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INFORME D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS 

A l'Accionista únic de Pare d'Atraccions Tibidabo, SA: 

Hem auditat els comptes anuals de Parc d'Atraccions Tibidabo, SA que comprenen el balan9 de 
situació a 31 de desembre de 2007, el compte de pérdues i guanys i la memória corresponents a 
I'exercici anual acabat en aquesta data, la formulació deis quals és responsabilitat deis 
Administradors de la Societat La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els 
esmentats eomptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realilzat d'acord amb les 
normes d'auditoria generalment acceptades, que requereixen I'examen, miljangant la realilzació 
de proves selectives, de I'evidéncia justificativa deis comptes anuals i I'avaluació de la seva 
presentació, deis principis comptables aplicats i de les estimacions realilzades. 

D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les partides del balan.;:, del compte de pérdues i guanys i del quadre de 
finan9ament, a més de les xifres de I'exercici 2007, les corresponents a I'exercici anterior. La 
nostra opinió es refereix exclusivament als eomptes anuals de I'exercici 2007. Amb data 8 de 
mar9 de 2007, várem emetre el nostre informe d'audítoria sobre els eomptes anuals de I'exereici 
2006 en el qual várem expressar una opinió favorable. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals de I'exercici 2007 adjunts expressen, en tots els 
aspeetes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Parc d'Atraccions 
Tibidabo, SA a 31 de desembre de 2007 i deis resultats de les seves operacions i deis recursos 
obtinguts i aplicats durant I'exercici anual acabat en aquesta data i contenen la informació 
necessária i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb 
principis i normes comptables generalment acceptats que guarden uniformita! amb els aplicats 
en I'exereici anterior. 

L'informe de gestió adjunt de I'exercici 2007, eonté les explieacions que els Administradors 
consideren oportunes sobre la situació de Pare d'Atraccions Tibidabo, SA, I'evolució deis seus 
negocis i sobre d'altres assumptes i no forma part integran! deis eomptes anuals. Hem verificat 
que la informació comptable que conté j'esmentat informe de gestió concorda amb la deis 
comptes anuals de I'exercici 2007. El nostre treball com a audi!ors es limita a la verificació de 
I'informe de gestió amb I'abas! esmentat en aquest mateix parágraf i no inclou la revisió 
d'informació diferent de I'obtinguda a partir deis registres comptables de la Societat 

Pri~ewate~houseCoopers Auditores, S L , 

Xalljer erossa Galofré 
Socl. :,.. 4uditor de Comptes 

10 de m~r9 de 2008 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO. S.A. 
(SOCIETAT UNIPERSONAL) 

BALANCOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2007 I 2006 
(en euros) 

// ... Exercicl 
2007 

Exercici 
2006 22' . a. Sara J aurrieta i Guarner 

MMOBIUTZAT 
mmobilitzat Immatel"ial 

Despeses de recerca ¡ desenvolupament 
Propietat industrial 
Fans de comers; 
Aplicacions informQtiques 
Amortitzocions 

mmobilitzat Material 
Terrenys j construccions 
InstaHacions tecniques ¡ maqui noria 
Altres instal·lacions, utillatge i mob¡!iari 

I 
Bestretes j immob¡litzat material en curs 
Altre Immobllttzat material 
Amortltzaclons 

fImmob'htzat Fmancer 

5 

6 

7 

18.738.293 12.186.20 
28.721 
571.911 

203.360 

174.752 
(921.302) 

18.699.039 
5.008.408 

12,160.469 
309.275 

2.660.878 
3.914.ü93 

58.40 
571.911 

203.36 

117.91~ 
172.15~ 

(1.006.939 
12.117.26 

4.332.5 
7.790.57 

232.96 
1.953.93 
2.113.10 

(4305.650 
10.533 

Sr. Alfredo Morales i Gonzá!ez 

¡ Cartera de valors a Ilarg termml 

(5.354.084) 
10.533 

11.475 
6.010 
4.523 

11.4Z"lo-__ -"7-
AJtres credits 
Diposits j fiances constituYts a flarg termini 
Provisions 

iACTIV CIRCULANT 
iExistencies 

Comercials 
Materies primes i altres aprovisionaments 

Deufors 
Empreses del Grup, deutors 
Deutors varis 
Administrocions públiques 

nversions financeres temparals 
Credits a empreses de grup 
resOl"eria 

A ustaments -- el' - el"lodrficac/Ons 

frOT AL ACTIV 

10 

11 

(11.475) 

2.049.259 
214.890 

92.056 
122.634 

1.186.893 
134.624 
226.997 
825.272 

569.351 
58.125 

4.523 
(11.475 

1.1.12.65 
175.921 

77.696 

98.23~ 
472.28 

13.28 

110.41j 348.58~ 

428.62 
36.02<>\ 

20.787.552 13.299.0641 

Les notes de la 1 a la 20 descrites a la Memoria són part integrant d'aquest 
Balanc; de Situació. 

Sr. Jordi Parpal ¡Morfa 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

~ASSIU 
fONS PROPIS 

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 
(SOCIETAT UNIPERSONAL) 

BALANCOS DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2007 I 2006 
(en euros) 

8 

Exerclei 
2007 

9.327.302 

Exercici 
2006 

8.289.232 

Presidenta 

~- .. -
!capital subscrit 6.000.000 6.000.000 3 . . ro. Sara J aurrieta i Guarner 

~rlma d'emlssló 

Resel"Ves 
Reserva legal 

t",'ltats d' exerdd, •• terlor, 
Resultants negatius d'exercicis anteriors 

IBenefici (perduQ) de l' e.xercici 

ROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 

Altres provisions 

"REDITORS A LLARG TER MINI 

~""t .. amb emprese, del 9'"P I a"oclades L Deutes amb empreses del grup 

riances i diposits re.buts a lIarg termini 

IcREDITORS A CURT TER MINI 

! 
Deutes amb empreses de! grup i a$Sociades 

Deutes amb empreses del grup 
Cre:ditors comercials 

Bestretes rebudes per comandes 
Deutes per compres o prestacions de serveis 

Altres deutes no comerdals 
Administracions públiques 

I 
Altres deutes 
Remuneracions pendents de pagament 

I Ajustamentsper ~riodificQcions 

¡rOTAL PASSIU 

, 

9 
I 

I 

101 

10 

11 

13 

4.300.614 

2 
2 

(2.011.384) 
(2.011.384) 

