
     
 

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 

Presidenta: Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner  

Directora executiva: Sra. Rosa Ortiz i Gimeno 

Constitució 

Es va constituir el 19 de maig de 1989. 

 

Objecte social 

El seu objecte social consisteix en la realització de les activitats següents: 

 Creació, promoció, inversió, urbanització, edificació, instal·lació, construcció, 

obertura i explotació de centres recreatius, locals per a espectacles o qualsevol 

activitat lícita relacionada amb el mercat de l’oci i de l’esbarjo, serveis 

complementaris i la prestació dels serveis inherents a aquestes activitats. 

 Exclosos els exceptuats per regulació especial, els serveis d’intermediari 

mercantil, import-export, representació de marques, patents, models i exclusives 

de qualsevol empresa així com l’assessorament de mercat. 

 Adquisició, utilització, parcel·lació, urbanització, explotació, edificació, alienació 

i divisió de finques i terrenys en general, així com la programació, execució i 

supervisió de plans i feines per a la seva transformació i millora. 

 

Les activitats de Parc d'Atraccions Tibidabo, SA se centren en la gestió d’un parc 

d’atraccions, de diversos centres de restauració dintre del recinte del Parc, botigues, 

d’un transport amb funicular, d’un aparcament, del  “Camí del Cel del Tibidado” i 

del mirador de la Torre de Collserola, tots ells ubicats al cim de la muntanya del 

Tibidabo, a la ciutat de Barcelona.  

D’altra banda es gestionen diferents centres de restauració ubicats al Parc Zoològic 

de Barcelona, que es gestionat per la seva societat matriu.  

El seu únic accionista és la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, 

societat unipersonal de l’Ajuntament de Barcelona. 
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A l’exercici 2010, la societat ha obtingut un resultats negatius de 2.201 milers 

d’euros. Aquest resultats, son conseqüència directa de la davallada de visitants al 

Parc, que ha disminuït un 34,9 % respecte a l’any anterior, tancant amb 402.009 

visitants respecte als 617.903 de l’any 2009. 

Durant el primer semestre, fins a mitjans de juliol, el nombre de visitants presentava 

una disminució del 15%  respecte a l’any anterior (vinculat a aspectes climatològics i 

a la vaga del personal que va afectar a 6 dies de parc obert) A partir d’aquesta data, la 

disminució experimentada respecte l’any anterior és del 51,9 %, el que ens ha situat 

en el  total de 402.009 visitants l’any. 

Aquesta darrera disminució de visitants, es conseqüència directe de l’accident 

ocorregut amb data 17 de juliol a l’atracció “El Pendol”. 

La disminució total d’ingressos, per import de 4.188 milers d’euros, representa un   

24,5 % respecte a l’any anterior. En relació a la  despesa, la societat va ajustar 

l’estructura del seu cost variable a aquest nivell puntual d’activitat del Parc, el que va 

permetre una disminució respecte a l’any anterior de  1.070 milers d’euros, un 6,8%. 

 

Pel que fa a les activitats dutes a terme per la societat durant el 2010 cal destacar: 

 La consolidació de la gestió basada en l’escolta activa al client, que ens ha 

permès recollir amb tot detall les aportacions dels nostres clients i incorporar-les 

a la nostra gestió. Aquest any s’han implantat com accions de millora el 64% 

dels 1.112 suggeriments totals rebuts.  

 Les novetats i nous serveis que s’han anat presentant durant tota la temporada del 

2010 han estat: 

 Camí del Cel: S’han incrementat els passejos, amb noves activitats infantils: 

tobogans, gronxadors, etc.  

 Espectacles i animació al Parc. Aquest any la societat, ha presentat un nou 

espectacle de tancament, titulat “Somnis”, que ha permès potenciar la nova 

plaça d’entrada al Parc, inaugurada el desembre del 2009. També s’ha 

realitzat un nou espectacle al Teatre del Cel i s’ha renovat l’espectacle de 

Titelles que s’ha acollit a un nou espai, dins l’edifici històric de la plaça dels 

somnis. Al mateix temps, s’han mantingut els espectacles que ja formen part 

de l’esperit del Parc, com son l’Hotel Krüeger, maquillatges, espectacle de 

benvinguda i animació de parc.  
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 Com a novetat, cal a destacar la nova projecció al DIDIDADO, “Puja’m a la 

Lluna”, pel·lícula orientada a tots els públics que ha tingut un alt nivell 

d’acceptació. 

