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Estructura de personal

Transports Metropolitans de Barcelona està format per les societats següents: 

Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona, SA (Metro), que 
gestiona el servei de metro.

Transports de Barcelona, 
SA (Bus), que opera els 
serveis de bus. 

Totes dues societats pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i tenen la seva 
pròpia estructura de personal i de funcionament.

La necessitat de coordinació de les activitats que fa cada una de les companyies, exigeix 
l’existència d’àrees funcionals en què els treballadors que hi estan adscrits presten 
serveis que són comuns –com ara finances, gestió de recursos humans, control de gestió, 
tecnologia o comunicació i màrqueting–, tant a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA,  
com a Transports de Barcelona, SA.
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A Metro

La plantilla mitjana homogènia de Metro, el 31 de desembre de 2012, estava formada per 
3.218,16 empleats, és a dir, 86,29 menys respecte al tancament de l’any anterior. 

Dins d’aquesta plantilla s’inclouen 68,01 empleats en règim de jubilació parcial vinculats a un 
contracte de relleu.

Estructura d’edats

L’edat mitjana de la plantilla en actiu és de 43,80 anys.

Algunes dades sobre les plantilles

Evolució de la plantilla mitjana homogènia de Metro

2012 2011 Diferència

Plantilla mitjana homogènia (*) 3.218,16 3.304,45 -86,29

(*) Mitjana anual de la plantilla en termes d’hores per empleat i any.
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A Bus

La plantilla mitjana homogènia de Bus, el 31 de desembre de 2012, era de 3.944,49 
empleats, és a dir, 88,16 menys respecte al tancament de l’any anterior.

Dins d’aquesta xifra s’inclouen 40,09 empleats en règim de jubilació parcial vinculada a un 
contracte de relleu.

Estructura d’edats

L’edat mitjana de la plantilla en actiu és de 45,54 anys.

Algunes dades sobre les plantilles

Estructura d’edats de la plantilla de Bus
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Evolució de la plantilla mitjana homogènia de Bus

2012 2011 Diferència

Plantilla mitjana homogènia (*) 3.944,49 4.032,65 -88,16

(*) Mitjana anual de la plantilla en termes d’hores per empleat i any. 
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El personal que gestiona les xarxes de Metro i Bus es regeix pels respectius convenis 
col·lectius vigents, un per a cada empresa (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i 
Transports de Barcelona, SA). Aquests convenis marquen les remuneracions del 92% dels 
empleats, i queda un 8% de persones excloses de conveni. 

Les retribucions, agrupades per col·lectius, són les següents:

Marc retributiu

A) Membres del Consell de Direcció de TMB

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

És l’òrgan tècnic de màxim nivell dins de 
l’estructura de TMB. Els seus membres 
tenen càrrecs de màxima responsabilitat com 
ara la Vicepresidència Executiva, la Direcció 
Executiva de Presidència, direccions generals, 
la Subdirecció General o direccions d’àrea. 100.712 97.393 11.653 11.825

B) Directors de servei de cadascun dels àmbits organitzatius de TMB

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

Depenen directament d’una direcció 
general o d’una direcció d’àrea. 
Gestionen un gran volum de recursos 
humans i econòmics, o bé tenen, una 
forta transversatilitat que afecta tota 
l’organització. 85.961 85.237 15.339 15.376
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Marc retributiu

C) Responsables d’unitat i responsables tècnics de cadascun dels àmbits organitzatius de TMB

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

Depenen directament d’un director de 
servei. Són responsables de la gestió 
tècnica o tàctica en el seu àmbit.

56.647 56.689 8.593 8.462

D) Tècnics responsables, tècnics especialitzats, coordinadors i caps de grup de cadascun 
dels àmbits organitzatius de TMB.

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

Depenen directament d’un director 
de servei o d’un responsable d’unitat. 
Desenvolupen i coordinen funcions 
tècniques i d’execució en el seu àmbit.

40.211 44.351 4.862 5.165
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Marc retributiu

E) Tècnics, personal de secretaria de Direcció de cadascun dels àmbits organitzatius de TMB

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

Depenen d’un càrrec de qualsevol 
dels grups anteriors i engloba diversos 
llocs tècnics especialitzats o de suport 
directe a la Direcció.

37.631 42.846 4.217 4.530

F) Personal tècnic amb comandament de cadascun dels àmbits organitzatius de TMB

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

Tècnics dels àmbits d’Operacions, 
Material Mòbil, Tallers i Administració 
amb comandament d’equips, o amb 
ascendent funcional sobre àmbits 
tècnics o projectes. 34.441 31.784 12.544 11.710
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Marc retributiu

G) Agents d’atenció al client, conductors, especialistes i operaris de cadascun dels àmbits de TMB

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

Depenen directament d’un comandament. 
Fan tasques vinculades a la producció i 
l’execució de les funcions bàsiques del 
negoci (conducció i atenció al client), el 
manteniment  i els processos administratius. 28.065 27.281 7.970 9.260

H) Personal amb funcions auxiliars de cadascun dels àmbits organitzatius de TMB

Salari fix mitjà Complements (mitjana)

Depenen de qualsevol dels grups 
anteriors. Duen a terme tasques 
auxiliars de suport en els diferents 
àmbits.

27.376 21.944 6.437 5.612

En el salari fix mitjà figura l’import dels salaris totals anuals, de taula, o de classificació, en 
funció del col·lectiu.

En el complement mitjà consta la retribució variable i els conceptes lligats a cobertures de 
caire social i assistencial. A més, per al personal adscrit als grups F), G) i H), s’hi afegeixen 
els imports d’antiguitat i de conceptes derivats de l’activitat realitzada.
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Dietes per assistència a sessions 
del Consell d’Administració
Els Consells d’Administració de Transports de Barcelona SA, i Ferrocarril Metropolità de 
Barcelona SA, estan compostos globalment per 20 membres que perceben les següents 
dietes brutes per sessió:

— President: 811,36 € (no les ha percebut mai des del seu nomenament)

— Vicepresident executiu: 676,13 € (no les ha percebut mai des del seu nomenament)

— Altres membres: 540,91 € (dos membres no les perceben per renúncia expressa)

Les sessions del Consell tenen una periodicitat trimestral.


