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1. SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Quan algú es proposa parlar de l’any 2020, mirar en-
rere i repassar tot el que s’ha fet i s’ha aconseguit, és 
impossible no lligar aquests quatre números, aquest 
any, amb la pandèmia que hem viscut. Una crisi sa-
nitària global, sense precedents, que ens ha afectat 
a tots i a totes i ens ha posat a prova com a éssers 
humans que habitem en un planeta que no podem 
seguir maltractant perquè ens fem mal a nosaltres 
mateixos de manera irreparable.  

La pandèmia ha variat i modificat els plans de mol-
tes empreses, els objectius, les actuacions, i, el més 
important, ha canviat la vida de moltes persones. La 
pandèmia ha plantejat tot un seguit de reptes i de 
dificultats que han servit per testar-se i per ressorgir 
amb més força i vitalitat. Si no sabíem què volia dir ser 
resilient, ara ja ho tenim clar.  

Han estat mesos difícils, sí, com no podia ser d’una 
altra manera. Però a Ferrocarrils hem intentat estar 
a l’altura i esforçar-nos: ens hem adaptat, hem estat 

pacients, hem modificat i pres decisions seguint l’evo-
lució de la crisi sanitària. 

Ens hem equivocat i hem après. Tan sols s’aprèn dels 
errors i hem demanat disculpes. Les persones que tre-
ballem a Ferrocarrils garantint els serveis de mobilitat 
hem garantit uns serveis públics que són essencials 
per a la nostra quotidianitat, tot i que el 2020 no ha es-
tat un any quotidià. Garantint l’obertura dels nostres 
actius de turisme hem seguit generant oportunitats.  

Les dades indiquen que hem assolit màxims històrics 
en la puntualitat dels nostres serveis de mobilitat i en 
la qualitat del servei de les nostres activitats. Els indi-
cadors principals han assolit uns valors molt elevats i 
han superat en molts casos les fites aconseguides els 
darrers anys. Hem tornat a tenir una puntualitat i un 
índex de control de qualitat per sobre del 99 %. Això, 
adaptant-nos al nou escenari i aconseguint que la si-
tuació excepcional creada per la pandèmia tingués el 
menor efecte possible en les persones usuàries. 

Demà més  
i millor!

C A P Í T O L  1   |  S A L U T A C I Ó  D E L  P R E S I D E N T 

Som humans
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Hem seguit invertint en tot allò previst i pagant a 
temps els nostres proveïdors. Hem seguit avançant 
en tots els nostres projectes: la unió de les línies del 
Llobregat i del Vallès, el tren tramvia del Camp de 
Tarragona, hem licitat la compra de 14 trens per la 
R-Aeroport i per les Rodalies de Lleida, hem tancat i 
presentat la nostra estratègia de digitalització, patri-
moni i recerca i hem presentat al Govern la proposta 
de Contracte Programa 2022-26 per fer possible els 
projectes i el nostre full de ruta per gestionar les Ro-

dalies de Catalunya.  

També hem millorat les estacions. Hem posat en mar-
xa dos aparcaments d’enllaç amb 500 noves places i 
hem licitat projectes per a 300 de noves. Hem fet els 
projecte de 18 bicitancats. Hem ampliat la capacitat 
de les estacions per recollir un paquet de comerç 
electrònic amb nous proveïdors. Hem digitalitzat la 
compra de forfets i hem estat capaços d’informar en 
cada moment de l’ocupació dels nostres trens.  

La necessitat d’adaptar-nos al moment excepcional 
ens ha fet implantar un model d’estacions de mun-
tanya digitals on arribes i esquies, sense cues, sense 
esperes, sense barreres. 

També hem treballat en l’ampliació dels Tallers de 
Rubí i en la remodelació del Centre Operatiu de Mar-
torell (COM). Hem fet accions perquè les nostres es-
tacions esdevinguin espais inclusius i amb tolerància 
zero davant qualsevol tipus de violència. Hem iniciat 
el disseny d’una nova estratègia d’activisme per ser 
activistes de l’ètica, del feminisme, de la lluita contra 
el canvi climàtic i de la creació d’oportunitats. Hem 
aconseguit un nou conveni laboral signat en plena 
pandèmia. Tenim nous actius turístics completament 
integrats a l’estructura d’actius de muntanya: el Parc 
Astronòmic del Montsec i l’estació de Boí Taüll. I hem 
portat la trobada mundial de transport públic a Bar-
celona, el 2023.

Enguany hem continuat treballant en diferents pro-
jectes necessaris per augmentar la nostra oferta i 
capacitat de transport durant els pròxims anys, perquè 
aquest és el millor instrument contra la contaminació. 

Sumem i tenim la voluntat de millorar cada dia. A ve-
gades ho aconseguim, d’altres no. Som humans. Tot 
plegat, per potenciar el paper del transport públic, del 
ferrocarril, el ferrocarril de la sostenibilitat, que con-
necta persones, connecta la ciutat amb la muntanya i 
ens connecta amb la lluita contra el canvi climàtic. El 
camí sostenible. 

Actuem en el present pensant en el futur, un futur 
que és sostenible o no serà. A Ferrocarrils crec que sa-
bem on volem arribar, i tenim el millor instrument per 
fer-ho: l’esforç, el treball i el talent de més de 2.000 
persones que formem l’equip. I tenim el millor equip 
d’assessors del món: els que viatgen amb nosaltres 
i viuen la natura als nostres espais de muntanya. La 
suma d’un bon equip i uns assessors de primera ens 
esperonen a aconseguir l’excel•lència en el servei sa-
bent que cada dia hem d’estar predisposats a apren-
dre i a rectificar. Som humans. 

Sou el que ens mou. 

C A P Í T O L  1   |  S A L U T A C I Ó  D E L  P R E S I D E N T 

Ricard Font
President d’FGC
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2. XIFRES PRINCIPALS

2. 2. 
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87 km1 
Longitud de línia

17
Estacions

2
Unitats de tren

104.697 
Viatgers transportats

0,19 M€
Ingressos de l’activitat

27,58 
Plantilla mitjana

(1) 89 km comptant 
el tram d’Adif de Lleida

Lleida – la Pobla de Segur

4 
Locomotores dièsel

18
Vagons plataforma

557
Circulacions efectuades

Xarxa Adif

189 km 
Longitud de línies

81
Estacions

88
Unitats de tren de viatgers

6 
Locomotores

80 
Vagons de mercaderies

Línies metropolitanes

47,5 milions
Viatgers transportats

223.006
Tones transportades

38,85 M€ 
Ingressos de l’activitat

1.438,70 
Plantilla mitjana

2. 
XIFRES 

PRINCIPALS

XARXA 
FERROVIÀRIA

C A P Í T O L  2  |  X I F R E S  P R I N C I P A L S
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2. 
XIFRES 

PRINCIPALS

FGC TURISME  
I MUNTANYA

2
Funiculars

77.764
Visitants dels funiculars

5,2 km
Longitud de línia del cremallera

3
Estacions del cremallera

6
Automotors dobles del cremallera

Explotació de Montserrat

70 autocars
Capacitat de l’aparcament de Monistrol

148.430
Visitants del cremallera

1,77 M€
Ingressos de l’activitat

44,19
Plantilla mitjana

1.000 cotxes 
Capacitat de l’aparcament de Monistrol

3 
Longitud de línia

4
Estacions

2
Locomotores

4 
Cotxes

13.734
Visitants

71.310,23 M€
Ingressos de l’activitat

1,33
Plantilla mitjana

Ferrocarril Turístic 
de l’Alt Llobregat



FGC  |  Memòria 2020 P. 8

C A P Í T O L  6  |  L ’ A N Y  2 0 2 0  A  F G C

9 
Circulacions

1.411
Visitants

Tren dels Llacs

0,9 km 
Longitud

3
Estacions

2
Cabines

2.513
Viatgers transportats

Funicular de Gelida

14.773 
Visitants

0,12 M€
Ingressos de l’activitat

9,51
Plantilla mitjana

Parc Astronòmic Monstec 
gestionat per FGC des de  

l’1 de gener del 2020

PAM
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12,5 km 
Longitud de línia del Cremallera 

5
Estacions i baixadors

5
Automotors dobles o articulats

2 
Locomotores

4 
Cotxes

11 
Pistes

Vall de Núria

7,6 km
Longitud de pistes 

5
Remuntadors

162.538
Visitants del Cremallera

28.172 forfets
Visitants a l’hivern

3,35 M€
Ingressos de l’activitat 

74,00 
Plantilla mitjana
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67 
Pistes

71 km
Longitud de pistes 

16
Remuntadors

271.155 1

Forfets/Visitants hivern

38.196 
Visitants a l’estiu

4,72 M€
Ingressos de l’activitat

66,73
Plantilla mitjana

(1) Forfet conjunt amb Alp 2500

La Molina

141.123 
Forfets/Visitants hivern

0
Visitants a l’estiu

2,02 M€
Ingressos de l’activitat

53,28
Plantilla mitjana

Espot i Port Ainé

22 
Pistes

25 km
Longitud de pistes 

6
Remuntadors

Espot

25
Pistes

27 km
Longitud de pistes 

8
Remuntadors

Port Ainé
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13 
Pistes

19 km
Longitud de pistes 

11
Remuntadors

42.622
Forfets/Visitants hivern

17.217 
Visitants a l’estiu

0,79 M€
Ingressos de l’activitat

14,54
Plantilla mitjana

Estació explotada per  
Vallter SA, societat en què participa 

majoritàriament FGC.

