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Els Comptes Anuals i l'Informe de
Gestió de la Companyia Mercantil Túnels
i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA),
corresponents a l'exercici econòmic de
2007, que han estat formulats pel Consell
d'Administració en la reunió celebrada a
Barcelona, el 13 de març de 2008.

Sr. Josep Mir i Bagó
President
Il·lm. Sr. Lluís Recoder i Miralles
Vocal
Sra. Maria Antònia Monés i Farré
Vocal
Sr. Albert Serratosa i Palet
Vocal
Sra. Carmina Llumà i Ras
Vocal
Sr. Manuel Jesús Pujana i Fernández
Vocal
Il·lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido
Vocal
Sr. Àngel López i Rodríguez
Vocal
Sr. Joan Josep Armet i Coma
Vocal
Sr. Jaume Oliveras i Maristany
Vocal
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119.592.388
159.353

119.424.063
8.972

92.077.126

30.160.632
299.182

8.692.499
20.934.205

226.711
8.035

241.830.146

Immobilitzat
Immobilitzacions immaterials (Nota 5)
Immobilitzacions materials (Nota 6)
Immobilitzacions financeres

 Despeses a distribuir en diversos exercicis (nota7)

Actiu circulant
Existències
Deutors (Nota 8)
Inversions financeres temporals (Nota 9)
Tresoreria
Ajustaments per periodificació

Total actiu

Saldo a 31/12/2007Actiu

123.711.636
 100.683

123.595.506
15.447

92.818.640

19.505.060
126.209

10.467.708
8.640.975

254.745
15.423

236.035.336

Saldo a 31/12/2006

20078

Las notes 1 a 18 descrites a la memòria formen part integrant del balanç de situació a 31 de desembre de 2007.

31 de desembre de 2007 i 2006



Saldo a 31/12/2007Passiu Saldo a 31/12/2006

Fons Propis (Nota 10)
Capital subscrit
Reserves
Pèrdues i guanys. Benefici/(pèrdua)

 Provisions per a riscos i despeses (nota11)

Creditors a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit  (Nota 12)
Altres creditors

Creditors a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit (Nota 12)
Creditors comercials
Altres deutes no comercials (Nota 13)
Provisions per operacions de tràfic
Ajustaments per periodificació

Total passiu

202.477.478
129.600.000
57.255.676
15.621.802

9.881.021

12.887.573
12.883.162

4.411

16.584.074
5.959.596
1.553.726
8.902.719

167.000
1.033

241.830.146

186.855.676
129.600.000
38.980.075
18.275.601

10.278.371

18.641.850
18.637.439

4.411

20.259.439
5.969.862
1.746.124

12.173.488
365.918

4.047

236.035.336
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21.526.701

30.171

3.401.044

4.333.165

0

4.831.397

23.072.725

857.125

0

22.215.600

560.710

167.000

752.291

22.967.891

7.346.089

15.621.802

Despeses

Aprovisionaments

Despeses de personal (Nota 14a)

Dotacions per amortitzacions

 de l'immobilitzat

Variació de les provisions de tràfic

Altres despeses d’explotació

Beneficis d’explotació 

Despeses financeres i despeses

assimilades (Nota 14c)

Resultats financers positius

Beneficis de les activitats ordinàries

Pèrdues procedents de l'immobilitzat

immaterial, material i cartera de control

Despeses extraordinàries

Resultats extraordinaris positius

Beneficis abans d’impostos

Impost de Societats (Nota 13)

Resultats de l’exercici (beneficis)

23.388.984

46.183

3.220.602

4.337.447

1.182

4.479.200

21.487.049

1.607.581

0

19.879.468

6.816

180.000

7.906.106

27.785.574

9.509.973

18.275.601

2007Deure 2006

37.148.503

36.010.388

(1.010.492)

668.606

0

857.125

0

1.480.001

0

0

0

Ingresos

Import net de la xifra de negocis (Nota 14b)

Peatges

Descomptes i rappels sobre vendes

Altres ingressos d'explotació

Pèrdues d’explotació 

Resultats financers negatius

Pèrdues de les activitats ordinàries

Ingressos extraordinaris

Resultats extraordinaris negatius

Pèrdues abans d’impostos

Resultats de l’exercici (pèrdues)

41.664.585

34.087.762

(1.002.162)

486.063

0

1.607.581

0

8.092.922

0

0

0

2007Haver 2006

dels exercicis anuals acabats en
31 de desembre de 2007 i 2006



1. Activitat de la societat
Túnels i Accessos de Barcelona,

Societat Anònima Concessionària (d’ara
endavant la societat), es va constituir com
a societat anònima a Barcelona el 15 de
juliol de 1967, a l’empar de la legislació
espanyola i sota la denominació de
“Túneles y Autopistas de Barcelona,
Sociedad Anónima” i el 14 de setembre
de 1987 va canviar la denominació per
l’actual.