1.038.070 

103.973 

103.973 

6.404.418 

6.400.000 
6.400.000 

4.418 

4.951.859 

198.537 
198.537 

2.540.353 

2.540.353 
1.085.037 

523.040 
366.736 
195.261 

1.127.932 

20.787.552 

4.300.614 

2 
2 

(3.170.206) 
(3.170.206) 

1.158.822 

426.168 

426.168 

4.418 

4.418 

4.579.246 

653.926 
653.926 

1.466.547 
14.675 

1.451.872 
1,589.127 

415.982 I 
1.051.618 I 

121.527 
869.646 

13.299.064 

Les noteS de la 1 a la 20 descrites a la Memoria són part integrant d'aquest 
Balane; de Situació. 

uigdoJlers i Fargas 

S 

Secretari 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 
(SOCIETAT UNIPERSONAL) 

COMPTES DE PERDUES I GUANYS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE DE 2007 2006 

(en euros) 

IOESPESES 

Aprovisionaments 15.3 

Despeses de persona! 15.2 
, Sous ¡ salaris 
I Caceegues sodals 

Altres de.spese.s d'explotació I Seeve;s exter;aes 
Tributs I Altres despeses 

Dotacions per a t' amortitzQció de. ¡' immobilitzat 5-6 I 

OT AL DESPESES O' EXPLOT ACIO 

!BENEFICI D' EXPLOT ACIÓ 

Despeses financeres i despeses similars 
10

1 

Per deutes amb empreses del grup 
Per deutes amb tercers i despeses ossimilades 
OT AL DESPESES FINANCEREs I 

~ESUL T AT FINANCER POSITIU 

ISENEFICI O'ACTIVITATS ORDINÁRIES 

AJtres despeses extraordinaries 
Des eses i rdues d'altres exercicis 

OT AL DESPESES EXTRAORDINARIES 15.4 

IRESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS 

IBENEFICI ABANS D'IMPOSTOS 

IrmEost sobre societats 12 

IRESUL T AT DE L' EXERCICI (BENEFICI) I 

Exercici 
2007 

2.783.190 

5.382.261 
3.844.018 
1.538.243 

6.619.176 
6.560.419 

58.757 
-

1.180.013 

15.964.640 

901.605 

236.254 
218.486 
17.768 

236.254 

685.650 

20.702 
10A05 

31.107 

352.420 

1.038.070 

1.038.070 

Exe.rcici 
2006 

1.327.994 

3.686.039 
2.645.501 
1.040.538 

4.544.314 
4.451.158 

58.410 
34.746 

733.853 

I 
10.292.200 J 

1.465.183 

16.6B6 
740 

15.946 
16.686 

1.830 

1.467.013 

315.564 

315.564 

1.158.822 

1.15B.822 

Les notes de la 1 a la 20 descrites a la Memoria són part integrant del Compte 
de Perdues i Guanys. 

Presidenta 

~'" 
~ra. Sara J aurrieta i Guarner 

r~ 
Sr. J ord¡ Parpal ¡ Marfa 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S,A, 

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S,A. 
(SOCIETAT UNIPERSONAL) 

COMPTES DE PERDUES I GUANYS CORRESPONENTS 
ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS EL 31 DE DEsEMBRE DE 2007 2006 

(en euros) 

p:NGRESSOS 

mport net de la xifra de negoci 
Vendes 

Altres ingressos d'explotació 
Altres ingressos d' explotació 
Subvencions 

, 

[ 

trOT AL INGRESSOS D' EXPLOT ACIÓ 

fERDUA D'EXPLOTACIÓ 

Altres inferessos ¡ ingressos similars 
D'empreses del grup 
Altres inferessos 
OT AL INGRESSOS FINANCERS 

IRESULTAT FINANCER NEGATIU 

!'ERDUES D' ACTIVITATS ORDINÁRIES 

Beneficis en alienació de I'immobilitzat 
Altres ingressos exfraordinaris 
Inqressos i beneficis d' cltres exercicis 

OT AL INGRESSOS EXTRAORDINARIS 

IRESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS 

fERDUES A8ANS D'IMPOSTOS 

IRESUL T AT DE L' EXERCICI (PERDUES) 

.1 

, 

, 

i I 
I 

I 

15.41 

Exercici 
2007 

16.473.006 
16.473.006 

393.239 
382.993 

10.246 

Exercici 
2006 

11.351.264 
11,351.264 

406.119 
398.130 

7.989 

, 

16.866.245 I 11.757.383 

- I 

20.299 18.516 
1.332 

20.299 17.184 
20.299 I 18.516 

215.955 

26.564 -
339.444 1.916 

17.519 5.457 
383.527 J. 7.373 , 

308.191 

- I 
Les noteS de la 1 a la 20 descrites a la Memoria són part integrant del 
Compte de Perdues i Guanys. 

~
preSl:J 

r-" 1" 

r· m. ra. Sara Jaurrieta ¡ Guarner 

Secretar! 

Sr. Jordi Parpal i Marfa 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 
(SOCIETAT UNIPERSONAL) 

MEMORIA DELS COMPTES 
ANUALS DE L'EXERCIcr T ANCAT 

EL 31 DE DESEMBRE DE 2007 

1. ACTIVITAT DE LA socrETAT 

Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A., Societat Unipersonal, es va constituir el 19 de 
maig de 1989 per temps il·limitat. El seu domicili social esta a Barcelona a la Pla~a del 
Tibidabo, núm. 3 i 4. 

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

• La creaeió, promoció, inversió, urbanització, edifieació, instal'lació, construcció, 
obertura i explotació de centres recreatiu5, local5 per a espectacles o qualsevol 
activitat lícita relacionades amb el mercat de I'oci i de I'esbarjo, serveis 
complementaris i la prestació deis 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 I'assessorament de mercat. 

• L'adquisició, utilització, parcel-lació, urbanització, explotació, edificació, alienació i 
divisió de finques i terrenys en general, així eom la programació, execució i supervisió 
de plans i feines per a la seva transformació i millora. 

• La Societat podra desenvolupar directament, indirectament, total o parcialment el seu 
objecte social mitjan<;ant la participació en altres societats amb igual o similar 
objecte. 

Les activitats de Pare d' A traccions Tibidabo, SA se centren en la gestió d'un Parc 
d'Atraccions, de diversos centres de restauració dintre del recinte del Pare, de botigues, 
d'un transport amb funicular, d'un aparcament, del nou "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, durant I'any 2007 la Societat ha iniciat la gestió de nous centres de 
restauració ubicats a Barcelona, fora del recinte del Pare, i ha continuat amb els que ja 
va incorporar a la seva gestió en anys anteriors. 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Els Comptes Anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de la Societat 
i es presenten d'acord amb el Pla General de Comptabilitat, amb I'objectiu de mostrar la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, deis resultats de les seves operacions 
i deis recursos obtinguts i aplicats durant I'exercici. 