Vallter 2000

42 
Pistes

45 km
Longitud de pistes 

11
Remuntadors

95.871
Forfets/Visitants hivern

0
Visitants a l’estiu

2,45 M€
Ingressos de l’activitat

11,31
Plantilla mitjana

Estació explotada per  
Actius de Muntanya SA,  
societat propietat d’FGC.

Boí Taüll
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3. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

3. 3. 
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Entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2020

3. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Membres del Consell

Vicepresident 
Isidre Gavin i Valls

President 
Ricard Font i Hereu 

Secretària 
Maria Teresa Launes del Campo (Des del 30 de setembre del 2020)

Conselleres i consellers

Pere Padrosa i Pierre 
Albert Alins i Abad
Octavi Bono i Gispert
Jordi Baiget i Cantons
Pere Torres i Grau 
Gerard M. Figueras i Albà 
Constantí Serrallonga i Tintoré 
Andrés Fuentes i Alarcon 
José Fernando Herrera i Jiménez 
Antoni Poveda i Zapata 
Janet Sanz i Cid 
Joan Jaume i Oms
Jordi Xena i Ibàñez

Ferran Falcó i Isern
(Fins al 4 de febrer del 2020) 
Silvia Quesada i Escobar 
(Fins al 20 d’octubre del 2020)
Marc Armengol i Puig 
(Fins al 22 de setembre del 2020)
Josep Llopart i Gardela 
(Fins al 22 de setembre del 2020)
Valentí Junyent i Torras  
(Fins al 22 de setembre del 2020)
Cristina Paraira i Beser 
(Fins al 22 de setembre del 2020)

Xavier Boquete i Saiz 
(Des del 22 de setembre del 2020)
Maria Pilar Cases i Lopetegui 
(Des del 22 de setembre del 2020)
Marta Farrés i Falgueras 
(Des del 22 de setembre del 2020)
Xavier Fonollosa i Comas 
(Des del 22 de setembre del 2020)
David Saldoni de Tena  
(Des del 4 de febrer del 2020)
Elisabeth Abad i Giralt 
(Des del 20 d’octubre del 2020)
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4. ESTRUCTURA ORGÀNICA

4. 4. 
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Situació el 31 de desembre del 2020

4. ESTRUCTURA D’FGC

President 
Ricard Font i Hereu

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. 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’em-
presa fa sobre el servei que ofereix. Es mesura mit-
jançant enquestes directes al públic. El primer any 
que es va fer va ser el 1987 i enguany se n’ha fet el 34è 
mesurament.

La mesura del 2020 ha assolit un74,60 en el cas de 
la línia Barcelona-Vallès i un72,20 en el cas de la 
línia Llobregat-Anoia.

El valor ponderat assoleix un 73,94 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.

Pel que fa a la línia Lleida – la Pobla de Segur, el valor 
assolit ha estat de 78,50, que suposa una satisfac-
ció dels clients envers el servei molt alta.
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ICQ

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

La mesura del 2020 ha assolit un 99,10 a la línia Bar-
celona-Vallès, un 99,13 a la línia Llobregat-Anoia i 
un 99,81 a la línia Lleida - la Pobla de Segur.

Puntualitat

La puntualitat dels trens durant el 2020, mesurada 
com a percentatge de trens arribats amb puntualitat 
o amb retards de 3 minuts o inferiors, ha assolit el

99,61% en el cas de Línies Metropolitanes i el 
99,47% en el cas de la línia Lleida - la Pobla de Segur.

Aquests valors representen el manteniment del ni-
vell per sobre del 99 %, com ja és habitual des de fa 
molts anys als serveis d’FGC.

C A P Í T O L  X  |  I N D I C A D O R S  D E  Q U A L I T A T
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6. L’ANY 2020 A FGC

6. 
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6.1. Coronavirus: 
el repte d’una 
emergènia global 

En el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2 a Catalu-
nya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
ha fet un seguit de mesures de caràcter informatiu 
i organitzatiu dirigides a les persones usuàries i al 
conjunt del personal amb l’objectiu de minimitzar el 
risc d’infecció i assegurar la prestació del servei.

Aquestes mesures han estat implementades al llarg de 
2020 d’acord amb el context d’evolució de la pandèmia i 
atenent a allò que dictaminen el Departament de Salut, 
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En aquest 
marc també s’ha creat a FGC el Comitè de Seguiment 
Coronavirus SARS-CoV-2 amb l’objectiu de dictaminar 
les mesures que en cada moment són oportunes, en 
l’àmbit operatiu tant de personal com sanitari, i s’ha 
aprovat el Pla de contingència i fases d’actuació pel co-
ronavirus SARS-CoV-2, el qual contempla l’activació de 
diverses fases d’actuació en funció del que dictaminin 
les autoritats sanitàries i de mobilitat.

6. L’ANY 2020 A FGC
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Pel que fa al personal, Ferrocarrils ha activat mesures 
per evitar el risc de contagi com són la difusió de les 
mesures de prevenció i bones pràctiques pels canals 
habituals de comunicació interna, la difusió d’en-
questes sobre la COVID-19 i la participació en estu-
dis per analitzar la incidència entre les persones que 
treballen a FGC, l’organització de jornades i forma-
cions en línia i el seguiment dels casos confirmats i 
possibles a la plantilla, així com dels casos confinats 
per contactes estrets, dictaminats per les autoritats 
sanitàries o pel Servei Mèdic d’FGC.

El protocol de neteja i desinfecció d’FGC davant la CO-
VID-19 ha obtingut el certificat de qualitat AENOR, 
un reconeixement que acredita que les mesures ins-
taurades a Ferrocarrils des de l’inici de la crisi sanità-
ria són les adequades i que es compleixen amb rigor 
per l’operadora, tant als trens i a les estacions com a 
les dependències corporatives de la companyia.

Aquestes mesures estan en la línia de les bones pràc-
tiques i respostes que han donat les empreses ope-
radores d’altres països, amb les quals FGC ha man-
tingut el contacte, ha recopilat idees i ha compartit 
experiències en el marc de la Unió Internacional del 
Transport Públic (UITP), de la qual n’és el president el 
director general d’FGC, Pere Calvet. Aquest contac-
te amb referents mundials del transport ha permès 
comparar mesures i estudiar-ne la implantació per 
donar solucions a problemàtiques actuals derivades 
de la crisi sanitària.

D’aquesta manera, durant la pandèmia, el servei 
prestat per part d’FGC s’ha anat ajustant d’acord 
amb la demanda i les indicacions rebudes del Go-
vern i de l’ATM. De fet, FGC participa en el Comitè 
d’Emergència del transport públic, constituït el mes 
de març en el marc de l’ATM amb l’objectiu d’adaptar 
el funcionament del transport públic a les mesures 
recomanades per gestionar l’emergència sanitària 
en el marc del PROCICAT. 

Algunes de les mesures aplicades durant aquest any 
han estat el reforç dels serveis d’higiene i neteja en 
trens i estacions, la instal•lació de dispensadors de 
gel antisèptic a les estacions, la senyalització a terra 
(en accessos, vestíbuls, andanes i trens) per facilitar 
els moviments de les persones, l’obertura i el tanca-
ment automàtic de portes als trens, la supressió del 
servei presencial als centres d’atenció al client i el 
reforç de l’atenció telefònica, l’activació a l’aplicació 
per a mòbils d’FGC de les alertes per no utilitzar, o 
fer-ho malament, mascaretes i la iniciativa del «Tren 
del Silenci» per fomentar el silenci entre les persones 
usuàries mentre duri el viatge. 

Per tal d’informar les persones usuàries sobre les mo-
dificacions en el servei i compartir les recomanacions 
en l’ús del transport, FGC ha reforçat la comunicació 
mitjançant comunicats de premsa i l’actualització 
constant d’informació a la pàgina web i a l’aplicació 
corporatives, a més d’informar a través de les xarxes 
socials de la companyia. 
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6.2.  
Al servei de les  
persones usuàries

6.2.1.  
Les millores no s’aturen

Tot i l’aturada temporal provocada per la COVID-19 a 
les obres que ha dut a terme Ferrocarrils enguany, la 
companyia ha dut a terme i ha finalitzat diferents 
actuacions en les seves infraestructures i instal•la-
cions, unes actuacions on s’han garantit en tot mo-
ment les mesures de seguretat i salut pública. A més, 
FGC ha atès les actuacions de caràcter bàsic i les 
d’emergència per mantenir el servei amb seguretat 
i qualitat i ha vetllat per garantir el compliment de 
les obligacions econòmiques amb els seus proveïdors 
de manera puntual amb l’objectiu d’assegurar-los la 
liquiditat en un moment tan delicat com el generat 
per la pandèmia, especialment a les petites i mitjanes 
empreses.
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acabat l’ampliació de l’antiga nau cotxera situada 
enfront de l’antiga estació perquè pugui albergar el 
material històric existent de la línia Barcelona-Vallès. 

A la línia Barcelona-Vallès, Ferrocarrils ha dut a terme 
aquest any altres actuacions per millorar la fiabilitat 
de la xarxa ferroviària i garantir el servei de qualitat 
que ofereix a les persones usuàries. Així, s’ha subs-
tituït la catenària flexible per una de rígida a la via 
1 entre les estacions de Gràcia i Pl. Molina o s’han 
iniciat els treballs per a la instal•lació de pantalles 
acústiques al voltant de l’estació de Sant Cugat per 
tal de disminuir l’impacte acústic causat pel pas dels 
trens que surten de l’estació en direcció a Terrassa. 
També s’han fet treballs relacionats amb la futura 
implementació del nou itinerari BV07 com són la 
instal•lació dels equips de via als ramals de Sabadell 
i Terrassa per implementar la conducció automàti-
ca a tota la línia, l’entrada amb el sistema de protec-
ció ATP, denominat Distància Objectiu, que permet 
millorar la regularitat de les entrades a Pl. Catalunya 
amb conducció automàtica, o els recantonaments 
fets a diferents punts de la línia per optimitzar al mà-
xim la xarxa i guanyar temps i millorar l’interval de 
pas dels trens.

Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, FGC ha avançat 
en les obres de remodelació i millora de l’edifici de 
serveis de l’estació de Martorell Enllaç, una actuació 
que donarà com a resultat la creació del COM, el nou 

Entre aquestes actuacions destaca la finalització de 
les obres a l’estació de Pl. Catalunya de la línia Bar-
celona-Vallès gràcies a les quals, conjuntament amb 
totes les actuacions de millora de la senyalització 
previstes a la línia, es podran implementar unes no-
ves freqüències a la línia i aconseguir que en hora 
punta hi hagi trens a Terrassa i Sabadell cada 5 mi-
nuts i a Sant Cugat cada 2 minuts i mig. Els treballs 
han consistit en allargar les vies i les andanes per 
permetre l’entrada automàtica dels trens. Les vies 1, 
2, 3 i 4 s’han allargat fins a aconseguir una distància 
de 21,60 metres des del punt d’estacionament dels 
trens fins als topalls. Aquesta distància és un requisit 
de seguretat necessari per al nou mode d’operació. 
Per poder allargar les vies 1 i 2 s’han hagut de refer 
els accessos entre el vestíbul i l’andana central de les 
vies. Els nous accessos estan formats per dues esca-
les mecàniques, una escala fixa i un ascensor.

En paral•lel, també s’ha ampliat el vestíbul de l’es-
tació, que ha guanyat espai i millorat els fluxos de 
circulació de persones. Amb aquesta obra, FGC ha 
culminat un dels treballs més importants que ha de 
permetre posar en servei els 15 nous trens l’any 2022 
i, per tant, millorar les freqüències per donar la màxi-
ma capacitat a la línia.

L’obra de Pl. Catalunya no ha estat l’única que s’ha fet 
aquest 2020 per poder posar en servei els nous trens 
i, per tant, ampliar les freqüències a la línia del Vallès. 
Entre els treballs més destacats hi ha els relacionats 
amb assegurar l’increment de demanda de tracció 
elèctrica dels trens del nou itinerari. Per això s’han 
fet treballs per construir una nova subcentral a Be-
llaterra i millorar el rendiment de la de Sant Cugat i 
Les Planes. Al Centre Operatiu de Rubí també se n’ha 
posat en servei una altra aquest any que garanteix 
l’alimentació als tallers de Rubí de manera indepen-
dent de l’alimentació de la línia. A més, s’ha reforçat 
l’alimentació elèctrica de la catenària de Sant Cugat, 
un punt estratègic de la línia.

Els tallers de Rubí també s’estan ampliant per tenir 
més capacitat per al manteniment de primer nivell 
de les unitats de tren existents i de les 15 noves. En 
aquest sentit, s’habiliten tres noves vies de fossat. Per 
donar més disponibilitat de freqüències s’ha millo-
rat la senyalització a Sarrià, al nus de Sant Cugat i al 
nus de Pl. Catalunya. A Rubí aquest any també hem 
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edifi ci del Centre Operatiu de Martorell. Aquest cen-
tre sorgeix de la reordenació del complex que ja te-
nia FGC a l’estació, format originalment per diferents 
edifi cis que, tot i tenir diverses característiques com-
positives, funcionals i estructurals, es relacionaven 
entre ells cobrint les necessitats pròpies del taller. 
El projecte del COM, amb una inversió de 3,1 milions 
d’euros i que implica també treballs a la platja de vies, 
catenària i enclavaments, vol reordenar els diferents 
espais dels edifi cis dels tallers per tal d’agrupar els 
diferents usos que estaven disgregats en els edifi cis 
(quatre zones de vestidors, tres zones d’ofi cines, dos 
menjadors, dues sales de calderes i un dispensari de 
difícil accés), i així millorar-ne la funcionalitat, a la ve-
gada que convertir-lo en el centre de referència dins 
del servei ferroviari de la línia Llobregat-Anoia.

D’altra banda, aquest any han fi nalitzat les obres de 
millora de la infraestructura entre les estacions de 
Gornal i Sant Boi. L’actuació ha consistit en el formi-
gonatge, la impermeabilització del túnel i la millora 
del drenatge dels canvis d’agulla i de la via. A més, 
s’ha avançat en la instal•lació de la catenària rígida 
entre Gornal i Sant Josep. 

També s’han fet treballs de millora de la infraestruc-
tura a les estacions de Sant Esteve Sesrovires, Vallbo-
na d’Anoia i la Pobla de Claramunt de la línia R6, on 
s’han renovat els canvis d’agulla per uns de nous 
que permeten minimitzar els sorolls i les vibracions 

que produeix el pas dels trens, una acció que es re-
forçarà amb la instal•lació d’una manta antivibrado-
ra. A l’estació de Sant Esteve Sesrovires també s’ha 
millorat el drenatge de la platja de vies de l’estació.

En l’àmbit de la línia Lleida-la Pobla de Segur, Fer-
rocarrils i l’Ajuntament han signat un conveni de 
col•laboració per millorar l’entorn de l’estació d’FGC 
al municipi. Amb aquest projecte, les dues institu-
cions potenciaran l’àrea propera a l’estació com un 
punt neuràlgic de la mobilitat a la Pobla de Segur, 
fomentant l’ús del tren i valorant-ne la importància 
en la confi guració de les comunicacions del territori. 
Així, FGC ha cedit a l’Ajuntament l’ús de prop de 1.700 
m2 d’uns espais de l’entorn de l’estació que actual-
ment no són necessaris per a l’explotació ferroviària: 
part de l’antic hangar de l’estació, concretament 69 
m2, i uns terrenys adjacents, al voltant de 1.600 m2. 
Ferrocarrils i l’Ajuntament treballaran conjuntament 
perquè en aquests espais s’hi desenvolupin activitats 
de promoció cultural, de l’esport i del turisme en be-
nefi ci del municipi.

L’adequació de l’entorn de l’estació comportarà tam-
bé la urbanització de la zona compresa entre l’anda-
na i l’Avinguda de l’Estació, i un nou aparcament per 
a vehicles al costat de l’estació, així com la creació 
d’un nou espai divulgatiu i expositiu anomenat «El 
Moll de la Pobla» per valorar el patrimoni històric fer-
roviari de la línia. Amb aquest objectiu es restauraran 

i col•locaran en un lloc accessible tres peces històri-
ques, que actualment ja es troben a l’estació: dues 
grues i una aiguada (grua d’aigua). 

D’altra banda, durant el 2020 s’ha executat la cin-
quena fase de renovació de via als túnels de la línia 
i s’han renovat set túnels entre Àger i Tremp. També 
s’ha avançat en l’estabilització de talussos i vessants 
de prioritat 2 i 3 i a diversos ponts de la línia s’han 
executat obres de reposició de baranes per a evacua-
ció. Pel que fa a les actuacions per eliminar progres-
sivament els passos a nivell de la línia, s’han executat 
les obres de supressió del pas a nivell número 24.
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6.2.2.
L’aposta per la 
intermodalitat 

Potenciar la construcció d’aparcaments d’enllaç al 
costat de les estacions és una de les prioritats dins 
del pla de foment de la mobilitat sostenible que du a 
terme FGC i que aquest any s’ha concretat en la cons-
trucció i posada en servei de dos aparcaments a les 
estacions de Terrassa-Nacions Unides i Sabadell Nord.

Els dos equipaments s’han obert el dia 21 de desem-
bre. L’aparcament de Terrassa Nacions Unides dis-
posa de tres plantes amb un total de 192 places per a 
173 cotxes, 6 de les quals habilitades per a persones 
amb mobilitat reduïda, i 19 motos. Pel que fa al de 
Sabadell Nord, disposa de tres plantes amb un total 
de 351 places: 318 per a vehicles, de les quals 11 es-
tan habilitades per a persones amb mobilitat redu-
ïda, i 33 per a motos. Els dos pàrquings disposen de 
carregadors per a vehicles elèctrics i un espai segur 
i tancat per a bicicletes. També disposen de càmeres 
de circuit intern i control d’accessos i un servei de vi-
gilància i atenció 24 hores els set dies de la setmana. 
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Aquest any també s’ha redactat l’avantprojecte i s’ha 
iniciat la tramitació urbanística per a l’execució d’un 
nou aparcament a l’estació de Quatre Camins, al ter-
me municipal de Sant Vicenç dels Horts, de la línia 
Llobregat-Anoia. El pàrquing es construirà sobre els 
terrenys de l’actual aparcament de l’estació, que és a 
l’aire lliure, i en doblarà la capacitat, ja que es passarà 
de les 153 places actuals a prop de 300. La seva dispo-
sició permetrà la comunicació a peu dels recorreguts 
d’accés tant des de l’estació d’FGC, per on circulen 
les línies S4, S8, S9, R5 i R6, com des de l’estació de 
busos, on confl ueixen les línies interurbanes que co-
muniquen Barcelona i Molins de Rei amb Cervelló i 
Vallirana (L50, L57 i 567) i amb la Palma de Cervelló i 
Corbera (e8, 560 i 566), a més de la línia L60, que dona 
servei al polígon del Molí dels Frares.

