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1. Dades principals de la xarxa
de metro i bus 2020
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2. Fites de l’exercici

Afectació de la pandèmia
de la COVID-19 sobre el
passatge

Inauguració de l’estació
Zona Franca

Nous trens per a la
xarxa de metro

Renovació de la flota
de bus

Compra de vuit autobusos
estàndards d’hidrogen

En el conjunt de TMB es van registrar
333,4 milions d’usuaris, un 46,9%
menys que el 2019, com a
conseqüència de la crisi sanitària
desencadenada al mes de març.

L’1 de febrer de 2020 es va posar en
servei l’estació Zona Franca de la línia
L10 Sud. De cara al primer trimestre de
2021, es preveu inaugurar les altres 3
estacions d’aquesta branca de la línia
L10 Sud i finalitzar la posada en servei
del viaducte.

Metro va encarregar la construcció de
42 nous trens (sèries 7000 i 8000). A
més, el 30 de desembre de 2020 es
va formalitzar l’adquisició de 8 trens
addicionals.

TMB continua modernitzant i
ambientalitzant la flota d’autobusos
amb criteris de compra verda i
electrificació progressiva. L’any
2020 hem adjudicat un total de
77 vehicles.

TMB ha finalitzat el procés de licitació
que subministrarà els 8 vehicles
elèctrics de pila de combustible
propulsats per hidrogen.

Nous títols de transport
integrats de l’ATM

Gestió de la pandèmia de la
COVID-19

Implantació del bitllet senzill
electrònic a l’autobús

L’1 de gener de 2020 l’ATM va
introduir una nova gamma de títols
integrats, incloses la T-usual, la Tcasual, la T-grup i la T-familiar (a partir
de l’1 de març), i van deixar d’existir la
T-10, la T-50/30, la T70/30, la T-Mes i
la T-Trimestre en totes les seves
variants.

TMB va crear un comitè de
coordinació amb la màxima
responsabilitat en la presa de
decisions sobre les accions que
s’havien de prendre. A més, es va
elaborar un pla de contingència,
executant un total de 148 mesures
rellevants.

Aprovació del Codi Ètic i de
Conducta de TMB per part
del Consell d’Administració

Posada en servei de les
noves línies de bus 141 i 175
el 14 de setembre de 2020
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El codi va ser aprovat el 19 de maig i
determina els principis generals i els
criteris de comportament. També s’ha
creat la Comissió d’Ètica de TMB per
tal de resoldre les denúncies
d’incompliment rebudes.

TMB ha accelerat la implantació del
bitllet senzill electrònic a causa de la
situació d’emergència sanitària per la
COVID-19. També, s’ha iniciat el
desenvolupament per implantar el
pagament del bitllet senzill amb
targeta bancària.

La nova línia 141 uneix els barris de
Sant Antoni i l’Esquerra de l’Eixample
amb la plaça de Francesc Macià. Per
la seva banda, la nova línia 175,
connecta la Riera Blanca amb els
centres educatius de l’avinguda
d’Esplugues i la Zona Universitària.

3. Serveis de qualitat, innovadors i segurs
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3.1. Evolució dels viatgers
Els serveis de metro i bus han patit una davallada
notable en el nombre de viatgers transportats l’any
2020. La reducció del nombre de viatgers respecte
l’any 2019, ha estat del 47% a metro i del 46,4% a la
xarxa de bus.
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3.2. Evolució dels viatgers

La diferència de viatgers transportats del 2020
respecte el 2019 pel conjunt de TMB ha estat
d’un total de 293,95 milions. Les perspectives
de recuperació de la demanda per a 2021 estan
vinculades a l’evolució de les restriccions de
l’activitat i de la mobilitat.
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3.3. Evolució de l’oferta a metro

El pla de millora de l’oferta previst pel 2020 s’ha
hagut de modificar com a conseqüència de la
COVID-19. El nombre de places per quilòmetre
ofertes de metro ha estat de 17.268 milions, fet
que ha suposat un descens del 2,0% respecte
l’any anterior.
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3.4. Evolució de l’oferta a bus

L’oferta de bus ha estat marcada per les
indicacions rebudes pel PROCICAT i l’ATM en les
diferents fases de la pandèmia. El nombre de
places per quilòmetre ofertes ha estat de 3.346
milions, fet que ha suposat un descens del 10%
respecte l’any anterior.
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3.5. Dades de la xarxa de metro
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3.6. Dades de la xarxa de bus
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3.7. Accessibilitat de la xarxa
Un total de 146 estacions de la xarxa estan
adaptades per a persones amb mobilitat reduïda,
és a dir, el 92% del total. El 8% d’estacions no
adaptades no tenen ascensors. Representen un
total de 13 estacions, 5 de les quals es troben en
obres.
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4. Atenció i satisfacció dels clients
4.1. Evolució de la nota de satisfacció de metro
L’estudi anual de percepció del client (EPC)
desenvolupat l’any 2020 va atorgar una nota de
7,86 sobre 10 al servei de metro, que suposa el
valor més elevat de tota la trajectòria. Els aspectes
més ben valorats han estat la rapidesa, la
connexió amb altres línies i transports, i el bon
funcionament de les màquines de venda i
validació.
Pel que fa als àmbits menys valorats, han estat la
seguretat, les aglomeracions i la temperatura als
vagons.
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4.2. Evolució de la nota de satisfacció de bus