Aquests comptes anuals se sotmetran a I'aprovació del Soci Únic, s'estima que 
seran aprovats sense cap modificació. 

Les xifres deis comptes anuals s'expressen en euros i sense decimals. 

La Societat esta portant a terme el pla de transició per a la seva adaptació a la nova 
normativa comptable en aplicació del RD 1514/2007 pel que es va aprovar el nou Pla 
General de Comptabilitat, que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2008. Aquest pla de 
transició inclou, entre altres aspectes, l' analisi de les diferencies de criteris i normes 
comptables, la determinació de la data d' obertura, la selecció deis criteris i normes 
comptables a aplicar en la transició, i I'avaluació de les necessaries modificacions en els 
procediments i sistemes d'informació. No obstant, a la data de formulació de les 
presents comptes anuals no es disposa encara de la suficient informació per a concloure 
sobre els resultats d' aquest analisi 

3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La Societat presenta a I'exercici 2007 uns resultats positius de 1.038.070 euros que 
seran traspassats a compensar parcialment el compte "Resultats negatius d'exercicis 
anteriors" . 

4. NORMES DE VALORACIÓ 

Les principals normes de valoració utilitzades per la Societat en I'elaboració deis 
seus Comptes Anuals per a I'exercici 2007, d'acord amb les establertes pel Pla General de 
Comptabilitat, han estat les següents: 
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PARe D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

4.1. Immobilitzat immaterial 

• Despeses de recerca i desenvolupament 

Els projectes individualitzats amb exit tecnic de rendibilitat es valoren al preu 
d'adquisició o producció. 

Els projectes sense exit tecnic o de rendibilitat economica-financera es consideren 
despeses de I'exercici. 

• Propietat Industrial 

Es comptabilitza pel cost d'adquisició incloent-hi les despeses de registre 
formalització de la propietat industrial. 

• fons de comer~ 

Es reflexa pel valor posat de manifest en funció de I'adquisició que I'origina. 

• Aplicacions informOtiques 

Es valoren al preu d'adquisició, incloent les despeses de posada en funcionament. 

Les amortitzacions es doten, des del 
forma lineal en un percentatge maxim de: 

¡ ~espeses de recerca i desenvolupament 

\Propietat industrial 

LAplicacions informatiques 

mes següent de la incorporació del bé, de 

20 % 
20 'Yo 

20 '7'0 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

4.2. Immobilitzat material 

L'immobilitzat material es valora al preu d'adquisició o cost de producció incloent 
totes les despeses directament relacionades amb I'adquisició del be en qüestio: 

Les despeses d'ampliació, modernització i millores que representin un augment de la 
productivitat, capacitat o eficacia, o un allargament de la vida útil deis béns, es 
capitalitzen com a més valor deis béns. 

Les substitucions que no signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de 
conservació i manteniment són carregades directament al compte de perdues i guanys de 
I'exercici. 

Les substitucions o renovacions d'elements de I'immobilitzat es comptabilitzen com 
actiu i conseqüentment es registra comptablement la baixa deis elements substitu·fts. 

La dotació anual a I"amortització es calcula mitjan~ant I'aplicació del metode lineal, 
d'acord amb la vida útil estimada, des del més següent de la incorporació del bé. Els 
percentatges d'amortització anuals aplicats són els compresos en I'interval detallat a 
continuació: 

Construccions 

Instal·lacions tecniques ¡ maquinaria 
Altres instaJ.JaÓons, utillatge i mobiliari 

Altre immobilitzat material 

4.3. Immobilitzot finance!' 

De! 1'-0 al 10'70 
Del 2.570 al 2070 
Del 3,3370 al 2070 

Del 4,5 al 2070 

L'immobilitzat financer es valoro a preu d'adquisició o a valor de mercat, si aquest és 
inferior, registrant-se la depreciació a través de la corresponent provisió. 

4.4. Deutors no comercials 

Es registren per I'import Iliurat, La diferencia entre aquest import i el nominal del 
credit es considera com ingrés per interessos a I'exercici que es meriten, 
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PARC D'ATRACCIONS TlBIDABO, S.A. 

4.5. Existencies 

Aquests béns es valoren al preu d'adquisició o a valor de mercat, el menor deis dos. 
El preu d'adquisició s'obté a partir del metode del preu mig ponderat. El preu d'adquisició 
inclou el preu de factura més totes les despeses addicionals que es produeixen fins que la 
mercaderia arriba al magatzem. 

4.6. Provisions per o riscos i des peses 

Es registraran provisions per a riscos i despeses en el cas de que es consideri 
necessari dotar un impart estimat per afer front a responsabilitats probables derivades 
de I'activitat de l' empresa. 

4.7. Creditors no comerciols 

Es registren per I'import de reemborsament. La diferencia entre aquest valor i la 
quantitat rebuda s'imputa anualment a resultats segans els criteris financers. El subgrup 
Altres deutes, inclou les deutes per compra d'immobilitzat que es registren per I'import 
de reembarsament. 

4.8. Curt i lIar9 termini 

Els saldos amb venciments inferiors a un any a partir de la data de balan~ de 
situació es classifiquen a curt termini i en el suposit contrari a lIarg termini. 

4.9. Tronsoccions omb moneda diferent o ,'euro 

Els saldos en moneda diferent a I'euro es traben registrats al tipus de canvi 
existent al tancament de I'exercici, les diferencies negatives s'imputen al compte de 
resultats, mentre que les diferencies positives no realitzades es registren al passiu com 
ingressos a distribuir en varis exercicis. Aquestes últimes s'imputen a resultats en el 
moment en que es realitzen. 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 

4.10. Impost sobre Societats 

LTmpost sobre Societats es calcula sobre el resultat comptable modificat per les 
diferencies permanents entre el resultat comptable i el fiscal. Les bonificacions i 
deduccions permeses en la guota es consideren com una minoració a I'import de ITmpost 
sobre Societats meritat a I'exercici. 

L'impost diferit o anticipat sorgeix de la imputació d'ingressos i despeses en 
períodes diferents, a efectes de la normativa fiscal vigent i la relativa a la preparació de 
les comptes anuals. 

Seguint criteris de prudencia, la Societat no comptabilitza els impostes anticipats o 
els credits per perdues a compensar a no ser que la seva realització futura estigui 
raonablement assegurada. 