L’activitat de la societat es deriva de
la gestió atorgada per la Generalitat de
Catalunya per a la construcció,
conservació i explotació del Túnel de
Vallvidrera i els seus accessos (el Túnel)
fins el 29 d’octubre de 2037. En aquesta
data la societat haurà de revertir el Túnel
a la Generalitat de Catalunya, sense
compensació.

El Túnel i els seus accessos principals
van ésser posats en funcionament el 27
d’agost de 1991.

El 29 de juliol de 2003 la Conselleria
de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, va aprovar un
nou Pla Economicofinancer per a la
societat, que contempla la recuperació
de les inversions realitzades i de les
despeses diferides, la cancel·lació de tots
els deutes de la societat, així com la
constitució del fons de reversió en base
als condicionants actuals de la concessió
(volum de trànsits i deutes, etc.).

Les tarifes de peatge són regulades
pel Decret de Concessió i la legislació
comp lemen tà r i a  co r responen t .

2. Bases de presentació dels
comptes anuals
(a) Imatge fidel

Els comptes anuals s’han preparat a
partir dels registres comptables de la
societat, aplicant les disposicions legals
vigents en matèria comptable amb
l’objecte de mostrar la imatge fidel del
patrimoni i de la situació financera  i dels
resultats de les seves operacions i dels
recursos obtinguts i aplicats durant
l’exercici.

(b) Principis comptables
Els comptes anuals, que estan formats

pel balanç, el compte de pèrdues i guanys
i la memòria, s’han preparat aplicant els
principis comptables generalment
acceptats. No existeix cap principi
comptable que, essent significatiu el seu
efecte, no s’hagi aplicat.

3. Distribució de resultats
La proposta de distribució del resultat,

formulada pels administradors i pendent
d’aprovació per la Junta General
d’accionistes és la següent:
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Base de repartiment Euros

Pèrdues i guanys (benefici) 15.621.802

Distribució

A reserva especial Llei Autopistes 1.330.901
A reserves voluntàries 14.290.901

15.621.802



Amortització lineal, d’acord amb criteris
tècnics, seguint els coeficients aprovats
en l’Ordre de 12 de maig de 1993 del
Minister i  d’Economia i  Hisenda.

Fons de reversió, amb dotacions
anuals que es calculen sobre el valor net
comptable estimat a la data de reversió,
en base a la proporció dels ingressos de
l’exercici sobre el total d’ingressos estimats
del projecte, aplicats sobre el valor net
comptable esmentat. El percentatge
d’ingressos aplicat l’any 2007 ha estat el
2,12%.

Altres immobilitzacions
La resta d’immobilitzacions es

reflecteixen al seu valor de cost
d’adquisició.

Els costos d’ampliació, modernització
o millores de la productivitat, capacitat o
eficiència, o un allargament de la vida útil
dels béns es capitalitzen com a major cost
dels corresponents béns. Les despeses
de conservació i manteniment es
carreguen al compte de pèrdues i guanys
en l’exercici  en que es produeixen.

L’amortització es calcula pel mètode
lineal en funció dels anys de vida útil
estimada dels respectius béns, indicats
en la taula següent:

4. Normes de valoració
Aquest comptes anuals han estat

formulats d’acord amb les normes
d’adaptació del Pla General  de
Comptab i l i ta t  de  les  soc ie ta ts
concessionàries d’autopistes, túnels, ponts
i altres vies de peatge aprovades per
l’Ordre Ministerial de 10 de desembre de
1998, aplicables a la societat des de l’1
de gener de 1999.  Les principals normes
de valoració utilitzades, són les següents:

a) Immobilitzacions immaterials

Aplicacions informàtiques
En aquest epígraf s’inclouen els

imports satisfets per l’accés a la propietat
o pel dret d’ús de programes informàtics,
en el cas en què es preveu la seva
utilització al llarg de diversos exercicis.
Les despeses de manteniment d’aquestes
aplicacions informàtiques s’imputen
comptablement com a despeses de
l’exercici en què es produeixen.

La seva amortització es realitza aplicant
el mètode lineal constant en 3 anys a partir
del moment en què s’inicia l’ús de
l’aplicació informàtica corresponent.

b) Immobilitzacions materials

Inversió en el Túnel
La inversió en el Túnel inclou tots els

costos de construcció, així com les
despeses generals i d’administració, i les
càrregues financeres generades fins
l’entrada en funcionament del Túnel.