A l’estació de Martorell també s’ha avançat aquest 
any en el projecte per construir un aparcament d’en-
llaç, una instal•lació que juntament amb les ante-
riorment citades generarà els pròxims anys prop de 
1.500 noves places d’aparcament a les estacions de 
les Línies Metropolitanes, amb un triple objectiu: fo-
mentar l’ús del transport públic, fomentar l’intercan-
vi modal i millorar la mobilitat als principals munici-
pis on FGC té estacions.

D’altra banda, Ferrocarrils ha avançat aquest any en 
un pla d’implementació de bicitancats a les estaci-
ons per fomentar la intermodalitat entre el tren i la 
bicicleta. L’objectiu és disposar progressivament a 
totes les estacions d’algun sistema d’aparcament se-
gur per a bicicletes, amb una primera fase d’actuaci-
ons de caràcter estratègic a 18 estacions de les línies 
Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.

Pel que fa a la intermodalitat amb els autobusos, 
FGC ha presentat la proposta en què està treballant, 
juntament amb la Direcció de Transports i Mobili-
tat del Departament de Territori i Sostenibilitat, per 
impulsar la descarbonització del parc mòbil de les 
diverses línies de busos d’aportació a les estacions 
d’FGC. Concretament, la proposta es basa en renovar 
els 12 autobusos d’aportació actuals per uns d’elèc-
trics en les set línies de bus que actualment uneixen 
diferents estacions de Ferrocarrils amb els entorns 
urbans i industrials propers. Aquestes línies són les 
que uneixen l’estació de Sant Vicenç dels Horts amb 
Torrelles de Llobregat, d’Olesa amb Esparreguera, de 
Capellades amb el poble, de Piera amb les urbanitza-
cions de l’entorn, de Piera amb Hostalets de Pierola, 
de Sant Joan amb el polígon de Can Sant Joan i de 
Bellaterra amb el Parc de l’Alba.
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6.2.3.
La digitalització: un nou 
entorn de possibilitats

Ferrocarrils ha presentat aquest any la nova estratè-
gia digital de la companyia, un pla que té com a ob-
jectiu que FGC evolucioni d’una empresa de serveis 
ferroviaris a una empresa de mobilitat, accessible per 
a tothom i interoperable amb altres empreses i ser-
veis de mobilitat dins d’un entorn digital. L’estratègia, 
que ja s’ha començat a desenvolupar aquest 2020, 
ha de permetre a la companyia assolir, els pròxims 
quatre anys, la màxima efi ciència en la gestió i qua-
litat del servei ferroviari i les estacions de muntanya.

L’estratègia es basa en quatre eixos: client digital, 
tant als trens com a les estacions de muntanya; 
operativa digital; infraestructura digital, per assolir 
la incidència zero, i empresa digital, per esdevenir 
referent d’innovació en l’àmbit de les empreses del 
sector públic i capdavantera en l’acció empresarial 
responsable i sostenible.
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En aquest marc, FGC ha actualitzat aquest any el seu web i aplicació per a mòbils, que compten ara amb 
noves funcionalitats com la millora del cercador per optimitzar l’experiència de viatge i aportar més utilitat a 
les persones usuàries per mitjà d’elements com ara la integració de la geolocalització real a través de Google 
Maps, que permet cercar un trajecte d’origen a destí i no d’estació a estació, en temps real. També s’ha millorat 
la consulta de l’oferta d’informació dels serveis disponibles a cada estació o del càlcul de l’estalvi ambiental de 
cada trajecte. 

Una altra novetat és la millora del servei Geotren, que des d’ara permet conèixer en temps real el percentat-
ge d’ocupació de tots els trens de les Línies Metropolitanes, així com tota la informació que es pot veure a les 
pantalles de les estacions.

És en aquest entorn digital on sorgeix el concepte de les estacions 4.0, uns entorns digitalment avançats, que 
afavoreixen el canvi modal i acullen tot tipus de serveis més enllà dels ferroviaris. En aquest sentit, Ferrocarrils 
ha habilitat aquest any que les places disponibles en els aparcaments d’enllaç es puguin consultar a través 
del nou web i la nova aplicació de la companyia. En una primera fase, activada aquest any, es dona la informa-
ció de 2.100 places, corresponent als aparcaments de Sabadell Nord, Martorell Central, Quatre Camins, Sant Boi, 
Manresa Alta, Sant Quirze, Les Fonts, Terrassa Nacions Unides i Volpelleres.

FGC també ha instal•lat nou punts de lliurament automàtic de paqueteria d’Amazon a algunes de les seves 
estacions, concretament a Pl. Espanya, L’Hospitalet Av. Carrilet, Pl. Catalunya, Terrassa Estació del Nord, Rubí, 
Sabadell Nord, Universitat Autònoma, Muntaner i Reina Elisenda. Aquests terminals d’entrega ofereixen a les 
persones usuàries la possibilitat de tenir accés als paquets durant les hores d’obertura de les estacions els set 
dies de la setmana. Les màquines d’entrega disposen de fi ns a 112 compartiments de diferents mides adapta-
bles al volum dels paquets i, a més, compten amb tots els requisits de seguretat i estan adaptades per a l’ús de 
persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa a l’operativa del servei, tot el personal d’estacions estarà equipat, entre aquest any i el vinent, amb 
dispositius mòbils digitals (600 tauletes) de manera que s’agilitzaran els processos i, a més, s’eliminarà l’ús 
del paper. Aquest nou sistema de funcionament facilita la gestió de les instal•lacions i actius d’FGC, ja que els 
avisos d’avaries es generen automàticament i es pot escurçar els temps de reparació. 
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6.2.4.
Espais inclusius i amb 
discriminació zero

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha canviat 
els pictogrames que acompanyen els seients reser-
vats als trens per uns nous pictogrames inclusius. 
El nou disseny mostra la imatge d’un home amb un 
nadó a coll, en comptes d’una dona com fi ns ara, i 
una dona amb el braç trencat, en comptes d’un 
home amb crosses. 

Aquest canvi és fruit d’una auditoria de seguretat 
amb perspectiva de gènere que FGC ha dut a terme 
amb l’objectiu d’introduir criteris de gènere en la mi-
llora de les estacions. De l’auditoria n’han sortit altres 
actuacions en relació amb la millora de l’accessibili-
tat. En aquest sentit, s’ha instal•lat una nova senya-
lització informativa per explicar, amb més claredat, 
com funcionen les barreres tarifàries per a persones 
amb mobilitat reduïda (PMR) o que portin cotxet, bi-
cicleta o maleta, i uns nous dissenys de plànols de 
zona que incorporen la indicació de nous serveis i 
que informen, també, de les distàncies des de l’esta-
ció fi ns a altres punts d’interès com ara parades de 
bus més properes, zones de vianants o llocs turístics.
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D’altra banda, el dia 8 de març, Dia Internacional de 
les Dones, FGC ha organitzat una acció al voltant de 
les estacions de Pl. Catalunya (línia Barcelona-Vallès), 
Pl. Espanya (línia Llobregat-Anoia) i Balaguer (línia 
Lleida-la Pobla de Segur) on tres artistes han pintat 
en temps real uns murals en forma de mà per posar 
en relleu actituds que encara que no ho semblin són 
en realitat assetjament. Les actuacions que es volen 
combatre a través d’aquests murals són el contacte 
físic innecessari, les mirades lascives i els comentaris 
sexistes. Els artistes que han fet els murals són Cristi-
na Daura, Amaia Arrazola i Iván Bravo.

Aquestes creacions han estat la base de la campanya 
de Tolerància 0 que FGC ha promogut aquest any 
amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència Envers les Dones, que es commemora el 
dia 25 de novembre. Aquesta campanya, que FGC im-
pulsa des de l’any 2018, vol aconseguir que els espais 
públics esdevinguin espais de tolerància zero envers 
aquestes pràctiques, i llança missatges dirigits a les 
dones en clau d’empoderament i als homes en clau 
d’interpel•lació directa. 

En aquest sentit, FGC ha iniciat internament una 
campanya de conscienciació sobre l’assetjament 
sexual o per raó de sexe en el lloc de treball, amb 
l’objectiu de difondre el protocol d’actuació en 
aquests casos. Així, des de començament d’any, 632 

treballadors i treballadores han rebut formació de 
sensibilització, prevenció i abordatge de l’assetja-
ment sexual i per raó de sexe dins de l’empresa, se-
gons el protocol existent.

D’altra banda, i en col•laboració amb la Direcció Ge-
neral d’Administració de Seguretat del Departament 
d’Interior, personal d’FGC rep formació per aprendre 
a identifi car situacions abusives i saber com actuar 
i com atendre les persones que hagin patit violència 
masclista. Quan acabi aquest 2020 el nombre total 
de persones que hauran fet aquesta formació serà de 
601. Aquesta és una de les accions derivades de l’ad-
hesió d’FGC, el desembre de 2019, al Protocol de Se-
guretat contra les violències sexuals en entorns d’oci.