4.11. Ingressos i des peses 

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del principi de meritament, és a dir, 
quan es produeix la corrent real deis béns i serveis, amb independencia del moment en 
que es produeix la corrent monetaria o financera. 

No obstant aixo, seguint el principi de prudencia, la Societat únicament 
comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de I'exercici, mentre que els 
riscos i les perdues previsibles, fins i tot eventuals, es cemptabilitzen tan aviat són 
coneguts. 

4.12. Medí ambient 

Les des peses incorregudes per la Societat en activitats relacionades amb la 
protecció del Medi Ambient, es registren atenent al principi del meritament i es 
classifiquen al Comptes Anuals en funció de la seva naturalesa. Tant mateix, les inversions 
realitzades en elements d'immobilitzat material destinats a la protecció i millora del Medi 
Ambient, es classifiquen sota aquest epígraf i s'amortitzen d'acord amb la seva vida útil. 
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5. IMMOBILITZAT IMMATERIAL 

5.1. Analisis del moviment 

El moviment prodüft durant I'exercici 2007 en els diferents comptes d'immobilitzat 
immaterial i de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent: 

Despeses de recerca ¡ desenvolupament 571.911 - - 571.911 
ropietat industrial 203.360 - - 203.360 

Fans de comer!; 117.917 - (117.917) -
Aplicacions informatiques 172.159 2.593 - 174.752 
Immobilitzat immaterial cost 1.065.347 2.593. (117917) , 950.023 

Despeses de recerca ¡ desenvolupament (568.875 (2.546 

: I 
(571.421 

ropietat industrial (175340 (24.269) (199.609 
Fans de comer<; (117.917 117.917 I 

Aplicacions informdtiques (144.807 (5.465 - (150.272 
Amortització acumulada (1.006.939 (32.280 117.917 (921.302 

~mmobiHtzat immaterial net 58.4081 (29687) I - I 28.7211 

5.2. Detall deis elements totalment amortitzats 

El cost deis elements de I'immobilitzat immaterial totalment amortitzats a 31 de 
desembre de 2007 és el següent: 

Despeses de recerca ¡ desenvolupament 

Propietat industrial 

Aplicacions informOtiques 

I Total 

571.421 
198.360 
125.441 

895.222 
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6. IMMOBILITZAT MATERIAL 

6.1. Anc!lisis del moviment 

El moviment produ"ft durant I'exercici 2007 en els diferents comptes de l'immobilitzat 
material i de les seves corresponents amortitzacions acumulades ha estat el següent: 

Terrenys i construccions (*) I 4.332.544 434.121 - 241.743 5.008.408 
!.Lnstal·lacions tecniques i maquinaria 7.790.575 1.682.913 (22.205) 2.709.186 12.160.469 
Altres i nstal·lacions, utillatge ;1 232.961 76.314 - - 309.275 
mobiliari 
Bestretes ¡ immob. Material en curs I 1.953.934 4.531.302 - (3.824.358) 2.660.878 
AJtre immobilitzat material 2.113.103 1.025.122 (97.561 873.429 3.914.093 

mmobilitzat material cost 16.423.117 7.749.772 (119.766 - 24.053.123 

Terrenys i construccions (*) (308.549) (83.656 - - (392.205 
nstaJ·lacions tecniques ¡maquinaria (2.934.424 (752.166 2.017 - (3.684.573 

Altres instal·lacions, utiHatge ; (175.324) (19.007 - - (194.331 
mobiliari 
Bestretes i immob. material en curs - - - - -
Altre immobilitzat material (887.553) (292.904 97.482 - (1.082975 
Amortització acumulada (4.305.850 (1.147.733 99.499 (5.354.084 
IProvisions - -I 

-

Immobilitzat material net 12.117.267 6.602.039 (20.267 -1 18.699.039 

(*) Aquest epígraf incleu 2.059.033 euros a 31 de desembre de 2007 que corresponen al valor deis terrenys. 

El moviment de I'epígraf Instal'lacions tecniques i Maquinaria correspon 
principalment a les inversions realitzades en la renovació de la maquinaria motriu del 
Funicular, per import de 1.799.826 euros, en I'atracció DIDIDADO, una sala de cinema 
en 4 dimensions, per import de 1.035.522 euros i en centres de restauració ubicats al 
Parc Zoologic de Barcelona per import de 1.200.378 euros 

El saldo a 31 de desembre de 2007 de I'epígraf Bestretes i immobilitzat material 
en curs es correspon a les inversions en curs en una nova atracció, (Muntanya Russa) per 
import de 2.377.781 euros i en la reforma de I'aparcament, per import de 283.097 euros. 
Esta previst que la finalització de la instal'lació de la mencionada atracció es produeixi 
durant el segon semestre de I'any 2008. 
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A 31 de desembre del 2007, la Societat té compromisos de compra d'immobilitzat 
per valor de 1.293 milers d'euros, que corresponen principalment a inversió en I'atracció 
mencionada en el paragraf anterior. 

La Societat té contractades varies pcllisses d'assegurances per a cabrir els riscos 
als que estan subjectes els elements de I'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes 
pcllisses es considera suficient. 

6.2. Detall deis elements totalment amortitzats 

El cost deis elements de I'immobilitzat material totalment amortitzats a 31 de 
desembre de 2007, és el següent: 

InstaHacions tecniques ¡ maquinaria 
Altres instaHacions, utillatge i mobiliari 

Altre immobilitzat material 

¡Total 

7. IMMOBILITZAT FINANCER 

7.1. Composició del saldo 

472.599 
107.357 
491.683 

1.071.639 

La composició d'aquesta partida a 31 de desembre de 2007 es la següent: 

SALDO 
FrNAL 

Cartera de valors a lIarg termini 11.475 
Imposicions a Ilarg termini 6.010 

i DipOsits i fianees constitu'its a Ilarg termini 4.523 

Immobilitzat financer cost 22.008 
Provisions (11.475) 
Immobil¡tzat financer net 10.533 

L'import de Cartera de valors a Ilarg termini correspon a la inversió del 0,03/'o en el 
capital social de Grand Tibidabo, S.A. El cost d'aquesta inversió esta totalment 
provisionat. \ ~ )\ 

~~ 
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8. FONS PROPIS 

8.1. Analisi del moviment 

El moviment deis fans propis durant I'exercici 2007 ha estat el següent: 

Capital Prima Reserva Resultats Perdues l 
negatius 

i guanys I Sodal d'emissió legal exer. Ant. 