 Web del Tibidabo. S’ha consolidat la venda de entrades i reserves per 

Internet, així com l’alta i la renovació del passi de temporada TIBICLUB, que 

facilita la gestió, planificació i visita del Parc. També s’ha iniciat la 

comercialització, a traves del Web, de nous productes i serveis com reserva de 

plaça d’aparcament al cim, servei de regal d’entrades, així com s’han  creat 

nous espais com l’activitat didàctica, noves funcionalitats espai Tibiclub, 

entre d’altres.  

  Socis TIBICLUB: S’ha treballat amb aquest col·lectiu, realitzant una sèrie 

d’accions, com: comunicació directa als socis via e-mail; enviament de 3 

comunicacions a l’any (incloent una revista, el febrer), on se’ls hi facilita 

informació del Parc i les seves novetats;  promoció nadalenca amb regals, que ha 

permès incrementar el vincle existent amb aquest col·lectiu del Parc. 

  Respecte a l’accessibilitat al Parc, el mes de juny amb les obres de reordenació 

de la carretera BV1418 per part de la Diputació de Barcelona, es va limitar 

totalment l’estacionament il·legal a tot el cim del Tibidabo i s’ha peatonalitzat el 

cim del Tibidabo que va des del Gran Hotel Florida fins la plaça Tibidabo, 

limitant l’accés amb pilones.  S’ha incorporat un nou accés al Parc d’Atraccions 

amb taquilles al costat del Mirador del Vallès, aquest nou accés permet accedir a 

la zona baixa del Parc de forma directa i totalment accessible. 

 El Parc ha mantingut, durant tot l’any la seva campanya de potenciació del 

transport públic informant i assumint la despesa pel retorn als usuaris del Parc 

del seu cost incorregut en el transport públic, a fi de consolidar la tendència del 

canvi modal d’accés al cim tal com marcava el “Pla Especial d’Usos del Cim del 

Tibidabo”. 

 S’ha complert el Pla de Comunicació interna que ha permès incrementar la 

comunicació amb tots els empleats alhora que ha facilitat un increment de la 

motivació i compromís dels treballadors, especialment dels fixos i fixes 

discontinus. 

 Introducció o desenvolupament de nous mercats:   
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 Turisme: S’ha potenciat aquest mercat amb accions promocionals per  

incrementar els visitants i ingressos tant del Camí del Cel com del Parc, el que 

ha permès incrementar el total d’aquestes visites respecte l’any anterior un 

8,56 %. 

 Educatiu: Durant aquest any, cal destacar la bona acollida i resposta de la 

activitat didàctica, “Ciència i tecnologia a l’entorn del Tibidabo” creada per 

en Lluís Ribas, professor de tecnologia d’ESO i conservador-mecànic del 

Museu d’Autòmats del Parc, dirigida a l’educació primària, ESO i cicles 

formatius. En total, més de 40 escoles i de 2.300 alumnes han fet l’activitat, 

cosa que representa un 40% d’increment.  

 Dins l’apartat d’accions social, durant aquesta temporada s’han celebrat les 

següents festes : 

 Estiu sense Barreres:  És una jornada que es celebra des del 1996 en la qual 

Tibidabo obre les portes a totes les persones, però en especial a aquelles 

persones que tenen dificultats de mobilitat, per tal que puguin gaudir de les 

instal·lacions en igualtat d’oportunitats, facilitant-los el seu ús amb el suport 

de voluntaris.  Durant la jornada la societat presenta els avenços aconseguits 

en les instal·lacions del Parc en matèria d’accessibilitat i mobilitat. 

Malauradament aquest any no es va poder celebrar per motius climatològics, 

no obstant, bona part de les escoles i associacions ens van poder visita en 

dies posteriors. 

 Cançó de Pau : Aquesta jornada té com a objectiu potenciar l’educació en 

valors com la tolerància, la solidaritat i el respecte. Per això el Parc obre les 

portes als nens i nenes des del 1996 per oferir un espai on expressar el seu 

desig d’un món en pau davant les problemàtiques socials actuals 

relacionades amb els conflictes bèl·lics. El Tibidabo convida a totes les 

parelles formades per un infant i un adult per cantar per la Pau. 

Aquesta edició el Parc va rebre el suport de l’Aina Clotet, actriu, i Àngels 

Mataró Pau, Directora de Nacions Unides per Espanya, com  a 

ambaixadores de la Cançó de Pau del Tibidabo. 

