta activa, aquesta temporada es treballarà en 
un projecte de millora de l’atenció al client

5.2. oFeRtA
5.2.1. AtRACCiONS i ESPECtACLES
Assoliments
Les novetats i nous serveis que s’han presentat aquesta tem-
porada han estat els següents:

•  Dins del marc d’actuacions de renovació d’atraccions i es-
pais del Parc, aquesta temporada s’ha renovat l’atracció 
més emblemàtica, l’Avió. Després de diverses actuacions, 
s’ha recuperat la imatge original de la rèplica de l’avió que 
va fer el primer trajecte Madrid-Barcelona. Addicionalment, 
s’ha posat en valor l’interior, recuperant al màxim els ele-
ments originals i s’ha donat a conèixer a tots els públics la 
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història d’aquesta atracció, amb uns panells informatius als 
accessos.  

•  Dins de les actuacions per a la renovació de les atraccions, 
també s’ha renovat l’atracció Tchu Tchu Tren que, a part de 
canviar íntegrament tota l’atracció, s’ha caracteritzat l’entorn 
amb un hort gegant amb l’objectiu d’incorporar el concepte 
de l’educació en l’alimentació saludable.

•  Incorporació d’una nova experiència amb realitat virtual a 
l’atracció Tibidabo Express. L’atracció, reanomenada Virtu-
al Express, permet viure una aventura real dins de l’atracció 
mitjançant unes ulleres de realitat virtual que et traslladen a 
un món de fantasia trepidant, amb una inesperada sorpresa 
final. L’atracció ha tingut una impressionant acollida per part 
dels visitants del Parc, que han reconegut el grau d’innovació 
i gaudiment.

•  El Parc ha ampliat la seva oferta d’espai a l’aire lliure amb la in-
corporació d’unes fonts d’aigua interactives a l’àrea de lliure ac-
cés del Camí del Cel. Les fonts han tingut una gran acollida en-
tre els nens i les famílies, en poder interactuar amb elles i poder 
crear, amb el propis moviments, les seqüències de les fonts. 

•  S’ha incorporat una nova atracció infantil anomenada Mini 
Hurakan. Aquesta és una versió de l’exitosa atracció Hurakan 
però per als infants.

•  El Parc incrementa, addicionalment a l’oferta en atraccions 
i espais, la seva oferta en espectacles. A causa de l’èxit de 
les temporades anteriors, s’ha mantingut el gran espectacle 
musical de cloenda “Gerónimo Stilton”, que es realitza de for-
ma exclusiva al Parc. S’ha continuat amb la renovació dels 
espectacles de cloenda, adequats a cada època de l’any i 
donant una major varietat a l’oferta, destacant especialment 
l’espectacle de les Mascotes, les quals estan veient incre-
mentada la seva popularitat al Parc, i un nou espectacle de 
mapping nocturn a l’estiu.

•  Realització de l’espectacle de terror itinerant i de cloenda 
“Emocions de Por” per primera vegada. Aquesta era una de-
manda històrica dels clients del Parc, s’ha realitzat un cerca-
vila terrorífic de “Pirates”, i s’ha incrementat l’horari de Parc 
en mitja hora per la realització d’un espectacle ambientat en 
el reconegut videoclip de “Thriller”. Aquesta activitat ha tin-
gut una acollida espectacular per part dels clients del Parc.

•  A la sala en 4D al cinema Dididado, aquest any s’ha projectat 

“Happy Family” i “Time Carrousel”. Com a pel·lícula de caire 
nadalenc es va projectar el clàssic “El Petit Príncep.

•  S’ha continuat amb el Teatre de Titelles permanent, a càrrec 
de la Companyia de marionetes Herta Frankel. S’ha celebrat 
durant el mes d’octubre la “7a Mostra de Titelles” del Tibida-
bo, que de la mà de La Fundació La Roda, ha permès que, 
durant els caps de setmana d’aquest mes, es pogués gaudir 
de diferents companyies amb utilització de diferents tècni-
ques titellaires. 

•  S’ha instal·lat un nou control d’accessos al Funicular. Aquesta 
actualització ha aportat millores per dotar de major fluïdesa 
els accessos, per millorar el control de les operacions i noves 
eines per controlar l’aforament dels viatgers.

Reptes
El Parc segueix treballant per millorar l’experiència del client i 
presenta noves activitats. A destacar la inauguració de la nova 
atracció “El Castell dels contes”, una renovació integral de l’an-
terior “Castell Misteriós” que portarà el màgic món dels contes 
a la realitat amb un recorregut interactiu per a tota la família. 
Pel que fa als espectacles, se’n presentaran de nous que ani-
ran des de les estimades mascotes del Parc fins a la Mostra de 
titelles o les Emocions de Por a la tardor

5.2.2. REStAURACiÓ
Assoliments
Referent al servei de restauració del Parc, s’han realitzat nom-
broses accions amb l’objectiu d’augmentar la satisfacció dels 
clients, diversificar l’oferta i augmentar el consum intern:
•  S’ha continuat amb la col·laboració amb la reconeguda Fun-

dació Alícia a favor de l’alimentació saludable, 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. També s’està treballant en facilitar informació als 
clients sobre els al·lèrgens de l’oferta gastronòmica del Parc.

•  S’ha obert un nou centre basat en oferta de iogurt gelat. 
Aquest centre ha millorat l’oferta del Parc i la percepció de 
qualitat global de la restauració.

Reptes
El Parc continuarà innovant en matèria de restauració mit-
jançant la creació de codis QR en els centres de restauració 
per permetran consultar la llista de productes al·lèrgens del 
centre. En la mateixa línia es farà una adaptació de l’oferta per 
celíacs en tots els centres de restauració del Parc, és a dir, dis-
posar d’opcions per a celíacs en cadascun dels centres grans.
Finalment també es preveu la creació de menús de tempora-
da tant en bar estació com al bar Pirata per tal de fer una oferta 
dinàmica en el temps

5.3. edUCACIó
Assoliments
Dins del programa educatiu, en l’activitat didàctica de Ciència i 
Tecnologia, el 2017 hi han participat un total de 4.683 alumnes 
consolidant el programa educatiu del Parc. Addicionalment, 
s’han posat en marxa les noves activitats didàctiques amb 
la metodologia LEGO® Education i es continua incrementant 
l’oferta educativa del Parc.
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Reptes
El Parc seguirà potenciant activitats educatives com l’amplia-
da jornada “Fisidabo” per a més de 2.000 nens de Secundària 
o el cap de setmana de la robòtica.

