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1. Salutació 
del president

2019: compromesos i preparats per al futur

L’any 2019 hem sumat quatre dècades a FGC. Ja són 40 anys de reptes, d’es-
forços i d’objectius assolits. Compartir i reconèixer la feina feta per totes les perso-
nes que formen i han format part de la gran família de Ferrocarrils era el primer dels 
objectius d’aquesta commemoració. El segon, fixar una estratègia per afrontar els 
tres grans reptes globals de la companyia: la lluita contra el canvi climàtic, el canvi 
tecnològic i el canvi de l’escala local/regional per l’escala global. 

L’any 2019 va ser un any en què, una vegada més, vam batre nous rècords: la de-
manda més important de la nostra història, amb més de 91 milions de validacions 
a Línies Metropolitanes. També, les xifres més altes de la nostra història al Crema-
llera de Montserrat, al Funicular de Sant Joan, a la línia Lleida - la Pobla de Segur 
o a l’estació de muntanya de La Molina. Rècords de demanda, que se succeeixen 
mantenint les nostres xifres de puntualitat de quasi el 100 %, alta qualitat percebu-
da i nivells màxims de qualitat del servei ofert. 

Treballem tenint sempre al cap les persones. Les persones que formem part de 
l’equip d’FGC, l’equip de quasi 2.000 persones que amb la seva dedicació, esforç, 
competitivitat i capacitat d’innovació ens permeten fregar l’excel·lència amb dis-
creció. I les persones que són els nostres usuaris. Per a totes aquestes persones 
treballem pensant en el futur, amb el desenvolupament d’una agenda estratègica; 
actuant avui, però amb una mirada al 2030. Esforç 2019 amb perspectiva 2030. 
Acció avui per a resultats demà. 

Entre altres iniciatives, exemples com ara l’impuls de la digitalització i la innovació 
ens han permès avançar en el desenvolupament de la tecnologia 5G en l’àmbit 
ferroviari i posar a l’abast de les persones usuàries noves funcionalitats com ara 
el Geotren i l’Ecocalculadora. El nostre compromís amb la lluita contra el canvi 
climàtic s’ha traduït en mesures com ara l’adquisició d’energia d’origen renovable 
en un 100 % - que ens ha permès reduir aquest any el 72 % les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle-, la descarbonització del parc de vehicles, la ins-
tal·lació d’il·luminació de baix consum, la implantació de plaques solars i l’adopció 
de mesures de conducció eficient i recuperació d’energia. També hem avançat 
en projectes que influiran en la mobilitat del país durant els propers anys, com 
l’entrada en funcionament de 15 nous trens de la línia Vallès; el perllongament de 
la línia Llobregat-Anoia entre les estacions de Pl. Espanya i Gràcia; la millora de la 
capacitat del servei a la línia de Llobregat-Anoia i Bages; la concreció de la nova 
línia de Rodalies a l’aeroport del Prat; els futurs serveis de viatgers per la xarxa 
d’alta velocitat, gràcies a la liberalització ferroviària; el projecte d’implantació d’un 
sistema de tren-tram al Camp de Tarragona; la construcció de nous aparcaments 
d’enllaç per a cotxes i aparcaments per a bicicletes, i la definició del model de 
noves estacions 4.0. 

Ricard Font, President d’FGC
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Així mateix, cal afegir la compra de cinc noves locomotores per al transport de 
mercaderies i la posada en servei de dos nous telecadires, un telecabina i un te-
lefèric a les nostres estacions de muntanya. Accions, redacció de projectes, con-
creció de propostes, licitacions, adjudicacions i cooperació i col·laboració amb 
entitats com ara Port de Barcelona, Fira de Barcelona, Consell de Cambres de 
Comerç, Foment del Treball, PIMEC, CECOT, Parcs Naturals de Catalunya, RACC, 
Zona Franca de Barcelona, Reial Club Deportiu Espanyol, SEAT, ICL i altres entitats 
del país econòmiques i socials. 

Es tracta d’una estratègia de compromís amb el país i la seva gent. Un compromís 
socialment responsable i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) de les Nacions Unides. Compromís ètic, exemplaritat, traçabilitat i trans-
parència que es demostren amb accions com ara la creació aquest any del Consell 
Social d’FGC i el Pla d’igualtat de dones i homes, o en la promoció d’un model 
de contractació socialment responsable, que demana a les empreses proveïdores 
condicions en relació amb el respecte als drets humans, les condicions laborals i 
socials i el respecte al medi ambient.

El compromís ha marcat la nostra acció durant el 2019, un compromís que ve de 
lluny i té la voluntat d’anar també lluny. Així vivim el present i encarem el futur. Un 
futur que, de ben segur, arribarà amb nous reptes i nous desafiaments que ens 
posaran a prova, no tan sols com a empresa sinó també com a societat. 

De fet, just en el moment de presentar-vos aquest recull del que ha estat el 2019 
a FGC, ja ens estem enfrontant a un dels desafiaments més importants de les úl-
times dècades, una crisi sanitària com no havíem viscut mai. Totes les persones 
que formem part d’FGC l’estem vivint, hi estem reaccionant i estem actuant. Tota 
la feina feta fins ara, la del 2019 i la que sumem durant les dècades d’història de 
Ferrocarrils, ens ha permès afrontar aquesta crisi amb esforç, responsabilitat i so-
lidaritat, marques de la casa de la manera de fer d’FGC. 

De la mateixa manera, haurem de fer front a la crisi econòmica que se’n derivarà i 
ho farem de la millor manera que sabem: treballant per a les persones i per al país. 
Treballant perquè aquesta societat visqui cada dia millor, tingui més facilitats en el 
seu dia a dia, respiri un aire més pur i tingui un servei de transport públic de quali-
tat. L’exigència ens fa avançar: ho ha fet i ho farà els propers anys. A la Memòria de 
l’any vinent en tornarem a parlar i us mostrarem tot allò que hem fet davant l’emer-
gència sanitària i com hem treballat per garantir la salut de les persones usuàries i 
de l’equip d’FGC, per adaptar-nos als requeriments de les autoritats, per recuperar 
la confiança de les persones en el transport públic i per conviure, en definitiva, amb 
la «nova normalitat». La crisi ens afectarà, segur, però també estic segur que traurà 
el millor de nosaltres, i que ben aviat podrem dir: ens n’hem sortit. 

Ricard Font, President d’FGC

1. Salutació del president
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2. Xifres 
principals

Xarxa ferroviària

LÍNIES METROPOLITANES

Longitud de línies (km) 189

Estacions 81

Unitats de tren 88

Locomotores de mercaderies 5

Vagons de mercaderies 80

Viatgers transportats (milions) 91,1

Tones transportades 419.813

Ingressos de l’activitat (M€) 90,29

Plantilla mitjana 1.422,48

LÍNIA LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR

Longitud de línia (km) (1) 87

Estacions 17

Unitats de tren 2

Viatgers transportats 251.483

Ingressos de l’activitat (M€) 1,12

Plantilla mitjana 29,96
(1) 89 km comptant el tram d’Adif de Lleida

XARXA ADIF

Locomotores dièsel 4

Vagons plataforma 18

Circulacions efectuades 1.266
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FGC Turisme i Muntanya

EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT

Funiculars 2

Visitants dels funiculars 394.969

Longitud de línia del cremallera (km) 5,2

Estacions del cremallera 3

Automotors dobles del cremallera 5

Capacitat de l’aparcament de Monistrol (cotxes) 1.000

Capacitat de l’aparcament de Monistrol (autocars) 70

Visitants del cremallera 702.157

Ingressos de l’activitat (M€) 8,05

Plantilla mitjana 50,22

FERROCARRIL TURÍSTIC DE L’ALT LLOBREGAT

Longitud de línia (km) 3

Estacions 4

Locomotores 2

Cotxes 4

Visitants 23.406

Ingressos de l’activitat (M€) 0,10

Plantilla mitjana 1,87

FUNICULAR DE GELIDA (1)

Longitud de línia (km) 0,9

Estacions 3

Cabines 2

Viatgers transportats (1) 5.138
(1) Fora de servei per rehabilitació fi ns al 5 d’abril de 2019, inclòs.

2. Xifres principals
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TREN DELS LLACS

Circulacions 24

Visitants 6.703

VALL DE NÚRIA

Longitud de línia del Cremallera (km) 12,5

Estacions i baixadors 5

Automotors dobles o articulats 6

Locomotores 2

Cotxes 4

Pistes 11

Longitud de pistes (km) 7,6

Remuntadors 5

Visitants del Cremallera 282.150

Visitants a l’hivern (forfets) 31.792

Ingressos de l’activitat (M€) 5,52

Plantilla mitjana 73,99

LA MOLINA

Pistes 67

Longitud de pistes (km) 71

Remuntadors 16

Visitants a l’hivern (forfets) (1) 349.628

Visitants a l’estiu 24.582

Ingressos de l’activitat (M€) 6,57

Plantilla mitjana 64,54
(1) Inclou el forfet conjunt amb Alp 2500

2. Xifres principals
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ESPOT i PORT AINÉ

ESPOT

Pistes 22

Longitud de pistes (km) 25

Remuntadors 6

PORT AINÉ

Pistes 25

Longitud de pistes (km) 27

Remuntadors 8

ESPOT I PORT AINÉ

Visitants (forfets) 180.997

Visitants a l’estiu 1.740

Ingressos de l’activitat (M€) 3,23

Plantilla mitjana 61,55

2. Xifres principals

VALLTER 2000 (1)

Pistes 13

Longitud de pistes (km) 19

Remuntadors 11

Visitants a l’hivern (forfets) 45.037

Visitants a l’estiu 6.062

Ingressos de l’activitat (M€) 0,96

Plantilla mitjana 13,08
(1) Estació explotada per Vallter, SA, societat en què participa majoritàriament FGC.
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3. Consell 
d’Administració

Membres del Consell

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

President  Ricard Font i Hereu    

Vicepresident  Isidre Gavin i Valls   

Conseller  Ferran Falcó i Isern  

Conseller  Pere Padrosa i Pierre

Conseller  Albert Alins i Abad  

Conseller  Jordi Baiget i Cantons   

Conseller   Joan Jaume i Oms   

Consellera   Silvia Quesada i Escobar  

Conseller  Octavi Bono i Gispert  

Conseller  Marc Armengol Puig   

Conseller  Josep Llopart i Gardela

Conseller  Valentí Junyent i Torras 

Conseller  Jordi Xena i Ibáñez  

Consellera  Cristina Paraira i Beser   

Conseller  Antoni Poveda i Zapata 

Consellera  Mercedes Vidal Lago         Fins al setembre de 2019

Consellera  Janet Sanz Cid          A partir del setembre de 2019

Conseller  Pere Torres i Grau  

Conseller  Constantí Serrallonga i Tintoré        A partir de l’abril de 2019 

Conseller  Gerard M. Figueras i Alba        A partir del març de 2019

Conseller  Andrés Fuentes Alarcón

Conseller  Josep Herrera i Jiménez  

Secretària  Rosa Ma Garcia Moreno        Fins al desembre de 2019
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4. Estructura 
orgànica

Estructura d’FGC

Situació el 31 de desembre de 2019.

President                     Ricard Font 

Director general                      Pere Calvet

Director d’FGC Operadora                   Oriol Juncadella

Director d’FGC Infraestructura                   Albert Tortajada

Director d’FGC Turisme i Muntanya                  Antoni Sanmartí

Director de Projectes                    Pere Mateu

Director d’FGC Direcció Economicofinancera i Jurídica                Lluís Huguet

Directora d’FGC Organització i Persones                 Juliana Vilert
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5. Certificacions 
i adhesions

Certificacions

• Estació de muntanya de Vall de Núria

• Estació de muntanya de La Molina

• SkiPallars (Estacions de Muntanya d’Espot i Port Ainé)

• Transport de mercaderies a la línia Llobregat-Anoia

• Xarxa ferroviària - Enclavaments

• Xarxa ferroviària - Subcentrals i Mitjana Tensió

• Xarxa ferroviària - Baixa Tensió i sistemes PCI i de ventilació

• Xarxa ferroviària - Catenària

• Explotació de Montserrat

• Estació de muntanya de La Molina

• Estació de muntanya de Vall de Núria

• SkiPallars (estacions de muntanya d’Espot i Port Ainé)

• Manteniment integral de material rodant – Rubí

• Estació de Muntanya de La Molina

• Estació de Muntanya de Vall de Núria

• Estació de Muntanya d’Espot

• Estació de Muntanya de Port Ainé

• Estació de Muntanya de Vallter 2000

• Edifici d’oficines corporatiu del carrer dels Vergós, a Barcelona

• Flota de vehicles d’FGC

• Hotel de Vall de Núria

Q de 
Qualitat 

de l’ICTE

Sistema 
de gestió 

de qualitat 
ISO 9001

Sistema 
de gestió 

ambiental 
ISO 14001

Segell 
d’equipament 

de turisme familiar, 
natura i muntanya 

en família

Segell distintiu 
de garantia de 

qualitat ambiental
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Adhesions:

• Pacte Mundial de les Nacions Unides, soci Signatory

• Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
• Campanya Business Ambition for 1.50 C
• Science Based Targets initiative - SBTi

• UIC TopRail Charter on Sustainable Rail Tourism
• Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de 
  gasos amb efecte d’hivernacle - Agència Catalana del Canvi Climàtic

• Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat - Ajuntament de Barcelona

• UITP Sustainability Charter
• Manifest Factor Humà - Fundació Factor Humà, presidència

• Women in Transport - estratègia europea

5. Certificacions i adhesions
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6. Indicadors 
de qualitat

ISC

L’índex de satisfacció del client és un indicador que permet a FGC conèixer 
l’evolució en el temps de la percepció que té el client de les accions que l’empresa 
fa sobre el servei que ofereix. Es mesura mitjançant enquestes directes al públic. 
El primer any que es va fer va ser el 1987 i enguany se n’ha fet el 33è mesurament.

La mesura del 2019 ha assolit:
• 77,00 en el cas de la línia Barcelona-Vallès 
• 75,60 en el cas de la línia Llobregat-Anoia

El valor ponderat assoleix un 76,63 per a Línies Metropolitanes, en conjunt.

Aquests valors mantenen el nivell per sobre de 70, la qual cosa es va aconseguir 
per primer cop el 2008 i s’ha mantingut des d’aleshores.

• 85,00, en el cas de la línia Lleida - La Pobla de Segur 
Suposa una satisfacció dels clients envers el servei molt alta.

ICQ

L’índex de control de qualitat és un indicador que permet a FGC controlar de ma-
nera objectiva el grau de compliment del servei real respecte al servei programat. 
Es mesura mitjançant la valoració diària dels incompliments del servei (retards, 
escales o ascensors aturats, etc.) i la sostracció d’aquestes penalitzacions d’un 
valor 100 per al servei perfecte d’un dia.

La mesura del 2019 ha assolit:
• 98,87 a la línia Barcelona-Vallès
• 98,69 a la línia Llobregat-Anoia
• 99,39 a la línia Lleida - La Pobla de Segur

Puntualitat

La puntualitat dels trens durant el 2019, mesurada com a percentatge de trens 
arribats amb puntualitat o amb retards de 3 minuts o inferiors, ha assolit:
• 99,48% en el cas de Línies Metropolitanes 
• 99,00% en el cas de la línia Lleida - La Pobla de Segur

Aquests valors representen el manteniment del nivell per sobre del 99%, com ja és 
habitual des de fa molts anys als serveis d’FGC.
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7.1. MILLORES EN EL SERVEI

Pel que fa a l’oferta de servei a Línies Metropolitanes i a la línia Lleida – la Pobla de 
Segur, destaquen algunes millores implantades i d’altres en curs de preparació que 
s’implantaran en els propers exercicis.

Ampliació de l’andana de l’estació de Provença

Al juny es va inaugurar l’eixamplament de l’andana sentit Sarrià de l’estació de 
Provença, una obra duta a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat que 
ha permès millorar la capacitat i la mobilitat de les persones usuàries de la segona 
estació més utilitzada del Metro del Vallès, amb més de 8 milions de persones 
usuàries anuals. Les obres han tingut una inversió de 8 milions d’euros.

L’actuació, que fou cofinançada pels Fons Europeu de Desenvolupament (FEDER), 
ha dotat l’andana de més capacitat i ha pal·liat els problemes ocasionats per l’ele-
vada concentració de passatge que rep, que en hora punta pot arribar a ser de 
més de 4.000 persones. Els treballs van consistir en l’eixamplament de l’andana 
fins als 8 m en el tram més proper al vestíbul de Rosselló, àmbit on es produeix 
l’acumulació de persones més important.

L’obra també ha suposat una millora important en l’accessibilitat a l’estació, tot 
evitant la congestió que es produïa a les escales d’accés a l’andana. Així, es va 
construir una nova entrada a la part ampliada de l’andana per separar i millorar els 
fluxos de mobilitat, amb escales fixes i ascensor. També es van fer dues sortides 
d’emergència, una al xamfrà de Balmes amb Rosselló, i l’altra al carrer del Rosse-
lló, per millorar les condicions d’evacuació en cas d’emergència.

Represa del servei del Funicular de Gelida

FGC va reprendre el dia 6 d’abril les circulacions del Funicular de Gelida, una vega-
da finalitzada la seva rehabilitació, i ha mantingut el servei turístic durant els caps 
de setmana, els dies festius i els dies assenyalats.

Els treballs van consistir en la construcció d’uns nous bastidors que es van aco-
blar a les caixes de fusta ja existents, les quals van ser sotmeses a un procés 
de restauració. Els nous bastidors incorporen millores tecnològiques importants i 
compleixen les normes vigents en matèria de seguretat.

Amb una inversió d’1,3 milions d’euros, la modernització i la rehabilitació de les 
caixes del funicular es van fer seguint el disseny històric del Funicular de Gelida i es 
van eliminar alguns elements sobreposats, com les finestres de fusteria d’alumini, 
de manera que s’ha recuperat l’aspecte original de la caixa.

7. Actuacions 
principals
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Geotren
Seguiment dels trens i la seva ocupació en temps real

El mes de maig, FGC va estrenar Geotren, un sistema que permet geolocalitzar les 
unitats de tren de les sèries 113 i 114 en temps real. Mitjançant aquest sistema, les 
persones que viatgen amb Ferrocarrils poden conèixer en cada moment en quin 
punt del seu recorregut es troba un tren, la seva destinació, les properes parades 
i el seu compliment horari.

A més d’aquesta informació, Geotren dona també la dada del grau d’ocupació de 
les unitats de tren en cada moment. D’aquesta manera, es pot saber quanta gent hi 
ha en cada cotxe dels trens d’FGC i, per tant, es pot escollir quin cotxe de la unitat 
de tren és el més apropiat per viatjar. 

Les dades que proporciona Geotren es poden consultar al web https://geotren.
fgc.cat i també des de l’aplicació per a mòbils d’FGC, tant per a iOS com per a 
Android. Quan s’hi accedeix, Geotren mostra la xarxa de tren de Ferrocarrils i tots 
els trens que circulen en aquell moment, identificats amb la icona d’un tren. Les 
persones usuàries només han de clicar sobre aquesta icona i s’obre una finestra 
amb la informació de la circulació, on es pot seleccionar veure les properes para-
des del recorregut del tren o veure el grau d’ocupació: si la icona de persones és 
vermella, el grau d’ocupació del tren és intens; el groc indica una ocupació alta, i 
el verd, fluida.

L’Ecocalculadora
Conèixer l’impacte mediambiental 
dels desplaçaments en tren

Aquest any, Ferrocarrils ha posat a l’abast de totes les persones usuàries l’Eco-
calculadora dins del cercador d’horaris del web corporatiu i de l’aplicació per a 
mòbils d’FGC. La nova eina permet conèixer ràpidament l’impacte mediambiental 
dels desplaçaments i la comparativa entre fer-ho amb el servei d’FGC o utilitzant 
el vehicle privat. 

Segons l’itinerari de cada persona, aquesta eina calcula automàticament les emis-
sions de CO2, la contribució a la millora de la qualitat de l’aire, l’optimització del 
consum d’energia, l’estalvi econòmic que es genera, la reducció de la congestió 
viària i la disminució de la sinistralitat. 

La nova eina d’FGC ha guanyat també aquest any el concurs «La teva bona pràc-
tica alineada amb l’Agenda 2030 i els ODS», organitzat per Ingeniería Social, SAL, 
i l’Associació +Responsables, en el marc de la 10a Setmana de Responsabilitat 
Social a Catalunya.

Ferrocarrils ha estat reconeguda en la categoria d’empresa pública, i el reconeixe-
ment a l’Ecocalculadora evidencia el compromís de la companyia amb el medi am-
bient i la sostenibilitat, a la vegada que valora el caràcter innovador de la nova eina 
d’FGC per conscienciar sobre la petjada ecològica dels desplaçaments i sobre la 
importància de reduir-la per lluitar contra el canvi climàtic.

7. Actuacions principals
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Nova campanya d’FGC de civisme al transport públic

Al desembre, Ferrocarrils va estrenar una nova campanya per promoure els valors 
ètics i de convivència al transport públic i fomentar les conductes cíviques entre les 
persones usuàries de Ferrocarrils. La campanya, presentada sota el nom genèric 
«Evolucionem. Fem civisme», segueix la referència de la il·lustració La marxa del 
progrés (1965), de l’artista rus Rudolph F. Zallinge, i consisteix a il·lustrar l’evolució 
de l’espècie des dels seus orígens. De manera desenfadada es vol mostrar com 
les actituds incíviques no són positives ni ens fan evolucionar com a societat civi-
litzada. Les actituds incíviques són actituds del passat. 

La campanya neix amb la voluntat de romandre i d’adaptar-se als nous requeri-
ments que puguin anar sorgint amb el pas del temps. Per tant, és una campanya 
gradual de llarg recorregut que crearà nous missatges si hi ha nous comporta-
ments als quals cal donar visibilitat. 

Cada missatge il·lustra actuacions que permeten una bona convivència al trans-
port públic: fomentar la bona qualitat ambiental i no fumar; utilitzar auriculars per 
escoltar música; asseure’s als seients en lloc de fer-ho al terra o a les plataformes 
dels trens; fer un ús correcte dels seients sense posar-hi els peus a sobre; respec-
tar el dret de tothom a tenir un viatge tranquil sense aldarulls ni destorbs; cedir els 
seients reservats a les persones que necessitin fer-ne ús; utilitzar correctament els 
espais senyalitzats per al transport de bicicletes o altres mitjans de transport per-
sonal, i penjar-se la motxilla al davant del pit per minimitzar l’espai ocupat.

Renovació del material mòbil de mercaderies

Aquest any, el Govern ha autoritzat FGC a adquirir cinc noves locomotores i 66 
vagons per renovar el material mòbil de mercaderies i incrementar la capacitat de 
transport en aquest àmbit. La renovació té un pressupost de 43,2 milions d’euros: 
30 milions per a les cinc noves locomotores i 13,2 milions per als 66 nous vagons. 
Amb aquesta nova adquisició, el parc mòbil passarà de les tres locomotores i els 
73 vagons actuals a cinc locomotores (reposició de les tres actuals i dues d’addi-
cionals) i 139 vagons.

El transport de mercaderies prestat per FGC té un impacte important en l’econo-
mia i, en particular, a les comarques del Baix Llobregat i el Bages, i, també, permet 
fomentar el transport sostenible en el sentit d’afavorir el transport per ferrocarril 
enfront del transport per carretera.

La substitució de les tres locomotores actuals de línia 254 (dièsel) per les cinc 
noves locomotores duals, que circularan amb tracció elèctrica en els trams que 
actualment ja disposen de catenària (Manresa – Martorell – Sant Boi), suposarà 
una reducció del consum de gasoil del 66 % i una reducció global de les emissions 
contaminants també del 66 %. I respecte al material comprat, cal destacar que les 
locomotores seran reciclables en el 95 %.

L’augment del material suposa una capacitat de transport més elevada: amb les 
cinc locomotores noves i els 66 vagons nous, FGC estarà en disposició de fer fi ns 
a 10 circulacions diàries, i això signifi carà treure 202.602 camions/any de la carre-
tera i un estalvi de fi ns a 10,3 milions de litres de gasoil/any.
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Creixement de les xarxes socials

i de la comunicació 2.0

El web corporatiu d’FGC ha obtingut més d’1,8 milions de visites aquest any 2019, 
i el conjunt dels webs de les explotacions de Turisme i Muntanya, més de 2,8 mi-
lions. D’altra banda, l’aplicació per a mòbils de la companyia acumula aquest any 
362.562 visites. Les cinc aplicacions per a mòbils intel·ligents de les estacions de 
muntanya d’FGC s’han descarregat el 2019 un total de 15.535 vegades, i acumu-
len 116.716 descàrregues.