Ferrocarrils també ha col•laborat amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies en una campanya 
contra la LGBTI-fòbia per donar a conèixer a la pobla-
ció la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gè-
nere i promoure la denúncia de fets LGBTI-fòbics. Així, 
3 trens d’FGC s’han envinilat amb motius d’aquesta 
campanya per promoure la denúncia d’aquest tipus 
d’actituds i destacar les vies de denúncia que té la 
ciutadania davant una situació de discriminació per 
motiu d’orientació sexual, d’identitat o d’expressió de 
gènere. A banda dels combois envinilats també s’ha 
emès a les estacions d’FGC un espot que mostra com 
dur a terme aquestes denúncies.
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6.2.5.
La lluita contra 
el canvi climàtic

FGC ha avançat aquest any en l’Agenda d’Acció Cli-
màtica 2030, el full de ruta que evidencia el compro-
mís de Ferrocarrils amb la lluita contra el canvi climà-
tic i que incorpora la sostenibilitat ambiental com un 
valor estratègic per a l’empresa, la societat i l’entorn. 
Una de les accions principals de l’Agenda és la reduc-
ció de la petjada de carboni per contribuir a una so-
cietat més neta. En aquest sentit, aquest any un 25 % 
de l’energia consumida procedeix de plantes solars i 
un 75 % de l’energia subministrada és energia verda. 
D’altra banda, la companyia ha contractat tota l’elec-
tricitat perquè l’any vinent el 100 % de l’energia que 
mogui els trens d’FGC sigui solar.
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L’Agenda està alineada amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible de Nacions Unides (ODS 7, 12, 
13, 15 i 17) i amb el Compromís d’Acció Climàtica del 
Govern, que preveu assolir la neutralitat de carboni 
abans de 2050. Precisament, FGC ha estat una de les 
més de 150 empreses de tot el món que el mes de 
maig es va adherir a la declaració del Pacte Mundial 
de les Nacions Unides per reclamar als governs una 
acció climàtica ambiciosa per arribar a una econo-
mia de carboni zero, inclusiva i resilient. 

Actualment, FGC treballa en diverses actuacions 
destinades a multiplicar per dos l’actual oferta de 
transport públic com a mesura efectiva per a la lluita 
contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica 
i com a contribució cap a una mobilitat més sosteni-
ble. Aquestes actuacions permetran incrementar la 
capacitat actual de transport de la companyia dels 
120 milions de viatges a l’any als 245 i fomentar així 
la transferència d’usuaris del vehicle privat al trans-

port públic col•lectiu. Així, la companyia ha avançat 
aquest any en la materialització d’actuacions com la 
incorporació dels nous trens i la millora de freqüèn-
cies a la línia Barcelona-Vallès, la nova confi guració 
del servei a la línia Llobregat-Anoia, l’R-Aeroport, el 
perllongament de Pl. Espanya-Gràcia i el tren tram-
via del Camp de Tarragona.

D’altra banda, Ferrocarrils ha instal•lat màquines de 
reciclatge Ecoembes en 10 estacions de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, una iniciativa que permet a 
les persones reciclar llaunes i ampolles de plàstic de 
begudes quan es trobin a les estacions de tren d’F-
GC i poder obtenir recompenses per fer-ho. Aquestes 
màquines s’han instal•lat a les estacions de Provença, 
Martorell Central, Pl. Espanya, Sarrià, L’Hospitalet Av. 
Carrilet, Universitat Autònoma, Sabadell Plaça Major, 
La Creu Alta, Can Feu | Gràcia, Vallparadís Universi-
tat, Pl. Catalunya, Terrassa Rambla, Almeda, Igualada 
i Manresa Baixador. 
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6.3.  
Turisme i muntanya:  
el compromís  
amb el territori

6.3.1.  
Esport i turisme segur
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat 
aquest any tots els seus actius de turisme de mun-
tanya i trens turístics a favor de la recuperació dels 
espais de lleure a l’aire lliure i del concepte d’agafar 
aire en plena natura en paral•lel a l’evolució de les 
diferents etapes de la pandèmia. A mesura que les 
autoritats han permès la mobilitat de la ciutadania i 
l’accés a les instal•lacions esportives, FGC ha adaptat 
la seva oferta turística per gaudir del patrimoni na-
tural i cultural del país. Fidel al seu compromís amb 
el territori, FGC ha programat totes les obertures i ac-
tivitats conjuntament amb les autoritats locals i co-
marcals per tal de donar una oferta global i ajudar a 
la recuperació de l’economia del territori.
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L’obertura de les estacions de muntanya i dels trens 
turístics s’ha fet seguint els protocols sanitaris. L’ús 
de la mascareta és obligatori a trens, estacions, ves-
tíbuls i zones comunes i a tots aquells llocs on no es 
pugui mantenir una distància de seguretat. També 
s’han intensifi cat les mesures de neteja amb aplica-
ció de productes desinfectants i viricides en tots els 
espais on hi ha moviments de persones i s’ha posat 
a disposició de les persones que visiten les estacions 
gel hidroalcohòlic per a la neteja de mans. Totes les 
zones de pagament i d’atenció al client s’han equipat 
amb pantalla/mampara protectora i s’ha instal•lat se-
nyalització informativa sobre la normativa a totes les 
estacions i transports. 

Pel que fa a les novetats, a l’estiu s’ha posat en servei 
a La Molina el tram del telecabina Cadí-Moixeró fi ns 
al Niu de l’Àliga. Al cim de la Tosa d’Alp, a 2.537 me-
tres, s’ha instal•lat un punt d’observació panoràmic 
amb magnífi ques vistes de la Cerdanya, el Berguedà 
i el Ripollès.

A Vall de Núria s’ha estrenat un nou servei d’audio-
guia per descobrir la vall a través del telèfon mòbil. 
Consisteix en una aplicació que ofereix una experièn-
cia completa, ja que es pot usar tant durant el trajec-
te amb el Cremallera com durant l’estada a la vall: en 
el moment en què es passa per un punt destacat de 
l’entorn, l’audioguia s’activa explicant-ne els detalls. 

A més, aquest ha estat el primer estiu en què s’ha po-
gut viatjar amb el nou telefèric Coma del Clot, una 
instal•lació renovada completament i que ha doblat 
la seva capacitat. A Vall de Núria també s’han presen-
tat els nous cotxes històrics MGB i la Locomotora 
H12, que fan el trajecte de pujada de Ribes de Freser 
a Núria o de Queralbs a Núria i ofereixen informació 
tant amb la guia convencional com amb la nova apli-
cació. L’accés a les andanes de les estacions del Tren 
Cremallera es fan amb validadores automàtiques i 
accés amb l’e-tiquet mòbil.
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Les estacions també han instaurat el sistema auto-
màtic d’accés directe a pistes mitjançant màquines 
de recollida automàtica de forfets. A més d’accedir 
als remuntadors, el sistema permet gestionar el ser-
vei de lloguer de material i la seva recollida al punt 
indicat a cada estació. Amb aquestes màquines els 
usuaris no han de passar per les taquilles i, per tant, 
s’estalvien cues. 

També s’han renovat les càmeres web de les esta-
cions i s’han substituït per models de càmeres web 
panoràmiques de 360º; Vall de Núria, Vallter 2000, 
Espot i Port Ainé han instal•lat photopoints en espais 
paisatgísticament emblemàtics d’aquestes estacions 
on els usuaris podran fer-se una fotografia de record 
d’una jornada de neu, i s’han renovat les aplicacions 
per a mòbils de les estacions per oferir un millor ser-
vei a l’usuari i oferir la possibilitat de consultar en di-
recte l’estat de les pistes, visualitzar els mapes i acce-
dir a altres serveis, de manera que es permet reduir 
les cues per recollir els mapes i altres suports físics 
als punts d’informació de l’estació.

Pel que fa a la temporada d’hivern i a la pràctica de 
l’esquí, la divisió de turisme d’FGC ha aplicat un pla 
de prevenció davant la pandèmia de la COVID-19 per 
garantir, tant a les persones usuàries com a la ciuta-
dania local i al personal de les estacions, que es tro-
ben en un entorn segur. S’han definit un seguit de 
mesures en matèria de prevenció i sensibilització per 
posar a disposició de les persones usuàries totes les 
facilitats possibles per practicar els esports d’hivern 
de manera segura.

La situació provocada per la pandèmia també ha per-
mès a FGC aprofundir en la transformació digital de 
les estacions amb l’objectiu de millorar el servei i l’ex-
periència de les persones usuàries fent cada cop més 
fàcil i segur les compres i l’accés a les estacions de 
muntanya. Així, s’ha creat la Targeta PiriNeu 365, un 
nou suport transversal per utilitzar a les sis estacions de 
muntanya del grup d’FGC i Tavascan amb el qual es po-
den comprar i recarregar diferents productes i serveis 
de les estacions com són forfets de dia o de temporada, 
productes combinats, bitllets de tren cremallera, etc. 
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6.3.2.
Nous actius turístics

Aquest any, el conjunt d’estacions que gestiona Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya n’ha sumat 
una de nova: l’estació de Boí Taüll, a la comarca de 
l’Alta Ribagorça. El Govern ha autoritzat el traspàs de 
la gestió de l’estació d’Actius de Muntanya a Ferro-
carrils. Amb aquesta decisió, el Govern ha garantit 
l’obertura de l’estació la temporada 2020-2021, fet 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 Ribagorça. 

FGC ja col•laborava des de l’any passat amb Actius 
de Muntanya en la direcció de la gestió de Boí Taüll 
mitjançant un conveni que determinava que la titu-
laritat de l’activitat de l’estació era d’Actius de Mun-
tanya, mentre que Ferrocarrils tenia l’encàrrec d’ela-
borar un pla de viabilitat de la gestió i explotació del 
negoci, així com un pla d’inversions.