ISALDO INCIAL 16.000.000 1 4.300.6141 21 (3170.206) 1 1.15882211 8.289.232 1 

¡SALDO FINAL 16.000.000 1 4.300.6141 21 (2.011.384) 1 1.038.079 1 9.327.3021 

8.2. Capital social 

Amb data 19 de mar~ de 2002, Barcelona de Serveis Municipals. S.A. (abans 
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis, S.A) va adquirir el 100% de les accions de la 
Societat. 

A 31 de desembre de 2007 el capital social de PARC d'ATRACCIONS TIBIDABO, 
S.A queda fixat en 6.000.000 euros, representat per 2.000.000 accions ordinaries, al 
portador i d'una única classe i serie de 3 euros de valor nominal cadascuna, numerades 
correlativament del 1 al 2.000.000, ambdós inclasos, totalment subscrites 
desemborsades per Barcelona de Serveis Municipals, S.A societat unipersonal de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

La Societat te caracter d'empresa Unipersonal, com a tal esta inscrita en el 
Registre Mercantil. 

Els principals contractes i transaccions existents amb el soci únic son els indicats 
en la Nota 10 i en la Nota 15.5. 

8.3 Primo d'emissió 

La prima d'emissió és de Iliure disposició. 
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8.4 Reserva legal 

D'acord amb la Llei de Societats Anonimes, la Societat ha de destinar el 10'70 del 
benefici a la reserva legal fins que aquesta arribi, almenys, al 20'70 del capital social. 
Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només es podro destinar a la 
compensació de perdues en el cas que no existeixen altres reserves disponibles suficients 
per a aquesta finalitat, i en aquest cas ha de ser reposada amb beneficis futurs. 

9. PROVISIONS PER A RISCOS I DESPEsES 

El moviment d'aquesta partida durant I'any 2007 ha estat el següent: 

Saldo inicial: Aplicacions Reversions Saldo final 

!Altres provisions I 426.168 : (57.945) : (264.250) 103.973 
htal I 426.168 : (57945) : (264250) 103.973 

Les aplicacions per import de 57.945 euros corresponen a provisions aplicades a la 
seva finalitat durant el present exercici i les reversions per import de 264.250 euros son 
conseqüencia de la desaparició deis riscos que les originaran. (veure nota 15.4). 

10. SALDOS AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES 

El saldo a cobrar amb empreses del grup a 31 de desembre de 2007 es el següent: 

Empresa 

Barcelona de Serveis Municipals S.A. 

Barcelona de Serveis Municipals S.A. 

Barcelona de Serveis Municipals S.A. 

Institut Barcelona esports 

Institut de Pracs i Jardins 

Cementiris de Barcelona S.A. 

A iuntament de Barcelona 

Concepte 

Patrocini Llibre Tibidabo 

Prestació de serveis de restauració 

Transferencies corrents 

Prestació de serveis de restauració 

Potroeini Llibre Tibidabo 

Patrocini Llibre Tibidabo 

Prestació de serveJs de restauració 

Import 

6.960 

5.912 

73.692 

1.625 

5.800 

3.132 

37.503 
134.624 
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12. SITUACIÓ FISCAL 

L'Impost sobre Societats es calcula a partir del resultat economlc o comptable, 
obtingut per I'aplicació de principis de comptabilitat generalment acceptats, que no ha de 
coincidir necessariament amb el resultat fiscal, entes aquest com la base imposable de 
I'impost. 

La conciliació del resultat comptable de I'exercici amb la base imposable de I'Impost 
sobre Societats és com segueix: 

I Augments ¡ Disminucions I TOTAL 

RESULTAT COMPTABLE ABANS D'IMPOSTOS 1.038.070 
Impost de societats . 
Diferencies permanents 16.303 . 16.303 
Diferencies temporals (veure nota 9) . 322.195 (322.195) 
Compensació de bases impasables negatives . 
d'exercicis anteriors 732.178 (732.178) 
I BASE IMPOSABLE (RESULTA T FISCAL) . 

La Societat presento a I'exercici 2007 uns resultats positius comptables de 
1.038.070 euros i ha compensat bases imposables negatives d'exercicis anteriors per 
I'impart resultant un cap ajustat aquest resultat amb diferencies temparals i definitives, 
quedant una base imposable o resultat fiscal zero, i per tant, no ha comptabilitzat cap 
des pesa en concepte de l'Impost sobre Societats. 

El detall de les bases imposables negatives pendents de compensar és el següent: 

Any de 
Exercici Import prescripcló 

1995 593.855 2010 

1996 1.719.964 2011 

1997 1.894.720 2012 

1998 2.096.449 2013 

1999 904.625 2014 

2000 1.376.910 2015 
2001 2.606.390 2016 
2002 4.205.428 2017 

2003 1.527.874 2018 

~~ 2004 859.680 2019 

TOTAL 17.785.895 
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Són susceptibles d'inspecció fiscal tots els tributs als que es troba subjecte la 
Societat per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció de 
quatre anys. No s'espera que es meritin passius addicionals de consideració per la 
Societat com a conseqüencia d'una eventual inspecció. 

Del criteri que puguin adoptar les autoritats fiscals en la interpretació de certes 
disposicions legals i del resultat d'eventuals inspeccions podria derivar-se'n contingencies 
que no són susceptibles de quantificació objectiva. En opinió del Consell d'Administració 
de la Societat aquestes contingencies no afectarien de manera significativa a aquests 
comptes anuals. 

13. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 

L'import deis ajustaments per periodificació del passiu correspon principalment als 
ingressos anticipats procedents de la venda de carnets, Tibiclub, que permeten I'entrada 
al parc durant un any. 