Els diferents perfils a les xarxes socials corporatives generen interacció diària amb 
330.089 usuaris. El perfil a Twitter de Ferrocarrils (@FGC) s’ha consolidat com una 
eina molt útil per tenir els usuaris informats a l’instant de quin és l’estat del servei. El 
2019, ja en són 50.000 els usuaris que s’informen per mitjà d’aquesta xarxa social. 
D’aquesta manera, són els mateixos clients els qui, amb els seus comentaris, queixes, 
observacions i suggeriments, col·laboren en la millora d’un servei públic com és el de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Mensualment, el Twitter d’FGC rep més de 
1.000 mencions, fet que significa un intercanvi constant d’informació.

Aquest compte de servei conviu amb el compte @FGCcorporatiu, que es va es-
trenar l’any passat i està dedicat exclusivament a la informació institucional de la 
companyia.

El perfil d’Instagram d’FGC s’ha consolidat com un espai més de relació amb la 
ciutadania. Amb més de 4.000 seguidors, s’hi publiquen fotografies de l’activitat 
quotidiana de la companyia, efemèrides i informació corporativa i es comparteixen 
imatges dels usuaris, entre d’altres.

El conjunt d’accions digitals de la divisió de Turisme i Muntanya ha tancat l’any 
amb més de 2,06 milions d’euros de facturació.
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7.2. MILLORES DE LES INFRAESTRUCTURES 
I LES INSTAL·LACIONS  

FGC ha dut a terme diverses actuacions de millora dins la política de la companyia de 
reposició d’actius i manteniment i reforçament constant dels diferents equipaments.

Nova subcentral elèctrica a l’estació de Bellaterra

El 2019 hem iniciat les obres de la nova subestació de tracció a l’estació de Bella-
terra. Aquesta instal·lació s’inscriu en el conjunt d’actuacions necessàries per po-
sar en servei els nous itineraris del Metro del Vallès per als propers anys i permetrà 
garantir el servei comercial de trens sense caigudes de tensió.

La nova subcentral se situa estratègicament entre les subcentrals existents a les 
estacions de Sant Cugat i Sant Quirze. Les obres de la primera fase (obra civil: la 
construcció del recinte que posteriorment contindrà les instal·lacions elèctriques 
que subministrin energia a la línia ferroviària) van finalitzar l’octubre de 2019. La 
segona fase és la d’instal·lacions i arquitectura. Aquesta fase té un termini aproxi-
mat d’un any. 

A fi de garantir-ne la integració en l’entorn paisatgístic, l’edifici que contindrà les 
instal·lacions serà soterrat. Per raó de l’emplaçament de la nova subestació, sota 
la Via Verda de Bellaterra, durant les obres de la primera fase es va habilitar un des-
viament parcial d’aquest camí per mantenir-lo sempre en servei. Un cop finalitzada 
l’obra, el camí va tornar al seu traçat original.

Obres de millora a l’entorn de les estacions de Martorell

Aquest any hem treballat en diverses obres de millora que s’estan duent a terme 
en diferents punts a l’entorn de les estacions de Martorell Enllaç i Martorell Central. 
D’aquesta manera, els propers mesos les persones que viuen a Martorell i les que 
fan servir FGC gaudiran de nous equipaments al voltant de les estacions, i l’em-
presa disposarà de nous equipaments i infraestructures que permetran donar més 
robustesa al servei, que preveu un increment significatiu en els propers anys.

Entre els nous equipaments a disposició de la ciutadania destaca la reubicació del 
club de petanca de la ciutat al costat de l’estació de Martorell Central. El projecte 
també inclou la urbanització del carrer d’accés i un nou aparcament per a vehicles. 
Amb aquest espai cedit per FGC, es vol reforçar l’objectiu d’integrar les estacions de 
tren als entorns urbans, encabint-hi activitats més enllà del transport de passatgers. 
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Una altra de les novetats que es materialitzaran properament és la creació de 
«L’espai de la via mètrica» a la mateixa estació. Aquest és un projecte que té per 
objectiu valorar el parc de material històric de què disposa Ferrocarrils i que s’ubi-
carà on hi havia els antics tallers de locomotores. Actualment, aquest material està 
preservat però no disposa d’espais adequats per complir la seva funció pedagò-
gica i cultural. El projecte inclou la construcció d’un nou futur enllaç amb la xarxa 
existent per traslladar aquest material.

FGC també treballa des de fa mesos en la remodelació del Centre Operatiu de 
Martorell (COM), complementari al Centre Operatiu de Rubí (COR), creat l’any 
2004, i que serà la referència dins del sector ferroviari de la línia Llobregat-Anoia. 
El COM està sorgint de la reordenació del complex que actualment té FGC a l’es-
tació de Martorell Enllaç. La primera de les actuacions és la remodelació de la 
platja de vies dels tallers de Martorell Enllaç a la línia Llobregat-Anoia. Aquestes 
obres han de permetre rehabilitar les vies d’accés als tallers, renovar l’enclavament 
i reordenar els diferents espais dels edificis que formen aquest centre de treball de 
Ferrocarrils, millorant-ne la funcionalitat i aconseguint un nou accés des del costat 
Barcelona.

Renovació de baranes als ponts
de la línia Lleida - La Pobla de Segur

FGC ha finalitzat les obres de renovació de les baranes de sis ponts de la línia 
Lleida – la Pobla de Segur. Concretament, es tracta dels ponts del Barranc de 
Montclús i del Riu Fred de Pui entre les estacions de Santa Linya i Àger; el pont del 
Barranc del Bosc i un pas inferior entre Àger i Cellers-Llimiana; el pont sobre el riu 
Espona entre Guàrdia de Tremp i Palau de Noguera, i el pont del Barranc de Ruicós 
entre Palau de Noguera i Tremp.

Les obres van consistir en la instal·lació de noves baranes a tots dos costats dels 
ponts. Aquesta actuació ha permès millorar significativament la seguretat, tant en el 
cas d’una hipotètica evacuació del tren com en el moment de dur a terme treballs 
de manteniment a la línia, i un reforç de la infraestructura per optimitzar la fiabilitat.

Renovació del sistema de control
del Funicular de Vallvidrera

FGC ha enllestit la renovació del sistema de control del Funicular de Vallvidrera, 
una millora tecnològica que ha permès optimitzar els estàndards de qualitat del 
funicular i augmentar la fiabilitat del servei. 

El sistema de control del Funicular de Vallvidrera monitora i controla en temps real 
la posició dels cotxes, la velocitat, l’accés al traçat, les portes d’accés a les an-
danes i als cotxes, l’estat dels frens i de la sala de màquines, l’estat del cable de 
tracció i el nombre de passatgers per cotxe. Aquest mecanisme ha estat substituït 
un cop ha arribat al final de la seva vida útil per un de nou, després de més de 20 
anys de funcionament.
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El nou sistema de control suposa una millora rellevant. Es tracta d’un sistema tec-
nològic extremadament segur, que simplifica la lògica de control, presenta més 
fiabilitat i ofereix una experiència d’operació i una capacitat de diagnosi que repre-
senten un gran salt qualitatiu respecte al sistema de control que hi ha hagut fins ara. 

També s’ha substituït el sistema d’accionament elèctric i mecànic de les portes 
dels dos funiculars per un sistema més robust, adequat a l’estat actual de la tècni-
ca i a les prestacions requerides. Finalment, s’ha modificat la disposició de l’anda-
na de sortida de l’estació de Vallvidrera Superior per millorar i facilitar el moviment 
del passatge.

Altres actuacions destacades

• S’han finalitzat els treballs de substitució de la catenària flexible per una de rígida 
a la zona urbana de la línia Llobregat-Anoia, concretament entre l’estació de Pl. Es-
panya i el seccionament elèctric que hi ha entre les estacions d’Europa | Fira i Gornal.
 
• S’han dut a terme treballs de rehabilitació de la via en diferents punts de les línies 
de tren d’FGC, durant els quals s’ha renovat el carril i s’han substituït travesses en 
aquells punts que requerien una actuació de reforç. En aquest sentit, destaquen 
les actuacions que s’han fet a la capçalera nord de l’estació de Sarrià, on tant a 
la via cap a Reina Elisenda com a la via cap a Peu del Funicular s’ha actuat sobre 
les subjeccions, els carrils i les travesses per optimitzar el confort de les persones 
usuàries en aquest tram i s’han col·locat mantes antivibratòries per minimitzar les 
afectacions de les vibracions al veïnatge de la zona. També destaquen les actua-
cions que s’han fet als desviaments que donen accés a l’estació de L’Hospitalet 
Av. Carrilet i els treballs de formigonada de la via a les estacions de Sant Josep i 
Cornellà. A la línia Lleida – la Pobla de Segur s’ha treballat en la superestructura de 
la via i el drenatge als túnels en un tram de 4.748 m. La nova superestructura està 
composta de travesses de formigó i carril amb barra llarga.
 
• Pel que fa a la maquinària utilitzada en el manteniment de les vies, FGC treballa 
en la substitució de l’automotor grua de la línia Barcelona-Vallès per un nou model 
amb més fiabilitat i prestacions. També ha incorporat una nova esmoladora de 
carril a la línia Llobregat-Anoia, que permet millorar el confort en el trajecte, reduir 
la contaminació acústica mitjançant l’optimització de la superfície de rodament del 
carril i substituir tres plataformes de transport de materials per al manteniment de 
la infraestructura.
 
• S’ha finalitzat la interconnexió elèctrica entre totes les subcentrals entre Marto-
rell-Enllaç i Sant Boi de la línia Llobregat-Anoia, una actuació que ha de permetre 
reforçar la prestació del servei davant possibles incidències de tensió.
 
• Pel que fa al manteniment dels talussos i els vessants, s’han continuat les ins-
peccions previstes per l’Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat (ICGC) a 
les instal·lacions d’FGC, unes inspeccions que segueixen l’ordre de prioritat d’ac-
tuació que marca el mateix Institut i mantenen l’homogeneïtat a les diferents línies. 
Aquest any s’han dut a terme actuacions d’estabilització de talussos a diferents 
punts de la línia Barcelona-Vallès, als trams de Manresa i Igualada de la línia Llo-
bregat-Anoia, al Cremallera de Montserrat i a la carretera de Port Ainé.

7. Actuacions principals



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 21

7.3. ACTUACIONS A LES ESTACIONS 
D’ESQUÍ I MUNTANYA D’FGC 

FGC participa en la direcció de la gestió
de l’estació de Boí Taüll

El 12 de novembre, el Govern va autoritzar les empreses públiques Actius de Mun-
tanya, SA i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a formalitzar un conve-
ni de cooperació en la direcció de la gestió de l’estació d’esquí de Boí Taüll durant 
la temporada 2019-2020.

El conveni determina que la titularitat de l’activitat de l’estació continuarà sent 
d’Actius de Muntanya, que s’ocuparà de les relacions amb el personal, de les 
col·laboracions mercantils, amb proveïdors i amb empreses subministradores 
d’energia, i, també, de les col·laboracions amb les administracions públiques.

Pel que fa a Ferrocarrils, col·laborarà en la direcció de gestió de l’activitat de l’esta-
ció i elaborarà un pla de viabilitat de la gestió i l’explotació del negoci, com també 
un pla d’inversions que haurà de lliurar al Govern en acabar la temporada 2019-
2020. El Govern, basant-se en el pla de viabilitat, fi xarà com FGC passa a ser el 
nou titular de l’explotació.

Amb aquesta decisió, el Govern garanteix l’obertura de Boí Taüll la temporada 
2019-2020, que constitueix un element clau en l’activitat econòmica i de generació 
de llocs de treball directes i indirectes a la vall de Boí i a la comarca de l’Alta Riba-
gorça. En concret, depenen de l’estació d’esquí uns 140 llocs de treball directes i 
més de 300 d’indirectes.
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Impuls a les estacions d’esquí nòrdic catalanes

Aquest any, FGC ha signat un conveni amb la Mancomunitat de Municipis per a 
la Promoció de l’Esquí Nòrdic i amb els alcaldes dels ens locals titulars de les set 
estacions d’esquí nòrdic de Catalunya per potenciar la pràctica d’aquest esport i 
dinamitzar les activitats de muntanya a les estacions nòrdiques municipals.

Mitjançant aquest conveni, que estableix el marc i les condicions de col·laboració, 
es vol donar resposta a les necessitats d’adquisició i renovació de les infraestruc-
tures i els equipaments existents a les estacions d’esquí de muntanya gestionades 
pels ajuntaments que formen la Mancomunitat, per adequar l’oferta de serveis a 
les necessitats de qualitat desitjables. 

Les actuacions susceptibles d’aquest marc de col·laboració tenen per objecte la 
millora d’infraestructures considerades bàsiques per poder garantir el bon funcio-
nament de les estacions, l’adquisició d’equipaments i maquinària per millorar la 
qualitat del servei als usuaris, i la millora de l’efi ciència energètica o el tractament 
d’aigües en les estacions, entre d’altres. FGC assessorarà, si cal, en l’execució de 
les inversions.

L’acord suposa una inversió de 300.000 euros i inclou les estacions de Guils Fon-
tanera (Guils de Cerdanya), Lles de Cerdanya (Lles de Cerdanya), Aransa (Entitat 
Municipal Descentralitzada Aransa, municipi de Lles de Cerdanya), Sant Joan de 
l’Erm (Entitat Municipal Descentralitzada Vall de Castellbó, municipi de Montferrer i 
Castellbó), Tuixent - la Vansa (Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols), Virós – Vall Ferrera 
(Alins) i Tavascan (Lladorre).

Amb aquest conveni, la Mancomunitat i FGC pretenen garantir la continuïtat de 
les estacions d’esquí nòrdic, que són vitals per a la fi xació de la població a les co-
marques i per a la permanència de petits negocis locals que giren al voltant de les 
estacions i que contribueixen a l’articulació del seu territori d’infl uència.

Convenis per potenciar el coneixement
dels Parcs Naturals de Catalunya

El mes de febrer, FGC va signar un conveni marc de col·laboració entre les estacions 
de muntanya gestionades per Ferrocarrils (La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Es-
pot i Port Ainé) i els espais naturals on estan ubicades, amb l’objectiu de promoure 
accions conjuntes que potenciïn el respecte i el coneixement de l’entorn natural.

La fi nalitat de l’acord és divulgar, potenciar i promoure aquests espais de gran 
valor natural, gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant 
elements que fomentin l’esport i les activitats a l’aire lliure, el respecte per la natura 
i el coneixement del medi natural, la geologia, la fauna i la fl ora. En concret, l’acord 
comprèn el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de les Capçale-
res del Ter i del Freser. Pel que fa a les estacions d’FGC, són Espot, Port Ainé, La 
Molina, Vall de Núria i Vallter 2000.



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 23 7. Actuacions principals

Les accions que es duran a terme a les estacions de muntanya d’FGC difondran in-
formació dels valors naturals del territori on s’ubiquen, com ara els valors topogrà-
fics, geològics i de biodiversitat, com també activitats que interrelacionin la pràc-
tica de l’esport amb la utilització del territori on estan enquadrades les estacions.

La Molina estrena el perllongament
del telecabina Cadí-Moixeró

Enguany, l’estació de La Molina ha estrenat el segon tram del telecabina Ca-
dí-Moixeró amb arribada al Niu de l’Àliga. D’aquesta manera, les persones que vi-
siten l’estació poden arribar fins a la cota 2.537 m i al Parc Natural del Cadí-Moixe-
ró. D’altra banda, el perllongament del telecabina també fa més directe l’accés al 
domini conjunt La Molina+Masella, que suma 145 km de domini esquiable.

L’entrada en funcionament del telecabina no tan sols beneficia els esquiadors. 
Aquesta actuació ofereix als visitants de l’estació un passeig panoràmic en tele-
cabina fins al refugi del Niu de l’Àliga, abans només accessible amb raquetes o 
esquís de muntanya. D’aquesta manera, tant esportistes com famílies o amants de 
la natura poden gaudir de les vistes 360° del Berguedà i la Cerdanya.

Treballs de millora a l’estació de Vall de Núria:
el nou telecabina Coma del Clot

Durant aquest any, FGC ha treballat en diferents projectes a l’estació de Vall de 
Núria, uns treballs que tenen com a objectiu consolidar un millor servei per als 
usuaris, garantir la robustesa de les infraestructures i potenciar la lluita contra el 
canvi climàtic i la millora de la qualitat de l’aire.

A Vall de Núria s’han implantat diverses millores en el complex, tant a les estacions 
com a la infraestructura, la catenària i les vies, per optimitzar el confort dels usua-
ris, com també la fiabilitat, la puntualitat i la seguretat del servei del Cremallera. 
Concretament, s’han renovat les estacions de Ribes Vila i de Queralbs, s’ha reno-
vat la via del túnel de Núria, s’ha substituït i millorat la catenària, s’ha treballat en el 
manteniment i l’estabilització de talussos i s’han adequat els passos a nivell amb 
senyalització i barreres. 
 
En aquest sentit, també s’han adquirit nous cotxes i una locomotora per al Cre-
mallera de Núria, per millorar la capacitat i l’oferta de transport. Els nous combois 
disposen de climatització i d’amplis finestrals panoràmics i milloren l’accessibilitat, 
ja que estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda (PMR).
 
En referència a les millores d’accessibilitat, l’estació ha iniciat la renovació del telecabi-
na Coma del Clot, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de la Joventut, Aquesta 
infraestructura renovada serà 100 % accessible a PMR, serà més confortable i am-
pliarà la capacitat de les cabines, cosa que permetrà arribar a transportar fins a 415 
persones/hora. Alhora, facilitarà el transport de mercaderies i subministraments des 
de l’estació de Vall de Núria fins a l’alberg de Xanascat situat al Pic de l’Àliga.
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Aquest any també s’ha impulsat la implementació de la transició energètica efi-
cient a Vall de Núria, per millorar el confort del client i assegurar la preservació 
d’un entorn natural privilegiat. L’objectiu d’FGC és assolir el lideratge en el posi-
cionament de polítiques ambientals i acostar-se a l’objectiu de zero emissions en 
el complex. En aquest sentit, enguany ha entrat en servei una nova minicentral 
hidroelèctrica, i es continua treballant en projectes relacionats amb la geotèrmia i 
les energies renovables.

Un nou telecadira a Espot

La temporada d’hivern 2019-2020, l’estació d’Espot ha estrenat un nou telecadira 
que substitueix el que hi havia fins ara a l’estació, el telecadira La Roca, i que va 
quedar fora de servei l’1 de febrer de 2019, quan una cadira es va desprendre 
durant els treballs rutinaris de manteniment. Després d’haver fet totes les proves, 
inspeccions i assajos i d’haver aplicat els procediments de revisió amb proves de 
càrrega i de rodatge del telecadira, no es va localitzar cap causa que provoqués 
l’incident, i els informes van assenyalar que la solució més recomanable era no 
tornar a posar-lo en funcionament, malgrat que no s’hi va observar cap defecte ni 
error. Aquesta decisió va estar avalada per la Direcció General de Transports per 
Cable del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Durant aquest període, l’estació d’Espot va posar en marxa un pla alternatiu per 
reobrir l’estació, d’acord amb la prioritat de Ferrocarrils envers el territori. Cinc mà-
quines trepitjaneu van oferir el servei de transport per salvar el tram d’1,7 km del te-
lecadira La Roca fins a la cota 2000, reforçades per transport amb vehicle per pista.

El nou telecadira, que manté el nom La Roca, votat en un procés de participació a 
les xarxes socials, té una capacitat de transport d’aproximadament 2.400 perso-
nes cada hora i permet pujar 200 persones més per hora. Ha tingut un cost de 5,7 
milions d’euros, recorre una distància d’1,7 km, és de la marca Leitner Roperways 
i té quatre places en cadascuna de les cadires. Es tracta d’un aparell d’última ge-
neració i inclou una tecnologia capdavantera, que el fa més eficient.

SkiPallars obté certificacions en gestió ambiental
i qualitat turística

SkiPallars ha obtingut aquest any la certificació del sistema de gestió ambiental 
amb la norma ISO 14001. La certificació inclou en el seu àmbit els serveis i les 
activitats de les estacions d’Espot i Port Ainé, l’Hotel Portainé i l’Alberg Les Esta-
des. Aquesta certificació és un dels objectius que estan inclosos al Pla d’actuació 
2017-2021 d’FGC, concretament a l’apartat que fa referència a la gestió sostenible 
de les estacions de muntanya envers l’equilibri territorial. 

La certificació ISO 14001 de gestió ambiental és una norma internacional que pro-
porciona a les organitzacions un marc de referència per protegir el medi i donar 
una resposta equilibrada a les condicions ambientals canviants, d’acord amb les 
necessitats socioeconòmiques.
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D’altra banda, SkiPallars també ha aconseguit aquest any la certifi cació Q de qua-
litat turística que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Es 
tracta d’un reconeixement d’àmbit internacional que l’ICTE atorga a aquelles esta-
cions d’esquí que compleixen uns alts nivells de qualitat en els serveis que presten 
als usuaris i reconeix la tasca de les estacions en aspectes com ara la planifi cació, 
l’organització, la gestió ambiental, la gestió dels recursos, el procés de control i la 
millora continuada de la qualitat turística de les instal·lacions.

Allargament de la concessió de Vallter a FGC

L’Ajuntament de Setcases va aprovar defi nitivament el 29 de març l’allargament de 
la concessió de l’estació de Vallter 2000 a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun-
ya. Després d’un llarg procés de negociació, el 30 de juliol de 2018 l’Ajuntament va 
aprovar inicialment els termes de la concessió. Com que no hi ha hagut al·legacions, 
el consistori ha tancat defi nitivament l’acord. D’aquesta manera, des d’aquests mo-
ments ja es disposa de tots els requeriments per a poder endegar els procediments 
necessaris per fer les inversions que són imprescindibles per a l’estació. 
 
El Pla d’inversions previst és bàsic per mantenir Vallter 2000 com a una estació de 
muntanya alineada amb els criteris de qualitat, seguretat i atenció al servei d’FGC 
i que garantirà un posicionament sòlid per a la seva continuïtat i situació referent 
dins del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Digitalització de les estacions
 
En el marc del Pla de Transformació Digital de la companyia, aquest any hem dut 
a terme la implantació del forfet mans lliures a les estacions d’Espot, Port Ainé i 
Vallter 2000 i hem completat la instal·lació de l’equipament i infraestructura de co-
municacions necess per disposar del forfet sense contacte en aquestes estacions.
 
El sistema de forfet mans lliures no tan sols permet més comoditat a l’esquiador, 
sinó que també permet analitzar les dades del seu comportament i dissenyar ser-
veis i productes que s’adaptin cada vegada més a les seves necessitats.
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La temporada d’estiu 2019 a les estacions de muntanya 

La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé han ofert una temporada 
d’estiu centrada en el Pirineu català. FGC ha promogut l’activitat més enllà de 
les seves destinacions turístiques, amb l’objectiu de fer descobrir i conèixer la 
gran riquesa que s’amaga dins els espais de gran valor natural del territori català. 
D’aquesta manera, les estacions són la porta d’entrada a aquests espais naturals 
i contribueixen al seu coneixement, com també al de la cultura i els paisatges que 
formen part de les comarques a l’alta muntanya, com ara el Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural 
del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
 
Pel que fa a les atraccions principals de la temporada, han destacat La Molina Bike 
Park, que inclou un total de 15 circuits per a tots els nivells, amb gairebé 50 km de 
recorreguts, cosa que el converteix en el parc més gran de tota la península Ibèri-
ca; el cap de setmana gastronòmic del 19 al 21 de juliol a càrrec de Xesc Rovira, 
fundador de la Fonda Xesc, restaurant amb una estrella Michelin; les rutes de ciclo-
turisme a Vallter; el Parc Lúdic i d’Aventura de Port Ainé, o l’activitat de Quilòmetre 
Vertical (KM Vertical) de la vall de Peguera, que surt des del poble d’Espot i arriba 
fi ns al refugi Josep Maria Blanc, entre d’altres.

Presentació de la temporada d’hivern 2019-2020

El dia 7 de novembre, en un acte celebrat al Palau Robert de Barcelona, el presi-
dent d’FGC va presentar les novetats principals de la temporada d’hivern, basada 
en la gestió sostenible i la promoció del territori i de l’entorn natural.

Aquest hivern, La Molina ha estrenat dos remuntadors nous. D’una banda, un que 
permet perllongar el tram del telecabina Cadí-Moixeró fi ns al Niu de l’Àliga i que 
arriba al cim de la Tosa (cota 2.537 m) i al Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquesta 
instal·lació fa més directe l’accés al conjunt La Molina+Masella, de 145 km de domini 
esquiable i un dels més grans de l’Estat. I, d’altra banda, s’ha estrenat el telecadira El 
Llac, que dona accés des de la zona del llac de La Molina fi ns a Coll de Pal. 