Així, després de l’experiència en la gestió conjunta al 
llarg de la temporada 2019-2020, i tenint en compte 
l’avaluació tant econòmica com jurídica de totes les 
possibles opcions de traspàs de la gestió de l’estació, 
FGC ha assumit fi nalment la titularitat del capital i de la 
direcció i el control de la gestió i l’explotació de l’estació.
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D’altra banda, FGC ha licitat els serveis d’assistència tèc-
nica per a la redacció de l’avantprojecte del Tren dels 
Cims, a la Vall Fosca. El document definirà tècnicament 
totes les actuacions que serien necessàries per instal•lar 
una línia de tren turístic que uneixi el Telefèric de Sa-
llent i l’estany Gento amb l’edifici de la Cambra d’Aigües 
de Cabdella, seguint l’antiga traça i algunes infraestruc-
tures de l’antic carrilet de l’estany Gento.

L’avantprojecte estudiarà totes les actuacions neces-
sàries per a la implantació de la nova infraestructu-
ra, com són l’adequació de la plataforma ferroviària 
existent, la definició de la tipologia de via i el seu tra-
çat, el condicionament de murs i túnels existents i la 
implantació d’estacions, edificis auxiliars i instal•laci-
ons associades al traçat. S’inclourà també la valoració 
econòmica d’aquestes actuacions.

El carrilet de l’estany Gento es va construir l’any 1911 
per transportar materials per a la construcció de la 
central hidroelèctrica de Capdella i tot el sistema de 
canalitzacions que comuniquen els diversos estanys 
de la zona. El traçat del carrilet, de 5,5 km, uneix l’es-
tany Gento amb l’estació superior de la central de 
Capdella. Actualment està en desús i s’ha transfor-
mat en una via excursionista. La infraestructura se si-
tua dins del municipi de la Torre de Capdella, a la Vall 
Fosca, molt propera al Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.

A la Noguera, Ferrocarrils també ha assumit aquest any la gestió d’un nou equipament la titularitat del qual 
correspon a la Generalitat de Catalunya. Es tracta del Parc Astronòmic del Montsec, un centre de referència 
internacional en l’àmbit internacional sobre la divulgació científica i la protecció del cel nocturn. És un equi-
pament cabdal per a la comarca de la Noguera com a motor del desenvolupament sostenible del turisme del 
coneixement i amb un retorn al territori molt important.

Situat al municipi d’Àger, el Parc és una iniciativa del Govern de Catalunya per tal d’aprofitar les aptituds i po-
tencialitats de la zona del Montsec per a la realització de recerca, formació i divulgació de la ciència, en especial 
de l’astronomia. L’equipament aprofita unes característiques úniques que fan del Montsec el lloc més adequat 
de Catalunya per a la instal•lació d’un centre de referència. Al Parc es troba el Centre d’Observació de l’Univers 
(COU), un gran multiespai lúdic i un referent a Catalunya en la docència i la divulgació de l’astronomia i les 
ciències de l’espai. 

A Montserrat, FGC ha estrenat el mes d’agost el nou mirador de Sant Joan, ubicat a l’estació superior del Fu-
nicular de Sant Joan, i el centre d’interpretació del Geoparc de la Catalunya Central i del Parc Natural de la 
Muntanya de Montserrat, on es mostra la història de la característica muntanya de Montserrat, així com les se-
ves condicions climàtiques, la fauna i la flora. Amb el centre d’interpretació, es potencien els serveis que ofereix 
la visita i les persones poden gaudir d’una manera atractiva l’excepcionalitat natural, cultural i paisatgística de 
Montserrat. Tant des del Parc Natural com des del Geoparc han facilitat els seus fons multimèdia, fotografies, 
vídeos i assessorament tècnic per a diversos elements de l’exposició.
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6.3.3.  
Millores en les infraestructures i els serveis

Pel que fa a les infraestructures i equipaments existents, FGC ha dut a terme diferents actuacions que s’em-
marquen dins el constant procés de manteniment i renovació dels diferents equipaments, instal•lacions i lo-
calitzacions per donar un servei de qualitat a les persones que visiten els seus actius turístics repartits pel país.

Així, s’han finalitzat les obres de renovació del telecabina Coma del Clot de Vall de Núria, que ha tornat a 
donar servei aquest any transformat en un telefèric. L’equipament ofereix ara cabines més àmplies i dobla la 
capacitat de transport que tenia. Per a la renovació del telecabina, s’ha aprofitat part del material de l’Aeri d’Es-
parreguera, que està fora de servei des de l’any 2012. 

Amb la nova instal•lació s’ha incrementat la capacitat de transport i s’ha passat de 220 persones/hora a les a 415 
persones/hora. A més, l’accés és més còmode perquè les noves cabines no tenen elements que en dificulten 
l’entrada i les portes són més amples, i milloren el transport de mercaderies des de l’estació fins a l’Alberg de 
Joventut situat al Pic de l’Àliga. El nou telefèric disposa de quatre cabines, dues en cada estació, amb capacitat 
per a 12 persones cadascuna. Les millores fetes han inclòs també l’ampliació de l’espai de les zones d’espera on 
els usuaris accedeixen a les cabines.

L’Agència Catalana de Joventut ha col•laborat en l’augment de capacitat, gràcies a l’adquisició de les noves 
cabines. D’aquesta manera, a més de millorar el servei s’han pogut mantenir els llocs de treball de l’alberg i 
assegurar-ne el futur.

Per accedir-hi, FGC també ha licitat les obres de construcció d’un ascensor que s’ubicarà just a l’entrada de 
l’estació motriu del telefèric, al peu del Santuari, a 2.000 metres d’altitud. D’aquesta manera, l’accés a l’estació 
ripollesa estarà 100 % adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, igual que totes les estacions d’FGC.
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L’ascensor tindrà una cabina d’1,40 x 1,70 metres, 
capacitat per a 13 persones, 1.000 kg de càrrega i un 
recorregut de 7 metres, i disposarà d’una porta de 90 
cm que permetrà també el pas de les mercaderies 
necessàries per abastir l’Alberg de Joventut.

Pel que fa al Cremallera de Vall de Núria, s’han lici-
tat les obres de construcció del nou aparcament de 
l’estació de Queralbs, amb capacitat per a 75 places. 
Aquest nou espai d’estacionament de vehicles se su-
marà als dos ja existents, de 116 i 120 places. Tots tres 
suposaran una oferta global de 311 places a peu d’es-
tació. El projecte de nou aparcament, que s’ubicarà 
en una esplanada superior que actualment és d’ús 
intern per al personal d’FGC, inclou la creació d’una 
nova plataforma que donarà pas a una doble franja 
d’estacionament. Es millorarà també el ferm actual i 
el drenatge perimetral i es construirà una barrera de 
protecció de vehicles i un pas de vianants.

La Vall de Núria i el Cremallera i Funiculars de Mont-
serrat han culminat aquest estiu el procés de control 
d’aforament als trens cremallera amb la implemen-
tació d’un sistema en línia de reserva anticipada dels 
bitllets, un procés que forma part de l’estratègia de 
digitalització de processos als actius de muntanya 
d’FGC i que permet fer un control d’aforaments au-
tomatitzat a les instal•lacions.

Amb la venda anticipada en línia el client adquireix 
el bitllet amb data i circulació de pujada i de baixada 
concretes i s’assegura, així, la disponibilitat de places 
per al dia de visita. Per poder fer la compra en línia 
només cal accedir als webs de les respectives desti-
nacions. L’objectiu és el de comercialitzar el gruix de 
l’oferta de places disponibles a través d’aquest canal 
i oferir a les persones usuàries una opció de compra 
més còmoda i dinàmica.

D’altra banda, el Funicular de la Santa Cova de 
Montserrat ha tornat a estar operatiu després de 
dos anys d’obres durant els quals s’ha fet una revisió 
a fons de la infraestructura per a millorar-ne les pres-
tacions i modernitzar-la. Les tasques han consistit en 
la renovació dels bastidors de les caixes, així com de 
l’estructura de la via. 

A Montserrat també s’han iniciat les obres de cons-
trucció d’una tercera via a l’estació de Monistrol 
Vila del Cremallera, prèvia a l’inici del tram en crema-
llera i que transcorrerà en paral•lel a la via 1. Aquesta 
via tindrà una longitud de 135 metres, de manera que 
s’hi podran estacionar fins a dues unitats de tren. 
L’actuació dota aquesta infraestructura d’una millo-
ra operativa, ja que permet fer tasques de manteni-
ment i apartar trens quan sigui necessari sense inter-
ferir en el servei. La nova via no disposarà d’andana, 
ja que s’utilitzarà per a necessitats operatives que no 
involucren l’embarcament o desembarcament de les 
persones usuàries.

Pel que fa a les estacions d’esquí cal destacar que la 
Comissió territorial d’urbanisme de l’Alt Pirineu ha 
aprovat el projecte de construcció d’un nou aparca-
ment i la formació d’una nova pista d’esquí a l’esta-
ció de Port Ainé. 

El nou aparcament, de 326 places, se situarà a la cota 
2.000 de l’estació i tindrà dues plataformes, l’una su-
perior i l’altra inferior, que ocuparan una superfície 
total de 8.726 m2. Es durà a terme a través d’un nou 
vial, que començarà a la carretera, resseguirà la pista 
que va a la Torreta d’Orri i finalitzarà a l’extrem oest 
de la plataforma projectada. El vial tindrà una longi-
tud de 300 metres i una amplada de 5 metres. L’equi-
pament se sumarà als tres aparcaments que hi ha 
actualment a l’estació, la capacitat dels quals es veu 
superada els dies de màxima afluència. 