14. GARANTÍES COMPROMESES AMB TERCERS I AL TRES PASSIUS 
CONTINGENTS 

A 31 de desembre de 2007 la Societat té atorgats els següents avals : 

Entitat avalista Entitat avalada Entitat destinataria 

La Caixa de Pensions de Pare d'Atraccions Direcció General de Jocs 
~~~.~.~~~.~D~_"_._"_____ _ ____ """, . .I!_~!_99.~.C?,L~~~.:._._._"_., .. ,_. __ , .. ""0_'" !., .. ~~~_~!9:.~!.~ .... ,_ .. ,._., .. __ . ____ .. _ .. __ ... '" 
Santander Central Pare d'Atraccions Direcció General de Jocs 
HislJano Tibidabo,S.A. i Esoectac!es 

Risc 
Actual 

3.005 

3.005 

Venciment 

Sense 
venciment 

Sense 
venciment 
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15. INGRESSOS I DESPESES 

15.1. Impon net de la xifra de negod 

La dístríbucíó per activitats de I'import net de la xifra de negocis que s'ha generat 
al pare, és la següent: 

!INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 

Vendes per transport 
Vendes per entrades 
Vendes per gastronomía 

Vendes per records 
Vendes per aparcament 

Ingressos per exclusives i patrocinis 

ITotal 

15.2. Despeses de personal 

I 763.989 
6.664.245 
8.076.666 

348.966 
321.026 
298.114 

16.473.006 

L'epígraf "despeses de personal" del deure del compte de perdues i guanys presenta 
la composíció següent a 31 de desembre del 2007: 

IDESPESES DE PERSONAL 

Isous ¡solaris 
Seguretat social a carree de !'empresa 

Altres despeses sociQls 

1 Total 

3.844.018 I 
1.211.323 
326.920 

5.382.261 I 

La plantilla mitjana de la Societot durant I'exercici 2007 ha estot de: 

I Fixes 

I
Fixes discontinus 

Eventuals 

¡Total 

66 
60 
94 

220 
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La plantilla a 31 de desembre de 2007 es la següent: 

Homes 
I 

Dones 

Fixes 41 

I 
46 

Fixes discontinus 25 28 
I I Eventua!s 19 22 

1 Total 85 96 

15.3. Aprovisionaments 

L'epígraf "aprovisionaments" del deure de perdues i guanys presenta la composició 
següent a 31 de desembre del 2007: 

IAPROVISIONAMENTS 

Compra de mercaderies, materles primes j altres 
Variació d'existencies 

ITotal 

15.4. Ingressos i des peses extraordinaries 

Despeses extraordinaries 

2.822.152 
(38.962) 

2.783.190 1 

L'epígraf "despeses extraordinaries" del compte de perdues guanys, a 31 de 
desembre del 2007, recull el següent concepte: 

IDESPESES EXTRAORDINARIES 

Altres despeses extraordinaries 20.702 
Despeses i perdues d'exercicis anteriors 10.405 

¡Total 31.107 1 
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L'epígraf "Ingressos extraordinaris" del compte de perdues 
desembre del 2007, recull el següent concepte: 

guanys, a 31 de 

IrNGRESSOS EXTRAORDrNARrs 

Beneftcis en alienació de j'jmmobilitzat 26.564 
Ingressos extraordinaris 339.444 
Despeses i perdues d'exercicis anteriors 17.519 

¡Totol 383.527 1 

La partida "ingressos extraordinaris" correspon fonamentalment a la reversió del 
cost de possibles responsabilitats derivades de personal tant actiu com jubilat al haver 
desaparegut els riscos que els originaren (veure nota 9). 

15.5. Transaccions amb empreses del grup 

Les transaccions amb empreses del grup, durant l' exercíci han estat les següents: 

Em resa 

Barcelona de Serveis Munici~js, S.A. 

Institut Barcelona Esports 
Serveis Funeraris de Barcelona 

Pares j Jardins de Barcelona 
Cementiris Barcelona, S.L. 

Transports Sanitaris Parets S.A 
Ajuntament de Barcelona 

Mercados de Abastecimientos - Mercabarna 

Tractament j Selecció de Residus S.A. 

Gabinef de Profocol de l' Ajuntament de Barcelona 

TOTAL 

In ressos 
Serveis 

Patrocini llibre restauT'ació 

6.000 93.114 
2.887 

12.055 
5.000 
2.700 

10.956 
27.165 

2.700 
5.000 

47.850 
21.400 194.027 
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IEmpresa Despeses! 

(Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 
Lloguers i cessió d'espais 971.524 
Prestació de serveis 16.914 , 
IInteressos 218.486 

!A 'untament de Barcelona 
Prestació de serveis 15.339 

16. REMUNERACIONS ALS CONSELLERS I AL TRES RELACIONS 

Els actuals membres del Cansell d'Administració de la Societat, durant I'exercíci, no 
han meritat cap import corresponent a sous, dietes o altres remuneracions. La Societat 
no ha concedit bestretes, ni credits, ni té cap obligació amb membres del Consell en 
materia de pensions i assegurances de vida. 

Els administradors nomenats en representacíó i per delegació de I'Ajuntament de 
Barcelona i també la resta d'administradors, en virtut deis escrits que han remés al 
Secretari de la Societat, no tenen participació en el capital en societats per compte 
propia o aliena del mateix tipus d'aetivitat que constitueix I'objecte social de Pare 
d'Atraceions Tibidabo, SA 

Tanmateix, declaren no ostentar cap corree de membre del Consell d'Administració 
de cap empresa del mateix tipus d'activitat, analeg o complementari que constitueix 
I'objecte social de Pare d' Atraccions Tibidabo, S.A., tal com preveu I'article 127 de la Llei 
de Societats Anonimes. 

17. RETRIBUCIONS ALS AUDITORS DE LA SOCIETAT 

Els honoraris de I'auditoria són facturats a I'Ajuntament de Barcelona per tot el 
grup economic municipal, en virtut de I'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó 
per la qual no es detallen a la present memoria. 
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18. IMPACTE MEDI AMBIENTAL 

Donada I'activitat de I'empresa no es considera que pugui haver risc medi ambiental. 

Durant I'exercici no s'ha registrat despeses de caracter ordinari en la protecció i 
millora del medi ambient, en excepció del cost per import de 268.073 euros corresponent 
al cost de refor~ del servei de transport públic de les línies 195, 111 i Tibibus, assumit 
per la Societat a fi de potenciar el transport públic en front del privat per reduir 
I'impacte medi ambiental en I'accés al Cim del Tibidabo. 

No existeixen, a la data, contingencies obertes relacionades amb la protecció i 
millora del medi ambient, així com tampoc existeixen compromisos d'inversions futures en 
materia del medi ambient ni compensacions pendents de rebre al respecte i, per tant, no 
existeixen despeses en aquest sentit. 

19. fETS POSTERIORS 

No es coneixen fets posteriors significatius a excepció de que a data actual s'ha 