 AACIC: L’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de 

Catalunya  organitza, amb la col·laboració de Parc d’Atraccions Tibidabo, 

la Gran Festa en suport als nens i nenes amb problemes de cor al Parc del 



Parc d’Atraccions Tibidabo, SA 

 

 

Tibidabo de Barcelona.  L’objectiu de la Festa és explicar la situació que 

pateixen els infants afectats per cardiopaties i les seves famílies quan es 

decideix intervenir quirúrgicament per reparar la malformació del cor.  

PATSA també col·labora en la recaptació de fons per a l’Associació. 

 Festa Llatina: La festa llatinoamericana s’organitza conjuntament amb la 

Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya (FEDELATINA) i 

té per objectiu reunir a les persones de les diferents cultures 

llatinoamericanes al Parc amb la voluntat de facilitar la seva integració amb 

la cultura catalana i la seva societat.  

 FANOC: Festa organitzada per l’Associació Catalana de Famílies 

Nombroses amb la col·laboració de Parc d’Atraccions Tibidabo, SA on, 

totes aquelles persones que acreditin formar part d’una família nombrosa 

mitjançant el carnet corresponent pot adquirir les entrades d’accés al Parc a 

un preu més avantatjós. Patsa també ofereix descomptes durant tot l’any per 

accedir al Parc. 

 

El 2010 es van posar en marxa 5 nous actes: 

 

 UN COP DE MÀ: El passat 11 d’abril, es va celebrar la primera edició de 

la festa solidària “Un Cop de mà”, organitzada per la Fundació Real Dreams 

i el Tibidabo. L'esdeveniment, té com a objectiu donar a conèixer a les 

famílies de Barcelona les activitats que realitzen les entitats no lucratives 

que ajuden a nens i famílies amb alguna necessitat, alhora que recaptar fons 

per que aquestes ONG’s participants puguin realitzar una activitat amb els 

fons recollits. 

 PRIDE: La festa del col·lectiu LGBT (Lesbianes, gays, bisexuals i 

transsexuals) que està organitzada per aquest col·lectiu amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Barcelona, també es va celebrar al Tibidabo. PATSA i 

l’entitat organitzadora van arribar a l’acord de celebrar el primer dia PRIDE 

al Tibidabo, més de 200 persones s’hi van aplegar.  

 UPHILL TIBIDABO: La primera edició de La Pujada al Tibidabo va ser 

una experiència nova per als aficionats al running, es va celebrar una cursa 
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de 7 km i que va transcórrer per camins del Parc de Collserola, i va 

finalitzar dins el Parc d'Atraccions del Tibidabo. 

L'esdeveniment va ser  organitzat per about:sport & communication, amb la 

col·laboració del  Parc d’Atraccions Tibidabo. 

 CURSA DE L’AMISTAT: Cursa organitzada per Calçats Mates amb la 

col·laboració del Parc d’Atraccions, on s’hi va realitzar l’arribada  així com 

el lliurament dels premis i regals. Aquesta cursa es celebra l’1 de novembre 

i aquesta any ha arribat a la seva trentena edició, 

 UN DIA DE NASSOS: És una  jornada  solidària organitzada per 

Pallapupes que compta amb la col·laboració de diferents espais d’oci amb la 

finalitat de recaptar fons per realitzar aquesta feina solidària als Hospitals. 

Pallapupas és una associació, sense ànim de lucre, que treballa als hospitals 

i centres sòciosanitaris, per a millorar la qualitat de vida dels infants, joves i 

ancians malalts i estar presents en el processos mèdics dolorosos per 

alleugerir-los. 

 EFQM (European Foundation Quality Management): El Parc d’Atraccions 

Tibidabo, SA ha continuat amb el desenvolupament de la memòria que es 

presentarà per obtenir el reconeixement que aquesta institució atorga en gestió 

excel·lent. 

 A conseqüència de l’accident ocorregut al recinte del Parc, l’Ajuntament de 

Barcelona, va demanar que es realitzes una revisió, addicional a la que ja realitza 

la Societat, de totes es atraccions del Parc, i una reavaluació de la idoneïtat dels 

protocols de manteniment i certificació. Aquest tasca, encarregada al Col·legi 

d’Enginyers de Catalunya, s’ha iniciat el segon semestre del 2010 estant prevista 

la seva finalització el març del 2011. 