Pel que fa a la nova pista d’esquí, tindrà una longitud 
de 150 metres i 10 metres d’amplada i permetrà des-
congestionar les pistes existents que porten fins al 
remuntador. 
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6.3.4.
Qualitat reconeguda 

L’estació de Boí Taüll ha estat reconeguda, per ter-
cer any consecutiu, com la millor estació d’esquí de 
l’Estat, a l’edició 2020 dels premis World Ski Awards. 
Aquests guardons, que s’entreguen a estacions d’es-
quí i hotels des de l’any 2013, els promou l’organitza-
ció internacional World Travel Awards, que, des del 
1993, organitza aquesta i altres entregues de premis a 
l’excel•lència en el sector del turisme. L’elecció de les 
estacions guardonades es fa mitjançant una votació 
popular que es promou entre els afi cionats a l’esquí 
i professionals del sector turístic dels viatges de neu.

En el que és el primer any de l’estació dins l’estruc-
tura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
la direcció de l’estació ha destacat que aquest reco-
neixement és fruit del treball intens de l’equip humà 
de l’estació i ha agraït un any més la fi delitat de les 
persones usuàries que han emès el seu vot favorable 
a la candidatura de l’estació, que fa extensiva a la vall 
de Boí i a l’Alta Ribagorça com a destí hivernal de re-
ferència.

D’altra banda, el Parc Astronòmic Montsec i l’esta-
ció de muntanya d’Espot han estat premiats per la 
Fundació Starlight en l’edició d’enguany dels Premis 
Internacionals Starlight, un reconeixement que es 
dona a entitats que vetllen i treballen per a la defen-
sa i difusió de la llum de les estrelles i de l’astronomia. 
Els dos equipaments turístics d’FGC són els únics de 
tot Catalunya que han estat reconeguts gràcies a la 
seva tasca constant en la divulgació de l’astronomia.

Concretament, el Parc Astronòmic Montsec ha gua-
nyat per unanimitat en la categoria d’Educació i Difu-
sió de l’astronomia i del cel fosc. Pel que fa a l’estació 
de muntanya d’Espot, enguany la Fundació Starlight 
li ha atorgat una menció d’honor en relació amb les 
activitats de divulgació del cel nocturn que es desen-
volupen al voltant de les seves instal•lacions. Gràcies 
a l’espectacular cel del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, es pot gaudir d’un dels es-
pais de muntanya més ben protegits d’Europa i dels 
Pirineus en matèria d’astronomia.
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6.4. Les persones

Durant el 2020 l’àrea d’Organització i Persones s’ha 
centrat en adaptar-se a la pandèmia de la COVID-19, 
establint mesures i garantint-ne l’acompliment. Ho 
ha fet amb la consulta i la participació de la Repre-
sentació de les persones treballadores, a través d’una 
Comissió paritària de seguiment. Així, s’ha reforçat 
l’assegurament de la salut i del benestar de les per-
sones en el lloc de treball i s’ha treballat activament 
per obtenir les certifi cacions de qualitat AENOR pels 
protocols d’higiene i desinfecció davant la COVID-19. 

Tot i les afectacions derivades per la COVID-19, FGC 
ha mantingut la seva gestió basada 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, la responsabilitat social i la igualtat.

El 2020 s’ha iniciat el disseny de l’Estratègia d’Acti-
visme amb l’assessorament del Comitè de Responsa-
bilitat Social, i s’ha seguit avançant en l’impuls de tres 
àmbits d’actuació: els equips, la igualtat i les dades.

Pel que fa a la plantilla, l’any 2020 s’ha tancat amb 
una plantilla mitjana arrodonida de 1.716 persones. 
Pel que fa a la plantilla real en data 31 de desembre, 
que és de 1.944 persones, el percentatge de distribu-
ció per sexes és del 70,5 % d’homes i el 29,5 % de do-
nes. La piràmide d’edats indica que l’edat mitjana és 
de 44,58 anys i l’antiguitat mitjana a Ferrocarrils se 
situa en els 15,74 anys.

L’any 2020, la plantilla mitjana s’ha incrementat lleu-
gerament per la incorporació del Centre d’Obser-
vació de l’Univers d’Àger a FGC, així com les majors 
necessitats de plantilla conjuntural a Línies Metro-
politanes derivada de la pandèmia, compensada en 
part per la menor necessitat de plantilla temporera a 
les explotacions de neu.
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Pel que fa a l’organització empresarial, el 2020:

S’assumeix la gestió de l’estació d’esquí de Boí Taüll.

Es reorganitza l’àrea d’FGC Operadora per avançar en la implantació de les noves tecnologies 
i integrar les accions comercials com una part més de la producció del servei.

Es reorganitzen les unitats organitzatives d’Enginyeria de Manteniment i Projectes 
i l’Ofi cina Administrativa de Material Mòbil.

S’adequa l’estructura organitzativa de l’Explotació de Montserrat per a reforçar l’equip 
de supervisors de grup del Cremallera i Funiculars de Montserrat.

Es nomena el nou responsable de l’àrea de Subcentrals elèctriques i Mitja tensió de Xarxa 
Ferroviària i Projectes.

S’incorpora la nova cap de Prevenció de Riscos Laborals. 

Es nomena el nou responsable del Dipòsit de Martorell de Material Mòbil de viatgers.

S’adapten les estructures organitzatives de les àrees de Funiculars i Maquinària auxiliar 
i la d’Equipaments de transport vertical i Climatització.

S’adequa l’estructura organitzativa de l’àrea d’Aprovisionament i Contractació.

Es nomena la nova responsable de l’Ofi cina Tècnica i Administrativa 
de Xarxa Ferroviària i Projectes.

D’altra banda, en l’àmbit del foment de la igualtat 
efectiva dins la companyia i esdevenir una empresa 
paritària l’any 2025, FGC ha avançat aquest any en 
l’impuls d’un canvi cultural basat en valors feminis-
tes com l’equitat de gènere, la corresponsabilitat, 
l’empoderament femení o el compromís contra les 
violències masclistes.

El 2020, de les 68 accions que s’inclouen en el Pla 
d’Igualtat (2018-2022) se n’han fi nalitzat 52 (76 %) i 
unes altres 7 (11 %) estan en curs. Enguany, ha desta-
cat la mesura d’acció positiva, acordada per la Comis-
sió d’Igualtat, consistent a garantir un 40 % de dones 
en la convocatòria pública de places per a maquinis-
tes que es va fer pública a fi nals d’any. FGC ha apostat, 
i ho ha fet públic, per visibilitzar-se com a empresa 
feminista que té l’autèntic objectiu d’assolir la paritat 
en la plantilla en un futur el més proper possible.

L’any 2020 FGC ha incorporat com a element diferen-
ciador en els seus procediments de licitació pública 
criteris d’adjudicació que afavoreixen l’equilibri de la 
presència de dones en l’execució dels contractes, 
com ara que les empreses disposin de plans d’igualtat 
i la presència de dones en els equips de treball i en 
posicions de rellevància i de presa de decisions, així 
com el foment d’iniciatives de formació en la matèria.
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En relació amb l’auditoria de seguretat amb pers-
pectiva de gènere que FGC va fer l’any 2019 per intro-
duir criteris de gènere en la millora de les estacions, 
s’ha seguit treballant per disposar d’un entorn senya-
litzat, visible, vital, vigilat, equipat i comunitari per ga-
rantir la percepció de seguretat de les usuàries i tre-
balladores de Ferrocarrils. S’ha renovat i incrementat 
l’enllumenat de totes les estacions de la xarxa, i s’ha 
aprofi tat per substituir les bombetes convencionals 
per d’altres de baix consum; els Punts d’Informació 
d’Estacions (PIE), que serveixen també de punts de 
socors, es connecten a una càmera de vigilància visi-
ble des del Centre de Control d’FGC i pot parlar direc-
tament amb el personal de l’empresa, i l’aplicació per 
a mòbils d’FGC incorpora una funcionalitat per aler-
tar de possibles actituds de violència masclista que es 
puguin dur a terme als trens i a les estacions.

També s’ha impulsat el projecte ViaSaludable, que 
posa en pràctica bona part de les accions incloses en 
el Pla d’empresa saludable (2018-2021) i que té com 
un dels seus objectius obtenir la certifi cació d’em-
presa saludable per mitjà de la implantació d’unes 
línies de treball estratègiques en la gestió de la sa-
lut del personal. El desenvolupament del Pla es basa 
en la promoció de la salut i el benestar de les perso-
nes amb dos elements destacats: la perspectiva de 
gènere i la gestió de l’edat. Aquest 2020 s’ha iniciat 
el procés de signatura de convenis de col•laboració 

amb l’Institut Català d’Oncologia, per dur a terme 
xerrades informatives per a tot el personal en temes 
de prevenció de malalties neoplàsiques i adquisició 
d’hàbits de vida saludables, i amb la Gestió de Serveis 
Sanitaris, per implementar un programa de cessació 
tabàquica. S’ha mantingut la col•laboració vigent al 
conveni amb el COIB per tal d’editar els consells de 
vida saludable al Portal del Personal, on s’han publi-
cat sis consells aquest any.

Pel que fa al pla de transformació digital, s’ha im-
plantat la plataforma informàtica SAP SuccessFac-
tors a l’àrea d’Organització i Persones per gestionar 
part dels seus processos. L’eina està formada per di-
versos mòduls i els primers a estar implantats han 
estat els de Selecció, Incorporació i Avaluació de 
competències professionals. 

Els mòduls de Selecció i d’Incorporació faciliten la 
participació i el seguiment de les candidatures exter-
nes en un entorn digital. Amb aquest nou sistema, les 
persones candidates interessades a ingressar a FGC 
es poden crear un perfi l de persona candidata amb 
les seves dades professionals i acadèmiques i ins-
criure’s àgilment a les convocatòries externes del seu 
interès. El mòdul d’Avaluació de competències pro-
fessionals, implantat el mes de desembre de 2020, 
permet unifi car en una mateixa eina els qüestionaris 
per fer l’avaluació de competències, els antecedents 
amb el detall d’avaluacions anteriors i la informació 
de consulta i de suport per a l’aplicació del model.