procedit a I'aprovació definitiva del Projecte d'obra civil i del Projecte de instal'lació de 
I'atracció muntanya russa. Arrel de 1ft mencionada aprovació s'iniciara el procediment de 
contractacíó publica de I'obra de instal'lació de la mencionada atracció. 
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20. QUADRE DE FINAN'AMENT DELS EXERCICIS 2007 I 2006 

lPLICACIONS 
=r-:~~Ci ;:Jb:"" 

Exercici 

"~006 _ RIGENS 2007 

Exercici 

2006 
Exercici 

Recursos aplicats en les operacions - - Recursos generats en les operacions L927.269 2.204.489 

Adquisicions d'itntnobilitzat Deutes a lIarg termi ni 6.400"000 -
Immobilitzat immaterial 2.593 13.298 
Immobilitzat material 7.749.772 4540"557 

nversions Financeres Baixes d'Immobilitzat 46.831 -

Altres inversions financeres - 646 

Provisions per a riscos j despeses 

Altres provisions 57.945 -

~~ APLICACIONS 7"810.310 4"554.501 ¡I0T A~ ORIGENS 8.374.100 2204.489 
EXCES D'ORIGENS SOBRE APLICACIONS EXCES D' APLICACIONS SOBRE ORÍGENS 

(AUGMENT DEL CAPITAL CTRCULANT) 563.790 - (DISMINUCIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT - 2.350.012 

~OTAL - -" - 8"374.100 4"554.5~ iTOTAL 8.374.100 4.554.501 _._ ....... _--_ .... _--_.- -_ ..... _-~ 
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~ ARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCVLANT 

2007 2006 

AUQment I Disminució Auament I Disminució 

IExistencies 
! 

I 38.962 -
Empreses del grup deutors 121.344 -
Deutors 593.269 -
Credítors 569.716 
Creditors empreses del gfUp 455.389 -
Inversions financeres temporals - -
Tresoreria 160.731 -

Ajustaments per periodjfícacions - , 236.189 

TOTAL 1.369.695 805.905 

VARIACIÓ 

DEL CAPITAL CIRCVLANT 563.790 -

Els recursos procedents d'operacions són els següents: 

I 
1.038.070 I Resultat comptable de /'exercici 

, , 
I 

,Mes: 
Dotacions a les amortitzacions j a les provisions 1.180.013 

Dotacions a la provisió per riscos i despeses -

, : 
Menys: I 

Resultats procedents d'immobilitzat 26.564 
I Reversió provisió per riscos i despeses 264.250 

I 
~ecursos oplicats/qenerats en les olleracions 1.927.269 

I 

20.656 -

12.641 -
293.010 -

1.057.615 
- I 647.711 
- 1.007.471 

162.067 -
- 125.589 

488.374 , 2.838.386 

I 

, 

2.350.012 

1.158.8221 

733.852 
311.815 
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PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. 
(SOCIETAT UNIPERSONAL) 

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2007 

Durant I'exercici 2007 la Soeietat ha reafirmat el seu proeés de millora 
aeonseguint una situació d'estabilitat en el sector. Aquesta millora es reflexa en 
I'inerement d'ingressos, motivat principalment per I'augment d'ingressos del Pare tot 
í no haver creseut en el número de visitants que passa de 608.230 a I'any 2006 a 
600.604 a I'any 2007, i a l'inici de la gestió de noves activitats de restauració fora 
del recinte del Pare. 

Els principals factors que han provocat la consecueió d'aquestes xifres en 
I'activitat de la Societat han estat: 

• La millora en I'oferta del Pare, que s'ha materialitzat en diferents accions en les 
atraccions, en la restauració, en I'animació i en les instal·lacions. 

En I'apartat d'Atraccions, cal destacar la inauguració de I'atracció 
"DIDIDADO", una sala de cinema en 4 dimensions, atraceió pionera en el 
mercat catala de I'oci. 
S'ha obert al públic la cota 500, "El Camí del Cel del Tibidabo" la part més 
alta de la ciutat, on fins ara només s'hi podia accedir des del Pare 
d'Atraccions, potenciant així la dimensió de Pare urba amb atraccions 
oferint una oferta permanent i aconseguint integrar-se en I'entorn del Cim. 
En la restauració del Pare, s'ha actuat en I'actualització i millora de les 
instal·lacions de "La Taverna" i "L"Aeroport" contribuint a una mil/ora en la 
qualitat pereebuda pel client i en la diversitat de I'oferta. 
Respecte a I'anímació del Pare, s'ha seguit treballant a fi d'assentar 
I'animació com a oferta del Pare, refor.;ant-Ia i pofenciant-Ia tant en els 
aceessos com a tota la resta del recinte. 
Les ínstaHacions s'han renovat amb la millora de I'aceés amb la construcció 
de noves taquilles al "Camí del Cel del Tibidabo", mil/orant I'aceessibilitat a 
I'entrada al Pare en un entorn lúdic i educatiu obert al públic. 

• Millora en I'accessibilitat al Pare, amb les següents actuacions: 

S'ha renovat la maquinaria motriu del Funicular amb la qual es dobla la seva 
freqüencia de viatges. Aixó ha permes que el número de persones que 
accedeixen al Cim del Tibidabo amb aquest mitja de transport hagi passat 
de 477.751 I'any 2006 a 603.521 aquest any, amb la millora que aixo 
representa per la mobilitat del Cim. . J\ 
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S'ha rehabilitat I'estació inferior del Funicular fent-Ia accessible. 
S'ha faeilitat i potenciat I'ús del transport públic els dies de Pare obert 
augmentant el servei de lIan~adores a través de línies d'autobusos: Unia 
195; dotació de servei els dies de Pare obert, Unia 111; increment del 
servei amb la contractació d'un autobús més passant d'una freqüemcia de 30 
minuts a 15 minuts, Tibibús Plao;:a Catalunya; s'ha incrementat la seva 
freqüencia passant de 40 minuts a 30 minuts. Totes aquestes mesures s'han 
portat a terme dins de la campanya "Puja amb transport Públic" oferint 
tarifa gratu'¡,ta a tots els visitants del Pare. 
Instal·lació de pannells informatius del nivell d'ocupació de I'apareament a 
I'inici de les principals carrete res d'accés al Cim del Tibidabo. 
Instal'lació de pilones que garantitzen el control d'accés als vials ve'¡'nals. 
S'ha modificat el sistema de cobrament a I'aparcament, aplicant una tarifa 
única o tarifa per minuts realitzant el cobrament a la sortida, el que ha 
permes agilitzar I'accés disminuint les cues. 

• Consolidació del passi Tibiclub. A finals de 2007 un total de 76.014 persones són 
titulars d'aquest passi, es a dir, més de 19.000 famílies. S'ha treballat per 
fidelitzar aquest clients a fi de donar més valor a la seva categoria de socis. 

• També s'ha consolidat les visites escolars i esplais, així com la celebració d'actes 
especials, tant formatiu$ com festius, d'empreses i col·lectius. 

• S'ha reafirmat la gestió del Pare basada en el sistema de qualitat ISO 9001-