5.4. ACCIó SoCIAL I CULtURA
Assoliments
Per setè 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 han fet gaudir el públic amb les diverses actuaci-
ons de màgia programades.
Dins l’àrea de solidaritat s’ha realitzat una acció comunicativa 
per fer balanç dels darrers 10 anys de solidaritat al Parc. A la 
roda de premsa de presentació de resultats i noves iniciatives 
previstes hi van participar un gran nombre de les entitats amb 
què el Tibidabo ha col·laborat i col·labora actualment, amb 
gran èxit i ressò als mitjans de comunicació. Addicionalment, 
s’ha posat en marxa el programa de beques “Estiu solidari” 
que, en col·laboració amb l’Àrea d’Infància de l’Ajuntament, ha 
permès que 6.900 nens en risc d’exclusió hagin pogut gaudir a 
l’estiu d’un dia d’oci i diversió al Tibidabo. De la mateixa mane-
ra, les persones que disposin de la Targeta Rosa poden gaudir 
del Parc de manera gratuïta.
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 22a edició de l’Associació 
d’Afectats per Cardiopaties Infantils de Catalunya (AACIC); 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 Iniest , jugador del FC Barce-
lona; la jornada solidària Un dia de nassos; la Cançó de pau –
amb l’especial col·laboració d’UNICEF, i s’ha consolidat la festa 
El dia dels avis. S’ha donat també continuïtat a la festa solidària 
a favor dels infants de Soñar Despierto. Aquestes jornades han 
permès incrementar en un 8% les jornades solidàries al Parc, i 
per tant el nombre d’assistents a aquests actes . 
En l’apartat cultural, cal destacar les festes següents: Jorna-
da Castellera i BCN Ciutat Concert. Així mateix s’han realitzat 
altres activitats com la 3a edició del mes de l’alimentació, amb 
la realització 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, la Cursa Midnight i s’ha col·laborat amb la 
Barcelona MagicLine, organitzada per l’obra social de Sant 
Joan de Déu.
En millores de l’accessibilitat al Parc per a persones amb dis-
capacitat, aquest any s’han realitzat diverses accions d’inclu-
sió com ara la formació d’atenció al client per a persones amb 
necessitats especials i la creació d’un autòmat per a les per-
sones invidents o amb necessitats especials. També aquest 
any, en la jornada de portes obertes per a persones amb dis-
capacitat “Un estiu sense barreres”, s’ha realitzat l’espectacle 
de cloenda de Geronimo Stilton adaptat en llenguatge de sig-
nes.

Reptes
El Parc segueix apostant per incrementar i donar a conèixer el 
seu vessant solidari. Aquesta temporada se seguirà impulsant 
la iniciativa “Estiu solidari” on s’oferiran fins a 6.700 beques per 
gaudir del Tibidabo per a infants en risc d’exclusió o situació 
de vulnerabilitat.
Així mateix, se celebraran fins a 12 festes solidàries i culturals 
entre les quals destaquen la Festa Un cop de mà, la Festa del 
Cor amb l’AACIC o la Festa Pallapupas. Així mateix, el Parc se-
gueix col·laborant amb l’Unicef per donar suport a les iniciati-
ves a favor de la infància que es realitzen.

5.5. SoCIS
Assoliments
Respecte al col·lectiu de socis Tibiclub, s’ha treballat per incre-
mentar el nombre de socis i millorar l’oferta dirigida a aquests. 
S’han realitzat diferents accions adreçades als socis, convi-
dant-los a participar en esdeveniments exclusius, així com 
a gaudir de forma preferent de diferents jornades especials 
del Parc. Amb aquestes accions, s’ha arribat al tancament de 
2017 un total de 23.448 famílies sòcies del Parc, un 7% més 
que al tancament de l’any anterior. Això ha generat que un total 
de 90.126 persones siguin membres del passi Tibiclub al tan-
cament del 2017, un 7% més que l’any anterior. 

Reptes
El principal repte de la temporada respecte als socis Tibi-
club serà estabilitzar el col·lectiu de socis amb l’objectiu que 
aquests puguin gaudir del Parc amb total satisfacció junta-
ment amb la resta de clients del Parc,
Així mateix, el Parc té com a objectiu realitzar noves activitats 
i tallers exclusius per als socis com són els tallers de robòtica 
educativa i donar continuïtat a d’altres com el mes de l’alimen-
tació saludable i els seus tallers familiars.

5.6. MedI AMbIent
Assoliments
Pel que fa al medi ambient, dins el marc de la ISO 14001 i el 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 entre les 
accions portades a terme durant l’any 2017 al Parc d’atracci-
ons, cal destacar:
•  S’han destinat un total de 425.099 euros a fi i efecte de mi-

llorar i potenciar l’accés mitjançant el transport públic al cim 
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del Tibidabo. La Societat porta a terme mesures com la pla-
nificació i l’increment de la freqüència en els dies amb molta 
afluència del Tibibus, que és un servei de transport que ofe-
reix el Parc des de l’aparcament de Sant Genís i la Plaça Cata-
lunya fins al cim del Tibidabo. Aquesta és una de les mesures 
destinades a mantenir els nivells d’accés al cim en transport 
públic per sobre dels nivells d’ús del transport privat. Durant 
l’exercici 2017 un 61,97% dels visitants que accedien al cim 
del Tibidabo ho han fet mitjançant transport públic, assolint 
el repte previst del 60% de visitants.

•  S’ha seguit 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, 
manteniment de la zona arbrada i gestió de residus.

•  L’empresa ha continuat treballant per millorar la gestió de 
residus mitjançant la formació a nivell intern i realitzant audi-
tories internes de residus en els centres de restauració.

•  Gràcies a la implementació dels gots retornables en els cen-
tres de restauració s’han deixat de generar 5.887 kg d’envasos.

Reptes
En aquests darrers anys s’ha avançat molt en matèria de medi 
ambient i és per aquest motiu que PATSA es planteja reptes 
ambiciosos per a l’any 2018 com és el cas de la realització d’un 
estudi sobre la mobilitat per l’accés al cim del Tibidabo que 

haurà de permetre desenvolupar grans projectes en un futur 
proper.
A nivell de vegetació, el Parc vol fer un pas més i integrar les 
oficines a l’entorn a través d’un jardí vertical al mateix temps 
que incrementa l’espai verd de dins del Parc.

5.7. QUALItAt
Assoliments
Aquest any 2017 s’ha renovat el segell +400 del EFQM i a 
partir de l’informe d’auditoria s’ha seguit treballant per seguir 
aquesta millora contínua. S’ha elaborat un projecte a dos anys 
per continuar amb la línia de treball i seguir estenent el model 
EFQM a tota l’organització.
El mes de setembre es va realitzar l’auditoria de seguiment de 
la certificació ISO 9001:2008 i la ISO 14001:2004. Es continua 
treballant en el projecte per adaptar les dues normes ISO, a 
les quals està subjecta la Societat, a les versions publicades 
al 2015. Aquest any 2017, hem finalitzat la segona etapa del 
projecte definint els processos derivats del nou mapa de 
processos de PATSA, on es contempla una visió transversal 
d’aquesta.

Reptes
L’any 2018 en matèria de qualitat està prevista l’obtenció de 
la nova norma ISO 9001:2015 i la ISO 14001:2015. També es 
treballarà per assolir el segell +500 de l’EFQM. 