L’estudi anual de percepció del client (EPC)
desenvolupat l’any 2020 va atorgar una nota de
8,17 sobre 10, que també suposa el valor més
elevat de tota la sèrie històrica. Destaquen com a
aspectes més ben valorats el bon funcionament de
les màquines de validació, les rampes, el pis baix
dels vehicles i per últim, el fet que no es produeixin
avaries ni interrupcions del servei.
Com a aspectes per millorar, cal destacar les
aglomeracions, la freqüència de pas i la
temperatura de l’autobús.

14

5. Una gestió responsable

15

5.1. Pla de Responsabilitat Social i Sostenibilitat

TMB ha fet un pas ferm aquest any 2020 per
tal de concretar la contribució als Objectius de
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030
de Nacions Unides, sintetitzant i recollint totes
les iniciatives que fa més de 10 anys que
desenvolupa l’organització en un Pla de
Responsabilitat Social i Sostenibilitat.
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6. La nostra gent
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7. Protecció del medi ambient
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7.1. Gestió del Pla de desamiantatge de la xarxa de metro

Des de l'any 2006, TMB ha retirat 217,3 tones. La

S’ha accelerat la compra de 48 nous trens.

voluntat és completar la retirada o neutralització en el

Mentrestant altres trens poden continuar circulant

menor temps possible.

perquè la pintura bituminosa i la resta de components

S’han realitzat revisions mèdiques, que inclouen
un TAC d’alta resolució a tots els empleats que al
llarg de la seva vida laboral han pogut estar en
possibles escenaris d’exposició a fibres d’amiant.
L’aire de la xarxa de metro ha superat les anàlisis
més exhaustives i precises, realitzades per tècnics
independents amb microscòpia electrònica.
Un estudi realitzat a la xarxa de metro ha conclòs que
les condicions ambientals de la xarxa són
segures.
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identificats es troben en bones condicions.

8. Compromís social
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9. Gestió de la COVID-19
9.1. Organització per a la gestió de la crisi
Comitè de Coordinació de la Covid-19
Des del primer moment, amb l’objectiu d’afrontar la
situació originada per la crisi sanitària de la COVID-19,
TMB va crear una organització transversal interna,
presidida pel conseller delegat i estructurada en tres
comissions estratègiques:
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9.2. Protecció del personal

La salut de la plantilla ha estat una de les prioritats des
del principi de la pandèmia amb l’adopció de mesures
de prevenció i salut, que han limitat l’impacte del
virus entre les persones empleades.
A més d’aquestes mesures, en la fase més severa de
la pandèmia, es van adaptar els plans de manteniment
per tal de dur a terme únicament les activitats
imprescindibles i es van establir sistemes de rotació
del personal, mantenint els treballadors a casa per tal
d’evitar contagis de tot un col·lectiu.
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9.2.1. Incidència de la COVID-19
a la plantilla de TMB
El conjunt de mesures adoptades des de l’inici de la

Des de l’inici de la pandèmia fins el 31 de desembre

crisi sanitària a TMB han limitat l’impacte del virus a la

de 2020, el nombre de casos positius va ser de

plantilla.

365 persones. Durant aquest període va morir un
empleat que havia estat contagiat fora de l’entorn
laboral.

Gràfica de l’evolució dels treballadors que han estat hospitalitzats
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9.3. Actuacions per combatre la COVID-19 al servei de metro i bus

Implantació de nombroses mesures, que inclouen actuacions sobre
el servei i l’operació, la seguretat, la senyalització i la comunicació
- Increment oferta servei bus i metro, tot
i la important caiguda de la demanda.
- Instal·lació senyalització i encaminaments
a les estacions amb més afluència.
- Regulacions de passatge quan s’ha
necessitat en punts de més afluència.
- Reforç protocols de neteja en
instal·lacions i equipaments.
- Instal·lació de 232 dispensadors de
gel hidroalcohòlic desinfectant.
- Distribució de mascaretes en expenedors
i campanya de repartiment gratuït en
algunes estacions.

- Creació d’aplicació que indica el nivell
d’ocupació i també informació
d’ocupació en PIU’s.
- Mesures per als col·lectius d’especial
vulnerabilitat (afavorir l’accessibilitat,
habilitació d’ascensors exclusius en
algunes estacions, difusió de
missatges i vídeos,...).
- Supressió venda bitllet senzill al bus
i venda per aplicació mòbil.
- Establiment d’accés al bus per les
portes de darrera durant primera fase.
- Programació nous horaris adaptats a
les necessitats canviants del servei.
- Reforç de la seguretat.
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9.3.1. Actuacions de neteja i desinfecció

La neteja i la desinfecció de trens, estacions i centres de

Metro

treball ha estat una de les prioritats a l’hora de posar en

Aplicació diària de desinfectant a les

marxa un programa específic i intensiu.

superfícies que poguessin estar en

Cal destacar l’acreditació oficial a les xarxes de TMB, metro

contacte freqüent amb les persones.

i bus amb el certificat Applus pel que fa a l’aplicació dels
protocols i procediments de neteja, desinfecció i control,

Bus

així com d’organització i atenció al client.