Pel que fa a Vall de Núria, l’estació ha centrat la seva activitat en tres eixos: famí-
lia, ja que vol oferir al públic familiar activitats variades per compartir en contacte 
directe amb la natura; relax, dissenyat per als amants de la muntanya i el descans, 
la desconnexió i la vida sana, en un entorn idíl·lic, i actiu, pensat per al públic que 
busca reptes i activitats en un paratge natural. 

L’estació de Vallter 2000, per la seva banda, ha presentat canvis i actualitzacions 
en remuntadors i pistes de l’estació, com també la substitució de la instal·lació de 
neu artifi cial de baixa pressió de la zona de Morens. 

Finalment, pel que fa a les estacions del Pallars Sobirà, Port Ainé ha ampliat els 
seus canons i, a partir d’aquest hivern, l’estació disposa d’11 pistes innivades (44 
%) i 12,9 km innivats (48,3 %). Espot, per la seva banda, ha estrenat un nou te-
lecadira Leitner desembragable de quatre places, anomenat La Roca, nom triat a 
través d’un concurs que es va fer a les xarxes socials de l’estació.
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7.4. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Les estacions d’esquí i muntanya gestionades per FGC han estat l’escenari aquest 
any de diferents esdeveniments i curses, entre els quals destaquen:

La Molina

Els dies 3 i 4 de gener, La Molina va ser la seu del 24è Trofeu Infantil La Molina U16 
– Gran Premi Head. El 12 de gener es va celebrar la XIII Crononiu / Copa Catalana / 
FGC Mountain Series 6.0, i el dia 26, el 22è el Trofeu Pista Pista / Audi Quattro Cup. 
 
El cap de setmana del 9 i 10 de febrer, l’estació va celebrar el 38è Derby Interna-
cional de Ciutadans / Campionat d’Espanya de Ciutadans. Un any més, l’estació 
va ser la seu d’una nova edició d’aquesta tradicional cursa internacional d’esquí 
puntuable per a la Copa del Món de Ciutadans Arnold Lunn, una de les proves més 
antigues del calendari europeu per a aquesta categoria.

Els dies 4 al 8 de març, La Molina va ser la seu de la Copa del Món IPC Snow SBX/
BS, en la qual van participar 36 riders de 13 països. Del 22 al 24 de març es va cele-
brar la fase fi nal de la Copa i els Campionats Espanya U14-U16. El cap de setmana 
del 30 i el 31 del mateix mes va tenir lloc el Campionat de Catalunya de Velocitat. 
 
El 28 de març, la Volta Ciclista a Catalunya va tornar per sisena vegada a La Molina 
en la seva 99a edició. L’estació va rebre la quarta etapa de la caravana ciclista, que 
va fer gaudir del millor espectacle del ciclisme al nostre país.
 
Del 4 al 6 d’octubre es va celebrar la Salomon Ultra Pirineu 2019, amb cinc curses: 
Ultra Pirineu, Marató Pirineu, Mitja, Nit Pirineu i XS Pirineu. Durant tres dies, el Ca-
dí-Moixeró fou l’epicentre mundial del trail running. 

7. Actuacions principals



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 28

Vall de Núria

La temporada de curses es va iniciar el 28 de desembre amb la cursa vertical d’es-
quí de muntanya CronoNúria, prova que forma part de la Copa Catalana de Curses 
Verticals i de la Copa FGC 6.0. Organitzada per la Unió Excursionista Vic, aquesta 
cita dona el tret de sortida a les curses hivernals de Vall de Núria.

El dia 23 de febrer va tenir lloc la tercera edició de la Polartic, la cursa de snowrun-
ning en què es corre amb uns grampons flexibles per la muntanya i les pistes d’es-
quí un cop la jornada d’esquí ha finalitzat, cosa que fa que la part final de la cursa 
es faci ja de nit. Aquesta modalitat està demostrant una molt bona acceptació per 
part dels corredors de muntanya, amb gairebé 300 participants.

La tradicional Cursa Pocatraça es va celebrar el dia 3 de març, organitzada pel CE 
Olot, i, un any més, amb molt bona participació, amb més de 120 persones inscri-
tes. Al març també va tenir lloc la Cursa Núria-Puigmal-Núria, concretament el dia 
17. Aquesta cursa ja fa quatre anys que va recuperar la tradició d’una de les curses 
d’esquí de muntanya més antigues de la vall. 

El dia 1 de juny es va celebrar la Cursa dels Bastions, que marca cada any l’inici de 
la temporada de curses d’estiu. Tot seguit, el 8 de juny va ser el torn de la Cursa 
Vertical de l’Olla de Núria, mentre que el dia 9 es va celebrar la Cursa de l’Olla, 
l’esdeveniment més emblemàtic de Vall de Núria. Enguany, ha estat el primer cop 
que una cursa de trail running és retransmesa en directe per TV3.

La Pyrenees Stage Run va arribar el dia 1 de setembre a Vall de Núria, prova que 
continua creixent any rere any des de la seva creació recent. En aquesta edició es 
va superar el centenar de participants. Cal tenir present que és una cursa de cinc 
dies en la qual més de la meitat dels corredors són estrangers, una demostració 
més de l’alt atractiu d’aquest format de cursa.

El dia 20 de setembre vam poder tornar a veure en el seu pas per Núria els biatletes 
del Duatló de Núria, que ha estat recuperat pel mateix organitzador que la Polartic, 
Besttrail. Aquesta cursa és una oportunitat perfecta per gaudir del Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i atreu els esportistes de muntanya a les valls de Núria.

Espot i Port Ainé

Els dies 12 i 13 de gener, 140 corredors van competir al 14è trofeu Espot Esquí, un 
certamen que agrupa gent de totes les edats, des dels 14 anys fins als més de 70. 
Els corredors que, per motius d’estudis o de nivell, no volen o no poden participar 
en les lligues estatals de primera categoria, tenen l’oportunitat de demostrar la 
seva vàlua en aquesta categoria d’interclubs. 

El dia 19 de gener va tenir lloc a Espot el 15è trofeu Floquet de Neu, que serveix 
d’iniciació dels futurs grans corredors. Hi prenen part els alevins 1 i 2, d’edats d’entre 
els 10 i els 13 anys, i en aquesta edició hi van participar prop de 130 nens i nenes.

Els dies 16 i 17 de febrer es va celebrar el 9è Gran Premi Espot Esquí, cursa que 
aplega els corredors de 15 i 16 anys, que es preparen per entrar en el món de l’alta 

7. Actuacions principals



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 29 7. Actuacions principals

competició internacional. El centenar de persones inscrites van posar a prova la 
seva tècnica en un eslàlom gegant de 250 metres de desnivell i en un altre eslàlom 
de 160 metres de desnivell.

El 23 de febrer es va celebrar a Port Ainé el Campionat de Catalunya Betula Mini-
freestylers, amb una cinquantena de participants d’edats compreses entre els set 
i els 14 anys. 

Aquest any, Espot ha estat la seu de la 1a edició de la Copa d’Espanya de la Fe-
deració Espanyola d’Esports per a persones cegues o amb deficiències visuals, 
concretament els dies 16 i 17 de març. Un total de 40 parelles (guia i corredor) van 
prendre part en l’eslàlom gegant, de 250 metres de desnivell, i en l’eslàlom, de 140 
metres de desnivell.

Els dies 30 i 31 de març, Espot va ser l’escenari dels Campionats de Catalunya 
Absoluts, competició de màxim nivell (FIS Internacional), amb la participació dels 
equips nacionals i de totes les federacions. A la nodrida participació nacional s’hi 
van afegir equips d’Andorra, França, Itàlia, Suïssa, Àustria, Noruega i Portugal, que 
van aplegar un total de 160 participants.

Finalment, el 7 d’abril Port Ainé va ser la seu dels Campionats d’Espanya de Slo-
pestyle, una prova amb la qual l’estació ha fet un salt qualitatiu important en les 
competicions que es fan al seu snowpark. Més de 60 participants de totes les ca-
tegories de la modalitat de surf de neu es van citar en aquesta prova, que va tenir 
la visita del president de la RFEDI, May Peus.

Vallter

El 16 de febrer es va celebrar la 1a Cursa Popular Nocturna L’Ull del Ter, organitzada 
per l’Ajuntament de Setcases. Aquesta cursa apropa l’esquí de muntanya a tothom 
i presenta dos nivells de dificultat: una cursa llarga de 7,21 km, amb 680 metres de 
desnivell i un pendent mitjà del 19 %, i una cursa curta que transcorre de pujada per 
la pista Jordi Pujol i de baixada per la pista L’Estadi de la mateixa estació. 

El dia 8 de juny va tenir lloc a l’estació una etapa de la Cursa VII Ter Bike Expe-
rience, un recorregut de 205 km, aproximadament, amb sortida a la població de 
Setcases i final a la gola del Ter, al municipi de Torroella de Montgrí - l’Estartit.

El dia 17 d’agost es va celebrar la 1a Cronoescalada i Pujada Popular a Vallter 2000 
amb bicicleta, organitzada per Zona BTT i Guies Nord-sud, que va anar de Cam-
prodon a Vallter i va finalitzar amb un dinar a l’estació.

El 24 d’agost es va celebrar la clàssica Pujada Ripoll - Vallter 2000 (66è GP Ripoll), 
en la modalitat de bicicleta de carretera. La prova, també coneguda com a Me-
morial Fermí Pujol, consisteix en una escalada de 50 km fins a l’estació de Vallter. 

El dia 25 d’agost va tenir lloc la Cursa de la Marrana a Setcases, una cursa explo-
siva, tècnica i d’alta muntanya amb dos circuits per triar: 23 km (volta del Gegant) 
o 11 km (circ de Morens).
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7.5. EFEMÈRIDES

40 anys de la constitució de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya

El 5 de setembre de l’any 1979, el govern provisional del president Josep Tarra-
dellas va signar el decret de constitució de l’empresa pública Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, amb la Generalitat de Tarradellas acabada de recuperar, 
fi ns i tot abans que s’aprovés l’estatut.
 
Quaranta anys després, Ferrocarrils ha dut a terme durant l’any 2019 un programa 
d’actes commemoratius i d’activitats per celebrar aquesta efemèride, un programa 
que, amb el lema «Compromesos i preparats per al futur», no volia ser una mirada 
retrospectiva, sinó una projecció cap al futur de l’empresa. 

El primer d’aquests actes fou un reconeixement a totes aquelles persones que, 
d’una manera o una altra, han tingut vinculació amb l’empresa durant aquests 40 
anys de la història d’FGC. En un acte celebrat el dia 13 de febrer al Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya i davant d’un miler de persones, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president d’FGC, Ricard Font, van recordar totes 
aquelles persones que des del primer moment van creure en la creació d’una com-
panyia de ferrocarrils catalana i hi van apostar, com també totes aquelles persones 
que han contribuït a fer d’FGC l’empresa que és avui dia.
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A l’acte, que va tenir testimonis gràfi cs i projeccions audiovisuals de caràcter his-
tòric, hi va participar el treballador de més edat d’FGC i la treballadora més jove, 
com a exemple del passat, el present i el futur de l’empresa. 

Pel que fa al futur de l’empresa, i en el marc d’aquest 40è aniversari, FGC va pre-
sentar la seva Agenda Estratègica 10/30, un full de ruta que estableix els àmbits 
estratègics d’actuació sobre els quals s’articularà la transformació de la compan-
yia fi ns a l’any 2030.

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, el 24 d’abril es va presentar als jardins del 
Palau Robert de Barcelona el llibre commemoratiu dels 40 anys d’FGC. A la pre-
sentació del llibre Territoris humans, nodals i sostenibles hi van assistir el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la consellera de Cultura, Mariàngela Vila-
llonga, i el president d’FGC, Ricard Font, entre d’altres. El llibre recull tota la infor-
mació testimonial i gràfi ca de l’empresa, amb anècdotes del personal de l’empresa 
i amb un perfi l molt artístic.

Aquest any, FGC també va impulsar l’emissió a TV3 de la docusèrie Pròxima es-
tació, centrada a il·lustrar la cara humana de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya. El periodista i fotògraf Enric Lucena era el conductor d’aquest format que 
durant cinc capítols, emesos durant els mesos d’estiu, explicava les històries quo-
tidianes de les persones usuàries i de les que treballen a FGC.
 
La commemoració va culminar el dia 5 de setembre, amb un acte al Palau de la Gene-
ralitat encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i del president d’FGC, Ricard Font. A l’acte, 
celebrat al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, hi van assistir 200 representants 
d’institucions, empreses del sector nacionals i estrangeres i entitats i organismes con-
vidats. Entre els assistents van destacar una quarantena de representants del Public 
Transport Leaders’ Forum, cimera organitzada per la Unió Internacional de Transport 
Públic (UITP) i que aplega els directius de 40 empreses de transport públic de 23 paï-
sos, que es van trobar aquells dies a Barcelona per debatre aspectes clau lligats a la 
lluita contra el canvi climàtic i a la mobilitat urbana sostenible.

Aquell dia també es va inaugurar l’exposició itinerant «40 anys compromesos i 
preparats per al futur», una mostra que fa un recorregut per la història dels 40 anys 
de la companyia ferroviària a través d’un dels trets que més l’han caracteritzada 
durant aquests anys: la capacitat d’adaptació de les seves línies a la gran diversitat 
del territori català. 
 
S’ha creat un web, www.fgc40.cat, en el qual es pot consultar tota la informació 
relacionada amb aquesta efemèride: una cronologia amb els esdeveniments més 
importants de la història d’FGC, imatges i vídeos històrics i detalls dels actes que 
es van dur a terme per commemorar-la.
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125è aniversari de la línia de Ferrocarrils
entre Igualada i Martorell

El 12 de gener, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presidir a 
Martorell l’acte de celebració del 125è aniversari de la línia d’FGC entre Martorell i 
Igualada. En un acte obert a la ciutadania, Calvet va arribar a l’estació de Martorell 
Vila amb tren i va pujar a una diligència ambientada al segle XIX, que va fer el re-
corregut fi ns a l’estació de Martorell Enllaç. Allà, el conseller va batejar una unitat 
amb el nom de Tren del Centenari, que circularà per la línia Llobregat-Anoia amb la 
fi nalitat de commemorar l’efemèride.
 
A continuació, va visitar l’exposició «125è aniversari de la línia Martorell-Igualada», 
de l’historiador Joan Carles Salmerón, i la unitat de tren històric de la sèrie 1003.

Durant l’acte, el president d’FGC, Ricard Font, va destacar que el pla d’actuació 
d’FGC fi ns a l’any 2021 preveu millores a la línia Llobregat-Anoia, com ara renovar 
i ampliar el centre operatiu de Martorell, millores per disminuir el temps de reco-
rregut i incrementar la regularitat a les branques d’Igualada i Manresa i desdoblar 
la via entre Martorell Enllaç i la bifurcació de la derivació de la factoria de SEAT a 
Martorell, entre d’altres.



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 33 7. Actuacions principals

7.6. JORNADES

8a Jornada de Patrimoni Històric Ferroviari

El Grup de Treball del Patrimoni Històric Ferroviari de Catalunya, del qual forma 
part Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha organitzat un any més la 
Jornada de Patrimoni Històric Ferroviari, aquest any celebrada al Casal Municipal 
de Móra la Nova i centrada en el 125è aniversari de la línia dels directes entre Bar-
celona i Madrid. El president d’FGC, Ricard Font, va cloure la jornada i va recordar 
l’aposta ferma de Ferrocarrils per la divulgació del patrimoni històric, la seva digi-
talització i el paper dels centres d’interpretació en aquesta tasca. 

Durant la seva intervenció, el president d’FGC va destacar que la companyia treba-
lla per apropar el patrimoni històric al conjunt de la societat, condicionant i moder-
nitzant diferents espais expositius i d’interpretació. En aquest sentit, Ferrocarrils 
treballa en projectes com ara «L’espai de la via mètrica», una nau visitable a Mar-
torell per exposar els vehicles històrics de la línia Llobregat-Anoia; «La cotxera de 
Rubí», on s’ampliarà l’edifi ci existent davant de l’antiga estació de Rubí i s’exposa-
ran vehicles històrics de la línia Barcelona-Vallès, i «El moll de la Pobla», a la Pobla 
de Segur, on es recuperarà el moll de mercaderies, l’hangar i l’entorn immediat per 
habilitar-hi un espai expositiu. 

Pel que fa a la reparació i la restauració de vehicles, Font va destacar que, a més 
de la restauració i l’exposició de la cabina 2 de l’antic aeri de Sant Jeroni de Mont-
serrat a Monistrol i de la tornada al servei del Funicular de Gelida rehabilitat, FGC 
està completant la rehabilitació del tren 400 de la línia Barcelona-Vallès i del tren 
de cotxes de fusta de la línia Llobregat-Anoia.

Amb relació a l’accés al patrimoni documental de la companyia, el president d’FGC 
va anunciar que la companyia treballa en la posada en marxa d’un web del patri-
moni d’FGC per a la consulta en línia i per facilitar l’accés i la consulta del fons 
documental, que serà 100 % digitalitzat. 
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Reunions de l’Observatori del Civisme
en el Transport Ferroviari

L’any 2019, l’Observatori ha fet dues reunions de treball: el 14 de març i el 27 de 
juny. L’Observatori continua incidint en els efectes del vandalisme grafiter com a 
preocupació principal i fent-los visibles, a la vegada que impulsa la seva tasca en 
els àmbits normatiu, judicial, policial i educatiu per contenir aquests atacs i recla-
mant que rebin el tractament de delictes i no de faltes de danys. 

Format pels principals operadors del transport ferroviari de l’Estat (FGC, Trans-
ports Metropolitans de Barcelona – TMB, RENFE Operadora, Tramvia Metropolità, 
Metro de Bilbao, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana – FGV, Metro de Madrid, 
Metro de Sevilla, Metro Málaga, Serveis Ferroviaris de Mallorca i Euskotren), les 
reunions han continuat incidint en la lluita contra les actituds antisocials, objecti-
vant el problema, centralitzant dades, compartint experiències i, en resum, conver-
tint-se en un laboratori que ajudi a trobar solucions tan eficients i homogènies com 
sigui possible al problema de l’incivisme en el servei públic del transport ferroviari.

2a edició de TopRail Fòrum

Els dies 17 i 18 de maig va tenir lloc la 2a edició de TopRail Fòrum al Museu del 
Ferrocarril de Pietrarsa, a Nàpols. Organitzada per Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) i la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), es tracta de l’esdeve-
niment de referència dels principals actors del sector del turisme ferroviari a escala 
internacional. 

Durant la trobada, operadors ferroviaris, institucions i operadors turístics van de-
batre les oportunitats de negoci que genera aquest sector i van abordar els desa-
fiaments clau i les noves tendències en el turisme, per oferir una visió general dels 
projectes i els serveis del turisme ferroviari des d’un punt de vista sostenible.

Aquesta trobada anual és fruit del projecte TopRail, de la Unió Internacional de 
Ferrocarrils (UIC), impulsat des d’FGC com a líder del grup de treball presidit pel 
responsable de Planificació Estratègica i Prospectiva d’FGC, el doctor Carles Ca-
sas Esplugas. Aquest projecte té com a objectius principals la caracterització dels 
diferents productes turístics, l’estudi del mercat i dels clients en relació amb els 
serveis ferroviaris de caràcter turístic i l’establiment de sinergies i col·laboracions 
entre els membres del grup per a la comercialització dels serveis.

En formen part diferents operadors ferroviaris de països com ara Àustria, Hongria, 
Irlanda, Portugal, Grècia, França, Japó, Corea del Sud, Eslovènia, Suïssa i Espanya.
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7.7. FIRES I CONGRESSOS

El servei d’FGC durant el Mobile World Congress

Un any més, Ferrocarrils va absorbir i gestionar amb èxit l’augment de demanda 
generada per la celebració del Mobile World Congress, que es va fer entre els dies 
25 i 28 de febrer. Durant els quatre dies que va durar el congrés, FGC va ser el mitjà 
de transport de referència per connectar, en només sis minuts, els recintes fi rals de 
Plaça Espanya i Fira Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat.

FGC va dissenyar i aplicar amb èxit un operatiu de reforç els dies de celebració 
del congrés, basat a incrementar les circulacions de trens a la línia L8 (Molí Nou 
Ciutat Cooperativa) en 30 circulacions diàries; doblar la capacitat de la resta de 
combois, passant dels tres als sis cotxes; redissenyar la mobilitat als vestíbuls 
de les estacions de Pl. Espanya i Europa | Fira per absorbir aquesta demanda, i 
reforçar l’atenció al client amb més personal, senyalització, megafonia específi ca 
i xarxes socials.

A més, FGC va establir diferents plans de contingència a les estacions, coordinats 
amb Mossos d’Esquadra, GSMA i Fira de Barcelona. Aquests plans preveien els 
diferents escenaris i actuacions necessàries per fer front a les diverses incidències 
de mobilitat i seguretat que poguessin sorgir. En aquest sentit, el dispositiu a les 
estacions va desplegar equips mixtos de personal propi d’FGC, que van dirigir les 
operacions, i efectius personals d’atenció als congressistes, que depenien de la 
mateixa organització del GSMA.
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FGC a l’Smart Mobility World Congress

En l’edició del 2019 de l’Smart Mobility World Congress, el congrés centrat en el 
transport intel·ligent, i amb el director general d’FGC, Pere Calvet, com a president, 
FGC va mostrar la seva aposta tecnològica per millorar la informació en temps real 
i la sostenibilitat. 

D’aquesta manera, les persones que van visitar el congrés van poder conèixer de 
primera mà els projectes de la companyia en un estand propi al recinte firal, en el 
qual es van posar a la disposició dels visitants diverses eines i projectes de la com-
panyia amb la tecnologia com a element clau, al servei de les persones usuàries: 
el simulador de conducció que s’utilitza en els processos formatius d’FGC; el pro-
jecte de quioscos interactius d’FGC que proporcionen informació d’interès per a 
l’usuari a les estacions; el Geotren, que permet geolocalitzar les unitats de tren en 
temps real i conèixer el grau d’ocupació; l’Ecocalculadora, que permet conèixer 
l’impacte en el medi ambient dels desplaçaments en tren i la comparativa amb el 
vehicle privat, i el projecte 5G-PICTURE, subvencionat per la Unió Europea en el 
marc del programa Horitzó 2020, i on s’estan desenvolupant diverses tecnologies 
5G que seran demostrades en un tram de la xarxa d’FGC per mitjà de la instal·lació 
d’equips en una unitat de tren i en un tram de la xarxa ferroviària.

El president d’FGC també va participar en una sessió que va abordar els reptes 
del transport públic en el futur sostenible de les ciutats i com els governs poden 
propiciar i motivar aquestes pràctiques de mobilitat. Durant aquells tres dies, el 
president i el director general d’FGC van mantenir reunions i trobades amb altres 
institucions i empreses ferroviàries per conèixer i compartir els plans de futur de 
diferents operadors ferroviaris en l’àmbit de la mobilitat urbana. També van partici-
par en altres activitats membres de l’equip directiu d’FGC.

SIL 2019

Un any més, FGC va ser present al Saló Internacional de la Logística i de la Manu-
tenció (SIL), celebrat del 26 al 28 de juny.

El SIL és el saló líder d’Espanya i el sud d’Europa, un punt de referència internacio-
nal en el qual hi ha representats tots els sectors de la logística i que esdevé un pont 
per als negocis entre Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i la Mediterrània. En aquesta 
edició es va registrar un rècord de participació, amb 710 empreses participants i el 
40 % d’internacionalitat.
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FGC participa en el Global Public Transport Summit

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va participar en l’edició d’aquest 
any d’aquesta trobada que organitza la UITP (Unió Internacional del Transport Pú-
blic) i que és l’esdeveniment internacional més important sobre aquest tema. L’edi-
ció d’enguany es va celebrar a Estocolm, Suècia, del 9 al 12 de juny.

FGC va compartir amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) un estand 
on, a més de presentar els seus projectes estratègics per als propers anys, van 
abordar com l’ús de sistemes intel·ligents benefi cia la planifi cació del servei i, per 
tant, els usuaris.
 
El lema que va presidir l’estand d’FGC i TMB va ser «Una xarxa de transport efi -
cient i sostenible», un concepte que també recollien els vídeos que TMB i FGC 
van crear, respectivament, per a la trobada. Els dos operadors catalans van cen-
trar la seva participació en l’aposta per solucions innovadores que contribueixin a 
optimitzar els serveis. Els avenços tecnològics que permeten fer un manteniment 
predictiu, l’expansió de l’automatització de metro i ferrocarril o la transició cap a 
vehicles no contaminants foren alguns dels temes centrals.