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. Tam-
bé cal destacar que la gestió de PATSA es realitza segons el 
model EFQM en el qual, de manera sistemàtica i mitjançant la 
lògica REDER, s’estableixen els resultats que es volen acon-
seguir com a part de l’estratègia, es planifiquen i desenvolu-
pen els enfocaments sòlidament fonamentats i integrats que 
permeten obtenir els resultats establerts, es desplega l’enfo-
cament i es realitza un seguiment i finalment s’avalua. A través 
de l’anàlisi de resultats obtinguts es revisen i perfeccionen els 
enfocaments i desplegaments d’aquests.
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 comanda-
ment inclou aspectes socials, econòmics i de medi ambi-
ent que estan relacionats amb els quatre eixos estratègics 
de l’empresa.

•  Business Intelligence: Eina de gestió que subministra 
informació rellevant i fiable a personal clau de l’organitza-
ció per poder prendre decisions a diferents nivells i actuar 
amb conseqüència. 

•  Comitè del Sistema de Gestió Integrat: Explicat a l’apar-
tat 4.3.1 de la present memòria.

•  Auditories internes i externes: Anualment es realitza una 
auditoria interna i una d’externa en les que s’inclouen aspec-
tes socials, econòmics i ambientals de l’organització. Aques-
tes auditories són segons norma ISO 9001 i ISO 14001.

•  Memòria EFQM: Document biennal on es resumeix tot el 
funcionament de l’empresa tant a nivell d’agents facilita-

dors com de resultats. Els resultats estan formats per in-
dicadors amb un històric de 5 anys on es contemplen els 
resultats en clients, en persones, en societat i els aspec-
tes claus. El març de l’any 2017 s’ha realitzat una avaluació 
EFQM.

•  Autoavaluació EFQM: Autoavaluació biennal segons mo-
del EFQM on s’avalua l’estat de l’empresa a nivell de liderat-
ge, persones, estratègia, aliances i recursos, processos, 
productes i serveis i resultats. De l’autoavaluació s’extre-
uen punts forts i àrees de millora. L’última autoavaluació va 
ser a finals de l’any 2016.

Cal destacar que l’empresa fa un seguiment de les accions 
prioritàries, derivades del pla estratègic, a través del Comitè 
de Gestió. Així doncs, l’enfocament de gestió queda definit de 
manera específica dins de l’organització de la següent manera:

•  Social: A través de la Unitat de Recursos Humans Qualitat i 
Medi ambient es gestionen tots els temes relacionats amb 
els treballadors, i es realitza un seguiment a través d’indi-
cadors propis de la Unitat. A través de la Unitat de Màrque-
ting Comercial i Atenció al client, es realitza un seguiment 
acurat dels esdeveniments solidaris del Parc i de les inci-
dències amb els clients mitjançant indicadors. En ambdós 
casos es fa un seguiment per part de tot l’equip directiu de 
PATSA, a través dels Comitès de Gestió i la resta de reuni-
ons 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 rea-
litza una auditoria externa financera. L’última ha sigut el 4 
d’abril del 2018.

•  Ambiental: Les responsabilitats derivades de Medi am-
bient recauen sobre la cap d’Unitat de Recursos Humans, 
Qualitat i Medi ambient que és qui garanteix que anualment 
es realitzi l’anàlisi d’aspectes ambientals i en faci un segui-
ment dels aspectes ambientals significatius al llarg de l’any. 
Paral·lelament, la Unitat de Recursos Humans, Qualitat i 
Medi ambient és l’encarregada de recollir totes les dades 
ambientals de l’empresa i realitzar-ne un seguiment con-
juntament amb la Unitat de Manteniment que realitza un se-
guiment 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 nostres clients. 
Cal destacar que tots els treballadors de PATSA són residents 
a Catalunya.
Un any més, com a conseqüència de l’augment d’hores 
d’obertura del Parc a l’estiu, s’ha establert un doble torn els 
dies de jornades més àmplies, disminuint el número d’hores 
de presència al Parc en temporada alta. Malgrat que es reflec-
teix un històric de 5 anys, la majoria de les dades, a causa de 
l’augment de la plantilla els mesos de juliol i agost, només són 
comparables a partir de l’any 2015. 
Per elaborar les dades que es presenten a continuació s’ha 
tingut en compte la mitjana anual de treballadors ja que per la 
tipologia d’activitat que es desenvolupa al Parc, tal com s’ob-
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serva al gràfic 1, el número de treballadors és molt estacional. No obstant això, per elaborar alguns indicadors s’ha utilitzat el 
total de persones o de contractes realitzats l’any 2017 i s’ha deixat indicat.

6.1.1. EL NOStRE EQUiP
Plantilla
PATSA té contractats tots els treballadors i treballadores que treballen a les instal·lacions ja siguin operadors d’atraccions, res-
tauració, oficines d’informació, oficines i altres feines de gestió del Parc. No obstant això, el manteniment, la seguretat, els es-
pectacles i la neteja són serveis que actualment es troben subcontractats.

Com s’observa al gràfic 2, l’any 2017 el 56% de la plantilla ha 
estat formada per dones i el 44% restant per homes. La mitja-
na anual de treballadors i treballadores ha estat de 334. 
 

Al les taules 6 i 7 es mostra el percentatge d’homes i dones 
segons tipologia de contracte. 

 hoMeS doneS
2014 56,01% 43,99%

2015 56,79% 43,21%

2016 55,51% 44,49%

2017 49,34% 50,66%

Taula 6. Percentatges de treballadors fixos dividits segons gènere. 

Dades calculades a partir de la mitjana mensual de treballadors i 

treballadores.

 hoMeS doneS
2014 38,14% 61,86%

2015 35,05% 64,95%

2016 38,74% 61,26%

2017 43,88% 56,12%

Taula 7. Percentatges de treballadors eventuals dividits segons gènere. 

Dades calculades a partir de la mitjana mensual de treballadors i 

treballadores.

Grups d’edat
Si tenim en compte els grups d’edat segons el número de per-
sones que han tingut contracte amb PATSA l’any 2017, s’ob-
serva que la plantilla manté 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 ràpida-
ment disminueix en els grups d’edat 30-50 anys i més de 50.

Entenem com a personal fix tots aquells treballadors que 
tenen un contracte fix a temps complet, fix discontinu i fix a 
temps parcial. Les proporcions de personal eventual i fix són 
de 49,75% i 50,25% respectivament. Respecte l’any anterior, 
s’ha incrementat la plantilla de personal fix com a conseqüèn-
cia del compliment del conveni 2016-2019.

Gràfic 1. Evolució anual de la plantilla de PATSA. Dades calculades a partir de la mitjana mensual de treballadors i treballadores.