Fons d’amortització i reversió del
Túnel

A partir de l’exercici 1999, amb
l’adaptació a la nova normativa comptable,
el cost dels actius revertibles s’imputa
com a despesa des de l’entrada en
funcionament del Túnel, de la següent
manera:
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Anys de
vida útil

Construccions 50
Instal·lacions tècniques
  i maquinària 14-25
Altres instal·lacions,
  utillatge i mobiliari 8-20
Equips per a
  processament de dades 8
Elements de transport 14

c) Immobilitzacions financeres

Les immobilitzacions financeres, tant
permanents com temporals, es registren
al seu cost d’adquisició.



d) Despeses a distribuir en  diversos
exercicis

Aquest epígraf inclou la càrrega
financera derivada del finançament del
Túnel no imputable com a major valor de
la inversió. La societat estima que aquestes
despeses diferides seran recuperables a
través dels ingressos dels exercicis futurs
i, per tant, les imputa a resultats fins a la
fi de la concessió, en base a la proporció
dels ingressos de l’exercici respecte del
total d’ingressos previstos al Pla econòmic
i financer, net de les desviacions en
despeses financeres de l’exercici. El
percentatge d’ingressos aplicat per a
l’exercici 2007 ha estat del 2,12%.

e) Existències
Las existències es valoren al seu cost

d’adquisició o valor de mercat, si aquest
fos menor. El cost es determina a preu
mitjà ponderat. El valor de mercat es
determina pel valor net de realització.

f) Deutes
Els deutes es classifiquen a curt o llarg

termini en funció del seu venciment
comptat a partir de la data de tancament
de l’exercici, considerant a curt termini els
inferiors a dotze mesos i a llarg termini els
de venciment temporal superior.

Els deutes no comercials, tant a curt
com a llarg termini, es registren pel seu
valor de reemborsament.

g) Impost sobre Societats
La despesa per l’Impost sobre

Societats es calcula en base al benefici
econòmic, corregit per les diferències
permanents en la determinació del resultat
fiscal, al que s’aplica el tipus impositiu
corresponent. De la quota així obtinguda
es dedueixen les bonif icacions i
deduccions aplicables.

L’efecte impositiu de les diferències
temporals s’inclou, en el seu cas, en les
corresponents partides d’impostos
anticipats i/o diferits del balanç de situació.

h) Provisions per a riscos i despeses
Es doten en base a les estimacions

de futures despeses, pèrdues o deutes
que, a data de tancament, són probables
però indeterminats pel que fa al seu import
exacte o a la data en què es produiran.

i) Ingressos i despeses
Les imputacions d’ingressos i

despeses han estat realitzades d’acord
amb el corrent real que aquestes
representen, independentment de la data
de cobrament i pagament.

5. Immobilitzacions
immaterials

La composició i els moviments de
l’exercici, expressats en euros, són:

Saldo a Altes Baixes Saldo a
 31/12/06 31/12/07

Aplicacions informàtiques 876.487 136.137 (345.200) 667.424
Amortització acumulada (775.804) (77.467) 345.200 (508.071)

Total 100.683 58.670 - 159.353
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6. Immobilitzacions materials
La composició i els moviments de

l’exercici en els comptes de l’immobilitzat
material han estat els següents, expressats
en euros:

Les variacions de l’amortització
acumulada al l larg de l’exercici,
expressades en euros, són:

La inversió en el túnel representa els
imports de les obres realitzades pels
contractistes encarregats de la construcció
del Túnel, així com altres despeses
directament relacionades amb l’execució
d’aquestes obres, d’acord amb els
següent detall:

Concepte Saldo a  31/12/06 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31/12/07

Inversió en el Túnel 189.128.886   638.787 (5.105.163) 160.980      184.823.490

Altres immobilitzacions materials 303.802   348.322     (36.213) - 615.911

Acomptes i immobilitzacions materials en curs 1.166.791  396.826    - (160.980) 1.402.637

Total 190.599.479 1.383.935 (5.141.376) - 186.842.03

Concepte Saldo a  31/12/06 Altes Baixes Traspassos Saldo a 31/12/07

Inversió en el Túnel (66.870.434) (4.254.496) 3.805.601 - (67.319.329)

Altres immobilitzacions materials (133.539) (1.202) 36.095 - (98.646)

Total (67.003.973) (4.255.698)  3.841.696 - (67.417.975)

TOTAL 123.595.506 (2.871.763) (1.299.680) - 119.424.063

Concepte Valor comptable brut

Estudis i projectes 3.339.111

Expropiacions i reposicions de servei 14.191.824

Execució d’obra 118.355.116

Direcció i control d’obres 3.224.618

Despeses financeres 18.293.628

Despeses d’administració 7.118.576

Immobilitzat d’explotació 20.300.617

Total 184.823.490



La societat manté les cobertures
d’assegurança pertinents sobre els seus
actius, així com les derivades de
l’explotació i gestió de la concessió.

7. Despeses a distribuir en
diversos exercicis

L’evolució d’aquest epígraf en l’exercici
2007, expressat en euros, ha estat el
següent:

8. Deutors
El detall de deutors és el següent:

Deutors d iversos correspon,
principalment, als imports pendents de
cobrament per part de la Generalitat de
Catalunya, per un import de 2.788.164
euros, dels quals 2.291.743 euros
corresponen a la bonificació temporal de
les tarifes de l’exercici 2007 segons
l’establert en el Decret 465/2004 de 28
de desembre del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya, i 496.421 euros
a interessos meritats i pendents de
cobrament (veure nota 14b).