La representació d’FGC a la cimera va estar encapçalada pel president de Ferro-
carrils, Ricard Font, i pel director general d’FGC i president de l’UITP, Pere Calvet, 
que va inaugurar el congrés i va presidir l’Assemblea General. El president d’FGC, 
així mateix, va participar en la sessió dedicada a la seguretat en el transport pú-
blic, «Seguretat: l’invariable mantra del transport públic», moderada pel director 
de Planifi cació Estratègica i Prospectiva d’FGC, Carles Casas. Les novetats en 
recerca, innovació i desenvolupament van ser exposades pel director d’FGC d’In-
fraestructura, Albert Tortajada, amb una atenció especial als projectes Geotren i 
5G. A la sessió dedicada als joves professionals del sector, hi va assistir l’enginyer 
de l’Àrea d’Infraestructura Bernat Bellavista. Finalment, la directora d’Organització 
i Persones, Juliana Vilert, va participar en la sessió dedicada als reptes de futur en 
la gestió de les persones que treballen a les empreses de transport públic, «Les 
cares del transport públic el 2030».
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7.8. PROJECTES D’INNOVACIÓ I INTERNACIONALS

Projectes del programa Horitzó 2020

FGC és una de les empreses catalanes més actives quant a participació en pro-
jectes del programa de la Unió Europea H2020, que fi nança projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació en diverses àrees temàtiques en el context europeu. 

Els projectes en actiu durant aquest any en els quals FGC ha participat són:

• Projecte LOCATE

Aquest projecte desenvoluparà un sistema de sensorització per a bogis de lo-
comotores que permetrà optimitzar l’operació i el manteniment en aspectes de 
disponibilitat, de seguretat i econòmics. El projecte té una durada de dos anys i 
va començar el mes de novembre. FGC aporta els requeriments de monitoratge i 
informació en termes de manteniment de bogis i, un cop desenvolupat el producte, 
durà a terme les proves pilot del sistema un entorn ferroviari operatiu.

• Projecte DIAMOND

Iniciat el mes de desembre de 2018 i amb una durada de tres anys, aquest pro-
jecte té com a objectiu transformar dades en coneixement aplicable a la gestió 
de l’equitat i la inclusió en diversos àmbits del transport públic. Per a la generació 
de coneixement s’estan analitzant diferents escenaris, entre els quals destaquen 
les característiques de les estacions d’FGC i els llocs de treball relacionats amb 
el sector ferroviari. Durant aquest any s’ha defi nit l’estratègia de recol·lecció de 
dades que es durà a terme durant el 2020. Les activitats es basen en l’obtenció 
d’informació objectiva i dades pròpies, enquestes a usuaris i treballadors i focus 
groups per aprofundir en temes concrets.
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• Projecte SIA

El projecte SIA (System for vehicle-infrastructure Interaction Assets health status 
monitoring) té per objectiu desenvolupar un mòdul de gestió de manteniment que 
proporcionarà informació en temps real sobre l’estat i la interacció entre roda i 
carril i entre pantògraf i catenària. També permetrà obtenir prediccions de l’estat 
futur basant-se en diferents escenaris d’intervencions de manteniment i ajudarà a 
la gestió d’aquestes intervencions. 

Aquest és el segon any que es treballa en el projecte i FGC participa en el desen-
volupament del mòdul de monitoratge pantògraf-catenària. Aquest any s’ha ca-
racteritzat pel comportament d’un pantògraf d’FGC al taller de Rubí mitjançant 
sensòrica. També s’han començat a establir les bases del sistema de monitoratge 
pantògraf-catenària que es provarà l’últim any de projecte, el 2020, en un entorn 
d’operació real.

• Projecte 5G - PICTURE

Aquest projecte desenvolupa i demostra una infraestructura de comunicacions 
basada en 5G que permeti agrupar en una única xarxa de comunicacions les múl-
tiples xarxes que actualment coexisteixen en un sistema ferroviari, tant crítiques 
com no crítiques. 

Iniciat el juny de 2017, aquest any s’ha dut a terme a FGC la primera demostració 
a escala europea d’una xarxa de comunicacions basada en tecnologia 5G aplicada 
al sector ferroviari. Durant els primers mesos de l’any es van definir els equips i 
l’arquitectura, que van ser provats al laboratori. Posteriorment, es van fer diverses 
instal·lacions a la xarxa ferroviària d’FGC en un tram entre Olesa de Montserrat 
i Martorell. Es van instal·lar antenes i equips a la via en treballs nocturns i a una 
unitat 213 al taller de Martorell, i també es van instal·lar diversos equips a les esta-
cions d’Olesa i Martorell. Així mateix, es va simular un centre de control des d’on 
es gestioni la informació de la xarxa 5G.

Finalment, el mes d’octubre, davant de la Comissió Europea revisora del projecte, 
es van fer amb èxit diverses transmissions simultànies tren-terra i terra-tren d’imat-
ges i paquets de dades durant circulacions de la unitat 213 per al tram equipat amb 
la nova xarxa de comunicacions 5G.

• Projecte INTERMODEL

El 2019, el darrer any del projecte iniciat el 2016, s’han finalitzat els treballs de des-
envolupament d’una plataforma de decisió integrada per al disseny i la planificació 
de terminals logístiques intermodals que permeti una reinvenció del model actual 
de transport. FGC ha participat en les optimitzacions i la definició de restriccions 
de l’operativa ferroviària. 
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El programa RETOS 

FGC ha continuat treballant durant l’any en els diferents projectes del programa 
RETOS, una iniciativa del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern espan-
yol per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació orientats als reptes 
de la societat, en el marc del Pla estatal de recerca científica, tècnica i d’innovació.

Els projectes en actiu durant aquest any en els quals FGC ha participat són:

• Projecte BEA

L’objectiu del projecte és desenvolupar tecnologies basades en ultrasons que per-
metin detectar, localitzar i diagnosticar en estats incipients esquerdes d’elements 
crítics del bogi. També es pretén predir l’evolució d’aquestes fissures i la fractura 
futura del component. El projecte té una durada de tres anys i va començar l’oc-
tubre de 2016.

Durant aquest últim any s’han fet mesuraments reals amb el sistema desenvolupat 
en un eix d’una tremuja 62.000 al taller de Martorell. El projecte finalitzarà amb el 
sistema de detecció i predicció d’esquerdes en fase prototip.

• Projecte HERMES II

El projecte pretén desenvolupar un GMAO (sistema de gestió del manteniment 
assistit per ordinador) aplicat al manteniment ferroviari, té una durada de tres anys 
i mig i va començar el juny de 2016.

Durant els últims mesos del projecte, el soci tecnològic va preparar una empresa 
derivada (spin-off) per continuar el desenvolupament de la plataforma plantejada 
al projecte i dur-ne a terme l’explotació. Com a soci col·laborador del projecte, es 
farà una demostració del producte final a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalun-
ya, un cop finalitzats els desenvolupaments.

• Projecte ROBOTRACK

L’objectiu del projecte és desenvolupar un nou concepte de via en placa sostenible 
i econòmica, dissenyada especialment per establir un innovador procés de posada 
en obra totalment automatitzat mitjançant un sistema robotitzat automàtic.

Durant els últims mesos del projecte se’n van tancar els aspectes formals. L’any 
anterior, el 2018, es van instal·lar les plaques desenvolupades en una via de proves 
d’un dels socis i es va experimentar amb un robot per instal·lar-les. El projecte ha 
demostrat la factibilitat d’aquests nous sistemes i finalitzarà amb els prototips i les 
patents presentats en l’àmbit europeu.
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El programa POCTEFA

El programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra és un programa europeu de 
cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori 
fronterer entre els tres països.

• Projecte TRAILS

El projecte se centra a trobar solucions multimodals a les necessitats logístiques de 
l’economia catalana, del Pirineu Oriental i de l’Occitània. L’objectiu final de TRAI-
LS és facilitar la identificació de noves rutes de transport transnacional ferroviari, 
millorar l’oferta i el nombre d’enllaços i oferir suport efectiu per a la consolidació 
del transport de mercaderies multiclient i multiproducte. El projecte va començar 
el novembre de 2017 i té una durada de tres anys.

Durant aquest darrer any s’han preparat les activitats principals que duu a terme Fe-
rrocarrils: estudi de transport i logística del sector del vi, licitació per a ajuts al trans-
port multimodal, estudi de contenidor adiabàtic i formació en transport multimodal.

• Projecte EPIREMED

Aquest projecte se centra en la integració turística del territori del Pirineu Oriental. 
Mitjançant la col·laboració de les principals entitats públiques i privades de la regió 
es durà a terme una estratègia de visibilitat, desenvolupament de l’oferta i màrque-
ting de productes de turisme rural i de muntanya.

Els eixos principals són la mobilitat sostenible i la no-estacionalitat, vinculant el 
turisme rural amb alternatives de transport sostenible. El projecte va començar el 
novembre de 2017 i té una durada de tres anys.

Durant aquest darrer any s’ha preparat l’activitat principal que lidera Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya: la licitació del pla de màrqueting per al Pirineu català, 
de la preparació de productes i de la publicitat associada.

FGC Consultoria Internacional

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya col·labora en diversos projectes d’as-
sessorament ferroviari especialitzat en les diferents àrees d’experiència i coneixe-
ment derivades de l’operació i l’administració d’infraestructures ferroviàries.

• Modernització del sistema de senyalització i de gestió del Metro de Medellín

FGC, en consorci amb l’enginyeria Ardanuy, és l’adjudicatària dels treballs de supervi-
sió integral del projecte de modernització del Metro de Medellín, adjudicat a Siemens. 

Aquest contracte va començar el desembre de 2018. El consorci està format per 
l’equip supervisor ubicat a Medellín, que duu a terme les activitats d’inspecció in 
situ i genera els informes pertinents. FGC fa el suport a l’equip en qüestions es-
pecífiques, principalment en temes RAMS (Reliability, Availability, Maintainability 
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& Safety, és a dir, fiabilitat, disponibilitat, mantenibilitat i seguretat). Durant aquest 
primer any de contracte es va fer una visita de camp amb Metro de Medellín i 
l’equip interventor.

• Pla d’operació tren elèctric de càrrega a Limón, Costa Rica

FGC ha estat contractada per l’enginyeria Auding Intraesa per assessorar en el 
model operacional del nou sistema de tren elèctric de càrrega a Limón, Costa Rica. 
L’assessorament té una durada prevista de nou mesos i va començar el mes de se-
tembre. Durant els primers mesos, FGC va rebre la informació de traçat i demanda 
per dissenyar posteriorment el servei adaptat a les necessitats.

• Interventoria de l’estructuració del tren-tram Regiotram de Bogotà

FGC, en consorci amb l’enginyeria Ardanuy, treballa des de l’octubre de 2018 en el 
projecte del tren-tram Regiotram a Bogotà. L’adjudicació preveu la supervisió i la 
corresponent redacció de plecs per a la seva licitació integral: projecte constructiu, 
construcció i operació i manteniment. Concretament, Ferrocarrils es fa càrrec de 
revisar els requisits de la part tècnica: actuacions relacionades amb les àrees de 
construcció del sistema ferroviari, material mòbil, model d’operació i sistemes de 
comunicació i control.

• Supervisió del manteniment de la línia 1 del Metro de Lima

FGC, en consorci amb l’enginyeria Ardanuy, treballa des del 2017 en la supervisió del 
manteniment de la línia 1 del Metro de Lima a tots els nivells, incloent-hi xarxa ferro-
viària, material mòbil i instal·lacions fixes. Durant aquest darrer any, FGC ha donat su-
port a l’equip en qüestions específiques per a l’optimització i la resolució de problemes 
de manteniment en alguns sistemes específics. També s’ha fet una visita in situ per 
compartir la metodologia i l’operativa de les activitats de camp de supervisió.

El contracte ha finalitzat aquest any amb la relicitació del contracte per part de 
l’organisme públic contractant. En aquest cas, el contracte té una durada de dos 
anys per a la supervisió conjunta de manteniment i operació. FGC, juntament amb 
Ardanuy, en va tornar a ser l’adjudicatari.

Col·laboració internacional

Aquest any, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha continuat sent present 
en importants organitzacions internacionals en l’àmbit del transport ferroviari. 
D’aquesta manera, el director general d’FGC, Pere Calvet, és el president de la 
UITP (Unió Internacional del Transport Públic), una associació de referència amb 
més de 1.600 empreses de 99 països diferents. 

Ferrocarrils també exerceix la presidència del projecte TopRail, de la Unió Inter-
nacional de Ferrocarrils, que té com a objectiu potenciar el factor lúdic i les pos-
sibilitats turístiques dels trens, i forma part del Comitè de Direcció d’Alamys, l’as-
sociació que agrupa els principals operadors ferroviaris d’Amèrica Llatina i de la 
península Ibèrica. 



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 43 7. Actuacions principals

7.9. CONTRACTES PROGRAMA

Contracte programa entre la Generalitat
de Catalunya i FGC

Continua vigent el contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant els departaments de Territori i Sostenibilitat, de la Vicepresi-
dència i d’Economia i Hisenda, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per als 
anys 2017-2021, aprovat i autoritzat per signar-lo el 25 de juliol de 2017.

El contracte programa incorpora, com a aspectes essencials, els objectius a què 
ha de fer front Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en aquest període, en for-
ma de compromisos de l’empresa, i les aportacions de la Generalitat amb relació 
al fi nançament de les diferents línies d’actuació de Ferrocarrils de la Generalitat, 
com també totes aquelles qüestions que permetran fer un seguiment acurat i ade-
quat de les previsions del contracte programa, inclosos els efectes derivats del 
seu incompliment. El contracte programa és, juntament amb el Pla d’actuació em-
presarial d’FGC, l’instrument econòmic de gestió empresarial que ha de permetre 
complir els criteris de rendibilitat, efi ciència i productivitat i fer efectiva l’autonomia 
de gestió que la llei reconeix a FGC en tots els àmbits de la gestió dels serveis i les 
activitats empresarials que exerceix per encàrrec del Govern.
 
Els objectius estratègics per al període són:

• Assegurar la prestació del servei que té encomanat maximitzant l’aprofi tament 
de la infraestructura existent i vetllant per la qualitat, la seguretat i la fi abilitat.
• Gestionar de manera efi cient els serveis i les responsabilitats que té encomanats 
maximitzant el rendiment dels recursos pressupostaris.
• Reforçar el compromís d’FGC amb la societat.
• Adaptar la plantilla d’FGC als nous requeriments i assegurar el dimensionament i 
la disponibilitat adequats de la plantilla, tant en nombre com en competència pro-
fessional, per fer front al servei encomanat i, també, a les necessitats conjunturals 
o nous requeriments que calgui atendre.

Contracte programa entre l’ATM i FGC

El 20 de desembre de 2018 es va signar el contracte programa entre l’Autoritat 
Metropolitana del Transport de Barcelona i FGC per al període 2019, si bé està 
previst formalitzar un contracte programa per al 2020 i, també, un de quadriennal 
que incorpori les necessitats del període 2021-2024. L’objecte d’aquest contracte 
programa és recollir les condicions de fi nançament del transport regular de viat-
gers d’FGC en l’àmbit del sistema tarifari integrat gestionat per l’ATM.

Els objectius principals són:
 
• Defi nir un marc estable de fi nançament del servei de transport públic.

• Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de 
mobilitat i millorar-ne el nivell d’efi ciència.
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7.10. PERSONES

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té la persona al centre de les seves ac-
tuacions. L’àrea d’Organització i Persones d’FGC contribueix a defi nir, impulsar i 
implementar la missió, la visió i l’estratègia de l’empresa.

La gestió es basa en el foment del talent i del compromís, el desenvolupament de 
lideratges, la promoció de la cultura empresarial amb l’excel·lència operativa, el 
comportament ètic, la transparència i la responsabilitat social, alineant els seus 
eixos estratègics amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

També s’apliquen mesures que milloren la qualitat de la vida laboral, la igualtat, la 
promoció de la salut, la seguretat i el benestar físic i emocional de les persones 
que hi treballen.

Com a punt destacable d’aquest any, FGC ha enfortit el diàleg amb la societat amb 
la constitució del Consell de Responsabilitat Social, del qual formen part persones 
de reconegut prestigi professional i social en diversos àmbits vinculats a la respon-
sabilitat social.

D’altra banda, s’ha continuat avançant en l’impuls de tres àmbits d’actuació: els 
equips, la igualtat i les dades. Del treball que s’ha dut a terme en aquests àmbits es 
pot destacar el reconeixement a totes les persones que treballen a FGC a través de 
l’espai que se’ls ha dedicat amb els noms propis escrits a les escales d’accés a l’am-
pliació de l’andana de l’estació de Provença, el reconeixement de carreres professio-
nals de personal tècnic i administratiu, l’adequació de vestidors per a dones en àrees 
operatives i de manteniment, l’acreditació de dones en competències directives a 
través de la Plataforma de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, o la publicació 
de la nova guia de recursos lingüístics per a un ús no sexista del llenguatge.

S’ha continuat treballant en el desenvolupament de la gestió del talent i del lide-
ratge, en la promoció de la cultura interna, en la formació, en les competències 
professionals i en el reforç de la motivació i el compromís, tot això en un entorn 
caracteritzat pel diàleg sindical.

Amb relació a la plantilla, l’any s’ha tancat amb una plantilla mitjana arrodonida de 
1.709 persones. Pel que fa a la plantilla real en data 31 de desembre, que és de 
1.963 persones, el percentatge de distribució per sexes és del 71,6 % d’homes i el 
28,4 % de dones. La piràmide d’edats indica que l’edat mitjana és de 44,38 anys i 
l’antiguitat mitjana a Ferrocarrils se situa en els 16,06 anys.

Aquest any, la plantilla s’ha incrementat a causa de l’augment de contractacions de 
plantilla conjuntural, bàsicament per a la temporada d’hivern a les explotacions de Tu-
risme i Muntanya i a Línies Metropolitanes, segons allò ja previst al contracte programa.
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Estructura organitzativa

Pel que fa a l’organització empresarial, el 2019:

• S’ha creat la figura de responsable de la formació a l’àrea de Producció.
• S’ha modificat l’estructura organitzativa de l’àrea d’FGC Operadora.
• S’ha ampliat el Comitè de Direcció amb la creació de les direccions d’Assessoria 
Jurídica i de Planificació Estratègica i Prospectiva.
• S’ha reestructurat l’àrea d’Administració Corporativa i Control Intern de l’àrea 
Economicofinancera i Jurídica.
• S’ha nomenat un nou cap de l’àrea de Material Mòbil de Viatgers.
• S’ha adequat l’estructura organitzativa de l’àrea de Via de Xarxa Ferroviària i 
Projectes.
• S’ha creat la figura de responsable de Bon Govern Corporatiu a l’àrea de Direcció 
General.
• S’han reorganitzat les funcions de les àrees de Relacions Públiques, Premsa i 
Continguts, i Màrqueting Corporatiu i Publicitat.
• S’ha fet un canvi d’assignació organitzativa del magatzem de Martorell.

El 2019 s’han aprovat o impulsat aspectes relacionats amb diversos plans que han 
de permetre una millor gestió de les persones:

• Pla d’empresa saludable

S’ha impulsat el projecte ViaSaludable, que posa en pràctica bona part de les 
accions incloses en el Pla d’Empresa Saludable (2018-2021). Un dels objectius és 
obtenir la certificació d’empresa saludable per mitjà de la implantació d’unes línies 
de treball estratègiques en la gestió de la salut del personal. El desenvolupament 
del Pla es basa en la promoció de la salut i el benestar de les persones amb dos 
elements destacats: la perspectiva de gènere i la gestió de l’edat.

• Pla d’igualtat

El 2019, de les 68 accions que s’inclouen al Pla d’igualtat (2018-2022) se n’han fi-
nalitzat 37 (54 %), i unes altres 17 (25 %) estan en curs. Enguany, la millor evolució 
dels objectius estratègics ha estat garantir un entorn de treball lliure d’assetjament 
(100 % d’assoliment), garantir també un entorn saludable i lliure de riscos amb 
perspectiva de gènere (71 % d’assoliment) i incorporar de manera transversal els 
criteris de comunicació inclusiva i no sexista (66 % d’assoliment). Així mateix, s’ha 
continuat treballant en tots els àmbits de millora previstos al Pla.

• Plans de lideratge per a la innovació

El 2019 s’han donat per finalitzats el Pla de lideratge per a la innovació, amb el 95 
% de les accions efectuades, i el Pla de gestió de compromís i riscos psicosocials, 
amb el 97 % de les accions efectuades. Els projectes en curs pendents de finalit-
zació s’inclouran en la redacció dels propers plans.
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• Pla de cultura digital

Abans de la redacció del Pla de cultura digital, es va fer una enquesta entre el 
col·lectiu de lideratge i supervisors i supervisores de grup per conèixer el perfil 
digital d’aquests col·lectius professionals.

D’altra banda, durant l’any també s’ha actuat en àmbits d’interès:

• Acollida de personal de nou ingrés

S’ha aprovat el procediment d’acollida del personal de nou ingrés a FGC Tu-
risme i Muntanya. Aquest procediment defineix els passos que s’han de seguir 
quan una persona s’incorpora a aquesta àrea de l’empresa i detalla tot allò que 
és necessari i útil, tant en l’àmbit personal com en el professional, per aconse-
guir una bona integració. El procediment se suma al ja aprovat per al personal 
de nou ingrés de Línies Metropolitanes.

• Aliances

FGC s’ha integrat al Consell de Formació i Ocupació del Col·legi d’Enginyers 
Industrials. També s’ha incorporat com a membre de la Comissió Executiva de 
l’Associació de Transports Públics Urbans (ATUC).

7.10.1. Desenvolupament humà

Qualitat de l’ocupació i promoció interna

L’any 2019 s’han autoritzat un total de 84,25 contractacions indefinides (68,25 a 
Línies Metropolitanes i 16 a Turisme i Muntanya) segons la taxa de reposició auto-
ritzada per a l’any 2019, que permet a FGC cobrir més del 100 % (105 %) de les 
baixes produïdes l’any 2018 a Línies Metropolitanes i el 80 % a Turisme i Muntanya.

Aquest increment de la taxa de reposició permet millorar la qualitat de l’ocupació 
quant a contractació fixa. Alhora, s’ha aconseguit incrementar notablement la con-
tractació directa per mitjà de l’empresa del personal d’explotacions de Turisme i 
Muntanya en lloc de fer-ho mitjançant empreses de treball temporal. Així mateix, 
s’ha incorporat personal conjuntural per intervenir en projectes de llarga durada. 

Pel que fa a la promoció, el personal de plantilla té preferència en la cobertura de 
vacants al si de l’organització. Només es planteja la possibilitat d’incorporar per-
sonal extern quan s’han exhaurit les possibilitats de cobertura amb personal propi, 
mitjançant la convocatòria pública corresponent, garantint en totes les convoca-
tòries els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 

Dins dels processos de promoció i processos externs, cal destacar que s’han dut 
a terme processos a Línies Metropolitanes, personal per a la línia Lleida - La Pobla 
de Segur i personal de temporada d’hivern i d’estiu a les explotacions de Turisme i 
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Muntanya. Hi han participat un total de 1.010 persones, que han suposat 122 pro-
mocions i 143 incorporacions amb contractes externs. També s’han fet processos 
externs que permeten disposar de «borses» de persones candidates selecciona-
des per a futures incorporacions en funció de les necessitats que es generaran a 
curt termini a les principals àrees on es poden preveure i programar.

Pla de jubilació parcial

El 2019 ha estat el primer any en què s’ha aplicat la nova normativa vigent que, 
d’acord amb la darrera reforma, permet fer la jubilació parcial contractant la per-
sona jubilada parcial el 25 % de jornada si es fa la contractació indefinida d’una 
persona rellevista al 100 %. Així mateix, s’incrementen progressivament els per-
centatges de cotització a la Seguretat Social per part de l’empresa.

D’aquesta manera, l’empresa té incorporada al contracte programa 2017-2021 una 
fórmula que permet compensar els efectes d’aquest increment: d’una banda, durà 
a terme una gestió conjunta i equilibrada de les jubilacions parcials per fer i les con-
tractacions indefinides que permet la taxa de reposició durant els anys de vigència 
del contracte programa i, de l’altra, es compensarà per la diferència salarial que hi 
hagi entre les retribucions consolidades que tenen les persones que poden optar a 
la jubilació parcial i els salaris actuals establerts per al personal de nou ingrés.

Pla de desenvolupament del talent directiu i lideratge

L’empresa ha fet una aposta per continuar explorant en la plantilla pròpia la dispo-
sició de professionals amb talent i amb voluntat de progressar dins l’organització. 
Així, s’ha continuat treballant en el Pla de desenvolupament del talent directiu i 
lideratge, amb l’objectiu d’atreure i vincular persones amb talent.

Al llarg del 2019, les 12 persones seleccionades per integrar el Pla de desenvolu-
pament del talent directiu han continuat participant en accions del Programa de 
desenvolupament directiu que es va iniciar l’any 2017 i que, a més de finalitzar un 
Program for Management Development (PMD) en una de les escoles de negocis 
més prestigioses de Catalunya, ha incorporat noves accions, com ara converses 
de talent i eines per comunicar amb impacte. En aquestes converses de talent s’hi 
han incorporat també persones que, per la seva posició o projecció dins d’FGC, 
tenen relació amb les temàtiques escollides. 