Nombre de treballadors i treballadores distribuïts al llarg de l’any
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Gràfica 2. Evolució de la plantilla de PATSA segons gènere. Dades 

calculades a partir de la mitjana mensual de treballadors i treballadores.
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Categories laborals
Al llarg dels anys, s’ha anat tendint a igualar el número d’homes i dones dins de cada categoria laboral. No obstant això, encara 
hi ha algunes categories on no hi ha equitat de gèneres. Cal destacar que dins del grup de directius hi ha representats els grups 
del 0 al 4 i tots ells, igual que la resta de la plantilla, són residents de Catalunya.

  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

2017 Homes 7 9 13 303

 Dones 4 3 17 445

Taula 8. Personal que ha treballat a PATSA segregat per categories laborals. Dades segons número 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 2017 s’han promogut els acords presos en el conveni col·lectiu que promouen la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre homes i dones a l’àmbit laboral. Un dels acords més destacats és la flexibilitat horària per al personal d’estructura, l’am-
pliació d’una setmana del permís de maternitat, així com el dret a reserva del lloc de treball durant el primer any en els casos 
d’excedència voluntària.
També cal destacar que aquest any 2017 un treballador s’ha acollit a la baixa per paternitat i aquest, després de gaudir-la, s’ha 
reincorporat al seu lloc de treball.

Gràfica 3. Personal que ha treballat a PATSA segregat per grups d’edat els anys 2014-2017. Dades segons número de contractes vigents tenint en 

compte només un contracte per persona.

Grups d’edat 2014 Grups d’edat 2015

Grups d’edat 2016 Grups d’edat 2017

-250 -400

-400 -500

-50 -200

-200 -250

0 0

0 0

150 200

200 250

350 400

400 500

HOMES HOMES

HOMES HOMES

DONES DONES

DONES DONES

> 50

30-50

< 30

> 50

30-50

< 30

> 50

30-50

< 30

> 50

30-50

< 30



 Memòria sostenibilitat 2017 | 29

homes 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre d’homes que tenen dret a acollir-se a la baixa per paternitat 0 1 2 2 1

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

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

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

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

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

Taula 9. Llicències paternitat.

dones 2013 2014 2015 2016 2017
Nombre de dones que tenen dret a acollir-se a la baixa per maternitat 0 1 0 0 0

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

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

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

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

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

Taula 10. Llicències maternitat.

6.1.2. CONtRACtACiÓ i ROtACiÓ 
Contractació 
Aquest any 2017 s’han realitzat un total de 819 contractes a treballadors i treballadores diferents. D’aquests 819, un 38,83% 
s’han realitzat a homes i un 61,17% a dones. Les dades que es mostren a l’apartat de contractació sempre són segons número 
de nous contractes realitzats en un any entenent que una persona pot tenir més d’un contracte.

 2013 2014 2015 2016 2017
 homes dones homes dones dones dones homes dones homes dones
Eventuals 114 159 218 351 245 442 215 341 258 423

Fixos discontinus 37 38 42 44 56 45 55 53 53 71

Fixos 4 2 9 3 0 3 12 10 7 7

TOTAL 155 199 269 398 301 490 282 404 318 501

Taula 11. Contractes realitzats. 

L’any 2017 ha incrementat el número de contractes realitzats tant en dones com en homes a la franja de 18 i 22 anys. La 
resta de segments d’edat ha seguit la mateixa tendència que l’any 2016 incrementant lleugerament els contractes a majors 
de 40 anys.
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. 
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Gràfic 4. Contractes realitzats a les dones segons edat. 

N
re

. d
’h

o
m

e
s

18-22 23-27 28-32 33-39 40+

2013 20152014 2016 2017

200 ----------------------------------------------------------------

 150 ----------------------------------------------------------------

 100 ----------------------------------------------------------------

 50 ----------------------------------------------------------------

 0 ----------------------------------------------------------------

Gràfic 5. Contractes realitzats als homes segons edat. 
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  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

2016 Homes 21

 Dones 26

Taula 12. Contractes realitzats a treballadors de 40 anys o més.

Tots els treballadors que han tingut un nou contracte aquest 
any 2017 estan empadronats a Catalunya. El 99,63% dels 
contractes realitzats són a persones residents a la província 
de Barcelona i el 0,37% restant corresponen a la província de 
Tarragona.
Segons comarca de procedència de les persones que han 
tingut un nou contracte, destaca que el 59,87% resideixen 
a la comarca del Barcelonès, el 15,77% al Baix Llobregat i el 
15,28% al Vallès Occidental. El 13,08% restant pertanyen a les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Ebre, el 
Garraf, el Maresme, el Tarragonès i el Vallès Oriental.

Gràfic 6. Contractes realitzats l’any 2017 segons comarca de procedència.

Rotació
La rotació d’aquest any 2017 ha estat de 17,38% de mitjana. 
Per les característiques dels llocs de treball, cal diferenciar en-
tre el personal fix i l’eventual amb una mitjana de l’índex de ro-
tació de 2,37% i 15,01% respectivament. Si diferenciem la ro-
tació entre homes i dones, els resultats obtinguts són 15,45% 
i 18,87% respectivament. L’índex de rotació també canvia si 
diferenciem els treballadors segons el seu grup d’edat. S’ob-
serva que els grups on hi ha més rotació són els de 18-22, 23-
27 i 28-32 anys per les característiques pròpies dels llocs de 
treball compaginables 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%

Rotació 2017 42,09% 39,48% 27,36% 8,70% 

10,87%

Taula 13. Rotació segons franges d’edat. Dades comptabilitzades 

segons número de contractes.

 2016 2017
 dones homes dones homes
18-22 34,12% 34,38% 35,53% 60,85%

23-27 28,32% 28,75% 45,27% 34,15%

28-32 32,74% 23,68% 24,41% 30,69%

33-39 17,92% 11,33% 5,31% 10,86%

40+ 11,23% 8,05% 13,65% 9,07%

Taula 14. Rotació segons franges d’edat i gènere dels anys 2016 i 2017. 

Dades comptabilitzades segons número de contractes.

6.1.3. PROMOCiONS iNtERNES
El 2017 s’han cobert 84 places mitjançant processos de pro-
moció interna per fomentar el desenvolupament professional 
del personal. Les promocions internes han permès cobrir el 
86,60% dels llocs oferts. A la taula 15 es mostren les promoci-
ons realitzades a l’any 2017.
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pRoMoCIonS InteRneS 2017 vacants ofertes presentats Seleccionats
  hoMeS doneS hoMeS doneS
Coordinador d’operacions  3 3 3 0 2

Fixos a temps parcial  15 3 12 1 8

Supervisor operacions  1 2 3 0 1

Administratiu operacions  1 0 2 0 1

Administratiu recursos humans 1 1 1 0 0

Oficina d’informació 2 0 5 0 2

Fixos a temps parcial 14 7 8 5 5

Coordinador calendaris operacions 1 1 0 0 0

Operadors fixes a temps complet 10 1 1 1 1

Supervisor operacions 4 10 8 1 3

Fixos discontinus 20 17 16 15 13

Coordinador operacions  4 5 5 2 2

Administratiu màrqueting  1 0 3 0 1

Fixos discontinus 20 9 12 9 11

Taula 15. Promocions internes 2017.