Desinfecció de manera diària.
Contractació de més personal de
neteja i seguiment rigorós dels
protocols de desinfecció.
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9.3.2. Actuacions per millorar
la ventilació
L’increment i la millora de la ventilació
als trens i les estacions del metro ha
demostrat la seva eficàcia, la qual cosa
es corrobora amb els mesuraments de
la qualitat de l’aire que es duen a terme
en diverses estacions.
Actualment, cada 2,5 minuts es
renova l’ambient al metro, i el mateix
passa als autobusos amb la contínua
obertura de les portes.
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9.4. Accions de comunicació i atenció als usuaris

La comunicació ha esdevingut un element

S’ha fet un ús intensiu de tots els canals de

estratègic en la gestió de la crisi. El Comitè de

difusió pròpia, amb el personal i amb l’usuari,

Comunicació de Crisi ha vertebrat la gestió de la

proporcionant informació rigorosa, preventiva, de

comunicació, la informació i l’atenció en tots els

servei i planificació , normatives de viatge,

àmbits de la companyia. Així doncs, TMB ha

compensacions de títols i totes les novetats que

gestionat la comunicació amb uns principis que es

s’anaven produint, on cap destacar els següents

van definir des de l’inici de la crisi:

àmbits:
- Accions de comunicació interna
- Atenció al client
- Accions de comunicació digital i gestió de les xarxes socials
- Campanyes publicitàries i accions de sensibilització
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9.4.1. Voluntariat i iniciatives socials

Durant el període més àlgid de la pandèmia 200

Destacar nombroses accions socials realitzades en

conductors voluntaris van participar en el trasllat

aquest període:

de persones afectades per la COVID-19 donades
d’alta a l’hospital. De l’1 d’abril al 9 de maig es van
fer 40 trasllats, amb un total de 264 hores de servei.

- Homenatge a la gent gran amb la col·locació de roses als seients
reservats per aquest col·lectiu
- Edició conte infantil Ja puc sortir de casa coincidint amb
el confinament
- Concurs de contes infantils per realitzar un musical que
s’estrenarà al teatre Principal amb la proposta guanyadora
-
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Mural Els colors de l’agraïment de l’artista Philip Stanton a l’estació Guinardó
/ Hospital de Sant Pau en homenatge als sanitaris

9.5. Anàlisi de la mobilitat

La crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19

S’espera que durant el 2021 es

ha impactat de manera molt evident en la mobilitat.

mantinguin cinc aspectes

Les diverses restriccions i recomanacions que les autoritats han

principals que continuaran

decretat durant el 2020 han provocat una disminució important

afectant la demanda:

de la demanda del bus i el metro.
- Nombre alt de persones en atur o ERTO
- Teletreball i educació a distància.
- Turisme
- Modificació dels hàbits de transport
- Restriccions a la mobilitat
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9.6. Impacte econòmic

Pel que fa a la gestió pressupostària, la COVID-19
ha generat en TMB l’any 2020 unes necessitats de
245,166 milions d’euros com a conseqüència de:

Disminució d’ingressos:

243,690
milions d'euros

Despeses addicionals:

16,158
milions d'euros

Estalvi en despeses
variables:

14,682
milions d'euros
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9.7. TMB davant la nova situació

TMB vol mantenir el seu paper com a eix

Amb aquesta voluntat, TMB presentarà un conjunt

vertebrador de la mobilitat urbana sostenible incidint

de projectes al Pla de Recuperació, Transformació i

en diversos aspectes fonamentals:

Resiliència de l’Economia Espanyola, amb
l’objectiu de fomentar el transport públic aprofitant

-

-

Incrementar la inversió en infraestructura i apostar pel
transport públic

l’oportunitat dels fons que han d’arribar de la

Treballar amb les administracions per tal d’establir mesures
de millora de l’espai urbà i augmentar l’eficàcia del
transport públic

projectes:

- Continuar amb l’estratègia de la millora ambiental
relacionada amb l’ús del transport públic
- Seguiment de l’ocupació de les xarxes de transport
per millorar-ne la capacitat de resposta
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Comunitat Europea. Aquest és el resum dels

10. Informació financera
10.1. Ingressos i Despeses d’Explotació 2020

FMB, SA
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TB, SA
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PSM, SA
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TMB, SL

10.2. Estat de canvis en el patrimoni net – Grup TMB

FMB, SA
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TB, SA

PSM, SA
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TMB, SL

10.3. Resultats i Balanç 2020 Consolidat – Grup TMB
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10.4. Resultat consolidat de l’exercici – Grup TMB
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10.5. Balanç consolidat – Grup TMB
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10.6. Aportacions i necessitats TMB 2020
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www.tmb.cat
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INFORMACIÓ FINANCERA 2020

RESULTAT CONSOLIDAT GRUP TMB: +1,3 M€
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