Adequacions organitzatives i salarials

Dins del col·lectiu de lideratge s’ha avançat en la implantació d’un procediment de 
creació, nomenament i revisió de grups professionals i salaris que es duu a terme 
tenint en compte les baixes del col·lectiu i analitzant les propostes de les diferents 
direccions, mirant de mantenir l’equilibri de despeses de personal. 
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Competències professionals

S’ha continuat treballant en un model de gestió per competències i aquest any 2019 
s’ha consolidat l’avaluació de les competències professionals en tot el col·lectiu 
de lideratge, alhora que s’ha incorporat la gestió per competències en l’elaboració 
dels plans de formació i desenvolupament. També s’ha fet, com en anys anteriors, 
l’avaluació de competències dels supervisors i les supervisores de grup; aquesta 
avaluació s’ha tingut en compte per determinar l’evolució salarial d’acord amb el 
seu model retributiu.

Formació professional en alternança i dual

El mes de juny de 2019 es va fer la sessió d’acollida dels alumnes que participa-
ven en la quarta edició del curs de formació professional en alternança, coneguda 
com a FP dual. Aquest tipus de formació combina el temps de formació al centre 
educatiu i el temps d’activitat dels estudiants a l’empresa, cosa que permet que els 
estudiants estiguin en contacte amb la cultura i la tecnologia de l’empresa.

Aquesta formació també permet a Ferrocarrils consolidar els compromisos amb el 
desenvolupament d’una societat millor i exercir la responsabilitat social vinculant 
la seva activitat a la formació professional per facilitar l’ocupabilitat, en especial 
aquella que és d’interès per a FGC.

L’èxit assolit en els cursos anteriors va fer que l’experiència continués. En l’edició 
del curs 2019-2020 hi participen nou alumnes, un alumne més que l’edició anterior, 
i en les mateixes especialitats que l’any passat: Mecatrònica industrial, Serveis 
electrotècnics i automatitzats i Sistemes de telecomunicacions i informàtics.

Dels deu alumnes que el curs 2018-2019 van fer FP dual a Ferrocarrils, i després 
d’haver participat en una convocatòria pública, cinc s’han inserit laboralment a 
l’empresa, quatre a l’àrea de Manteniment de Material Mòbil i un a l’àrea de Tecno-
logies de les Comunicacions.

Formació i desenvolupament de les persones

S’ha elaborat el Pla de formació basat en competències que preveu accions de 
reciclatge i d’adaptació a l’evolució tecnològica, operativa i organitzativa, que ga-
ranteixin la prevenció i la seguretat en el lloc de treball i en l’activitat que FGC té 
encomanada.

També s’han previst noves accions formatives per afavorir el desenvolupament del 
potencial, l’actualització professional i la millora de les competències de lideratge. 
El 2019, aquestes accions s’han centrat en els supervisors i les supervisores de 
Producció, així com en les noves incorporacions del col·lectiu de lideratge.

Cal destacar l’oferta formativa que s’ha plantejat al personal per desenvolupar les 
competències empresarials i transversals i promoure el benestar personal. Aques-
ta formació consisteix a oferir un catàleg de cursos de caràcter voluntari que l’em-
presa fi nança i les persones han de fer en temps propi.
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El 2019 s’ha avançat en la metodologia en línia i en les noves tecnologies d’apre-
nentatge, que permeten introduir millores en els processos formatius i, alhora, de-
mostren que són més eficients en determinats processos d’aprenentatge i de reci-
clatge permanent. Així, s’ha iniciat la renovació dels cursos de prevenció de riscos 
i normativa reglamentària per adaptar-los a les noves necessitats tecnològiques i 
de mobilitat.

També s’ha impulsat la gestió de les subvencions a la formació i s’ha recuperat 
una part significativa de la despesa externa efectuada, concretament el 29,92 %.

Durant l’any 2019 s’han fet 282 accions formatives, amb 1.076 grups o edicions, amb 
un total de 6.051 persones assistents i 101.035,40 hores de formació, incloses tant les 
fetes dins de la jornada laboral com les que s’han fet fora de l’horari laboral.

CONVENI COL·LECTIU DE LÍNIES METROPOLITANES

Accions formatives 236

Grups o edicions 888

Persones assistents 4.649

Hores de formació 74.595,40

CONVENI COL·LECTIU DE TURISME I MUNTANYA

Accions formatives 35

Grups o edicions 140

Persones assistents 1.147

Hores de formació 11.024,00

CONVENI COL·LECTIU DE LLEIDA - LA POBLA DE SEGUR

Accions formatives 11

Grups o edicions 48

Persones assistents 255

Hores de formació 15.416,00

Entre aquestes accions cal destacar els cursos de capacitació interna de les diver-
ses especialitats professionals derivades del nou model de contractació de l’àrea 
de Producció i del Centre de Comandament Integrat (CCI): nous operadors i ope-
radores de CTC i de CSE, informadors i informadores de CIC i operadors i opera-
dores de seguretat, i cursos de capacitació professional de nous maquinistes de 
les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. També s’han fet cursos de preparació 
per al projecte Phoenix, que ha suposat la formació de nous ajudants de tracció i 
maquinistes de mercaderies.
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Com en els darrers anys, amb el simulador de conducció de la unitat 113 s’han 
impartit tant els nous cursos de capacitació professional per a aspirants a ma-
quinista de la línia Barcelona-Vallès com el reciclatge tecnològic i operatiu per a 
maquinistes experimentats. Així mateix, pel seu caràcter massiu, destaquen els 
plans d’entrenament anuals i els simulacres d’evacuació d’estacions i trens per al 
personal de Producció, que s’han fet per segon any a l’Espai Sabadell Rambla, el 
centre de desenvolupament professional ferroviari.

També s’han fet formacions alineades amb diversos plans empresarials, com ara 
la conducció segura i eficient, relacionada amb el Pla de desplaçaments d’empre-
sa, el llenguatge inclusiu i les sessions de sensibilització sobre igualtat de gènere, 
relacionada amb el Pla d’igualtat. Així mateix, s’han dut a terme tant formacions 
massives com d’especialització sobre contractació pública, amb la finalitat que 
les persones d’FGC que hi tenen relació perfeccionin els seus coneixements en 
aquesta matèria.

A la línia Lleida - La Pobla de Segur, l’alta rotació de plantilla amb formació de 
maquinista ha fet necessari dur a terme diversos processos d’habilitació a la con-
ducció, inclosa la de maquinistes només habilitats al tram d’FGC, i d’una nova 
promoció de reguladors de circulació. D’altra banda, s’ha iniciat la formació de tota 
la plantilla en la llicència de maquinista, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat 
Ferroviària (AESF).

El 2019 s’ha tornat a incloure en el Pla de formació una acció massiva per impulsar 
i facilitar l’aprenentatge d’anglès entre aquells col·lectius que ho requereixen per a 
un millor exercici de la seva feina. S’ha donat continuïtat a totes les persones que 
havien començat l’any anterior en format en línia i que havien sol·licitat continuar 
aquests estudis. També s’han admès noves sol·licituds en metodologia presencial 
i s’han ampliat els nivells que fins ara marcaven el màxim de cada col·lectiu per 
incrementar el nombre de persones que es poden acollir a aquesta acció.

En l’àmbit de Turisme i Muntanya, s’ha consolidat el nou sistema de capacitació 
professional per a conductors de remuntadors, amb l’objectiu de donar resposta 
a les necessitats concretes de les diverses estacions d’esquí, que es fan paleses, 
sobretot, al principi de cada temporada de neu, quan s’incorpora el nou personal. 
Aquest sistema inclou, en el bloc de formació teòrica, la impartició d’algunes ma-
tèries en metodologia mixta: presencial i en línia. Inclou així mateix un mòdul en 
línia de formació de sensibilització ambiental i qualitat destinat a tot el personal de 
les estacions. També s’ha fet una acció formativa centrada en l’atenció al client per 
a tot el personal de Turisme i Muntanya, incloses les àrees de suport, i a tot el per-
sonal de Turisme i Muntanya s’ha fet formació de DEA (desfibril·ladors automàtics).

La nova oferta formativa

L’any 2019 s’han executat la gran part de les accions sol·licitades, amb un total 
de 132 persones participants i 164 sol·licituds acceptades, que han representat 
14.647 hores de formació.

7. Actuacions principals
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7.10.2. Prevenció de riscos laborals

El sistema de prevenció de riscos laborals d’FGC es gestiona a partir del Pla de 
prevenció, el qual es basa en els objectius següents:
• Fomentar la cultura preventiva.
• Integrar la prevenció en els sistemes de gestió, 
   en les accions i en tota la línia jeràrquica.
• Millorar contínuament les condicions de treball, la seguretat, 
   la salut i el benestar de les persones que treballen a FGC.
• Eliminar o minimitzar els riscos laborals.

El sistema de prevenció de riscos laborals d’FGC comprèn l’estructura de l’orga-
nització, la planificació d’activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els proce-
diments, els processos i els recursos per complir la política de seguretat, salut i 
benestar d’FGC. Periòdicament es fan auditories legals del sistema de gestió de 
salut i seguretat laboral.

De les fites assolides el 2019 destaquen:
• Reducció de l’accidentabilitat i de les hores de baixa per accident de treball.
• Augment d’hores de formació en PRL.
• Actualització de 141 avaluacions de riscos.
• Actualització d’instruccions de treball específiques. 
• Inspeccions per a la revisió i la recollida de mostres d’elements 
   sospitosos de contenir amiant d’edificis i maquinària ferroviària.
• Avaluació de riscos d’exposició a agents químics i materials.
• Revisió del procediment i la documentació CAE.

Seguretat

Durant el 2019 s’han dut a terme les activitats següents:

ACTIVITAT 2019

Avaluacions de riscos al lloc de treball 141 avaluacions

Hores de formació en PRL 13.331 hores

Anàlisis d’accidents de treball 144

Procediments i instruccions de treball 4

Visites de seguretat 194

Comitè de Seguretat i Salut, 
i reunions de Seguretat i Salut

102 punts 
nous tractats

S’han actualitzat les instruccions de treballs verticals a Mercaderies i Material His-
tòric, de treballs en AT al dipòsit de Martorell i de permís de treballs en calent. FGC 
disposa de quatre comitès de seguretat i salut, en els quals els treballadors estan 
representats al 100%. 

Durant aquest any 2019 s’ha constituït el CSS de l’Explotació de Montserrat. D’al-
tra banda, es fan reunions periòdiques de seguretat i salut amb delegats de pre-
venció de l’explotació de la línia Lleida - la Pobla de Segur.
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Accidentabilitat laboral

Les dades d’accidentabilitat laboral han estat:

ACCIDENTABILITAT LABORAL 2019

Total d’accidents de treball amb baixa 64

Accidents de treball amb baixa al centre de treball 47

Accidents de treball amb baixa in itinere 17

Hores de baixa per accidents de treball 12.922

S’ha fet una anàlisi qualitativa dels accidents de treball amb baixa de Línies Me-
tropolitanes i de Turisme i Muntanya, a fi d’estudiar-ne les causes i dur a terme 
accions encaminades a reduir o minimitzar els riscos.

Gestió de la coordinació d’activitats empresarials

S’ha aplicat el procediment amb 115 empreses externes i des del 2017 s’ha arribat 
a un total de 353 empreses:

ÀREA NOMBRE D’EMPRESES 2019
FGC Infraestructura 2
FGC Operadora 14
Xarxa Ferroviària i Projectes 14
Material Mòbil 38
Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions

3

Organització i Persones 0
Economicofinancera i Jurídica 0
Comunicació Corporativa 4
Turisme i Muntanya 40
        Espot i Port Ainé 1
        Vall de Núria 20
        La Molina 14
        Vallter, SA 5
Total 115

S’han fet visites conjuntes als centres de treball d’FGC amb empreses externes 
(tallers de Rubí i de Martorell i Explotació de Montserrat). Amb relació a la coordi-
nació d’activitats empresarials amb clients, s’ha col·laborat en la introducció i el 
manteniment de dades d’FGC a les plataformes de Seat i s’ha donat suport als 
responsables de les diferents àrees d’FGC en la gestió de la CAE.

En relació amb les auditories en prevenció de riscos laborals en empreses exter-
nes, el 2019 s’han fet visites de seguretat a 18 empreses.
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Higiene industrial

Pel que fa a la higiene industrial, es poden destacar les actuacions següents: 

• Inspecció i recollida de mostres d’elements sospitosos de contenir amiant d’edi-
ficis i maquinària ferroviària.

• Avaluació de riscos per la utilització de productes químics i materials del taller de Rubí:
• Avaluació específica a la secció de pneumàtica, en la qual s’ha valorat 
l’exposició a pols total, alumini, hidròxid de sodi i vapors orgànics.
• Avaluació específica a la secció de bogis, en la qual s’ha valorat l’exposi-
ció a vapors orgànics.
• Avaluació específica a la secció de mecànica, en la qual s’ha valorat l’ex-
posició a pols total, alumini, boires d’oli i hidrocarburs.
• Avaluació específica a la secció d’accionaments i potència, en la qual s’ha 
valorat l’exposició a hidròxid de sodi, vapors orgànics i hidrocarburs.
• Avaluació específica a la secció d’imatge, en la qual s’ha valorat l’exposi-
ció a pols total, fibres i vapors orgànics.

• Avaluació específica a la secció d’automatismes i control, en la qual s’ha valorat 
l’exposició a hidròxid de sodi i vapors orgànics.

• Avaluació de riscos per la utilització de productes químics al taller de Martorell:
• Avaluació específica d’agents químics a la cabina de pintura.

• Avaluació de l’exposició laboral a agents químics (vapors orgànics, bibenzè i 
hidrocarburs policíclics aromàtics) en els llocs de treball de maquinista durant el 
trajecte entre l’estació de Sarrià i l’estació de Reina Elisenda, per les olors de creo-
sota en aquest tram.

• Avaluació específica de la renovació d’aire (diòxid de carboni i monòxid de car-
boni) a les cabines i les andanes del tram entre Sarrià i Reina Elisenda.

• Avaluació específica de condicions ambientals i il·luminació al nou menjador de 
l’estació de Pl. Catalunya.

• Estudi de soroll per les obres efectuades al dipòsit de Martorell.

• Estudi de soroll a les instal·lacions de La Molina. 

• Estudi de soroll al Funicular de Gelida.

• Estudi d’estrès tèrmic al Funicular de Gelida.

Ergonomia i psicosociologia

FGC va presentar el Pla d’acció de compromís i riscos psicosocials, que inclou 37 
accions consensuades prèviament en una jornada amb el col·lectiu FGC Lideratge 
(consistent en 11 accions transversals corporatives, cinc accions transversals de 
Turisme i Muntanya, dues accions transversals d’àrees i 19 accions d’àrees). Du-
rant l’any 2019 s’han implementat les accions i se n’ha fet el seguiment. El resultat 
ha estat que el 97 % s’han dut a terme.
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Salut laboral

El 2019 s’ha implantat el projecte ViaSaludable, per promoure la salut i contribuir al 
benestar personal i col·lectiu del personal d’FGC. Per mitjà del Pla d’empresa sa-
ludable (2018-2021), Ferrocarrils ha posat en marxa el projecte ViaSaludable, que 
engloba totes les accions que es duguin a terme relacionades amb la millora con-
tinuada de la salut de les persones que formen part d’FGC. El projecte organitza 
les seves accions en diverses línies de treball estratègiques que es posen a l’abast 
de les persones a través d’un espai al Portal del Personal que promou bons hàbits.

ViaSaludable permet descobrir les possibilitats de millorar l’estat de benestar per 
mitjà de les diferents propostes que ofereix aquest programa, entre les quals des-
taquen la nutrició, l’activitat física, el benestar emocional i diverses campanyes de 
prevenció i conscienciació que s’aniran incorporant al programa. 

A l’aplicació FGC Approp també s’ha incorporat el nou espai Infermera Virtual, 
gràcies a un conveni signat entre FGC i el Col·legi Ofi cial d’Infermeres i Infermers 
de Barcelona, per impulsar-lo com a eina de suport en la promoció i l’educació per 
a la salut del personal d’FGC.

A més, les competències principals sobre les quals s’ha treballat el 2019 en l’àmbit 
de la salut laboral han estat:

• Promoció de la salut en el treball.
• Participació en les avaluacions de riscos laborals.
• Prevenció de malalties professionals.
• Vigilància de la salut de les persones.
• Ajuda en els processos d’incapacitat.
• Reconeixements mèdics específi cs segons els riscos laborals 
• Reconeixements mèdics voluntaris.
• Prevenció d’accidents laborals.
• Formació i informació sanitària.
• Atenció sanitària i primers auxilis.

• Vigilància epidemiològica.

• Compliment de la normativa interna d’aptitud i capacitat medicolaboral, 
   amb una atenció especial a garantir les capacitats físiques i psicològiques 
   de les persones que tenen relació amb funcions de seguretat per a elles 
   o per a tercers (maquinistes...).

• Seguiment i estudi de les causes de les baixes per malaltia i accident.
• Seguiment de les persones que donin positiu en els controls d’alcohol i drogues.

Pel que fa a altres activitats, destaquen:

ACTIVITAT 2019
Consultes i assistències mèdiques 3.301
Reconeixements mèdics complets 432
Vacunes 49
Gestions de subsidi per risc en l’embaràs 9
Controls d’alcohol i drogues 1.606
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7.10.3. Responsabilitat social

Consell de Responsabilitat Social

El 2019 s’ha construït el Consell de Responsabilitat Social d’FGC. Aquest Consell 
és un òrgan consultiu que institucionalitza el diàleg directe i obert amb els diferents 
grups d’interès d’FGC, entre els quals hi ha els clients, les persones que treballen 
a FGC, les empreses proveïdores, l’Administració i el país, el territori i la societat.

A la vegada, el Consell també assessora els òrgans de govern i la direcció en ma-
tèria de responsabilitat social.

La política de responsabilitat social és un eix vertebrador de l’Agenda Estratègica 
10/30 i dels principis d’actuació que regeixen a Ferrocarrils, com també de la seva 
missió i visió. Així mateix, és coherent amb el compromís d’alinear les accions i les 
línies estratègiques d’FGC amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els 
principis del Pacte Mundial de les de Nacions Unides, i altres accions i iniciatives 
que hi estan relacionades.

Pacte mundial

El 2019 s’ha editat la Memòria de responsabilitat social del 2018. El contingut dels 
capítols es vincula als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En compliment de l’Estratègia 10/30 d’FGC, part del contingut de la memòria, re-
ferent als indicadors relacionats amb les persones i el medi ambient, ha passat un 
procés d’assegurament de la informació no financera per un extern independent.

El treball de revisió s’ha fet d’acord amb els criteris de la Guia d’actuació sobre 
treballs de revisió d’informes de responsabilitat corporativa emesa per l’Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) i la norma ISE 3000 (revised), 
«Assurance Engagements Other than Audits of Reviews of Historial Financial In-
tormation», emesa per la International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) de la International Federation of Accountats (IFAC), amb un abast d’asse-
gurament limitat.

Anàlisi de materialitat

El desembre es va iniciar una anàlisi de materialitat amb la finalitat d’obtenir una 
matriu que defineixi els Objectius de Desenvolupament Sostenible prioritaris i els 
aspectes rellevants per a l’organització i els seus grups d’interès, que permeti tre-
ballar en la redacció del nou Pla d’activisme en responsabilitat social d’FGC que 
s’ha de redactar el 2020.

En la identificació dels assumptes rellevants per a l’organització, s’han tingut en 
compte diversos estudis i publicacions referents de l’àmbit de la sostenibilitat i de 
la responsabilitat social.
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El procés d’anàlisi de materialitat es va dur a terme des d’una perspectiva interna, 
incloent-hi les persones que tenen poder de decisió dins de l’empresa, i des d’una 
perspectiva externa, per mitjà d’enquestes en línia disponible als webs corporatius 
d’FGC.

Agenda ambiental

L’any 2019 ha estat el de la consolidació de l’agenda ambiental com a mitjà d’in-
tegració de les actuacions de rellevància en aquesta matèria que han dut a terme 
les diferents àrees d’FGC. 

A més, l’agenda es constitueix com l’instrument que permet seguir i mesurar 
l’acompliment de les accions efectuades, no tan sols des del punt de vista cor-
poratiu, sinó que, també, aquestes actuacions estan associades amb els diferents 
compromisos i objectius als quals FGC està adherida en diversos programes que 
tenen com a objectiu la lluita contra el canvi climàtic, com ara l’Agenda 2030 i els 
Compromisos d’Acció Climàtica amb horitzó 2050, tots dos impulsats per la Ge-
neralitat de Catalunya.

ACCIONS  2019 OBJECTIUS 2020

Energia renovable 100%
100% 

certificada renovable

Energia solar 0 100%

Ús de llums LED en estacions de tren 48% 100%

Flota de vehicles elèctrics i híbrids 21% 100%

Vestíbuls amb espais de comerç electrònic 10% 100%

Espais d’intermodalitat als P&R 
per a vehicles elèctrics 

12 31

Reutilització del balast 11% 100%

Ecoparcs: 
acords amb parcs naturals

100%
100% parcs naturals 

de les estacions 
de Turisme i Muntanya

Geoparcs 100%
Geoparc 

de Montserrat

Pla de desplaçaments d’empresa

L’Autoritat del Transport Metropolità va aprovar el Pla de desplaçaments d’empre-
sa que FGC havia aprovat l’any 2018. Aquest Pla dona resposta a un seguit d’ob-
jectius que s’inclouen al Pla d’empresa saludable per millorar el model de mobilitat 
del personal en els desplaçaments d’anar o tornar de la feina o de caràcter pro-
fessional, i per incentivar l’ús dels mitjans de transport més eficients i amb menors 
costos socials i ambientals. Aquest any, el percentatge de persones assistents a 
sessions de seguretat viària ha superat el 48 % de la plantilla.
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INDICADORS  2019 

Persones assistents a sessions sobre seguretat viària 48,03 % 

Quilòmetres anuals de desplaçaments en missió 2.408.357,83 

Punts de recàrrega elèctrica instal·lats 6 

Campanyes informatives 7

Vehicles (sostenibilitat de la flota) 12

Conductors habituals formats en conducció eficient 
i segura (% acumulat)

42%

Reunions per videoconferència des de l’edifici 
d’oficines corporatives de Sarrià 

66

Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i sector públic

Enguany s’ha continuat col·laborant amb les entitats sense ànim de lucre i el sector 
públic per mitjà del procediment que es va redactar el 2018 amb aquesta finalitat, 
que fixa que, per atendre aquestes col·laboracions, el sostre anual de cost d’oportu-
nitat és de 50.000 euros per a cada un dels anys de vigència del contracte programa.

Aquest procediment dota FGC d’un marc que preserva el principi d’igualtat d’opor-
tunitats i de criteris a l’hora de concretar les entitats socials sense ànim de lucre 
i projectes que es poden beneficiar de l’acció de responsabilitat social d’FGC, 
com també d’un sostre de cost d’oportunitat per cedir espais físics en estacions 
de ferrocarril i de muntanya, espais publicitaris en estacions i trens o materials en 
desús, donar facilitats de desplaçament en les línies d’FGC o d’ús d’estacions de 
muntanya, etc., o d’altres que no suposin una despesa directa.

Sistemes de gestió de Línies Metropolitanes

A Línies Metropolitanes, el 31 de desembre estan implantats i certificats els siste-
mes de gestió següents:

Sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015:
• Servei de transport de mercaderies
• Manteniment d’enclavaments
• Manteniment de subcentrals i mitjana tensió
• Manteniment de baixa tensió i sistemes PCI
• Manteniment de catenària

Sistema de gestió ambiental basat en la norma ISO 14001:2015, implantat a les 
activitats de manteniment integral de material rodant dutes a terme al taller de Rubí.
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Altres actuacions de seguretat ambiental i industrial

FGC ha finalitzat les actuacions en matèria de control dels focus d’emissions indus-
trials a l’atmosfera tant del taller de Rubí com del de Martorell. El procés complet 
en tots dos centres ha permès identificar els focus, caracteritzar les emissions, in-
troduir mesures correctores i de millora i, finalment, fer el tràmit d’alta i legalització.

En matèria de seguretat industrial, l’any 2019 s’ha donat continuïtat al projecte 
d’adequació dels emmagatzematges de productes químics a planta, en el marc 
dels requisits de la ITC-MIE-APQ 10 de l’RD 656/2017, d’emmagatzematge de 
productes químics.

El 2019, FGC ha ampliat el compromís en totes les instal•lacions d’informar 
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en l’abast 1 (emissions directes), 
l’abast 2 (emissions indirectes vinculades al consum d’electricitat) i l’abast 3 (altres 
emissions indirectes).