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

2017 59 79 34 50

Taula 16. Dades promocions internes.

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

De l’any 2017 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. El personal eventual de nova incorporació rep una formació d’acollida a través d’un pro-
grama de benvinguda impartit per les Unitats de Recursos Humans, Qualitat i Medi ambient i la Unitat d’Operacions, i una formació 
externa en atenció al client, amb l’objectiu de donar-los les mateixes eines que al personal fix i garantir una destacada atenció al 
client. De la formació realitzada pel personal d’oficines cal destacar el curs d’anglès i el d’Excel.
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Gràfica 7. Hores de formació anuals segons gènere i categoria laboral. Dades segons número de persones que han treballat a PATSA anualment.
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 6.1.5. CONVENi COL·LECtiU
L’any 2017, el 96,71% 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.

 2013 2014 2015 2016 2017
 homes dones homes homes homes dones homes dones homes dones
Mitjana de treballadors 94,19 95,51 93,75 96,46 94,53 98,21 94,81 97,45 95,24 97,86

Treballadors fora conveni 5,81 4,49 6,25 3,54 5,47 1,79 5,19 2,55 4,76 2,14

Taula 17. Percentatge de personal de PATSA cobert pel conveni col·lectiu. Dades calculades a partir de la mitjana mensual de treballadors i 

treballadores.

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: Valora, 
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 di-
àriament revisa totes les atraccions del Parc per garantir-ne 
la seguretat.

 estat actual
Atraccions  100% certificades

Llocs de treball 100% avaluats

Pla d’autoprotecció Aprovat

Treballadors 100% formats en el seu lloc de treball

Taula 18. 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 2017 s’han certi-
ficat totes les atraccions del Parc amb data del 4 de març del 
2017 a través d’una empresa externa. A més, PATSA dispo-
sa d’una anàlisi de riscos laborals de tots els llocs de treball i 
també dona formació als treballadors en aquesta matèria. En-
guany s’ha realitzat la formació al personal d’operacions amb 
tipologia de contracte de fix discontinu i fix a temps complet 
el 23 de febrer i totes les noves incorporacions han rebut for-
mació a través del curs de benvinguda a l’inici del 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. Aquest procés ha sigut revisat 
al llarg del 2017 mitjançant un grup de treball transversal.
El sistema de prevenció de riscos laborals garanteix un en-
torn segur i saludable, amb revisió periòdica i participació dels 
grups d’interès. Es realitza un seguiment del pla de PRL i reu-
nions trimestrals amb el Comitè de Seguretat i Salut. A través 
d’aquests Comitès, els representants de l’empresa i dels tre-

balladors revisen els temes específics de prevenció i establei-
xen 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 estan formats de manera paritària per un total de sis 
representants, tres representants de l’empresa (la cap d’Uni-
tat de Recursos Humans Qualitat i Medi ambient, el cap d’Uni-
tat d’Operacions i el cap d’Unitat de Manteniment i seguretat) 
i tres delegats de prevenció dels treballadors i treballadores. 
També hi són presents el servei de prevenció aliè (Valora, en 
les especialitats de seguretat, higiene i ergonomia i psicoso-
ciologia aplicada a la prevenció, i GESEME en l’especialitat de 
vigilància de la salut). Així, els treballadors i treballadores par-
ticipen i col·laboren en tots els plans de seguretat i salut que 
es promouen a l’empresa. Al llarg del 2017 s’han realitzat qua-
tre reunions del Comitè de seguretat i salut, revisant en totes 
elles els aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals de 
tots els treballadors i treballadores.

6.1.7. SALUt i ABSENtiSME
Salut i absentisme dels treballadors
Anualment el servei de vigilància de la salut realitza una revisió 
mèdica a tot el personal que voluntàriament ho sol·licita, així 
com de forma obligatòria a aquells treballadors i treballadores 
que per norma convencional o legal ho tenen estipulat. Amb 
caràcter general, els reconeixements mèdics, degudament 
protocol·litzats i comunicats als treballadors i treballadores, 
que es practiquen a l’empresa tenen un caràcter preventiu i es 
dirigeixen a determinar la capacitat psicofísica del treballador, 
per al treball en general, atenent en tot cas especialment les 
tasques i riscos específics del lloc de treball, així com els ris-
cos laborals per al propi treballador o per a tercers.
L’any 2017 s’han realitzat un total de 61 reconeixements mè-
dics, dels quals el 40,98% han sigut reconeixements periòdics 
a treballadors fixos i fixos discontinus, el 55,74% a nous treba-
lladors i el 3,28% a reincorporacions per baixes prolongades 
en el temps. Segons els resultats del servei mèdic, en el 85% 
de les exploracions de l’aparell locomotor no s’hi han detectat 
alteracions. Cal ressaltar que a l’any actual la taxa de malalties 
professionals i de víctimes mortals roman constant a zero. 
Al 2017 s’han produït 6 accidents in itinere, 4 accidents per 
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cops, entrebancades i caigudes i 4 per sobreesforç físic. En total s’han comptabilitzat 14 accidents amb baixa dels quals 8 han 
sigut dones i 6 homes.
Tal com es reflecteix a la Taula 19, la taxa d’absentisme ha seguit incrementant. Analitzant-ne els motius, observem que hi han 
hagut baixes mèdiques de llarga durada a causa de malalties comunes i que les baixes per accident no han incrementat.

    2013 2014 2015 2016 2017
Índex d’accidents Homes 2,94 1,78 5,28 3,88 2,77

 Dones 3,79 7,33 4,93 6,74 2,92

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 0,47% 0,12% 0,94% 6,43% 0,55%

 Dones 0,40% 1,41% 1,02% 5,12% 0,37%

Taxa d’absentisme Homes 2,41% 2,50% 2,65% 4,11% 4,55%

 Dones 2,57% 2,66% 2,80% 5,03% 5,12%

Taula 19. Taxes anuals de salut i absentisme de la plantilla. Tots els indicadors només s’han segregat per gènere ja que més del 99% dels 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 ha vingut a treballar.

Salut i absentisme dels proveïdors
En cas que un treballador d’una empresa externa pateixi un 
accident dins de les nostres instal·lacions, sempre es comu-
nica al servei de prevenció aliè i es genera un informe on s’ana-
litzen les causes de l’accident i s’acorden mesures a prendre. 
L’any 2017 s’han produït 2 accidents de treball lleus de treba-
lladors externs.

6.1.8. ESCOLtA ACtiVA dELS tREBALLAdORS
Mitjançant l’eina B:SM Crea que es va posar en marxa a finals 
de l’any 2015, els treballadors i treballadores han aportat les 
seves idees a l’empresa. La tipologia de les idees ha sigut 
molt variada, en són exemple les idees relacionades amb les 
senyalitzacions de dins del Parc, la disminució de residus, el 
menjar saludable, l’accessibilitat i la innovació tecnològica.