 Pel que fa al medi ambient entre les accions portades a terme durant l’any 2010 

al Parc d’atraccions,  cal destacar: 

 Durant l’exercici la societat ha invertit un total de 703.532 euros a fi i efecte 

de millorar i potenciar l’accés mitjançant transport públic al cim del Tibidabo. 

Aquestes mesures com l’increment de la freqüència i número d’autobusos del 

Tibibus, servei de transport des de l’aparcament de Sant Genís i 

reembossament als clients del cost dels bitllets del Tibibús i del Funicular en 

comprar l’entrada al Parc, han continuat potenciant el canvi en la tendència 
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d’accés al Cim amb transport públic, que passat del 56,9% de visitants que 

accedien al cim del Tibidabo amb transport públic durant  l’exercici 2009 al 

61,6% durant l’any 2010. 

També cal destacar l’increment de l’ús del transport públic per part dels socis 

Tibiclub, que ha passat de 52.509 viatgers el 2009 a 72.782 el 2010, cosa que  

representa un increment del 38,6 %.  

 Durant l’exercici, s’ha continuat amb el manteniment de l’entorn natural a 

diverses zones del Parc dins del contracte de manteniment de la totalitat de les 

instal·lacions.  

 

Dades rellevants        

Indicadors propis del nivell d’activitat 2007 2008 2009 2010 

     
Nombre de visitants 600.604 588.947 617.903 402.009 

Dies d’obertura  144 139 144 136 

Xifra d’ingressos totals (en milers d’euros) 17.270 16.638 17.137 13.333 

Ingrés per visitant recinte parc (en euros) 17,81 17,71 19,29 20,98 

     

Indicadors generals del nivell d’activitat 2007 2008 2009 2010 

Plantilla en mitjana 220 231 205 185 

Personal Plans d’ocupació    8 

Inversió pròpia (en milers d’euros) 3.222 8.405 801 2.533 

 Resultat comptable (en milers d’euros) 1 - 192 1.207 (2.201) 

 Resultat comptable sèrie homogènia (en milers d’euros) 1.038 192 1.207 (2.201) 

Cash-flow (en milers d’euros) 1 - 1.564 3.044 (324) 

Cash-flow sèrie homogènia (en milers d’euros) 2.218 1.564 3.044 (324) 

 
1 Resultat i cash-flow de l’exercici d’acord amb les normes del nou Pla General de Comptabilitat. 

 

 

 

Estats financers a 31 de desembre de 2010 (milers d'euros) 

Balanç   Compte de pèrdues i guanys 

              

Actiu     Ingressos   

              

Actiu fix 23.465         

              

  Despeses d'establiment -     Vendes 12.436 

  Immobilitzat immaterial 140     Altres ingressos 340 

  Immobilitzat material 23.314     Subvencions 164 
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  Immobilitzat financer 11         

  Deutors a llarg termini -         

  Despeses a distribuir -         

              

Actiu circulant 1.909   Total ingressos d'explotació 12.940 

              

  Existències 193   Costos   

  Deutors  941         

  Inversions financeres temporals 25     Variació d'existències - 

  Tresoreria 647     Compres 3.552 

  Ajustaments per periodificació 103     Personal 4.892 

          Treballs, subminis. i serveis externs 4.298 

          Subvencions - 

Total actiu 25.374     Altres despeses - 

          Provisions - 

          Amortitzacions 1.877 

Passiu           

              

Recursos a llarg termini 20.226   Total costos d'explot. abans financers 14.619 

              

  Fons propis abans resultat 10.727         

  Pèrdues i guanys de l'exercici (2.201)   Resultat d'explotació abans financers (1.679) 

  Subvencions de capital -         

  Altres ingressos a distribuir -     Ingressos financers 5 

  Provisions  196     Despeses financeres 339 

  Creditors financers a llarg termini -         

  Altres creditors a llarg termini 11.504         

        Resultat d'explotació (2.013) 

Recursos a curt termini 5.148         

          Ingressos extraordinaris - 

  Creditors financers -     Despeses extraordinàries 188 

  Creditors comercials 385         

  Altres creditors 3.884   Resultat abans d'impostos (2.201) 

  Ajustaments per periodificació 879         

          Impost de societats  - 

              

Total passiu 25.374   Resultat de l'exercici (2.201) 

              

              

 