Distintius

• Flota de vehicles

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat el distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a la flota de vehicles, que verifica que FGC disposa d’una flota 
de vehicles respectuosa amb el medi ambient.

• Edifici d’oficines corporatiu

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat el distintiu de garantia de 
qualitat ambiental a l’edifici d’oficines corporatiu de Sarrià. Aquest és un sistema 
català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen uns 
requeriments determinats de qualitat ambiental més enllà dels que la normativa 
vigent estableix com a obligatoris.

Adhesions

El 2019, l’abast dels acords voluntaris de compromís amb la reducció de CO2 ha 
arribat a tot FGC. Fins llavors, l’àmbit es reduïa a l’edifici d’oficines corporatiu de 
Sarrià. FGC s’ha adherit a Business Ambition for 1,5 °C i a Railway Climate Decla-
ration «New 2019 Pledge» de la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC).
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7.10.4. Relacions laborals

Durant l’any 2019 s’han complert els acords plurianuals assolits amb la represen-
tació dels treballadors i treballadores en els anys anteriors.

En l’àmbit de la concertació laboral, destaca el nombre d’actes d’acord signades 
amb la representació social, que han significat un increment del 89 % respecte a 
l’any 2018 i que afecten diferents àmbits de les relacions laborals, com ara la for-
mació, la cobertura de vacants, l’organització de l’àrea de Producció, la conciliació 
familiar i laboral, la jornada anual en l’àmbit de Turisme i Muntanya i l’establiment 
dels criteris que hauran de regir en la negociació del nou conveni col·lectiude Lí-
nies Metropolitanes.

Durant el primer quadrimestre del 2019 s’han dut a terme diversos processos 
d’elecció de representants dels treballadors i treballadores a l’empresa. A les ex-
plotacions de Vall de Núria, La Molina i Montserrat van sortir escollits els respectius 
comitès d’empresa de cinc membres. En totes tres explotacions es va registrar un 
alt grau de participació.

Millores en l’àmbit corporatiu o d’àmbit general

S’han signat les bases que regeixen la cobertura de vacants mitjançant concurs 
intern del personal tècnic i administratiu dels grups professionals 3, 4 i 5, per acon-
seguir una homogeneïtzació i una transparència més elevades.

Mesures en l’àmbit de la conciliació de la vida familiar i laboral de 

les persones treballadores

Durant l’any 2019 s’ha arribat a acords que permeten un avanç significatiu en 
matèria de corresponsabilitat i conciliació familiar dels treballadors i treballadores.

En primer lloc, s’ha millorat i flexibilitzat en conjunt la manera com es fan els diferents 
permisos retribuïts laborals que estableix la legislació laboral vigent i com se’n gau-
deix, evitant, per exemple, la coincidència del permís retribuït amb el descans set-
manal o vacances i ajustos de jornada i permetent fer-los de manera no consecutiva.

COL·LABORACIÓ AMB 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE I SECTOR PÚBLIC 

 2017  2018  2019 2018
2019 
(%)

Cessió d’espais físics 1.011,69€ 6.463,19€ 13.031,60€ 101,6%

Cessió d’espais publicitaris 14.772,88€ 21.451,88€ 31.777,20€ 48,1%

Desplaçaments en les línies 11.193,31€ 16.397,60€ 9.487,00€ - 42,1%

Altres conceptes 2.801,75€ 2.924,25€ 1.980,50€ - 32,3%

Total 29.779,63€ 47.236,92€ 56.276,30€ 19,1%
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En segon lloc, s’han clarificat els criteris de càlcul i concessió del permís retribuït 
acumulat en jornades completes per tenir cura del lactant fins que compleixi nou 
mesos. A partir de l’aplicació de l’acord, el permís es passa a calcular a raó d’una 
hora diària per cada dia efectiu de treball a partir de la data d’incorporació al treball 
efectiu del treballador o treballadora.

En tercer lloc, s’ha acordat la creació de torns fixos (matí/tarda) i un nou quadre de 
descansos als agents d’estació de la línia Llobregat-Anoia, que millora la concilia-
ció de la vida laboral amb l’entorn familiar.

Finalment, s’ha acordat també que els treballadors i treballadores de l’àrea d’FGC 
Operadora amb una reducció de jornada per guarda de menor de 12 anys o per te-
nir cura de familiar fins a segon grau puguin demanar la cobertura d’un torn parcial 
i adaptar la seva reducció a la durada del torn.

Tot això, amb els límits del respecte a la legalitat en l’aplicació de les mesures, 
l’acreditació de la despesa i l’equilibri pressupostari.

Turisme i Muntanya

En l’àmbit de Turisme i Muntanya, cal destacar l’inici de la negociació del nou con-
veni col·lectiu d’altres serveis ferroviaris, d’àmbit inferior al d’empresa, que inclou 
les explotacions de Montserrat i Vall de Núria i la línia Lleida – la Pobla de Segur. 
El 4 de juliol de 2019 es va arribar a un preacord respecte a la jornada, les taules 
salarials i els aspectes organitzatius.

Pel que fa a les altres explotacions de Muntanya, cal destacar l’acord perquè aques-
tes explotacions també es puguin acollir al pla de retribució flexible i a l’adequació 
del plus d’activitat turística, per adaptar-lo a la realitat de les diverses explotacions.

FGC Innovest defineix la nova uniformitat

Com a continuació del projecte de col·laboració i participació FGC Innovest, el 
2019 s’ha portat a terme la licitació per a la fabricació de totes les peces de roba 
i accessoris, adjudicada a El Corte Inglés, amb criteris socialment responsables. 

Pla de retribució flexible

Durant el segon semestre de 2019 es va iniciar la preparació de la licitació per a la 
implantació i la gestió integral del Pla de retribució flexible (PRF) per al personal d’FGC.

Aquest PRF, amb caràcter universal i voluntari per a tots els treballadors i treballa-
dores d’FGC, es basa en la substitució de part de la retribució dinerària del treba-
llador o treballadora per d’altres en espècie (productes o serveis), per optimitzar, 
d’aquesta manera, la seva càrrega tributària anual.
Els productes i els serveis inclosos en el PRF són els tiquets restaurant, els tiquets 
escola bressol, l’assegurança mèdica i la formació.
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Després de la publicació dels plecs de la licitació, la presentació d’ofertes, la valo-
ració d’aquestes ofertes i la seva adjudicació final, es preveu implementar el PRF 
durant el segon semestre del 2020.

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia

de la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat

de Catalunya, en l’àmbit de la justícia juvenil

Durant l’any 2019, el Departament de Justícia no ha requerit dur a terme cap pro-
cés de mediació en aquest àmbit. Des que l’any 2017 es va signar el conveni de 
col·laboració amb el Departament de Justícia, FGC ha participat en dos processos 
de mediació.

Aquests processos de mediació s’adrecen a menors infractors no reincidents que, 
a conseqüència de la comissió d’un acte delictiu, han causat un perjudici a FGC 
i assumeixen el compromís de dur a terme activitats reparatòries en les nostres 
instal·lacions. D’aquesta manera, FGC es rescabala del perjudici econòmic dels 
danys causats i els menors participen també en activitats reparatòries supervisa-
des per un responsable tècnic d’FGC.
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7.10.5. Normes i procediments juridicolaborals

El 2019 s’han tramitat un total de 104 expedients disciplinaris, dels quals s’han 
derivat 102 sancions i hi ha hagut dos sobreseïments.

S’han preparat i celebrat 16 compareixences judicials, sobre demandes de treba-
lladors o seccions sindicals interposades contra FGC.

Enguany, s’han format 31 persones en assetjament sexual en l’entorn laboral.

Igualtat

S’ha continuat col·laborant amb la Comissió d’Igualtat, especialment perquè li per-
toca la gestió del protocol d’assetjament sexual o per raó de gènere, que s’ha 
revisat i actualitzat el 2019.

7.10.6. Planificació i control de la gestió

El 2019 s’ha continuat avançant en allò referent a les necessitats derivades de les 
relacions actuals amb l’Administració, que requereixen complir més criteris d’in-
formació i seguiment de les qüestions relacionades amb els indicadors de plantilla 
i la despesa de personal i, també, atendre les necessitats de l’àrea pel que fa a la 
contractació pública.

7.10.7. Comunicació interna

Enguany s’han continuat potenciant els canals de comunicació interna, tant les 
publicacions digitals com les pantalles d’informació dinàmiques, l’aplicació FGC 
Approp i el Portal del Personal.

Publicacions digitals

Pel que fa a les publicacions digitals, s’han editat 152 butlletins. Les diferents 
capçaleres (20 edicions de Via, 93 de Comunica, 16 de Participa, 22 de Lideratge 
i una d’Ètica) han donat cobertura informativa sobre àmbits empresarials diversos 
i han arribat a públics específics.

FGC Approp

El 2019, el 84 % de la plantilla tenia descarregada l’aplicació FGC Approp (el 2018 
era el 77 %). S’han obert 194.133 sessions i s’han visualitzat 650.256 pantalles. 
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Les pantalles més visitades han estat Notícies (46,6 %), Nòmines (12,8 %) i Torns (12,3 %).

S’han activat sistemes per enviar documentació amb la possibilitat que el personal 
hagi d’acceptar-ne el coneixement. També s’ha activat l’espai Infermera Virtual, 
dins del projecte ViaSaludable, i s’han fet dues enquestes, sobre ètica i sobre els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Pantalles d’informació dinàmiques

El 2019, hi ha hagut 26 pantalles operatives en diferents espais interns d’ús com-
partit. S’han emès un total de 220 continguts d’informació, campanyes de cons-
cienciació, per exemple sobre assetjament en el lloc de treball, ciberseguretat i 
consell de conducció per a maquinistes, i campanyes per promoure la participació 
en diverses activitats.

També es van començar a emetre pantalles personalitzades per donar la benvingu-
da al personal de nou ingrés, d’acord amb el Pla d’acollida.

Vídeos

Els vídeos editats per Comunicació Interna han acumulat 23.088 visualitzacions 
a la llista de reproducció FGC Persones del canal corporatiu d’FGC a YouTube. 
S’han editat tres vídeos nous: El Pla d’igualtat de dones i homes a FGC, un vídeo 
divulgatiu que explica què és el Pla d’Igualtat, el procés de diagnosi, els objectius 
estratègics i el procés d’implantació, tot això, alineat amb l’Objectiu de Desenvolu-
pament Sostenible número 5 sobre igualtat de gènere; Viure FGC, un vídeo resum 
de produccions efectuades amb persones jubilades en els darrers anys que posa 
l’emoció sobre valors d’FGC i que es projecta en les jornades d’acollida del perso-
nal de nou ingrés, i Fets per persones 2019, un vídeo que inclou una primera part 
divulgativa en la qual s’explica com s’estructuren els òrgans de presa de decisions 
d’FGC, i a continuació 17 persones que formen part d’aquests òrgans de presa de 
decisions expliquen fites empresarials assolides el 2019 que s’han treballat des de 
cada òrgan de direcció.

A més, s’han produït set vídeos motivacionals, per a cadascuna de les jornades de 
lideratge que s’han celebrat aquest any.

Portal del Personal

S’ha dut a terme una actualització continuada del contingut creant espais, tempo-
rals o permanents, per facilitar l’accés a la informació en projectes específics, com 
ara ViaSaludable i el Portal d’Imatges.

Jornades de lideratge

S’han organitzat set accions per al desenvolupament estratègic del col·lectiud’FGC 
Lideratge: tres jornades de lideratge dedicades a la contractació pública, la res-
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ponsabilitat social i el resultat sobre l’enquesta de talent digital; dues sessions 
de projectes estratègics empresarials sobre l’Agenda Estratègica 10/30 i el nou 
itinerari Barcelona-Vallès, i dues tardes directives sobre l’eficiència energètica i la 
ciberseguretat.

Pla d’acollida

El 2019 es va organitzar la primera jornada Som FGC, d’acollida de les noves 
incorporacions, en la qual van participar un total de 35 persones, incorporades du-
rant el primer semestre del 2019. El 2019 es van avaluar un total de 67 enquestes 
en relació amb el procés d’acollida, amb un grau de satisfacció general de l’acolli-
da, que arriba al 9,07 sobre 10.

Accions de participació

El 2019, des de Comunicació Interna s’ha treballat la participació per mitjà d’ac-
cions com ara la iniciativa Converses d2 de Dones TiC, el reconeixement de bones 
pràctiques de seguretat, salut i benestar en el treball, la participació en la docusèrie 
de TV3 Pròxima estació, la participació en els Corporate Games de Terrassa, l’ex-
plicació de bones pràctiques en els ODS i sorteig de pins, la participació en les 
sessions de presentació al personal de l’Agenda Estratègica 10/30, l’organització 
del concurs de Nadal o la trobada anual amb les persones que han arribat a la 
jubilació definitiva durant l’any anterior.

Per mitjà del projecte «Fem xarxa», s’ha fet difusió de la creació de nous grups 
interns per promoure les activitats a l’aire lliure i la pràctica de l’esport.
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7.11. Un nou full de ruta: l’Agenda Estratègica 10/30 

El 4 de març, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, van presentar l’Agenda 
10/30 d’FGC, un full de ruta que estableix els àmbits d’actuació sobre els quals 
s’articularà la transformació de la companyia fins a l’any 2030. Amb l’establiment 
d’aquesta agenda, FGC es prepara per donar una resposta adequada als encàrrecs 
del Govern i referma el seu compromís de fer-ho de manera eficient i sostenible, al 
servei de les persones i del territori.

Els reptes d’aquest full de ruta versen sobre quatre eixos estratègics: la sosteni-
bilitat, la globalització, la tecnologia i les persones. Pel que fa a les accions i els 
projectes inclosos, s’han organitzat i formulat en el marc de 10 àmbits que abasten 
la resposta d’FGC als reptes plantejats i que incorporen transversalment els quatre 
eixos estratègics.

Els 10 àmbits són: 

1. Estructura i finançament
2. Expansió del sistema ferroviari
3. FGC, empresa de mobilitat
4. Liberalització ferroviària
5. Digitalització i tecnologia
6. Sostenibilitat i territori
7. Responsabilitat social
8. Patrimoni
9. Imatge i missatge
10. Internacionalització i R+D+I

Un àmbit essencial de l’Agenda és l’expansió del sistema ferroviari, un projecte 
que reflecteix el compromís del Govern amb el mode ferroviari com a element es-
tructurant del territori i factor clau per a la seva activitat. Les accions descrites en 
aquest àmbit es configuren a partir del posicionament d’FGC per poder donar una 
resposta eficient i efectiva als encàrrecs del Govern en el moment que es produei-
xin i responen a la voluntat de disposar d’una estratègia coordinada que asseguri 
la factibilitat operativa de les decisions del Govern en el mínim termini possible.

D’aquesta manera, el full de ruta d’FGC planteja sis projectes d’expansió del sis-
tema ferroviari:

1. Perllongament de la línia Llobregat-Anoia entre Pl. Espanya i Gràcia i mi-
llora del servei ferroviari al Bages i l’Anoia: aquesta actuació representarà una 
millora de valor per al conjunt de la línia i permetrà crear nous intercanviadors amb 
el transport de carretera i establir terminals de distribució urbana de mercaderies.

2. Millora de la capacitat i el servei dels eixos existents: a més del perllonga-
ment a la línia Llobregat-Anoia, FGC treballarà en la millora del servei entre Mar-
torell i Igualada/Manresa, en millores infraestructurals per continuar incrementant 
la seguretat i la fiabilitat de la línia Lleida – la Pobla de Segur, i en un nou servei a 
la línia Barcelona-Vallès per absorbir la creixent demanda i dotar de més capacitat 
aquest corredor.
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3. Llançadora ferroviària a l’aeroport del Prat: en resposta a l’encàrrec del Go-
vern, FGC ha iniciat els estudis de viabilitat tècnics i jurídics per poder adquirir el 
material rodant i fer factible un inici del servei a partir de la posada a disposició de 
la infraestructura.

4. Tren-tram de Tarragona: es planteja com un projecte que s’articularà conjunta-
ment amb els municipis, donada la necessitat de transformar l’àmbit urbà i assolir 
la integració de la nova xarxa als municipis de Cambrils i Salou.

5. Rodalies de Catalunya: FGC ha d’estar preparada per assumir, si arriba el mo-
ment, el servei de Rodalies i de Regionals del país.

6. Regionals d’altes prestacions entre Catalunya i Occitània: es tracta d’un 
projecte amb un alt potencial de demanda i un fort interès geoestratègic, ja que 
reforça el potencial de l’Euroregió Mediterrània i la capitalitat de Barcelona, Girona, 
Tarragona i Lleida, d’una banda, i de Perpinyà, Tolosa de Llenguadoc i Montpeller, 
de l’altra.

La presentació de l’Agenda Estratègica 10/30 és només el punt de partida a partir 
del qual es desenvoluparan i es presentaran detalladament les actuacions dels 
diferents àmbits en coordinació amb la formalització dels encàrrecs del Govern i la 
planificació de l’Autoritat del Transport Metropolità en el marc del PDI 2021-2030.

Al setembre, coincidint amb l’acte de commemoració del 40è aniversari d’FGC, es 
va editar i publicar el document formal de l’Agenda Estratègica 10/30, amb la qual 
cosa es lligava passat i futur de l’empresa. 
Més informació: https://www.fgc.cat/agenda-estrategica-1030/

S’adjudica la redacció del projecte constructiu del perllongament 

de la línia Llobregat-Anoia entre Pl. Espanya i Gràcia

El Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar, el mes de novembre, la 
redacció del projecte constructiu de la infraestructura de perllongament de la línia 
Llobregat-Anoia d’FGC entre les estacions de Pl. Espanya i Gràcia, a Barcelona. El 
projecte detallarà tècnicament l’obra civil necessària per a la construcció de 4 km 
nous de túnel i de tres noves estacions i la remodelació de l’estació de Pl. Espanya, 
amb un pressupost estimat de 238 milions d’euros. Les tasques de redacció del 
projecte s’han adjudicat per un import de 3 milions d’euros (sense IVA) i un termini 
d’un any.

La prolongació d’aquesta línia constarà de dos túnels independents de 7 m de dià-
metre, que s’executaran mitjançant tuneladora. El projecte desenvoluparà el traçat 
previst a l’estudi informatiu de l’actuació, que comprèn quatre estacions adapta-
des a persones amb mobilitat reduïda, tres de les quals seran de nova construcció: 
Hospital Clínic, al carrer d’Urgell, que permetrà l’intercanvi amb l’L5 del metro; 
Francesc Macià, al carrer d’Urgell entre el carrer de Buenos Aires i la plaça de 
Francesc Macià, que facilitarà l’intercanvi amb el Trambaix; Gràcia, a la travessera 
de Gràcia, entre el carrer de Balmes i la via Augusta, que connectarà amb la línia 
d’FGC Barcelona-Vallès, i Pl. Espanya, que suposarà la remodelació del vestíbul 
de l’estació d’FGC existent.
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Amb el perllongament quedaran connectades les línies Llobregat-Anoia i Barce-
lona-Vallès i els usuaris de la línia Llobregat-Anoia d’FGC tindran un accés més 
directe cap al centre de la ciutat.

L’actuació també millorarà i ampliarà la cobertura en transport públic a la Nova Es-
querra de l’Eixample, en una zona densament poblada que, a més, conté diversos 
equipaments de rellevància. També afavorirà la connectivitat ferroviària del distric-
te de Gràcia i incrementarà la intermodalitat, ja que les noves estacions facilitaran 
l’intercanvi amb l’L5 del Metro, el tramvia -que ara finalitza a la plaça de Francesc 
Macià sense connexió ferroviària- i altres línies d’FGC.

Primer pas per a la nova línia de Rodalies d’FGC a l’aeroport

El mes de desembre, el Govern va declarar el nou servei ferroviari d’accés a l’aero-
port Josep Tarradellas Barcelona-El Prat com a servei de Rodalies de Catalunya, el 
va declarar servei públic i en va atribuir la prestació a Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC). Aquest és el primer pas d’aquesta línia, que entrarà en funcio-
nament un cop estigui enllestit el ramal ferroviari que està construint Adif, empresa 
pública dependent del Ministeri de Foment.

Actualment, el Ministeri de Foment està executant les obres per construir un nou 
ramal ferroviari, de 4,5 km de longitud, des de l’estació del Prat de Llobregat fins 
a la terminal T1 de l’aeroport. Aquesta actuació inclou la construcció de les noves 
estacions ferroviàries a la T1 i la T2, amb intercanvi amb la línia L9 del Metro. La 
finalització de les obres està prevista per a l’any 2022.

Una vegada dutes a terme les proves tècniques i de seguretat corresponents, es 
podrà establir un nou servei ferroviari entre la ciutat de Barcelona i l’aeroport. La 
Generalitat té la voluntat de garantir uns serveis de viatgers amb unes condicions 
adequades de freqüència i de qualitat, afavorir una mobilitat més sostenible i con-
tribuir a la vertebració territorial. En aquest supòsit, el Govern pot atribuir directa-
ment la gestió d’aquests serveis a un ens o operador públic.

Així, aquest acord també faculta l’empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat a 
portar a terme les actuacions necessàries per determinar les condicions d’explota-
ció i de finançament per a la prestació del nou servei ferroviari a l’aeroport. El nou 
servei transcorrerà per vies de titularitat de l’Estat, des de l’estació de Sant Andreu 
Comtal fins a les terminals de l’aeroport.

Aquesta nova línia de Rodalies presenta diverses millores respecte a l’oferta actual: 
prestarà servei a totes dues terminals de l’aeroport -actualment, s’atura només a 
la T2- i tindrà el doble de freqüència, amb un tren cada 15 minuts, davant dels 30 
minuts actuals. Aquesta freqüència, a més, es podrà millorar en funció de les ne-
cessitats futures.
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S’obre la licitació dels estudis per implantar el tren-tram

al Camp de Tarragona

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha encarregat a Ferrocarrils l’impuls de 
tres estudis per implantar un corredor de tren-tramvia entre Cambrils (Baix Camp), 
Salou (Tarragonès), Port Aventura i Tarragona. Aquesta actuació té com a finalitat 
mantenir un servei de transport d’alta capacitat, eficient i integrat urbanísticament 
a partir de la reconversió del corredor ferroviari actual que discorre per l’interior de 
Cambrils i Salou, un cop quedi desafectat per la finalització del corredor medite-
rrani entre Vandellòs i Vila-seca.
 
La posada en funcionament del corredor mediterrani entre Vandellòs i Vila-se-
ca suposarà el desviament dels serveis ferroviaris actuals cap al nou traçat. La 
proposta que s’impulsa consisteix a reconvertir aquest corredor en un sistema 
de tren-tramvia. Aquest sistema presenta les característiques d’un tramvia en els 
trams estrictament urbans, mentre que adopta les funcions d’un tren de Rodalies 
en sortir d’aquests límits.

En aquest sentit, l’agost de 2019 FGC va obrir la licitació de la redacció de quatre 
estudis per a la futura implantació d’aquest sistema de tren-tram al Camp de Tarra-
gona. En concret, es tracta dels estudis informatius dels àmbits Cambrils- Tarrago-
na i Cambrils-Reus, l’estudi d’impacte ambiental i el Pla especial d’infraestructura 
ferroviària.
 
Els estudis informatius han d’incloure la definició i la valoració, al nivell correspo-
nent, de les diverses alternatives de l’obra d’infraestructura, pel que fa al traçat, 
la via i els altres elements necessaris per concretar l’actuació, amb l’objectiu de 
sotmetre’ls posteriorment a informació pública. Els municipis que abasta aquesta 
actuació són Cambrils, Salou, Vila-seca, Tarragona i Reus.
 