L’objectiu de PATSA per als anys 2016 i 2017 ha sigut el d’im-
plementar el 30% de les idees rebudes, al mateix temps que 
ha donat un retorn a l’ideant i en alguns casos, s’ha convidat 
l’ideant a formar part de l’equip de treball per a la implementa-
ció de la seva idea.

 2016 2017
Nre. idees aportades 97 78

Nre. idees acceptades per PATSA 68 39

Nre. idees implementades 42 25

% idees implementades 43,30% 32,05%

Taula 20. Idees B:SM Crea. Hi ha idees que requereixen un projecte o 

inversió i a vegades s’implementen en els anys posteriors. Per aquest 

motiu, els valors dels indicadors dels anys anteriors poden canviar.
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Gràfica 8. Índex Global de Satisfacció del Client.
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6.1.9. iSC
PATSA anualment realitza un estudi per saber quin és l’índex de satisfacció del client. Aquest estudi serveix de guia per plantejar 
nous reptes i punts de millora de cara a la següent temporada. La mostra de l’estudi de l’any 2017 és de 893 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.
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L’índex de satisfacció arriba a la seva valoració màxima històri-
ca aquesta temporada amb un 8,1 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’experi-
ència esperada amb un 7,2. El creixement de la valoració ele-
vada, 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, en especial, l’atenció al client que és el 
nostre fet diferenciador) han ajudat a la consecució d’aquest 
objectiu clau.
No obstant, cal destacar que la valoració dels serveis de res-
tauració és un dels ítems amb marge de millora malgrat que 
ha incrementat respecte a l’any anterior amb dues dècimes. 
La continuïtat en la realització de les accions de millora a ni-
vell d’obertura de nous centres, com ara el nou punt de venda 
de iogurts gelats, i les aliances estratègiques amb líders del 
sector, ha proporcionat un increment dels resultats en les va-
loracions que es poden apreciar en el detall dels aspectes de 
l’atenció del personal, la neteja, la quantitat de centres o la re-
lació qualitat/preu. L’increment en aquest període d’afluència 
global de visitants, el temps d’espera als centres de restau-
ració i els llargs períodes en què s’ha mantingut l’oferta, han 
fet  que sigui un ítem en el qual PATSA segueixi treballant de 
manera contínua.

6.2. MedI AMbIent
PATSA adopta el principi de precaució per evitar possibles 
impactes ambientals tant a nivell intern com extern. A nivell 
intern es disposa d’instruccions de treball que regulen el con-
trol operacional dels recursos naturals i que permet detectar 
petites desviacions i corregir-les amb rapidesa. A nivell extern 
es comunica la política de qualitat i medi ambient.
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 2017 s’ha seguit treballant en matèria de medi am-
bient. Entre els projectes iniciats destaca la consolidació dels 
gots reutilitzables en els centres de restauració, les millores en 
les instal·lacions elèctriques i l’inici de l’auditoria energètica.

A través dels Comitès SGI, i dels indicadors del quadre de co-
mandament 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 aspec-
tes ambientals significatius identificats segons anàlisi de l’any 
2016 i tractats l’any 2017 han estat el consum d’energia elèc-
trica, el consum d’aigua, les emissions lumíniques, tres tipolo-
gies diferents de residus (banals, poda i tòners) i la mobilitat. 
Aquests aspectes s’han treballat en el transcurs de l’any 2017 
mitjançant l’associació d’objectius i accions que s’han revisat 
en els Comitès SGI. 
Els objectius ambientals derivats dels aspectes ambientals 
significatius i treballats el 2017 són:

•  Reduir el consum d’energia elèctrica per sota del valor o 
igual a 0.

•  Reduir el consum d’aigua per sota del valor o igual a 0.
•  Realitzar accions per disminuir les emissions lumíniques 

provocades per la il·luminació nocturna.
•  Millorar la recollida selectiva de residus tant per part dels 

treballadors com dels visitants, tot reduint la fracció de ba-
nals per sota o igual a 65%.

•  Millorar la recollida selectiva de poda.
•  Millorar la recollida selectiva de tòners i cartutxos de tinta.
•  Mantenir el 60% - 40%.

6.2.1. RECURSOS NAtURALS
PATSA és una empresa que per les seves característiques 
consumeix recursos naturals, com ara l’aigua i l’electricitat, 
i disposa d’indicadors que permeten fer un seguiment de la 
seva gestió. Aquests indicadors van ser revisats a principi 
d’any i se n’ha realitzat un seguiment mitjançant el Comitè SGI. 
L’any 2017 s’ha consumit un total de 8.788,77 GJ d’energia i 
31.730 m3 d’aigua. Actualment tota l’energia que s’utilitza a 
PATSA, amb l’excepció de les plaques solars que proporcio-
nen energia als llums ubicats davant d’oficines, prové de fonts 
no renovables. També cal destacar que tota l’aigua que s’uti-
litza prové 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.

  2013 2014 2015 2016 2017
Energia elèctrica (kWh)  1.981.316 1.936.443 2.122.131 2.216.072 2.223.038

Energia elèctrica (GJ)  7.132,74 6.971,19 7.639,67 7.977,86 8.002,94

Energia elèctrica per visitant (kWh/visitant) 3,56 3,13 3,11 3,06 3,03

Taula 21. Consum d’energia. 1kWh = 0,0036GJ. Font de les dades: factures de la companyia elèctrica
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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 número de visitants el consum disminueix 0,03 kWh/visitant respecte a l’any anterior fent un ús més eficient de l’energia. 

 

Gas propà
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 la gestió del qual es va iniciar  el març del 2014. 
El consum de la Masia es va incrementar l’any 2016 com a conseqüència de dos factors: el primer va ser el canvi d’oferta, i el se-
gon motiu, l’obertura de més dies del menjador de personal a partir del mes de setembre del 2016, arran de la firma del conveni 
col·lectiu. Aquest any 2017 ha sigut el primer any natural en què s’han vist reflectits en el consum de gas els canvis esmentats 
anteriorment i, com a conseqüència, ha seguit incrementant.

 Consum en Kg Consum en gJ
 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Consum Parc 3.433 3.102 1.710 3.118 1.027 159,3 143,9 79,3 144,7 47,7

Consum La Masia 0 7.361 9.190 11.249 15.909 0,0 333,2 426,4 522,0 738,2

Consum Total 3.433 10.463 10.900 14.367 16.936 159,3 477,1 505,8 666,6 785,8

Taula 22. Consum de gas en kg i GJ. Factor de conversió 1kg = 0,0464GJ. Font de les dades: factures de la companyia de gas.