2000 i en I'escolta activa al client tant intern com extern, bona prova d'aixo son 
els més de 2.500 suggeriments realitzats pels clients, 1.806 deis quals ja estan 
implantats. 

• A I'apartat de gestió social, el Parc ha seguit treballant amb la celebració de 
jornades festives de solidaritat: com les ja tradicionals Can~ó de Pau i Un Estiu 
Sense Barreres i d'altres com la Festa de les Famílies i la de Fes Volar el Teu 
Cor, per ajudar als nens amb problemes de cardiopaties amb el recolzament de 
I'Ajuntament de Barcelona. 

• Respecte a la restauració externa, la Societat ha eonsolidat les activitats 
inieiades I'any 2006 i ha assumit la gestió de nous centres ubicats al Pare 
Zoologic de Barcelona i al Museu Olímpic. En aquests nous centres s'ha implantat 
la gestió basada en el sistema de qualitat ISO 9001-2000, jo implantada al Pare, 
aconseguint la certificació amb un bon nivel! d'implantació. 

• A nivel! medí ambiental, s'ha actuat al "Camí del Cel del Tibidabo" amb la 
resfauració vegetal de la zona i repoblament d'elements arbustius amb un cost 
eeonomic de 27 mil euros. 
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Al Ilarg de I'exercici 2008 la Societat té previst assolir els objectius següents: 

• Desenvolupament del "Camí del Cel del Tibidabo" com un espai obert a tothom 
amb la conservació i millora del patrimoni de la ciutat per tal d'oferir una oferta 
permanent i aconseguir integrar-se en I'entorn del cim. 

• Consolidar el nombre de visites al Pare que xifra en 600.000 visitants I'anyamb la 
millora i ampliació de I'oferta existent, la introdueeió a nous mercats i la 
potenciació de la comunicació a fi de fer arribar el Pare al públic. 

• Millorar I'índex de Satisfacció del Client actuant a les diferents orees del Pare: 
mantenir el sistema de qualitat ISO, millorar les instal·lacions, motivar al 
personal i en general treballar per a que els tots els nostres clients vegin 
superades les seves expectatives. 

• Motivar I'ús del transport públic encaminant-nos en la consecució de I'objectiu 
d'aconseguir capgirar la tendencia d'us fins a un 60"/0 d'usuaris amb transport 
públic i un 40"/0 amb transport privat. 

• Es té previst actuar en els terrenys equiparats a zona forestal, segons el pla 
especial, mi lIorant les seves condicions de desenvolupament forestal i faunístic en 
base a les indicacions d'experts medi ambientals. 

• Mantenir una estructura de costos idclnia en fundó del nivell d'activitat de la 
societat a fi de garantir la situació d'equilibri economic que permeti 
I'autofinan~ament. 

Les prineipals activitats a realitzar per assolir aquests objectius són les següents: 

• Desenvolupament del Camí del Cel del Tibidabo", tant en oferta com en afluencia 
de visitants. En quant a I'oferta, s'instal'laran les següents novetats: Inauguració 
de l'Edifici Cúpula, amb la projecció del documental de la historia del Tibidabo 
"Cent anys pass en volant", instal·lació de Jocs infantils i jardins, animació i 
teatre a I'aire lliure. Es posara en marxa el "Tibidabo Plus"; una oferta 
d'activitats aspiracionals dirigida a les persones de mes de 55 anys. 

• Introducció i desenvolupament de nous mercats tant en turisme, sector educatiu 
i festes d'empreses i familiars. S'iniciara la posta en marxa d'una WEB del Parc 
d'Atraccions que faciliti la comunicació amb els nostres clients i elS~i permet' un 
accés rapid i fiable a les nostres activitats i serveis. \ 

\ \ 
\J 
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• Millora de I'accessibilitat al Pare continuant amb la política de potenciar el 
transport públic, tant del Funicular eom del servei de lIan<;adores fet amb 
autobusos, ampliant el número de serveis, donant avantatges economiques als 
visitants del Pare que utilitzin aquests transports i ampliant i millorant la 
informaeió a les parades, pannells informatius d'oeupació del aparcament i a la 
comunicació en generaL 

• Es vol seguir treballant sobre el Tibiclub, individual i/o familiar a fi de fidelitzar 
els clients existents donant més valor a la seva categoria de socis del Parc. Es 
mi llorara la comunicació i tractament de dad es amb els socis del Tibiclub i 
s'adaptara a les noves modalitats de famílies. 

• Ampliar I'oferta i instal·lacions del Pare amb les següents novetats: 

Presentació de la Sala "Mira Miralls", un espectacular recorregut de 85 
metres amb la magia deis miralls, que contrastara nous efectes amb els 
miralls tradicionals del pare. 
Presentació d'una nova pel'lícula a I'atracció DIDIDADO de dibuixos 
animats dirigida al públic familiar. 
Instal'lació d'una nova muntanya russa que consolidi I'oferta del Parc en 
substitució de I'actual. 
Respecte a I'animació es continua potenciant la seva importancia, 
presentant escenes, vestuari i elements nous. 

• Mantenir el calendari d'obertura del Pare d'Atraccions aconseguint I'optim en 
afluencia de clients /dia al Parc en funció de les hores d'obertura mitjan<;ant un 
pla de promocions estrategiques, a fi d'aconseguir cada dia d'obertura un mínim 
de visitants que garanteixi la satisfacció deis clients i la rendibilitat del servei. 

• A fi de motivar al personal i aconseguir reduir la rotació i mantenir una plantilla 
més estable, es posaran en marxa diferents actuacions: implantació de un pla de 
comunicació interna que faciliti els objectius i activitats de la Societat, cerca de 
noves fonts de captació d'empleats i inerement d'incentius. 

• Es continuara amb el desenvolupament del compromís adquirit amb l'Agenda 21 
que contempla entre d'altres les següents actuacions: facilitar i potenciar I'ús del 
transport públic al Pare, recollida selectiva de residus, estalvi energetie, 
disminució consum d'aigua i oficina verda. 

• S'inicia el procés per la implantació d'un sistema de Qualitat Total sota el ~arc 
del model EFQM. Aquest model EFQM donara a la Societat una, ei~i~ra 
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de la gestió enfocada cap a l'excel'lencia, contemplant I'organització tan de dins 
com des de fora, incloent-hi aspectes com resultats, viabilitat de negoci, 
satisfacció de la propietat, clients i empleats, projecció etc. 
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