En l’exercici 2007 la societat ha donat
de baixa de l’immobilitzat material diversos
elements  per un import de 5.141.376
euros amb el següent detall:
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Concepte Cost adquisició Amortització

acumulada

Sentència favorable en relació a un expedient

d’expropiació (vegeu nota 11) 928.984 190.014

Instal·lacions tècniques renovades   o obsoletes 4.176.179 3.615.587

Maquinària diversa 36.213 36.095

Total  5.141.376 3.841.696

Saldo a Amortitzacions Saldo a
31.12.06 31.12.07

Despeses financeres diferides

(notes 4d i 14c) 92.818.640 (741.514) 92.077.126

Clients per vendes i prestacions de serveis                           691.786

Deutors diversos 3.081.266

Personal 3.766

Administracions públiques (veure nota 13) 4.917.913

Provisions   (2.232)

8.692.499
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9. Inversions financeres
temporals

El saldo mig de les inversions
financeres a l’exercici 2007 ha estat de
14.643.085 euros i han meritat un interès
mig del 4,32%.

10. Fons propis
Els saldos i variacions dels comptes

inclosos en fons propis, expressats en
euros, han estat:

Concepte Capital Reserva Reserves Reserva Benefici de Total

subscrit legal voluntàries especial l’exercici fons propis

Saldo a 31.12.06 129.600.000 25.920.000 13.060.075 - 18.275.601  186.855.676

Distribució del resultat  2006 - - 15.617.800 2.657.801 (18.275.601) -

Resultat de l’exercici  2007 - - - - 15.621.802 15.621.802

Saldo a 31.12.07 129.600.000 25.920.000 28.677.875 2.657.801 15.621.802  202.477.478

(a) Capital subscrit
El capital subscrit de Túnels i Accessos

de Barcelona, SAC a 31 de desembre de
2007 està representat per 21.600.000
accions nominatives de 6 euros de valor
nominal cadascuna, totalment subscrites
i desemborsades.

La composició de l’accionariat de la
societat a 31 de desembre de 2007, és
la següent:



(b) Reserva legal
Les societats estan obligades a

destinar un mínim del 10% dels beneficis
de cada exercici a la constitució d’un fons
de reserva fins cobrir el 20% del capital
social. Aquesta reserva no és distribuïble
als accionistes, i només podrà ser utilitzada
per cobrir, en cas de no tenir altres reserves
disponibles, el saldo deutor del compte
de pèrdues i guanys. També sota certes
condicions es podrà destinar a incrementar
el capital social en la part d’aquesta reserva
que superi el 10% de la xifra de capital ja
ampliada.

(c) Reserva especial
En cas que el benefici després

d’impostos de l’any superi el 10% del
capital nominal, la societat haurà de
destinar el 50% de l’excés a la creació
d’una reserva especial. Aquesta reserva
podrà ésser distribuïda com a dividend en
el moment en què la societat hagi
amortitzat les despeses produïdes per les
seves necessitats financeres, d’acord amb
el Decret 344/1996 de 29 d’octubre.

D’acord amb el que estableix la
clàusula 55 del Decret 215/1973, es
realitzaran les adequades inversions en
actius financers per materialitzar les
reserves abans esmentades.

En qualsevol cas serà d’acompliment
tot el previst en el Decret 305/1987 de 19
d’octubre i en el Plec de clàusules
particulars annexes.

11. Provisions per riscos i
despeses

L’evolució d’aquest epígraf, expressada
en euros, ha estat la següent:

Saldo a Dotacions Aplicacions Saldo a
 31/12/2006 31/12/2007

Provisions per a impostos 90.502 45.617 (37.412) 98.707
Altres  provisions 1.033.453 - (1.033.453) -
Fons de reversió (nota 4b) 9.154.416 627.898 - 9.782.314

Total 10.278.371 673.515 (1.070.865) 9.881.021

Altres provisions incloïa els imports
sobre litigis en curs en relació als valors
establerts en l’expropiació dels terrenys
previs a la construcció del Túnel. Per
aquest motiu, la societat realitzava
provisions dels possibles increments de
cost dels terrenys, en base als valors
establerts a les sentències judicials que
anava coneixent, els quals es presentavan
dins el capítol "altres deutes" del balanç
de situació, així com, dels eventuals
interessos de demora que poguessin ser
reclamats que es presentaven dintre del
present capítol. En aquest sentit, en

l’exercici 2007 la societat ha obtingut una
sentència favorable en relació a un
expedient d’expropiació i, per tant, s’ha
enregistrat una aplicació dins del compte
“altres provisions” per import d’1.033.453
euros. Així mateix, i com a conseqüència
de la mateixa operació, s’ha registrat un
abonament en l’epígraf d’ingressos
extraordinaris d’1.223.467 euros, i la baixa
en la inversió del Túnel de 928.984 euros
(vegeu nota 6).

