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ELS NOSTRES SERVEIS

UNA EMPRESA D’ECONOMIA SOCIAL

Avui segueix sent fidel al model d’empresa d’econo-
mia social pel qual el capital pertany als treballadors. 
Un model que ha demostrat àmpliament la seva vali-
desa i eficàcia i que ha permès a TUSGSAL esdevenir 
un operador privat de referència a Catalunya.

Actualment, l’activitat de TUSGSAL es concentra en el 
transport públic de viatgers, mitjançant dues con-
cessions que són titularitat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona: la xarxa diürna d’autobusos del Barce-
lonès nord, Montgat i Tiana i una part important de la 

xarxa nocturna d’autobusos metropolitans.

La xarxa diürna la conformen 30 línies que connecten 
els municipis de Badalona, Santa Coloma de Grame-
net, Sant Adrià de Besòs, Montgat, Tiana, Montcada i 
Reixac i Barcelona.

Durant la nit, TUSGSAL gestiona 11 línies del Nitbus, 
la xarxa nocturna d’autobusos de Barcelona i la seva 
àrea metropolitana.

TUSGSAL manté viu i reforçat el mateix esperit de servei i de compromís social 
que va marcar l’inici de l’activitat.

L’INICI

UN PROJECTE COL·LECTIU

TUSGSAL és una empresa creada el 1985 per atendre les necessitats de mobilitat de les 
persones mitjançant la prestació de serveis de transport col·lectiu.

Va ser fundada per un grup de 110 treballadors de l’antiga empresa TUSA (Transportes 
Urbanos SA), la qual va finalitzar la seva activitat amb greus problemes econòmics i de 
gestió que la feien inviable.

Aquest petit grup d’emprenedors, constituïts com a societat anònima laboral va assumir 
-amb el recolzament de les institucions- la responsabilitat de posar en marxa la nova 
empresa TUBLSA (Transportes Urbanos de Badalona Laboral Sociedad Anónima) per donar 
continuïtat als serveis que atenia.

Un esforç de gestió i d’inversió important va permetre disposar de les instal·lacions i dels 
vehicles necessaris per a la prestació del servei i l’accés a noves concessions.
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El pla de formació integral de l’empresa és un element essencial per al desenvolupament 
personal i la capacitació professional dels treballadors, que repercuteix directament en l’eficàcia 
i en la prestació d’un servei de qualitat.

En aquest sentit, el departament de Formació desenvolupa de manera continuada i permanent 
un ampli programa de cursos i accions formatives els continguts dels quals atenen les 
necessitats de formació de cada moment, els canvis que es produeixen contínuament en els 
llocs de treball i l’exigència d’una preparació òptima de les persones que els ocupen.

Es tracta d’una important inversió orientada a optimitzar el coneixement i el capital humà com a 
valor més destacat de l’empresa.

LA FORMACIÓ

El valor mes important
L’equip humà de TUSGSAL és l’actiu més important de l’empresa i ens esforcem a crear 
un ambient que afavoreixi la utilització i el màxim desenvolupament de les capacitats 
personals.

Aquesta actitud és la millor garantia per assegurar l’èxit i la vitalitat de l’empresa i per 
afrontar amb seguretat i confiança el futur.

Els 760 treballadors de TUSGSAL comparteixen els mateixos valors que conformen la 
cultura d’empresa: professionalitat, responsabilitat, participació, flexibilitat, lleialtat i 
solidaritat.

L’EQUIP HUMÀ
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Per a la prestació dels serveis diürn i nocturn TUSGSAL disposa d’una flota de 266 vehicles, 
amb una edat mitjana de 5 anys. Els vehicles estan equipats principalment amb motors Euro 
4 i 5, i properament Euro 6, que garanteixen el compliment de les mesures mediambientals i 
tots estan adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda.

La flota està composta majoritàriament per autobusos de 12 metres, tot i que també compta 
amb vehicles midi i micro per adaptar-se millor a l’orografia difícil d’algunes línies. També 
disposem de dos autobusos híbrids, que després d’un període de proves han entrat en servei 
i en breu n’incorporarem tres més. 

Dins del programa de renovació de la flota, està prevista la incorporació de 45 vehicles nous 
que entraran en servei els propers mesos.

LA FLOTA

Les instal·lacions de TUSGSAL es troben en el municipi de Badalona on es distribueixen en 
tres espais diferents:

 · En la seu corporativa, amb una superfície de 14.000 m2, es troben els serveis 
administratius, tallers de mecànica, xapa, pintura, recanvis, sala de conductors, aules 
de formació, túnel de rentat, cotxeres i estació de proveïment de combustible.

 ·  Una instal·lació annexa de 15.000 m2 permet l’estacionament de la flota de vehicles 
destinada al servei nocturn.

 ·  Des d’unes oficines situades al centre de Badalona es gestiona, entre d’altres, els 
serveis de comunicació, informació i atenció al client.

LES INSTAL·LACIONS
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TUSGSAL manté un compromís permanent amb la societat. Aquest compromís, en el 
qual participen activament l’empresa i els treballadors, s’orienta envers la integració, la 
igualtat i la solidaritat, el desenvolupament personal i la millora de les condicions socials, 
professionals i familiars.

 · Participem en la millora de la seguretat viària amb activitats en l’àmbit escolar, en 
col·laboració amb la Guàrdia Urbana i altres entitats.

 · Des de l’entorn de l’empresa desenvolupem accions solidàries amb diferents 
institucions, col·lectius i sectors socials.

 · Recolzem l’esport i les manifestacions culturals i ciutadanes.

 · Tota la nostra flota de vehicles està adaptada per assegurar l’accessibilitat i la 
mobilitat de tots els usuaris.

 · Som respectuosos amb el medi ambient i apliquem amb rigor mesures de 
sostenibilitat en tots els processos i activitats de l’empresa.

EL NOSTRE COMPROMÍS SOCIAL
TUSGSAL ha apostat des de sempre per la qualitat i l’excel·lència en tots els processos que 
desenvolupa i els serveis que presta. La voluntat de millorar la gestió i oferir cada cop un millor 
servei s’ha traduït en la implantació d’un sistema integrat en el qual conflueixen la protecció 
del medi ambient, la seguretat i salut de les persones i la qualitat en la prestació del servei. 
L’assegurament de la qualitat, ha portat TUSGSAL a obtenir les certificacions següents en 
matèria de medi ambient, prevenció de riscos laborals, transport de viatgers i qualitat:

 · ISO 9001 de gestió de la qualitat

 · ISO 14001 de gestió ambiental

 · OHSAS 18001 de seguretat i salut en el treball

 · UNE - EN 13816:2003 de transport de viatgers

CERTIFICACIONS DE QUALITAT

QUALITAT CONTRASTADA
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(servei diürn) (servei nocturn)

263,8
Kilòmetres de xarxa

228,7
Kilòmetres de xarxa

30 
línies ateses
(servei diürn) (servei nocturn)

11 
línies ateses

9,04
milions de kilòmetres
anuals recorreguts 

3,45
milions de kilòmetres
anuals recorreguts

(servei diürn) (servei nocturn)

25,4
milions de viatgers 
anuals transportats

4,2
milions de viatgers
anuals transportats

(servei diürn) (servei nocturn)

84
autobusos

2
vehicles híbrids

180
autobusos
(servei diürn) (servei nocturn)

TUSGSAL EN XIFRES
Dades bàsiques
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Camí de Can Ruti s/n, 
08916 Badalona

Tel.: 93 395 31 11

Pl. Joan Miró, 3 
08912 Badalona

Tel.: 93 460 30 27

www.tusgsal.cat