Aigua
El Parc s’abasteix amb aigua de la xarxa d’abastament municipal. En el transcurs de l’any 2017 ha consumit 6.758 m3 menys que 
l’any 2016 gràcies al seguiment continuat que es realitza. Tenint en compte les característiques i els principals usos de l’aigua 
que hi ha al Parc (sanitàries, restauració, atraccions i reg) podem diferenciar consums fixos i consums variables. Entenem com a 
consums fixos aquells que són constants en el temps i que no es veuen afectats per cap factor; l’aigua destinada a les atracci-
ons en seria un exemple. Els consums variables són els atribuïts a usos sanitaris i a restauració, que depenen del nombre de visi-
tants, i el consum d’aigua de reg, que varia segons la climatologia. Actualment PATSA no pot diferenciar l’origen de cada consum.
L’extensió que ocupa la zona enjardinada i boscosa és de 23.236 m3 i representa un 43% de la superfície total del Parc. La zona 
verda del Parc disposa de reg manual mitjançant mànegues i de reg automàtic a través d’una instal·lació d’electrovàlvules i ca-
nonades 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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Gràfica 9. Consum d’energia elèctrica. Unitats kWh.
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Gràfica 10. Consum d’energia elèctrica per visitant. Unitats kWh/visitant.
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  2013 2014 2015 2016 2017
Consum d’aigua (m3) 20.700 23.239 32.659 38.487,70 31.730

Número de visitants (visitant) 556.700 618.741 682.937 725.293 732.574

Consum d’aigua per persona (m3/visitant) 0,037 0,038 0,048 0,053 0,043

Taula 23. Consum d’aigua. Font de les dades: Anys 2013-2016 factures de la companyia d’aigua. Any 2017 telelectura.

Aquest any 2017 s’ha aconseguit revertir la tendència iniciada l’any 2013 disminuint el consum d’aigua. Aquesta disminució, mal-
grat que ha incrementat el número de visitants i els centres de restauració, ve donada per la millora del seguiment del consum a 
través de la instal·lació d’uns nous comptadors que permeten saber a temps real el consum d’aigua i, per tant, actuar de manera 
proactiva en un espai de temps molt reduït.

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 gasolina 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) emesa 
per l’oficina del canvi climàtic, on s’estableixen els factors de conversió anuals.

  2013 2014 2015 2016 2017
emissions indirectes     

 CO2 equivalent energia elèctrica 491,37 517,03 844,61 682,55 871,43

emissions directes     

 CO2 equivalent gas propà 10,09 30,23 27,91 42,24 49,79

 CO2 equivalent gasolina 0,73 0,74 0,78 0,55 0,50

 CO2 equivalent recàrregues gasos refrigerants 0,00 0,00 17,16 355,00 8,87

total emissions directes i indirectes     

 Total CO2 equivalent 502,19 548,00 890,46 1.080,34 930,59

Taula 24. 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 complica-
da conjuntament amb els diversos impactes ambientals que genera, com ara les emissions atmosfèriques i el soroll. Actualment 
la mobilitat està identificada com un aspecte ambiental significatiu i forma part de l’estratègia de l’empresa a l’hora de fer-ne un 
seguiment. 
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 solucions als nostres clients i de ser més respectuosos amb l’entorn, 
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 el funicular, 
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Gràfic 12. Consum d’aigua a través de la telelectura. Unitats m3.
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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]) 
i es troba envoltat pel Parc Natural de la Serra de Collserola 
(8.295,97ha).
El Parc Natural de la Serra de Collserola comprèn un total de 
nou municipis i es troba sotmès a una forta pressió antròpica, 
principalment en forma d’impermeabilització del sòl. Malgrat 
aquesta forta pressió, el Parc Natural de Collserola té una 
importància de primer ordre com a espai natural i és que el 
massís de Collserola se situa a la confluència de dues àrees 
biogeogràfiques identitàries de les regions mediterrànies: 
les màquies i l’alzinar. Per altra banda, se situa en una zona de 
transició entre dues grans regions bioclimàtiques (la tempe-
rada d’Europa i la subtropical nord-africana). Ambdós factors 
doten l’espai d’hàbitats molt diversos i li confereixen una di-
versitat biològica molt elevada, tant a nivell de flora com a ni-
vell de fauna (Boix et al., 2008).

T. públic T. privat

Evolució distribució modal accés al Cim del Tibidabo

2013 2014 2015 2016 2017

 80% ---------------------------------------------------------------

 70% ---------------------------------------------------------------

 60% ---------------------------------------------------------------

 50% ---------------------------------------------------------------

 40% ---------------------------------------------------------------

 30% ---------------------------------------------------------------

 20% ---------------------------------------------------------------

 10% ---------------------------------------------------------------

 0% ---------------------------------------------------------------

Gràfica 13. Evolució anual de la distribució d’accés al cim del Tibidabo 

segons modal 60-40.

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 
2017, 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 amb el nombre de visi-
tants. L’any 2017 cada visitant va generar 0,42 kg de residus 
sòlids urbans, 6 tones de residus menys que l’any anterior. 
D’aquesta manera s’ha seguit amb la tendència iniciada l’any 
2016 amb la reducció de residus generats al Parc.
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.

  2013 2014 2015 2016 2017
Residus no especials 360,57 349,70 381,29 377,54 358,75

Residus especials 0,15 1,77 0,73 2,24 0,99

Residus sòlids urbans 296,36 289,69 335,36 316,11 310,60

Residus sòlids urbans/visitants 0,53 0,47 0,49 0,44 0,42

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

Residus produïts Instal·lació Codi CeR Clas. val. trac. 2013 2014 2015 2016 2017
Mescla de residus municipals 200301 NE - T21, T12, T62, T36 260,23 225,51 259,96 217,92 234,02

Paper i cartró 200101 NE V11, V61, V85 - 12,69 11,47 13,51 13,84 13,79

Vidre 200102 NE V14 - 0,79 6,8 3,55 6,23 5,07

Envasos lleugers 200139 NE V12, V61 - 21,92 43,17 55,55 72,46 51,47

Matèria orgànica 200108 NE V83, V85 T12 0,73 2,74 2,79 5,658 6,25

Poda 200201 NE V81, V83, V85 - 21,46 17,86 22,49 23,25 17,27

Fusta 200138 NE V15, V61 T12 6 30,43 13,56 11,72 9,93

Metalls i ferralla 200140 NE V41 - 32 0,34 1,42 7,732 2,86

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

Runa 170904 NE V71 T15, T33, T36 3,84 6,74 6,01 13,77 10,46

Olis vegetals 200125 NE V33, V61, V85 T21 0.91 1,38 1,75 2,72 4,37

Roba 200110 NE V13, V61 T12, T21 - - - 1,78 1,45

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

Pneumàtics 160103 NE V52, V61 T36, T21, T12 - - 650 - 1,74

Taula 26. Generació de residus no especials. Unitat de mesura Tn. L’any 2013 s’ha fet recollida de tòners però les dades no són comparables.