Provisions per a impostos, reflexa
únicament la provisió de la quota de la
Cambra de Comerç.
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12. Deutes amb entitats de
crèdit

El detall dels deutes a curt i llarg termini
a 31 de desembre de 2007 expressat en
euros, és el següent:

Tipus d’operacions Data formalització Venciment Tipus d’interès Límit Deute a curt termini Deute a llarg termini

Préstec Banco Europeo
  de Inversiones 07/05/1991 15/03/2011 Pibor + 0,75 39.274.521 2.749.216 6.873.041
Préstec Banco Europeo
  de Inversiones 25/09/1990 20/09/2010 2,65% 30.050.605 3.005.061 6.010.121

Total 69.325.126 5.754.277 12.883.162

Deute per interessos 205.319 -

Total 5.959.596 12.883.162

Els imports dels deutes amb venciment
anual dels préstecs a llarg termini són els
següents:

Saldo Deutor Saldo

(nota 8) Creditor

Impost sobre el Valor Afegit - 366.902

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques - 101.943

Impost sobre beneficis - 7.420.927

Impost sobre beneficis diferit - 909.934

Organismes de la Seguretat Social - 58.548

Impost sobre benefici anticipat 50.100 -

Hisenda Pública deutora per retencions i pagaments

  a compte 4.867.813 -

Total 4.917.913 8.858.254

13. Altres deutes no
comercials.

Al 31 de desembre de 2007 “Altres
deutes no comercials “ presenta el següent
desglossament:

El detall de les administracions
públiques a 31 de desembre de 2007,
expressat en euros, és el següent:

Altres deutes no comercials 44.465
Administracions públiques 8.858.254

 8.902.719

Venciment
2009 5.754.277
2010 5.754.277
2011           1.374.608

  12.883.162



El càlcul de l’Impost sobre Societats
de l’exercici, expressat en euros, és el
següent:

La diferència entre la quota líquida i la
despesa per l’Impost sobre Societats
meritat i registrat en l’exercici (74.838
euros) correspon a l’aplicació de les
diferències temporals en la determinació
de la base imposable.

La despesa per l‘Impost sobre
Societats es compon del següent:

Estan oberts a inspecció fiscal tots els
impostos als que la societat està subjecte
per als exercicis no prescrits.

Resultat de l’exercici 15.621.802

Augments Disminucions

Impost sobre Societats 7.346.089 - 7.346.089

Diferències permanents 15.000 (372.637) (357.637)

Diferències temporals:

- Amb origen en exercicis anteriors 76.205 - 76.205

- Amb origen en l’exercici 2007 167.000 - 167.000

Base imposable (Resultat fiscal) 22.853.459

Quota íntegra

   (32,5% sobre la base imposable) 7.427.374

Deduccions per donatius (5.250)

Deduccions per formació professional (1.197)

Quota líquida 7.420.927

Retencions i pagaments a compte (4.867.813)

A ingressar 2.553.114

Impost sobre Societats 7.341.885
Regularització impost
  anticipat 4.175
Regularització impost diferit 29

Total despesa Impost
  sobre Societats 7.346.089
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14. Ingressos i despeses
a) Despeses de personal
El seu detall, expressat en euros, és

el següent:

La mitjana d’empleats durant
l’exercici, per categoria, ha estat el següent:

La distribució per sexes a final de
l’exercici 2007 del personal i de dels
membres del Consell d’Administració, és
com segueix:

Sous, salaris
    i indemnitzacions 2.660.142
Seguretat Social a
    càrrec de l’empresa 593.823
Altres despeses
    de personal 147.079

3.401.044

Plantilla
Categoria mitjana

Direcció i serveis generals       2
Administració       7
Explotació     49
Informàtica       1
Comercial       2

    61

Categoria Homes Dones

Consell d’Administració 8 2

Direcció i serveis generals 1 1

Administració 5 2

Explotació 39 12

Informàtica 1 -

Comercial - 2

b) Import net de la xifra de negocis
En aquest capítol del compte de

pèrdues i guanys s’inclouen els ingressos
del peatge, els quals s’han realitzat en la
seva totalitat en territori nacional i en euros,
així com les compensacions tarifàries
atorgades durant l’exercici per part de la
Generalitat de Catalunya. L’import pendent
de cobrament a 31 de desembre de 2007,
derivat d’aquestes compensacions,
s’inclou dins l’epígraf “deutors diversos”
del balanç de situació (vegeu nota 8).

c) Resultats financers
Durant l’exercici finalitzat a 31 de

desembre de 2007, les despeses
financeres netes meritades, han estat de
115.611 euros. En base a les normes
d’adaptació del  Pla General  de
Comptabil itat per a les societats
concessionàries d’autopistes, la societat
ha amortitzat 741.514 euros a despeses
a distribuir en diversos exercicis (vegeu
nota 4d i 7).
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15. Garanties i altres
contingències
La societat, segons el títol 5 del Decret de
concessió, no vindrà obligada a constituir
l a  f i ança  de  const rucc ió  amb
independència de la que hagin de constituir
les empreses adjudicatàries de les obres
ni la fiança d’explotació, atès el seu
caràcter públic i la seva inserció dins l’ordre
institucional de l’Administració.