L’estudi d’impacte ambiental haurà de reflectir, entre d’altres, aspectes com ara 
la definició dels corredors; l’estudi del medi, la identificació i l’avaluació d’impac-
tes, i les mesures preventives, correctores o compensatòries. D’altra banda, el Pla 
especial d’infraestructura ferroviària compatibilitzarà la definició i la protecció del 
ferrocarril d’acord amb la legislació urbanística vigent i definirà els diferents nivells 
de protecció de la xarxa.
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8. Dades 
i xifres

8.1. ÀMBIT CORPORATIU

Personal

PLANTILLA  2015  2016  2017 2018 2019

Mitjana

Línies Metropolitanes 1.268,43 1.301,57 1.353,48 1.387,29 1.422,48

Lleida – la Pobla de Segur 4,15 17,18 24,58 25,59 29,96

Total Línies Metropol. i LPS 1.272,58 1.318,75 1.378,06 1.412,88 1.452,41

Total Turisme i Muntanya 205,79 202,19 218,56 233,63 256,16

Total FGC 1.478,37 1.520,94 1.596,62 1.646,50 1.708,57

Real el 31 de desembre 

Línies Metropolitanes i LPS 1.392 1.472 1.531 1.552 1.587

Total Turisme i Muntanya 262 266 313 349 376

Total FGC 1.654 1.738 1.844 1.901 1.963

Distribució per sexes

Homes 1.220 1.273 1.332 1363 1.405

Dones 434 465 512 538 558

Distribució per jornada laboral

Completa 1.301 1.335 1.445 1467 1.456

Parcial 353 403 399 434 507

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 1.315 1.326 1.263 1.193 1.213

Temporal 339 412 581 708 750

Edat mitjana (anys)

Conveni de Línies Metrop. 44,99 44,81 44,71 44,07 44,38

Conveni altres serv. ferroviaris (1) 42,54

Conveni Turisme i Muntanya 42,87 42,40 41,91 42,31 40,92

Formació

Conveni de Línies Metropolitanes

Nombre d’hores de formació 56.389 83.103 49.260 86.427 74.595

Nombre d’alumnes 2.934 3.815 3.095 4.271 4.649

Nombre de cursos 621 706 841 773 888

Conveni d’altres serveis ferroviaris

Nombre d’hores de formació (1) 20.745

Nombre d’alumnes (1) 675

Nombre de cursos (1) 107

Conveni de Turisme i Muntanya 

Nombre d’hores de formació 3.375 5.391 6.161 7.080 5.695

Nombre d’alumnes 415 268 311 449 727

Nombre de cursos 118 67 86 95 81

Accidents laborals amb baixa 

Línies Metropolitanes 41 48 45 38 30

Lleida – la Pobla de Segur 0 1 1 2 0

Turisme i Muntanya 13 16 12 17 17
(1) Fins al 2018 s’inclouen en el conveni de Turisme i Muntanya.
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Internet

VISITES A FGC  2015  2016  2017 2018 2019
Total de sessions a les pàgines webs 5.673.275 6.362.023 7.121.296 7.206.012 7.757.197
Total de sessions a l’app n. d. (1) 2.362.416 3.385.911 3.462.178 4.411.888
(1) Dades des de fi nals de febrer.
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LÍNIA BARCELONA-VALLÈS 
FEINERS

Trajecte
Interval mitjà (min:s) Temps 

de viatge 
(min:s)

Nombre trens/dia 2019 Nombre trens/dia 2018

H. punta Bàsic H. vall Ascend. Descend. Ascend. Descend.
(1)

Servei urbà
Pl. Catalunya - Gràcia 1:53 2:00 2:30 4:30 478 (2) 475 478 475
Pl. Catalunya - Sarrià 2:44 3:00 3:45 11:30 (9) 323 (3) 320 323 320
Sarrià - R. Elisenda 6:00 6:00 6:00 1:30 119 (6) 118 174 173
Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 6:00 6:00 7:30 9:30 155 155 155 155
Metro del Vallès 
Pl. Catalunya - Sant Cugat 2:44 6:00 7:30 25:00 213 (4) 206 213 206
Pl. Catalunya - Rubí 5:30 12:00 15:00 33:00 102 98 102 98
Pl. Catalunya - Terrassa NU 10:00 (5) 12:00 15:00 50:00 81 85 81 85
Pl. Catalunya - U. Autònoma 5:30 12:00 15:00 35:00 110 105 110 105
Pl. Catalunya - Sabadell PN 10:00 12:00 15:00 50:00 82 81 82 81
(1) Entre parèntesis, temps emprat pels trens S1 i S2. (2) 155 trens L7 + 110 trens L6 + 213 trens S1, S2, S5, S6 i S7, inclosos 2 escolars. (3) 110 trens L6 + 213 trens S1, 
S2, S5, S6 i S7, inclosos 2 escolars. (4) 163 trens S1 i S2 + 21 trens S7 + 27 trens S6 + 2 trens escolars. (5) En sentit descendent, 8 min 30 s des de Terrassa NU, 7 min 
30 s des de Terrassa Rambla i 10 min en sentit ascendent. (6) A partir de l’1 d’agost de 2019.

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS 
DISSABTES I FESTIUS (1)

Trajecte
Interval mitjà 

(min:s)
Temps de 

viatge (min:s)
Nombre de trens/dia 2019 Nombre de trens/dia 2018

Ascend. Descend. Ascend. Descend.
(2)

Servei urbà
Pl. Catalunya - Gràcia 4:18 4:00 250 (3) 248 250 248
Pl. Catalunya - Sarrià 6:00 11:00 (1) 177 (4) 175 177 175
Sarrià - R. Elisenda 10:00 1:30 106 103 106 103
Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 15:00 9:30 73 73 73 73
Metro del Vallès 
Pl. Catalunya - Sant Cugat 10:00 24:00 103 101 103 101
Pl. Catalunya - Terrassa NU 20:00 48:00 52 51 52 51
Pl. Catalunya - Sabadell PN 20:00 49:00 51 50 51 50
(1) No es tenen en compte els trens del servei nocturn. (2) Entre parèntesis, temps emprat pels trens S1 i S2. (3) 73 trens L7 + 74 trens L6 + 103 trens S1 i S2. (4) 74 trens 
L6 + 103 trens S1 i S2.

8.2. LÍNIES METROPOLITANES

Oferta

• Oferta de serveis
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LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA 
FEINERS

Trajecte

Interval mitjà 
(min:s) Temps 

de viatge 
(min:s)

Nombre de trens/dia 2019 Nombre de trens/dia 2018

Hora 
punta

Hora
intermèdia Ascend. Descend. Ascend. Descend.

(1) (1) (2)

Metro del Baix Llobregat
Pl. Espanya – Sant Boi 4:00 4:00 18:00 198 (4) 199 198 199
Pl. Espanya – Molí Nou 4:35 4:20 20:00 192 (5) 193 192 193
Pl. Espanya – Can Ros 6:00 6:40 30 (27) 142 (6) 142 142 142
Pl. Espanya – Quatre Camins 7:30 8:35 31 (28) 120 (7) 120 120 120
Pl. Espanya – Pallejà 8:35 8:35 34 (31) 117 (8) 117 117 117
Pl. Espanya – St. Andreu B. 7:30 8:35 37 (35) 120 (9) 120 120 120
Pl. Espanya – Martorell 7:30 8:35 47 (43) 113 (9) 112 113 112
Pl. Espanya – Olesa de M. 12:00 30:00 56 (53) 49 (10) 51 49 51
Servei de Rodalies 
Pl. Espanya – Manresa B. 20:00 30:00 86 (82) 30+(3) 31+(3) 30+(3) 31+(3)
Pl. Espanya – Igualada 20:00 30:00 94 (84) 31+(3) 31+(3) 31+(3) 31+(3)
(1) En sentit descendent. (2) Entre parèntesis, temps emprat pels trens R5 i R6. (3) Entre parèntesis, temps emprat pels trens R50 i R60. (4) 59 trens R5, R50, R6 i R60, i la 
resta, suburbans L8, S3, S9, S8 i S4. (5) 53 trens R5 i R6, i la resta, suburbans L8, S3, S9, S8 i S4. (6) 53 trens R5 i R6, i la resta, suburbans S3, S8 i S4. (7) 53 trens R5 i R6, 
i la resta, suburbans S9, S8 i S4. (8) 56 trens R5, R6 i R60, i la resta, suburbans S8 i S4. (9) 59 trens R5, R50, R6 i R60, i la resta, suburbans S8 i S4. (10) 31 trens R5 i R50, 
i la resta, suburbans S4. (11) 3 trens inicien el recorregut a Martorell. Entre parèntesis, trens R50. (12) 5 trens inicien el recorregut a Martorell. Entre parèntesis, trens R60.

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA 
DISSABTES I FESTIUS

Trajecte
Interval mitjà 

(min:s)
Temps de 

viatge (min:s)
Nombre de trens/dia 2019 Nombre de trens/dia 2018

Ascend. Descend. Ascend. Descend.
(1)

Metro del Baix Llobregat
Pl. Espanya – Sant Boi 10:00 18:00 114 (2) 112 114 112
Pl. Espanya – Molí Nou 10:00 20:00 114 (2) 112 114 112
Pl. Espanya – Can Ros 15:00 30 (27) 83 (3) 81 83 81
Pl. Espanya – Pallejà 20:00 34 (31) 66 (4) 64 66 64
Pl. Espanya – St. Andreu B. 20:00 37 (35) 66 (4) 64 66 64
Pl. Espanya – Martorell 20:00 47 (43) 66 (4) 64 66 64
Pl. Espanya – Olesa de M. 30:00 56 (53) 35 (5) 34 35 34
Servei de Rodalies
Pl. Espanya – Manresa B. 60:00 86:00 19 (6) 18 19 18
Pl. Espanya – Igualada 60:00 89:00 19 (7) 19 19 19
(1) Entre parèntesi, temps emprat pels trens R5 i R6. (2) 35 trens R5 i R6 i la resta suburbans L8, S3, S9, S8 i S4. (3) 35 trens R5 i R6 i la resta suburbans S3, S9, S8 i S4. 
(4) 35 trens R5 i R6 i la resta suburbans S8 i S4. (5) 18 trens R5 i la resta suburbans S4. (6) 1 tren inicia el recorregut a Martorell. (7) 2 trens inicien el recorregut a Martorell.
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LÍNIA BARCELONA - VALLÈS 
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

UT 112 
UT 113
UT 114
Funicular de Vallvidrera (1)

22 
19
5
2

2.231.925
2.227.793
401.134
40.570

(1) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les cabines.

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA. SERVEI DE VIATGERS 
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
UT 213
Funicular de Gelida (1) (2)

42
2

5.234.540
1.841

(1) Només és oberta al públic una de les dues cabines. Funciona només dissabtes i diumenges com 
a servei turístic. Funciona des del 6 d’abril de 2019. (2) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les 
cabines.

Parc comercial

COTXES-KM RECORREGUTS PEL PARC COMERCIAL
2015 2016 2017 2018 2019

Total c-km útils 31.036.617 31.531.783 32.106.656 32.934.600 33.190.839
Total c-km recorreguts 32.318.024 32.959.209 33.549.591 34.411.970 34.745.893

ELS TRENS HISTÒRICS 
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
Línia Barcelona-Vallès UT 400 (1)

Línia Llobregat-Anoia Locomotora dièsel 1003
Línia Llobregat-Anoia Cotxes de fusta (1)

1
1
5

0
0
0

(1) No ha circulat, pendent de completar la revisió tècnica periòdica.

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA. SERVEI DE MERCADERIES
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
Locomotora 251 (o 1000) 
Locomotora 254
Vagó tremuja 62000
Vagó portacotxes articulat 65000

2 
3
73
7

20.865
130.388

1.154.884
294.727

(1) No ha circulat, pendent de completar la revisió tècnica periòdica.

El parc de mercaderies d’FGC de via ampla circula per la xarxa Adif d’ample de 
via ibèric (1.668 mm) i està a disposició de Cargometro Rail Transport, SA per fer 
el transport de peces entre les factories de Seat de Zona Franca i de Martorell. 
Cargometro Rail Transport, SA és una societat en la qual FGC té el 51 % de par-
ticipació. S’encarrega de gestionar el transport de peces d’automòbils entre les 
factories de Seat de Zona Franca i Martorell.

PARC DE MERCADERIES DE VIA AMPLA
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
Locomotora s/353 (1)

Vagons plataforma (1)

4 
18

20.520 (2)

91.368 (3)

(1) Formen dues composicions indeformables de nou vagons i dues locomotores cadascuna. (2) De les 
1.266 circulacions fetes, 981 s’han fet amb locomotores de Captrain España, SA, per revisió de les 
locomotores. d’FGC. (3) Total de quilòmetres recorreguts per les dues composicions indeformables.
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Demanda 

Nombre de viatges efectuats per estacions d’origen

Línia 
Barcelona-Vallès 

Servei 
urbà

Metro 
del Vallès Total

BARCELONA PL. CATALUNYA
PROVENÇA
GRÀCIA
SANT GERVASI
MUNTANER
LA BONANOVA
LES TRES TORRES
SARRIÀ
REINA ELISENDA
PLAÇA MOLINA
PÀDUA
EL PUTXET
AV. TIBIDABO
PEU DEL FUNICULAR
CARRETERA DE LES AIGÜES
VALLVIDRERA SUPERIOR
BAIXADOR DE VALLVIDRERA
LES PLANES
LA FLORESTA
VALLDOREIX
SANT CUGAT
MIRA-SOL
HOSPITAL GENERAL
RUBÍ
LES FONTS
TERRASSA RAMBLA
VALLPARADÍS UNIVERSITAT
TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD
TERRASSA NACIONS UNIDES
VOLPELLERES
SANT JOAN
BELLATERRA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA
SANT QUIRZE
CAN FEU | GRÀCIA
SABADELL PLAÇA MAJOR
LA CREU ALTA
SABADELL NORD
SABADELL PARC DEL NORD

6.842.549
5.283.846
2.073.132
509.210

1.938.735
716.650
874.025

2.734.194
507.712
579.148
674.168

1.491.293
1.468.904

6.189.966
3.316.564
1.553.162

76.906
916.939
175.162
182.878

1.679.828
129.352
74.854
62.119
164.411
201.765
471.034
30.212
550.592
439.858
362.799
508.229

1.298.656
4.161.499
744.762
751.338

2.676.565
423.774

1.674.904
1.182.708
731.956
560.004

1.065.517
1.311.122
532.497

1.775.391
847.176
681.541

1.357.594
650.362
682.560
430.385

13.032.515
8.600.410
3.626.294
586.116

2.855.674
891.812

1.056.903
4.414.022
637.064
654.002
736.287

1.655.704
1.670.669
471.034
30.212
550.592
439.858
362.799
508.229

1.298.656
4.161.499
744.762
751.338

2.676.565
423.774

1.674.904
1.182.708
731.956
560.004

1.065.517
1.311.122
532.497

1.775.391
847.176
681.541

1.357.594
650.362
682.560
430.385

TOTAL (1) 25.693.566 40.626.941 66.320.507
(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.
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Línia 
Llobregat-Anoia

Metro del 
Baix Llobregat

Servei de 
Rodalies Total

BARCELONA PL. ESPANYA
MAGÒRIA LA CAMPANA
ILDEFONS CERDÀ
EUROPA | FIRA
GORNAL
SANT JOSEP
L’HOSPITALET AV. CARRILET
ALMEDA
CORNELLÀ RIERA
SANT BOI
MOLÍ NOU CIUTAT COOPERATIVA
COLÒNIA GÜELL
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
SANT VICENÇ DELS HORTS
CAN ROS
QUATRE CAMINS
PALLEJÀ
SANT ANDREU DE LA BARCA
EL PALAU
MARTORELL VILA | CASTELLBISBAL
MARTORELL CENTRAL
MARTORELL ENLLAÇ
ABRERA
OLESA DE MONTSERRAT
AERI DE MONTSERRAT
MONISTROL DE MONTSERRAT
CASTELLBELL I EL VILAR
SANT VICENÇ | CASTELLGALÍ
MANRESA VILADORDIS
MANRESA ALTA
MANRESA BAIXADOR
SANT ESTEVE SESROVIRES
LA BEGUDA
CAN PARELLADA
MASQUEFA
PIERA
VALLBONA D’ANOIA
CAPELLADES
LA POBLA DE CLARAMUNT
VILANOVA DEL CAMÍ
IGUALADA

5.144.043
609.354

1.280.065
1.759.053
672.357
926.186

2.073.023
1.281.548
1.415.073
1.971.424
736.571
72.430
216.686
655.548
488.005
212.437
319.181
647.927
269.313
57.812
343.474
141.795
136.724
292.238

631.376
16.913
35.084
42.372
25.015
14.399
73.937
31.692
33.371
44.639
15.156
7.459
6.996
26.048
16.714
14.746
16.240
36.771
20.592
3.705

147.922
43.066
9.863
39.767
157.371
241.670
7.156

122.697
75.117
81.018
153.191
112.201
17.888
14.098
110.743
181.340
28.636
61.092
33.559
36.402
222.297

5.775.419
626.267

1.315.149
1.801.425
697.372
940.585

2.146.960
1.313.240
1.448.444
2.016.063
751.727
79.889
223.682
681.596
504.719
227.183
335.421
684.698
289.905
61.517
491.396
184.861
146.587
332.005
157.371
241.670

7.156
122.697
75.117
81.018
153.191
112.201
17.888
14.098
110.743
181.340
28.636
61.092
33.559
36.402
222.297

TOTAL (1) 21.722.267 3.010.319 24.732.586
(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.

Nombre de viatges efectuats per estacions d’origen



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 76 8. Dades i xifres

VIATGERS 2015 2016 2017 2018 2019
Línia Barcelona-Vallès (servei urbà)
Viatges 25.355.425 25.129.237 25.145.428 25.246.843 25.693.566
Viatges-km 73.382.829 72.595.418 73.406.525 72.897.206 75.006.839
Ingressos (€) 13.712.983,58 13.736.357,38 13.603.389,85 13.896.748,74 13.906.796,83
Línia Barcelona-Vallès (Metro del Vallès)
Viatges 32.552.129 34.542.640 36.841.129 38.855.138 40.626.941
Viatges-km 517.104.938 555.103.248 594.897.811 623.865.634 619.127.589
Ingressos (€) 38.616.699,04 40.333.725,74 42.134.934,51 44.339.537,41 37.393.342,39
Línia Llobregat-Anoia (Metro del Baix Llobregat)
Viatges 19.215.520 19.160.482 19.647.226 20.243.970 21.722.267
Viatges-km 153.716.234 155.258.863 160.746.144 167.300.554 180.417.911
Ingressos (€) 14.131.113,79 14.165.354,10 14.385.409,86 15.084.824,56 13.841.674,60
Línia Llobregat-Anoia (servei de Rodalies)
Viatges 2.526.601 2.598.267 2.714.604 2.856.252 3.010.319
Viatges-km 89.231.088 91.175.346 95.122.292 99.582.254 108.703.315
Ingressos (€) 6.366.183,75 6.637.117,46 6.901.066,26 7.505.795,38 7.846.577,81
TOTAL Línies Metropolitanes 
Viatges 79.649.675 81.430.626 84.348.387 87.202.203 91.053.093
Viatges-km 833.435.089 874.132.875 924.172.772 963.645.648 983.255.654
Ingressos (€) 72.826.980,16 74.872.554,68 77.024.800,48 80.826.906,09 72.988.391,63
Funicular de Gelida (1) (1)

Viatges 4.819 913 0 0 5.138
Viatges-km 4.299 814 0 0 4.583
Ingressos (€) 3.551,35 697,40 0,00 0,00 4.119,55
(1) Fora de servei per avaria des del 3 de març de 2016 fins al 5 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Nombre de viatges i viatges-km efectuats i ingressos, per serveis 
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MERCADERIES 2015 2016 2017 2018 2019
Sals potàssiques                                                                               (2)                     (3)

Tones 429.432 334.333 380.339 411.572 286.400
Tones-km 34.855.797 27.076.012 30.640.596 32.941.150 22.912.000
Ingressos (€) 2.121.480,44 1.816.193,50 2.388.880,40 2.289.628,91 1.793.039,24
Sal                                                                                                       (1)

Tones 128.790 130.640 74.880 - -
Tones-km 6.310.710 6.401.360 3.669.120 - -
Ingressos (€) 695.647,58 774.963,92 488.311,82 - -
Vehicles Seat (4)

Vehicles 109.337 106.993 105.487 94.905 102.631
Tones 142.138 139.081 137.130 123.381 133.413
Tones-km 4.818.482 4.714.852 4.648.707 4.182.617 4.522.701
Ingressos (€) 731.475,60 642.998,01 666.841,59 583.837,05 665.527,31
Altres
Ingressos (€) (5) 431.421,24 419.614,60 283.843,60 446.622,23 363.325,44
TOTAL
Tones 700.360 604.054 592.349 534.953 419.813
Tones-km 45.984.989 38.192.224 38.958.423 37.123.767 27.434.701
Ingressos (€) 3.980.024,86 3.653.770,03 3.827.877,41 3.320.088,19 2.821.891,99
(1) Servei finalitzat el 30 de juny de 2017. (2) El 27 de juliol de 2018 es carrega l’últim tren de potassa a la terminal de Sallent. Tota 
la càrrega es concentra a Súria. (3) El transport de potassa des de Súria queda interromput el 21 de setembre de 2019 per avaria 
de la terminal de càrrega d’ICL. (4) Servei contractat per Autometro, SA, en la qual FGC té el 60 % de participació. Figuren els 
ingressos per a FGC en concepte de lloguer de locomotores i vagons, personal de conducció, gestió de les circulacions i ús de la 
infraestructura. (5) Inclou la facturació per maniobres i gestió d’apartadors.

Nombre de tones i tones-km transportades i ingressos, per serveis 
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Activitat i ingressos per altres serveis de mercaderies  

2015 2016 2017 2018 2019
Peces de Seat (1)                     
Circulacions 
(voltes, 70 km)

1.303 1.280 1.299 1.305 1.266

Ingressos (€) (2) 531.987,18 515.166,48 534.479,28 543.760,32 918.886,79
(1) Transport efectuat amb parc d’FGC per Cargometro Rail Transport, SA, en la qual participen FGC i Captrain Es-
paña, SA. Operat per Captrain España, SA, circula per la xarxa Adif d’ample de via ibèric (1.668 mm). (2) Ingressos 
d’FGC en concepte de lloguer de locomotores, vagons i caixes mòbils, a l’empresa Cargometro Rail Transport, SA.

Personal

2015 2016 2017 2018 2019
Plantilla    
Mitjana 1.268,43 1.301,57 1.353,48 1.387,29 1.422,48
El 31 de desembre 1.387 1.448 1.505 1.523 1.551
Distribució per sexes
Homes 1.041 1.072 1.105 1.110 1.124
Dones 346 376 400 413 427
Distribució per jornada laboral 
Completa 1.138 1.161 1.163 1.150 1.167
Parcial 249 287 342 373 384
Distribució per tipus de contracte
Indefinit 1.095 1.112 1.061 1.003 1.023
Temporal 292 336 444 520 528

2015 2016 2017 2018 2019
ISC Barcelona-Vallès 74,05 74,91 77,00 77,40 77,00
ISC Llobregat-Anoia 71,14 75,25 72,80 75,50 75,60
ICQ Barcelona-Vallès 98,03 98,23 98,39 98,62 98,87
ICQ Llobregat-Anoia 98,96 99,18 99,23 99,24 98,69
Puntualitat (%) 99,29 99,22 99,43 99,49 99,48
Compliment de la producció programada 99,84 99,82 99,85 99,89 99,91

Altres indicadors importants de gestió

Qualitat del servei (%)
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Evolució anual de l’ICQ (%)
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Consum d’energia 

2015 2016 2017 2018 2019

Energia elèctrica (kWh)
Tracció (1) 90.751.198 91.716.857 94.756.074 96.286.370 96.531.031
Enllumenat 351.321 266.098 372.499 286.127 227.884
Total energia elèctrica 91.102.519 91.982.955 95.128.573 96.572.497 96.758.915
Gasoil ferroviari (1) (2) 712.632 642.492 659.060 659.707 537.063
Combustibles de vehicles (1) (4)
Gasoil d’automoció 95.489 95.608 n. d. 66.133 86.818,41
Benzina d’automoció 98 octans 40 0 0 0 0
Benzina d’automoció 95 octans 6.225 5.387 n. d. 7.450 8.227,10
Biodièsel 82 0 0 0 0
Total combustible de vehicles 101.836 100.995 n. d. 73.583 95.045,51
Gas natural (kWh) (3) 4.696.356 4.216.842 5.373.806 5.669.314 4.910.516
(1) Inclou el subministrament elèctric a les estacions i les dependències connectades a les xarxes de 6 i 11 kV. (2) Inclou el consum del 
transport de mercaderies, maniobres i maquinària ferroviària. (3) Inclou el consum de les escomeses dels centres operatius de Rubí i de 
Martorell. (4) Dades de combustibles dels vehicles disponibles des de l’1 de març de 2018.

Altres consums 

2015 2016 2017 2018 2019
Aigua (m3) 63.281 99.991 83.976 55.470 55.495

Fiabilitat de les unitats de tren

2015 2016 2017 2018 2019
UT-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)
UT 112 73.331 64.555 69.771 62.638 105.918
UT 113 66.894 136.615 155.563 265.438 133.138
UT 114 48.466 64.121 98.749 130.128 66.148
UT 213 83.113 86.379 70.501 54.687 45.253

2015 2016 2017 2018 2019
Cost de l’activitat / viatger 1,26 1,29 1.29 1.32 1,35
Cost de l’activitat / cotxe-km útil 3,23 3,34 3.39 3.48 3,70

Costos (Euros) 

Disponibilitat de les instal·lacions (%)

2015 2016 2017 2018 2019
UT-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)
Escales mecàniques 99,987 99,959 99.874 99.88 99,70
Ascensors 99,823 99,925 99,839 99.85 99,74
Màquines autoexpenedores (MAE) 97,700 98,655 98,936 99,15 99,00
Barreres tarifàries eficients (BTE) 99,277 99,293 99,365 99,48 99,54
Sistema d’informació al client (SIC) 99,920 99,904 99,820 99,68 99,86
Sistema magnètic d’expedició i control (SMEC) 98,550 98,780 98,988 99,00 98,93



Memòria 
Ferrocarrils 
de la Generalitat 
de Catalunya 81 8. Dades i xifres

8.3. LÍNIA LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR

Oferta

Oferta de serveis

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS 

Trajecte Temps de viatge Nombre de sortides/dia 2019 Nombre de sortides/dia 2018
Ascend. Descend. Ascend. Descend.