Residus especials

Residus produïts Instal·lació Codi CeR Clas. val. trac. 2013 2014 2015 2016 2017
Olis minerals 130205 E V22 - - 1,18 0,19 0,34 0,21

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

Envasos que contenen  

restes perilloses 150110 E V51 T21, T36, T13 0,15 0,02 0,38 0,00 0,03

Piles 160603 E V44 - - - 0,03 0,03 0,02

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

Equips elèctrics i electrònics 200135 E V41 T32 - - - 1,14 0,61

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

Objectes tallants i punxants 180103 E - T34, T23 - - - - 0,0005

Adhesius sellants i grasses 80409 E V21, V41 T24, T22, T21 - - - - 0,03

Absorbents contaminats 150202 E V13, V41 T24,T21, T22, T13, T31, T36 - - - - 0,01

Taula 27. Generació de residus especials. Unitat de mesura Tn. L’any 2013 s’ha fet recollida de bombetes i fluorescents però les dades no són 

comparables.

Gots reutilitzables
Aquest any 2017 ha sigut el primer any natural en què s’han utilitzat els gots reutilitzables a dins de les instal·lacions del Parc. El 
resultat final ha sigut positiu ja que això ha permès evitar la generació de 5.887 kg de residus.

Mescla de residus municipals

Residus biodegradables de cuina i restauració

Paper i cartró

Envasos lleugers

Vidre

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

 200.000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gràfica 14. Generació de residus sòlids urbans. Unitats kg.

2013 2014 2015 2016 2017

Residus sòlids urbans
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6.3. bALAnç eConòMIC
En l’exercici 2017 la Societat ha treballat per consolidar la xifra de visitants, així com també per presentar resultats positius per 
cinquè exercici consecutiu, amb el repte que suposava la decisió d’obrir el Parc una hora abans; el Parc ha obert, per primer any, 
a les 11:00 del matí durant tota la temporada.
S’ha assolit una xifra rècord de 732.574 visitants i uns resultats positius de 1.065 milers d’euros.
Aquests resultats positius són conseqüència, principalment, de:

 Ingressos:
El total de visitants que ha accedit al Parc representa un 1,0 % més que l’any anterior. Aquesta xifra de visitants ha anat acom-
panyada d’uns ingressos per visitant de 18,41 euros, cosa que representa un increment de 3,9% respecte a l’exercici anterior. 
Aquest increment s’ha generat tant per la millora del rati ingressos per visitant d’entrades com d’ingressos de restauració. Ad-
dicionalment, la mitjana de socis (Tibiclubs) ha presentat un increment del 6,5% respecte a l’exercici anterior. D’aquesta manera, 
PATSA ha assolit un nivell d’ingressos obtinguts directament de visitants de 13,5 milions d’euros, un 5,0% més que l’exercici 
anterior. La xifra total d’ingressos de la Societat, xifrada en, aproximadament, 16,6 milions d’euros representa un 4,9% més que 
l’exercici anterior. Aquest any el Parc ha obert un total de 157 dies, dos més que el 2016. Addicionalment, s’ha ampliat el seu 
horari durant tota la temporada, obrint a les 11:00 del matí, una hora abans del que es venia fent fins ara.

Despeses:
El nivell total de despeses de PATSA ha variat en relació a l’operativa del Parc, tenint en compte el nou horari d’obertura des de 
les 11:00 del matí, durant tota la temporada. Les principals variacions es concentren en les següents partides:

•  Cost de personal: L’obertura del Parc a les 11:00 del matí ha suposat un increment de personal operatiu. També cal tenir en 
compte les millores previstes al nou acord de conveni col·lectiu, vigent des de l’exercici 2016 fins el 2019.

•  Cost de matèria primera: increment com a conseqüència de l’augment de vendes de restauració.
•  Reparacions i manteniment: Modificació del contracte integral per incorporació de serveis.
•  Espectacles: S’ha repensat la seva planificació, tenint en compte l’increment del volum de visitants i amb l’objectiu de millorar 

l’experiència d’aquests. 

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

 2013 2014 2015 2016 2017
vALoR eConòMIC dIReCte CReAt     
Ingressos 12.456.803,85 14.085.162,42 15.051.182,03 15.797.250,47 16.541.824,90

     

vALoR eConòMIC dIStRIbUÏt 10.036.859,04 11.115.637,96 12.533.295,42 13.087.675,40 14.216.987,85
Costos operatius 5.873.280,41 6.468.051,85 6.831.720,03 7.074.785,29 7.537.735,67

Despeses de personal 3.734.938,85 4.540.169,83 5.567.875,37 5.905.919,66 6.575.182,72

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

Pagaments a governs 307.977,25 38.192,22 39.108,13 40.943,96 44.282,60

Inversions en la comunitat 44.587,00 69.224,06 94.591,89 66.026,49 59.786,86

     

vALoR eConòMIC RetIngUt 2.419.944,81 2.969.524,46 2.517.886,61 2.709.575,07 2.324.837,05
     

vendeS neteS 12.411.921,70 13.954.200,48 15.014.911,76 15.762.543,97 16.539.789,71
     

CApItALItzACIó totAL     
Patrimoni Net 37.289.391,05 37.841.973,89 38.361.306,29 39.533.929,68 39.820.783,66

Passiu No Corrent 197.361,48 193.970,99 67.666,89 65.505,89 63.555,29

Passiu Corrent 2.391.118,25 2.800.877,57 3.178.512,21 3.716.419,77 3.626.001,19

total passiu 39.877.870,78 40.836.822,45 41.607.485,39 43.315.855,34 43.510.340,14
     

ACtIUS totALS     
Actiu No Corrent 33.817.443,03 37.460.532,32 32.668.033,03 31.370.929,43 37.736.439,73

Actiu Corrent 6.060.427,75 3.376.290,13 8.939.452,36 11.944.925,91 5.773.900,41

total actiu 39.877.870,78 40.836.822,45 41.607.485,39 43.315.855,34 43.510.340,14
Taula 28. 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 Principals marques, productes i serveis. 15-16 

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

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

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

G4-8 Mercats servits. 16-18 

G4-9 Dimensions de l’organització. 7-8 

G4-10 Número 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 què l’organització pertany. 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 claus 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 - 

G4-EC6 Percentatge de directius presents en la comunitat local 26  

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 Hà bitats 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 bèns i materials utilitzats per  

 a les activitats de l’organització així com del transport  

 del personal. 36-37 - 

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 s’han avaluat per promoure millores 32 - 

G4-PR5 Resultats de les enquestes per mesurar  

 la satisfacció del client. 33-34 - 

Acompliment social

G4-LA1 Número 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. 28-29 - 

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. 30-31 - 

Indicadors propis
G4-IP1 BSM Crea 33 - 

G4-IP2 Nre. de visitants 7 - 

G4-IP3 Informació general del Parc 21-24 - 
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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’opció de certificar el nivell essencial. L’assignació de la revisió de la memòria s’ha fet 
a través d’una licitació pública.
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