16. Informació mediambiental
Tal i com es comenta a la nota 1

d’aquesta memòria, la societat gestiona,
com a concessionària, la construcció,
conservació i explotació en règim de

peatge del Túnel de Vallvidrera i els seus
accessos fins a l’octubre de 2037. Com
a conseqüència de la voluntat de la societat
d’establir les mesures de prevenció i
protecció ambiental, prèviament a
l’execució del Túnel, es va realitzar un
estudi  que ana l i tzava l ’ impacte
mediambiental i que garantia un tractament
mediambiental adequat durant el període
de construcció, conservació i explotació.

Els administradors de la societat
estimen que no existeixen contingències
significatives relacionades amb la protecció
i millora del mediambient, no considerant
necessari registrar dotació alguna a la
provisió de riscos i despeses de caràcter
mediambiental a 31 de desembre de 2007.

La societat no ha rebut subvencions
de caràcter mediambiental durant l’exercici
2007.

17. Altra informació
Las remuneracions meritades durant

l’exercici pel conjunt dels membres del
Consell d’Administració i per tots els
conceptes retributius han estat de
86.690,28 euros.

No existeixen bestretes ni crèdits
concedits al conjunt dels membres del
Consell d’Administració, ni obligacions en
matèries de pensions i assegurances de
vida.

D’acord amb la Llei 26/2003 de 17 de
juliol, a continuació es detallen les
participacions dels administradors de la
societat en altres empreses amb el mateix,
anàleg o complementari gènere d’activitat
al que constitueix l’objecte social de
TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA,
SAC, així com els càrrecs, funcions i
activitats realitzades en les mateixes.
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Administrador Societat Percentatge de participació Càrrec i funcions

Sr. Josep Mir i Bagó Túnel del Cadí, SAC President Consell d’Administració

Il·lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido

Il·lm. Sr. Lluís Recoder i Miralles

Sr. Àngel López i Rodríguez

Sr. Manuel Jesús Pujana i Fernández

Sra. Maria Antònia Monés i Farré

Sra. Carmina Llumà i Ras

Sr. Albert Serratosa i Palet Túnel del Cadí, SAC 0,16% Conseller

Sr. Joan Josep Armet i Coma

Sr. Jaume Oliveras i Maristany

Els honoraris meritats pels auditors de
la societat durant l‘exercici per serveis
d’auditoria han estat de 31,3 milers d’euros
i per altres serveis d’1,7 milers d’euros.
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18. Quadres de finançament
Els quadres de finançament per als

exercicis 2007 i 2006, expressats en euros,
han estat els següents:

Aplicacions 2007 2006 Orígens 2007 2006

Adquisicions d’immobilitzat: Recursos procedents de les

   Immobilitzacions immaterials 136.137 86.327    operacions 20.707.239 15.193.976

   Immobilitzacions materials 1.383.935 1.770.710 Desinversió immobilitzat 928.984 5.062.288

   Immobilitzacions financeres - 13.500 Alienació d’immobilitzat:

Cancel·lació o traspàs de deute     Immobilitzacions materials - 1.723

    a llarg termini 5.754.277 12.385.387     Immobilitzacions financeres 6.475 20.558

Provisions per riscos i despeses 37.412 153.982

Total aplicacions 7.311.761 14.409.906 Total orígens 21.642.698 20.278.545

Excés d’orígens sobre aplicacions 14.330.937 5.868.639

(Augment del capital circulant)
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2007 2006

Variació del capital circulant Augments Disminucions Augments Disminucions

Existències 172.973 - 13.954 -

Deutors - 1.775.209 1.362.747 -

Creditors 3.675.365 - 2.927.028 -

Inversions financeres temporals 12.293.230 - 1.781.888 -

Tresoreria - 28.034 - 214.559

Ajustaments per periodificació - 7.388 - 2.419

Totals 16.141.568 1.810.631 6.085.617   216.978

Augment/disminució del capital circulant - 14.330.937        - 5.868.639

La conciliació entre els saldos del
compte de pèrdues i guanys i els recursos
procedents de les operacions que es
postren al quadre de finançament
expressat en euros, és la següent:

Correccions al resultat de l’exercici 2007 2006

Resultat de l’exercici 15.621.802 18.275.601

Dotacions a les amortitzacions 4.333.165 4.337.447

Dotació al fons de reversió 627.898 593.556

Amortització de despeses de formalització de préstecs - 24.376

Despeses diferides 741.514 (201.208)

Dotació a la provisió per riscos i despeses 45.617 78.914

Beneficis /(Pèrdues) procedents de l’immobilitzat 560.710 6.816

Reversió de la provisió per riscos i despeses (1.033.453) (7.188.655)

Ingressos extraordinaris (190.014) (732.871)

Recursos procedents de les operacions 20.707.239 15.193.976
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horària, es presenten símptomes de
saturació en diferents punts de la traça,
destacant el Túnel de Vallvidrera, on de
forma habitual els dies laborals es fa
necessari regular el trànsit per seguretat,
en especial en les hores compreses entre
les 8 i les 10 del matí.