FEINERS
Lleida - Balaguer 27 min 10 10 10 10
Lleida – la Pobla de Segur 1 h 35 min 4 4 4 4
EN DISSABTES
Lleida - Balaguer 27 min 9 9 9 9
Lleida – la Pobla de Segur 1 h 35 min 2(1) / 3(2) 2(1) / 3(2) 2 / 3 2 / 3
EN FESTIUS
Lleida - Balaguer 27 min 9 10 9 10
Lleida – la Pobla de Segur 1 h 35 min 3 3 3 3
(1) Oferta del servei regular. (2) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i del Tren Panoràmic els dissabtes de la temporada turística.

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
UT FGC 331 2 317.354

2015 2016 (1) 2017 2018 2019
Cotxe-km recorreguts Renfe 347.720 176.600 - - -
Cotxe-km recorreguts FGC - 307.290 689.666 699.068 633.284
Cotxe-km recorreguts Tren dels Llacs (2) 23.348 24.426 24.785 23.707 22.784
Total cotxe-km recorreguts útils 371.068 508.316 714.451 722.775 656.068
(1) Les UT de Renfe Operadora sèrie 592 fins al 24 de juliol. Les UT d’FGC sèrie 331 a partir del 25 de juliol. (2) Inclou els serveis del 
Tren dels Llacs (21.360 c-km) i del Tren Panoràmic (1.424 c-km). 

Parc comercial
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Demanda

Nombre de viatges efectuats per estacions d’origen

LÍNIA LLEIDA - LA POBLA DE SEGUR

Lleida-Pirineus
Alcoletge
Vilanova de la Barca
Térmens
Vallfogona de Balaguer
Balaguer
Gerb
Sant Llorenç de Montgai
Vilanova de la Sal
Santa Linya
Àger
Cellers-Llimiana
Guàrdia de Tremp
Palau de Noguera
Tremp
Salàs de Pallars
La Pobla de Segur

98.281
5.096
9.656
13.988
5.325
83.588

815
2.047
391
177
756

1.038
198
53

10.978
956

18.140

Total (1) 251.483
(1) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i del Tren Panoràmic.

Nombre de viatges i viatges-km efectuats i ingressos (1)

2015 2016 (1) 2017 2018 2019
Viatges 74.603 126.081 206.651 221.504 251.483
Viatges-km 3.274.294 5.285.918 7.625.171 7.985.693 8.413.078
Ingressos (€) 292.426,23 428.152,75 588.211,83 617.999,86 474.740,76
(1) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i del Tren Panoràmic.

Personal

2015 2016 (1) 2017 2018 2019
Plantilla
Mitjana 4,15 17,18 24,58 25,59 22,37
El 31 de desembre 5 24 26 29 7,56
Distribució per sexes
Homes 4 18 20 23 24
Dones 1 6 6 6 12
Distribució per jornada laboral
Completa 5 13 23 26 36
Parcial - 11 3 3 0
Distribució per tipus de contracte
Indefinit 1 2 2 1 1
Temporal 4 22 24 28 35
(1) Servei operat directament amb plantilla d’FGC a partir del 25 de juliol.
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Altres indicadors importants de gestió

Qualitat del servei

Consum d’energia 

2015 2016 2017 2018 (2) 2019

Energia elèctrica (kWh)
Enllumenat 79.729 73.892 77.135 135.888 139.362
Gasoil ferroviari (1) - 211.472 359.308 361.041 355.755
(1) Fins al 24 de juliol de 2016, el consum de gasoil de tracció era a càrrec de Renfe. Consum a partir del 
25 de juliol de 2016 dels trens d’FGC. (2) Increment del consum derivat de les noves instal·lacions a les 
estacions.

2015 2016 2017 2018 2019
ISC 73,68 75,61 79,00 81.20 85,00
ICQ - 99,85 99,65 99,66 99,39
Puntualitat (%) 99,44 99,35 99,04 99,10 99,00
Compliment de la producció programada (%) 99,48 99,98 99,80 99,75 99,60

Altres consums 

2015 2016 2017 2018 2019
Aigua (m3) 76 128 114 130 27

Fiabilitat de les unitats de tren

2015 2016 2017 2018 2019
UT-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)
UT 331 (1) - 10.578 11.622 29.675 23.215
(1) En servei des del 25 de juliol de 2016.
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8.4. FGC TURISME I MUNTANYA

8.4.1. Vall de Núria 

Oferta

Oferta de serveis

Estació de Muntanya de Vall de Núria 2015 2016 2017 2018 2019
Dies de la temporada d’hivern 121 114 122 110 106
Hores de funcionament dels remuntadors (1) 3.677 4.591 4.419 4.317 2.881
Neu natural acumulada (cm) 352 269 561 613 175
Nombre de canons de neu 88 88 88 88 88
Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 120.112 155.328 131.604 81.166 110.398
(1) Inclou el telecabina, que va deixar de funcionar el 10 de juny de 2019 per les obres de renovació. (2) Els metres cúbics de neu fabricada 
es poden estimar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua. A les memòries dels anys anteriors aquest concepte es definia errò-
niament com a «m3 de neu artificial fabricats».

Línia Ribes-Núria

 Trajecte
Interval 
tipus 

(minuts)

Temps 
de viatge
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascendents Descendents

Temporada baixa (191 dies)
Ribes-Enllaç – Núria 1 h 40 40 7 (divendres 9) 7 (divendres 9)
Temporada alta (154 dies)
Ribes-Enllaç – Núria 50 40 12 (divendres 14) 12 (divendres 14)
Fora de servei: 20 dies el mes de novembre, per manteniment.
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Parc comercial

Línia Ribes-Núria
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
Locomotora DM6 1 8.375
Locomotora H12 (1) 1 597
Automotors A5, A6, A7 i A8 (2 cotxes) 2 72.450
Automotors A5 i A8 (3 cotxes) (2) 2 9.816
Automotors A10 i A11(2 cotxes) 2 63.829
Cotxes B2273 i B2275 (3) 2 1.194
Cotxes C27 (ex-B4244) i C28 (ex-B4245) (4) 2 868
(1) Locomotora híbrida donada d’alta per al servei el 6 de desembre. (2) Automotors donats d’alta per al servei el 9 d’agost 
(A5) i el 21 de desembre (A8). (3) Cotxes donats d’alta per al servei el 6 de desembre, procedents del Matterhorn Gottard 
Bahn. (4) Cotxes de reserva, procedents del Matterhorn Gottard Bahn.

Cotxes-quilòmetre 2015 2016 2017 2018 2019
Total cotxes-km recorreguts 317.000 303.438 297.132 296.046 304.068

Els trens històrics
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
Cotxe saló A51 1 286

Demanda

Nombre de visitants, viatges, viatges-km i ingressos, per serveis

2015 2016 2017 2018 2019
Línia Ribes-Núria
Visitants 275.827 306.893 312.468 293.245 282.150
Viatges 457.298 545.612 546.231 513.770 487.249
Viatges-km 4.422.336 5.808.280 6.523.084 6.076.801 5.806.151
Ingressos a taquilles (€) 2.825.729,73 3.113.270,88 3.430.580,74 3.188.858,30 3.208.203,08
Forfets Estació de Muntanya
Visitants 33.615 33.392 39.652 38.196 31.792
Ingressos a taquilles (€) 290.889,05 313.433,16 376.424,16 343.440,33 285.885,81
Total Vall de Núria
Ingressos a taquilles (€) (1) 3.116.618,78 3.426.704,04 3.807.004,90 3.548.661,80 3.494.088,89
(1) No s’inclouen els ingressos per transport de mercaderies, lloguer material, activitats ni botiga.
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Personal

Consum d’energia

2015 2016 2017 2018 2019
Plantilla
Mitjana 72,57 70,69 74,81 75,08 73,99
El 31 de desembre 73 71 81 79 76
Distribució per sexes
Homes 49 47 50 51 51
Dones 24 24 31 28 25
Distribució per jornada laboral
Completa 63 60 61 59 58
Parcial 10 11 20 20 18
Distribució per tipus de contracte
Indefinit 64 62 58 54 52
Temporal 9 9 23 25 24
Accidents laborals
Nombre d’accidents amb baixa 5 3 2 4 4

2015 2016 2017 2018 (2) 2019

Energia elèctrica (kWh)
Tracció i taller 1.986.525 2.038.122 2.074.659 2.246.244 2.085.490
Enllumenat 57.706 68.272 59.462 60.927 52.796
Altres (1) 1.789.652 1.959.504 1.889.998 1.763.291 2.102.516
Total energia elèctrica 3.833.883 4.065.898 4.024.119 4.070.462 4.240.801
Combustibles (1)

Gasoil per a tracció 17.132 13.546 18.645 15.022 22.945
Gasoil altres (2) 168.070 151.131 179.313 180.355 124.440
Total combustibles 185.202 164.677 197.958 195.377 147.385
Gas natural (m³) n. d. n. d. n. d. 2.704 2.716
(1) Complex hoteler, Cabana dels Pastors i neu artificial. (2) Maquinària per als treballs (condicionament de la neu) i 
calefacció. Des del 2011, part de la calefacció es fa amb energia geotèrmica.
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8.4.2. La Molina

Oferta

Oferta de serveis

2015 2016 2017 2018 2019
Dies de la temporada d’hivern 133 137 139 131 148
Hores de funcionament dels remuntadors (1) 8.302 9.749 12.207 10.521 11.255
Neu natural acumulada (cm) 111 110 360 271 167
Nombre de canons de neu 455 455 511 513 521
Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 282.241 357.983 356.873 262.231 385.505
(1) Inclou el telecabina. (2) Els metres cúbics de neu fabricada es poden estimar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua. A les memòries 
dels anys anteriors aquest concepte es definia erròniament com a «m3 de neu artificial fabricats».

Demanda

Nombre de visitants i ingressos

2015 2016 2017 2018 2019
Visitants a l’hivern 198.192 214.676 290.534 309.547 287.564
Visitants a Alp 2500 68.732 47.911 55.117 59.856 62.064
Visitants a l’estiu 27.155 30.724 29.005 25.091 24.582
Ingressos per forfets (€) 3.784.607,75 4.064.503,99 5.465.780,82 5.813.451,19 5.479.649,33
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Personal

2015 2016 2017 2018 2019
Plantilla
Mitjana 41,52 41,74 48,57 56,66 68,54
El 31 de desembre 50 55 71 89 113
Distribució per sexes
Homes 38 45 56 69 90
Dones 12 10 15 20 23
Distribució per jornada laboral
Completa 25 28 46 80 78
Parcial 25 27 25 9 35
Distribució per tipus de contracte
Indefinit 40 40 40 39 38
Temporal 10 15 31 50 75
Accidents laborals
Nombre d’accidents amb baixa 5 3 6 8 7

Consum d’energia

2015 2016 2017 2018 (2) 2019

Energia elèctrica (kWh)
Tracció 5.707.829 6.467.520 6.064.175 5.192.108 7.789.514
Enllumenat (1) 32.058 143.327 249.213 80.384 47.943
Total energia elèctrica 5.739.887 6.610.847 6.313.388 5.272.492 7.789.514
Gasoil (l) 176.309 143.786 207.203 196.052 210.101
Gas natural (m3) 2.362 2.924 2.277 3.354 2.774
Biomassa (t) 145 179 189 186 193
(1) Les oscil·lacions són fruit de regularitzacions de lectures estimades.
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8.4.3. Espot i Port Ainé

Oferta

Oferta de serveis

2015 2016 2017 2018 2019 (1)

Espot 
Dies de la temporada d’hivern 126 126 138 130 104
Hores de funcionament dels remuntadors 4.277 4.744 4.895 4.523 3.658
Neu natural acumulada (cm) 273 182 449 375 277
Nombre de canons de neu 163 163 163 163 163
Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 164.222 168.532 153.997 110.724 193.409
Port Ainé
Dies de la temporada d’hivern 126 127 138 130 145
Hores de funcionament dels remuntadors 5.054 5.212 5.281 5.371 5.884
Neu natural acumulada (cm) 260 202 458 323 238
Nombre de canons de neu 126 126 126 126 137
Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 112.179 151.753 142.197 78.163 177.159
Hotel Port Ainé 2000
Dies de la temporada 249 188 175 178 202
Nombre de places d’allotjament 136 136 136 136 136
(1) El telecadira La Roca es va avariar el 2 de febrer i se’n va haver d’instal·lar un de nou. (2) Els metres cúbics de neu fabricada es poden estimar 
en 1,9 m3  de neu per cada metre cúbic d’aigua. A les memòries dels anys anteriors aquest concepte es definia erròniament com a: m3 de neu 
artificial fabricats.

Demanda

Nombre de visitants i ingressos

2015 2016 2017 2018 2019
Visitants a Espot (forfets) 61.654 68.785 65.293 60.179 55.576
Visitants a Port Ainé (forfets) 103.229 111.200 116.304 119.091 125.421
Visitants de l’hotel (pax) 31.061 33.318 34.038 29.731 31.942
Ingressos totals (€) 1.672.425,08 2.162.513,03 2.221.623,32 2.292.142,98 2.253.212,4
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Personal

2015 2016 2017 2018 2019
Plantilla
Mitjana 42,43 42,94 46,90 53,65 61,55
El 31 de desembre 66 67 85 103 105
Distribució per sexes
Homes 51 53 64 74 76
Dones 15 14 21 29 29
Distribució per jornada laboral
Completa 22 26 48 99 67
Parcial 44 41 37 4 38
Distribució per tipus de contracte
Indefinit 64 61 56 51 54
Temporal 2 6 29 52 51
Accidents laborals
Nombre d’accidents amb baixa 3 7 4 5 6

Consum d’energia

2015 2016 2017 2018 (2) 2019

Energia elèctrica (kWh)
Tracció - Espot 1.446.109 1.812.240 1.701.752 1.624.993 1.742.027
Tracció - Port Ainé 1.971.390 2.329.400 2.330.484 2.052.312 2.536.655
Combustibles (l)
Gasoil A Espot 3.606 3.750 4.466 4.700 5.180
Gasoil A Port Ainé 8.102 7.891 8.023 8.100 6.248
Gasoil B Espot 62.179 62.388 67.553 58.903 70.605
Gasoil B Port Ainé 75.584 74.680 82.923 90.996 101.782
Gas (l)
Espot (1) 15.267 1.236 1.228 2.102 1.751
Port Ainé (2) 174.417 141.501 148.667 153.014 174.674
(1) Inclou la cota 2.000. Les dades corresponen a subministraments. El 2015 inclou el subministrament a la cafeteria, 
que té reserves per a diversos anys. (2) Inclou hotel + cota 1.600 + cota 2.100. Les dades corresponen a subminis-
traments.
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8.4.4. Explotació de Montserrat 

Oferta

Oferta de serveis

Línia Monistrol-Montserrat

Temporada / Trajecte
Interval 
tipus 

(minuts)

Temps 
de viatge
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascendents Descendents

Temporada baixa (102 dies)
Monistrol Vila - Montserrat 30 13 11 11
Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 11 11
Temporada mitjana Vall (84 dies)
Monistrol Vila - Montserrat 30 13 12 12
Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 12 12
Temporada mitjana (49 dies)
Monistrol Vila - Montserrat 20 13 22 22
Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 12 12
Temporada alta (130 dies)
Monistrol Vila - Montserrat 20 13 24 24
Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 13 13

Funiculars

Temporada / Trajecte
Interval 
tipus 

(minuts)

Temps 
de viatge
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascendents Descendents

Sant Joan
Temp. baixa (136 dies) 20 6 21 22
Temp. mitjana, feiners (80 dies) 12 6 38 39
Temp. mitjana, caps de setmana (50 dies) 12 6 40 41
Temp. alta (80 dies) 12 6 45 46
El Funicular de Sant Joan ha estat tancat 19 dies per revisió anual. 

Santa Cova
Temp. baixa, feiners (0 dies) 20 3 17 16
Temp. baixa, caps de setmana (0 dies) 20 3 21 20
Temp. mitjana (0 dies) 20 3 23 22
Temp. alta (0 dies) 20 3 24 23
El Funicular de la Santa Cova ha estat fora de servei tot l’any.
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Parc comercial

Línia Monistrol-Montserrat
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
Automotors articulats AM1-AM5 5 179.643

Cotxe-quilòmetre 2015 2016 2017 2018 2019
Total cotxe-km recorreguts 378.055 322.809 357.870 350.136 359.285

Funiculars
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts (1)

Funicular de Sant Joan 2 12.348
Funicular de la Santa Cova (2) 2 0
(1) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les dues cabines. (2) Només és oberta al públic una de les dues cabines. Fora 
de servei per avaria des del 8 de gener de 2018.

Demanda

Nombre de visitants, viatges i viatges-km efectuats i ingressos

2015 2016 2017 2018 2019
Línia Monistrol-Montserrat
Visitants 583.247 576.729 697.861 672.719 702.157
Viatges 986.611 944.383 1.137.774 1.094.971 1.140.287
Viatges-km 5.001.153 4.791.656 5.766.344 5.532.641 5.781.308
Ingressos (€) 3.226.141,08 3.149.526,61 4.075.144,22 4.069.860,67 4.423.430,40
Funicular de Sant Joan  
Visitants 324.406 314.277 339.784 320.284 394.969
Viatges 599.334 575.241 622.817 580.920 716.796
Viatges-km 311.582 299.091 323.746 324.139 372.661
Ingressos (€) 2.131.481,39 2.221.853,89 2.744.900,26 2.807.559,87 3.416.814,80
Funicular de la Santa Cova (1) (1)
Visitants 154.472 120.191 150.921 623 0
Viatges 294.541 232.255 287.407 1.099 0
Viatges-km 76.562 60.417 74.699 280 0
Ingressos (€) 412.713,30 334.901,48 485.631,32 2.401,13 0
Total Funiculars de Montserrat
Visitants 478.878 434.468 490.705 320.907 394.969
Viatges 893.875 807.496 910.224 582.019 716.796
Viatges-km 388.144 359.508 398.445 324.419 372.661
Ingressos (€) 2.544.194,69 2.556.755,37 3.230.531,58 2.809.961,00 3.416.814,80
(1) Fora de servei per avaria des del 8 de gener de 2018.
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Personal

2015 2016 2017 2018 2019
Plantilla
Mitjana 47,58 45,15 46,71 46,54 50,22
El 31 de desembre 48 46 48 48 50
Distribució per sexes
Homes 24 23 23 21 25
Dones 24 23 25 27 25
Distribució per jornada laboral
Completa 26 23 26 26 24
Parcial 22 23 22 22 26
Distribució per tipus de contracte
Indefinit 31 27 24 24 24
Temporal 17 19 24 24 26
Accidents laborals
Nombre d’accidents amb baixa 0 3 0 0 0

Consum d’energia

2015 2016 2017 2018 (2) 2019

CREMALLERA
Energia elèctrica (kWh)
Tracció 1.168.784 962.623 1.061.221 1.033.542 1.043.713
Enllumenat (kWh) (1) 1.762 4.051 2.927 3.254 4.745
FUNICULARS
Energia elèctrica (kWh)
Tracció 194.517 181.832 187.594 181.652 181.048
Enllumenat (kWh) (1) 2.375 1.199 1.169 1.121 1.824
(1) Consum de les escomeses d’emergència.
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8.4.5. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

Oferta

Oferta de serveis

Línia Monistrol-Montserrat

Trajecte
Interval 
tipus 

(minuts)

Temps 
de viatge
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascendents Descendents

La Pobla de Lillet - Castellar de n’Hug (1)

Servei tipus 1 a demanda (119 dies) (2) - 20 - -
Servei tipus 2 (27 dies) 60 20 5 5
Servei tipus 3 (28 dies) 60 20 7 7
Servei tipus 4 (59 dies) 60 20 8 8
(1) En servei des del 6 d’abril fins al 24 de novembre, tots dos inclosos (233 dies en total). (2) 46 dies, dels 119 programats, 
servei tipus 1.

Parc comercial

Línia Monistrol-Montserrat
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts
Locomotores 2 6.314
Cotxes 4 23.947

Cotxe-quilòmetre 2015 (1) 2016 (2) 2017 (3) 2018 (4) 2019 (5)

Total cotxe-km recorreguts 18.565 20.365 20.811 24.234 23.947
(1) En servei des del 28 de març fins al 15 de novembre. (2) En servei des del 19 de març fins al 13 de novembre. (3) En servei 
des del 8 d’abril fins al 19 de novembre. (4) En servei des del 22 de març fins al 25 de novembre. (5) En servei des del 6 d’abril 
fins al 24 de novembre.

Demanda

Nombre de viatges, viatges-km efectuats i ingressos

2015 2016 2017 2018 2019
Visitants 20.668 21.205 25.207 23.974 23.406
Viatges 37.701 39.353 45.865 43.372 42.379
Viatges-km 120.643 125.929 146.768 138.790 135.613
Ingressos (€) 85.967,59 94.273,47 110.107,94 105.161,09 101.944,01
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Personal

2015 2016 2017 2018 2019
Plantilla
Mitjana 1,69 1,68 1,57 1,72 1,87
El 31 de desembre 0 0 0 0 0

Consum d’energia

2015 2016 2017 2018 (2) 2019

Energia elèctrica
Enllumenat (kWh) (1) 42.669 52.943 53.087 48.943 47.537
Gasoil
Tracció (l) 7.664 7.828 7.481 7.996 8.000
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8.4.6. Tren dels Llacs

Servei turístic que circula per la línia Lleida – la Pobla de Segur els dissabtes de 
la temporada turística. En l’onzena temporada, la primera circulació es va fer el 
dissabte 20 d’abril i la darrera el dissabte 2 de novembre, excepte el dissabte 13 
de juliol, en què no hi va haver circulació, i els dissabtes 20 i 27 de juliol i 3 i 10 
d’agost, en què va circular el Tren Panoràmic. Aquestes circulacions es fan amb 
una UT 331 que disposa d’aire condicionat.

Oferta

2015 2016 2017 2018 2019 

Tren dels Llacs
Circulacions 26 26 26 24 24
Places ofertes 7.280 7.280 7.280 6720 6.720
Tren Panoràmic
Circulacions - 3 4 6 4
Places ofertes - 264 352 528 352

Demanda

2015 2016 2017 2018 2019 

Tren dels Llacs
Visitants 7.199 7.213 7.258 6.689 6.703
Ocupació (%) 98,9 99,1 99,7 99,5 99,8
Tren Panoràmic
Visitants - 207 330 472 336
Ocupació (%) - 78,4 93,8 89,4 95,4
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8.4.7. Vallter

Vallter 2000 és una estació d’esquí explotada per la societat Vallter, SA, que és 
propietat majoritàriament d’FGC des del febrer de 2013.

Oferta

Oferta de serveis

Demanda

Nombre de visitants i ingressos

Consum d’energia

2015 2016 2017 2018 2019
Dies de la temporada d’hivern 129 133 134 135 136
Hores de funcionament dels remuntadors 2.968 3.185 3.425 4.275 3.445
Neu natural acumulada (cm) 278 396 567 676 372
Nombre de canons de neu 90 90 90 90 97
Aigua per a la fabricació de neu (m³) (1) 32.572 63.646 71.029 31.916 61.378
(1) Els metres cúbics de neu fabricada es poden estimar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua. A les memòries dels anys anteriors 
aquest concepte es definia erròniament com a: m3 de neu artificial fabricats.

2015 2016 2017 2018 2019
Visitants a l’hivern (forfets) 40.139 41.267 49.110 51.311 45.037
Visitants a l’estiu (forfets) 3.282 5.646 5.770 5.371 6.062
Total visitants hivern + estiu (forfets) 43.421 46.913 54.880 56.682 51.009
Total visitants al Parc Lúdic 8.185 11.234 10.187 8.375 11.056
Total visitants (forfets + Parc Lúdic) 51.606 57.147 65.067 65.057 62.155
Ingressos per forfets i activitats (€) 619.272,15 679.682,66 792.584,94 825.313,00 799.560,24

2015 2016 2017 2018 2019
Energia elèctrica total (kWh) 727.929 983.515 795.976 778.970 1.094.120
Gasoil (litres) 49.560 64.825 45.025 44.288 41.291
Biomassa (tones) (1) 23,2 95,7 114,5 104,2 114,0
 (1) El desembre de 2015 es va posar en servei la caldera de biomassa per a calefacció i aigua calenta sanitària.
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