La distribució per categories és la
següent:

1.2 Explotació
L'any 2007 ha estat el 16è any complet

d'explotació de la concessió.
S'han renovat els contractes de

manteniment adients per seguir
consolidant i optimitzant el funcionament
de totes les instal·lacions i sistemes
inherents a l'explotació que, junt amb el
compliment del Pla de manteniment,
permet donar un servei d'alta qualitat als
usuaris. Durant l’any 2007 s’han obert i
tancat 1.620 operacions de manteniment,
sent el 31,72% de caràcter correctiu i el
68,28% preventiu.

Trànsits
El volum de trànsits efectuats durant

l'any ha estat de 13.030.037 vehicles, que
representa una intensitat mitjana diària de
35.699 vehicles, vers els 34.603 vehicles
que resultaren de l'any 2006, la qual cosa
suposa un increment del 3,17%. El
creixement del trànsit i la tendència
d’aquest, continua essent positiva
motivada pel creixement demogràfic de la
zona del Vallés, la millora en la connexió
des d’altres vies com són l’ AP-7 i la
saturació de les vies alternatives.

Per últim, mencionar, que en períodes
d’hora punta, a causa de la forta intensitat
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1. Evolució del negoci i
situació de la societat

1.1 Obres i instal·lacions
En el decurs de l'any 2007 s'han dut

a terme inversions per un import de 1.520
milers d’euros.

Entre les inversions cal destacar, la
finalització de la implantació del nou
sistema de software i hardware SmartToll,
que comporta millores en la funcionalitat,
procediment i gestió de les vies de peatge.

És important esmentar també la
posada en funcionament durant el mes
d’octubre del nou sistema de vigilància,
seguretat i control (SCADA) de la concessió
dels Túnels de Vallvidrera.

Cal mencionar també, les millores en
seguretat tan viària com de control i
seguiment del trànsit. Entre aquestes, hi
ha la millora en la senyalització horitzontal,
que va comportar el repintat de tota la
senyalització de la concessió, la millora en
la impermeabilització en els túnels de
Valldoreix i Can Rabella. La millora en la
seguretat de la xarxa elèctrica amb la
substitució de tots els SAI’s (sistemes
d’enllumenat ininterromput), i l’ inici de la
substitució dels pals SOS i de les càmeres
de vigilància i control.

Lleugers, categories I,II,III 99,13%
Pesants, categoria IV   0,87%

100%

Es consideren vehicles lleugers les
motocicletes, els turismes, les furgonetes,
els microbusos fins a 9 places de 2 eixos
i 4 rodes, i els turismes amb remolc de
roda senzilla.

La resta de vehicles fins a 20 Tn tenen
la consideració de pesants, mentre que
els que superen les 20 Tn no poden circular
per la traça.

Durant l’any 2007, al igual que va
passar l’any 2006 hem de destacar la
consolidació en el creixement dels vehicles
de categoria I (motocicletes). L’increment
de la IMD ha estat del 17,7% respecte al
2006 essent el motius per a la major
maniobrabilitat i menor consum de benzina
d’aquest vehicles, així com la seva facilitat
d’estacionament a la ciutat de Barcelona.



• Distribució del trànsit trimestral:
La intensitat mitjana diària de cadascun

dels trimestres d'explotació ha estat:

Primer trimestre 37.898
Segon trimestre 37.225
Trecer trimestre 30.115
Quart trimestre 37.621

L’evolució de la IMD ha estat favorable.
Els dies festius han estat els que han
experimentat un major creixement,
suposant una consolidació en la fidelització
dels usuaris. Hem de seguir destacant el
fort creixement en dies laborables i en
divendres laborables.

• El dia de màxim i mínim de trànsit
fou:

Màxim 55.484 21/12/07
Mínim 9.307 12/08/07

Modalitats de pagament

Efectiu 10,76%
Prepagament 1,46%
Postpagament 87,78%

100,00%

• Ingressos de peatge:

• Utilització de les vies de pagament:

Vies manuals 18,49%
Vies automàtiques 49,23%
Vies dinàmiques 32,28%

100,00%
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Evolució mensual de trànsits 2007
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L’evolució de la distribució de les
modalitats de pagament va evolucionant
any rera any cap a un increment del
postpagament, com a conseqüència d’un
ús més elevat de les targetes de crèdit i
sistema de telepeatge. L'ús del telepeatge
representa enguany un 41,16% del total
dels trànsits vers un 38,07% de l'any
anterior, la qual cosa confirma la preferència

de l'usuari per aquesta modalitat, amb un
creixement de l’ 11,56% en la IMD en
pagament amb telepeatge. Cal destacar
que l’ús de les vies dinàmiques exclusives
s’ha incrementat amb un 9,6%, obtenint
una IMD d’ 11.522 vehicles.

2,54 2,26

3,22 2,86

3,45 3,07

5,49 4,88

6,80 6,04

7,29 6,48
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En aplicació del règim de tarifes
establert en el Decret 164/1991 de 16 de
juliol, en relació a l’article 2 del Decret
344/1996, de 29 d’octubre del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, mitjançant el nou sistema de
revisió tarifari aprovat en el Decret
465/2004. Durant l’any 2007, amb
aplicació de la resolució, PTO/4259/2006,
de 19 de desembre, van entrar en vigor
des de l’u de gener de 2007 les tarifes
resultat de la revisió de l’IPC comprès
entre l’octubre del 2006 i l’octubre del
2007, incorporant també la repercussió
de la variació real del trànsit, respecte a
la prevista.

Servei a l'usuari
S'han efectuat un total de 776 serveis

d'assistència, dels quals 257 han sol·licitat
els mitjans que disposa Tabasa. El temps
de reacció de mitjana d'aquests últims ha
estat de 9,79 minuts. El nombre total
d’assistències ha disminuït un 4,4%
respecte l’any 2006.

En la distribució de les assistències
totals, els remolcatges són els que tenen
un major pes, representant més del 70,1%.
Respecte a l’evolució de cada tipus
d’incidència, les reparacions en ruta té un
creixement en el número d’operacions del
43,4% a les de l’any 2006, fet oposat es
dóna amb els remolcatges i la manca de
carburant que decreixen un 9,18% i un
25,23%, respectivament.

Nombre Temps
de serveis mig

Primer trimestre 60 9,28
Segon trimestre 80 9,69
Tercer trimestre 52 9,80
Quart trimestre 65 10,37

TOTAL 257 9,79

Accidents
Tot i els increments de trànsits dels

últims anys i de l’estat de saturació que
només mostra la traça en hores punta i
les corresponents regulacions de trànsit,
s’ha produït un decrement dels accidents,
implicant per tant una molt bona gestió
del trànsit. El nombre total d’accidents de
l’any 2007 ha estat de 42, representant
un decrement del 26,3% respecte al 2006.
Malauradament, hi  ha hagut una víctima
mortal.

Millores medioambientals
La situació de la concessió i la seva

proximitat a un parc natural de la ciutat
de Barcelona fan que la conservació de
l’entorn natural sigui molt important. Així
dons, hi ha un seguiment i manteniment
intensiu de la vegetació, efectuant i millorant
les replantacions necessàries, realitzant-
se de forma habitual i periòdicament per
seguretat la sega i poda al llarg de la
concessió. Per últim, s’han reciclat tots
aquells productes que en el moment de
la seva substitució ha estat necessari
realitzar-ho.

20%

10%

70%

Assistències mecàniques 2007
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1.3 Organització

Personal
La plantilla de personal, el 31 de

desembre de 2007, era de 63 persones,
estructurades en les funcions que es
detallen a continuació:

Direcció i serveis generals  3
Administració i finances  8
Explotació 52
Total personal 63

Informàtica
Durant l’any 2007 s’ha finalitzat

desenvolupant el nou sistema de seguretat,
vigilància, supervisió i control dels túnels
incorporant les darreres tecnologies a la
sala de control i a les estacions remotes,
passant a ser operatiu des de l’octubre
del 2007.

S’ha finalitzat també la implantació i
millores en el sistema de peatge, SmartToll,
amb el  desenvolupant dels nous sistemes
de facturació i nous requeriments de gestió.

Estatuts de la societat
El Consell d’Administració de la societat

va acordar ampliar l’àmbit territorial
d’actuació de manera que abasteixi a les
comarques del Vallès Occidental i Oriental,
Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme, així
com ampliar l’àmbit material d’actuació a
totes les vessants relatives a la construcció
i explotació de tot tipus d’infraestructures
per a la mobilitat. Tanmateix el Consell
d’Administració va acordar la modificació
de la denominació de la societat passant
a ser de Túnels i Accessos de Barcelona,
Societat Anònima.

1.4 Resultats
El Pla Economicofinancer ha estat

aprovat per la Resolució del 29 de juliol
de 2003 del Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques i, per Acord del Govern,
de data 23 de setembre de 2003.

La societat ha obtingut un saldo
creditor abans d’impostos de 22.967.891
d’euros, la qual cosa significa obtenir
resultats positius per novè any consecutiu
amb un decrement del 17,33% sobre el
resultat de l’exercici de l’any anterior.
Aquest decreixement és deu a la minoració
en resultats extraordinaris d’aquest exercici
vers l’anterior.
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2. Evolució previsible de la
societat

2.1 Obres i instal·lacions
Les inversions més importants

previstes per a l’any 2008 són:
• Adquisició d’un nou camió de vialitat

hivernal i de serveis de manteniment.
• Instal·lació de 10 nous panells

alfanumèrics.
• Millora de seguretat en el ramal

d’incorporació al tram de l’AP-7.
• Millores d’obra en el Túnel de

Valldoreix.

3. Fons propis

3.1 Accions pròpies
La societat, des del moment de la seva

constitució, no ha adquirit originària ni
derivativament cap de les seves pròpies
accions.
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Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
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Front del Baixador de Vallvidriera del FGC
08017 Barcelona
Tel: 93 205 79 09  Fax: 93 205 78 59

Dipòsit legal: B -22453/2008