L’eina permet dividir digitalment el procés d’avalua-
ció en quatre etapes: avaluació del perfi l de compe-
tències per part de la persona avaluadora, entrevista 
d’avaluació entre la persona avaluadora i avaluada, 
signatura digital per part de la persona avaluada i 
seguiment del procés i plantejaments de millora per 
part de l’àrea de Desenvolupament Humà. També 
s’han fet les primeres proves i ajustaments per a po-
der aplicar el mòdul de Formació.

El 2020, FGC s’ha adherit als Compromisos d’Acció 
Climàtica de Catalunya, a la Declaració del Pacte 
Mundial que demana als governs i responsables po-
lítics una acció ambiciosa per arribar a les emissions 
zero abans de l’any 2050, i als Principis d’Empodera-
ment de la Dona de les Nacions Unides.
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6.4.1.
Desenvolupament humà

L’any 2020, s’han autoritzat un total de 55,15 contrac-
tacions indefi nides (53,55 a les explotacions ferrovià-
ries i 1,60 a la resta d’explotacions) segons la taxa de 
reposició autoritzada per a l’any 2020, que permet a 
FGC fer el 105 % de les baixes produïdes l’any 2019 a 
les explotacions ferroviàries i el 80 % a la resta d’ex-
plotacions, de Turisme i Muntanya.

L’aplicació de la tasca de reposició permet la millo-
ra de la qualitat de l’ocupació quant a contractació 
fi xa. Així mateix, aquest any, s’ha incrementat nota-
blement la contractació directa per l’empresa a les 
explotacions de Turisme i Muntanya en lloc de fer-ho 
mitjançant empreses de treball temporal. Així ma-
teix, s’ha incorporat personal conjuntural per interve-
nir 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’orga-
nització. Només es planteja la possibilitat d’incorporar 
personal extern quan s’han exhaurit les possibilitats 
de cobertura amb personal propi, mitjançant la con-
vocatòria pública corresponent, garantint en totes les 
convocatòries els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 



FGC  |  Memòria 2020 P. 45

C A P Í T O L  6  |  L ’ A N Y  2 0 2 0  A  F G C

d’una altra, es compensarà per la diferència salarial 
existent entre les retribucions consolidades que te-
nen les persones que poden optar a la jubilació par-
cial i els salaris actuals establerts per al personal de 
nou ingrés.

L’empresa ha fet una aposta per continuar explorant a 
la mateixa plantilla la disposició de professionals amb 
talent i amb voluntat de progressar dins l’organitza-
ció. Així, s’ha continuat treballant en el Pla de desen-
volupament del talent directiu i lideratge, amb l’ob-
jectiu d’atreure i vincular persones amb talent.

A finals de 2020 s’ha iniciat el segon Pla de Talent 
amb la incorporació de 15 persones de diferents 
àrees de l’empresa (8 dones i 7 homes) que s’incor-
poraran en un programa consistent en una part de 
formació acadèmica en una escola de negocis sobre 
lideratge i canvi en un món exponencial i la realitza-
ció d’un projecte en grups amb la tutela de persones 
expertes del centre que versarà sobre projectes reals 
de l’agenda estratègica de l’empresa.

S’ha continuat treballant en un model de gestió per 
competències i aquest any 2020 s’ha consolidat l’ava-
luació 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 supervisores de grup i s’ha considerat 
per determinar l’evolució salarial d’acord amb el seu 
model retributiu.

El mes de setembre de 2020 s’ha fet la sessió d’acolli-
da dels alumnes que participaven en la cinquena edi-
ció 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 con-
solidar 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.

Prèviament a aquesta sessió d’acollida, els sistemes 
telemàtics s’incorporen a la selecció de l’alumnat de 
l’FP Dual del curs acadèmic 2020-2021, duta a terme 
durant els mesos d’abril i maig de 2020.

Adaptant-nos a les mesures preventives derivades 
de la situació de pandèmia COVID-19, algunes de les 
fases del procés de selecció de l’alumnat, concreta-
ment les proves competencials i l’entrevista perso-
nal, es fan de manera telemàtica. La iniciativa de fer 

Dins dels processos de promoció i processos externs, 
cal destacar que s’han dut a terme processos a les 
Línies Metropolitanes, personal per a la cobertura de 
vacants del Centre d’Observació de l’Univers, i perso-
nal de temporada d’hivern i d’estiu a les explotacions 
de Turisme i Muntanya. Hi han participat un total de 
842 persones, que han comportat 80 promocions i 
115 incorporacions amb contractes externs. També 
s’han fet processos externs que permeten disposar 
de «borses» de persones candidates seleccionades 
per a futures incorporacions en funció de les neces-
sitats que es generaran a curt termini a les principals 
àrees on es poden preveure i programar.

El 2020 s’ha continuat aplicant la nova normativa 
vigent que, d’acord amb la darrera reforma de l’any 
2019, permet fer la jubilació parcial contractant la 
persona jubilada parcial el 25 % de la jornada si es 
fa la contractació indefinida d’una persona rellevista 
al 100 %. Així mateix, s’incrementen progressivament 
els percentatges de cotització a la Seguretat Social 
per part de l’empresa.

D’aquesta manera, l’empresa té incorporada al Con-
tracte Programa 2017-2021 una fórmula que permet 
compensar els efectes d’aquest increment: d’una 
banda, durà a terme una gestió conjunta i equilibra-
da de les jubilacions parcials per fer i les contractaci-
ons indefinides que permet la taxa de reposició du-
rant els anys de vigència del contracte programa i, 
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141 
Accions formatives

3.006
Grups o edicions

7.171
Persones assistents

54.515,20 
Hores de formació

Conveni col•lectiu de  
Línies Metropolitanes

8 
Accions formatives

413
Grups o edicions

536
Persones assistents

2.339,00 
Hores de formació

Conveni col•lectiu de  
Turisme i Muntanya

24 
Accions formatives

290
Grups o edicions

476
Persones assistents

10.323,00 
Hores de formació

Conveni col•lectiu de  
Lleida-La Pobla de Segur

Cal destacar també l’oferta formativa que s’ha plantejat al personal per desenvolupar les 
competències empresarials i transversals i promoure el benestar personal. Aquesta forma-
ció consisteix a oferir un catàleg de cursos de caràcter voluntari que l’empresa finança i les 
persones han de fer en temps propi.

S’ha impulsat la gestió de les subvencions a la formació i s’ha recuperat una part significati-
va de la despesa externa feta, concretament el 31,78 %.

Durant l’any 2020 s’han fet 173 accions formatives, amb 3.709 grups o edicions, amb un total 
de 8.210 persones assistents i 67.177,30 hores de formació, incloses tant les fetes dins de la 
jornada laboral com les que s’han fet fora de l’horari laboral.

el procés amb mitjans telemàtics ha estat molt ben 
acollida pels centres i la participació i implicació de 
l’alumnat ha estat excel•lent.

A l’edició del curs 2020-2021 participen 9 alumnes, 7 
homes i 2 dones, una dona més que l’edició anterior. 
Els alumnes procedeixen de 4 instituts diferents, un 
institut més que l’edició anterior, i pertanyen a les 
mateixes especialitats que en edicions anteriors, Me-
catrònica industrial, Sistemes electrotècnics i automa-
titzats i Sistemes de telecomunicacions i informàtics.

Dels 9 alumnes que el curs 2019-2020 van fer FP Dual 
a Ferrocarrils, i després d’haver participat en una 
convocatòria pública, 3 s’han inserit laboralment a 
l’empresa, 2 a l’àrea de Manteniment de material mò-
bil i 1 a l’àrea de Subcentrals elèctriques i Mitja tensió.

D’altra banda, s’ha elaborat el Pla de Formació basat 
en competències que contempla accions de reciclat-
ge i d’adaptació a l’evolució tecnològica, operativa i 
organitzativa i que garanteixin la prevenció i la se-
guretat en el lloc de treball i en l’activitat que tenim 
encomanada. 

També s’han fet noves accions formatives per afavorir 
el desenvolupament del potencial, l’actualització pro-
fessional i la millora de les competències de lideratge, 
en aquest cas centrades en el lideratge d’equips re-
mots per tal d’adaptar-se a la nova situació. 
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Entre aquestes accions cal destacar el pla de xoc per 
tal de formar personal en diferents especialitats de 
circulació per garantir el servei essencial, que impli-
cava 68 persones de Línies Metropolitanes, Explo-
tació de Montserrat i Vall de Núria, que va perme-
tre garantir maquinistes per fer el servei essencial. 
Aquestes formacions es van fer seguint escrupolosa-
ment els criteris de seguretat per tal de garantir la 
salut dels formadors i els alumnes.

Així mateix, s’han continuat els cursos de capacita-
ció interna de les diverses especialitats professionals 
derivades del projecte Phoenix, que ha suposat la 
formació de nous ajudants de tracció i maquinistes 
de mercaderies.

Estretament relacionades amb la pandèmia, s’han 
fet formacions relacionades amb la prevenció de ris-
cos davant la COVID-19 per a la totalitat de la plantilla 
i formacions sobre com treballar des de casa (Pre-
venció de riscos i eines col•laboratives) per al perso-
nal tècnic i administratiu. Aquestes dues formacions 
s’han fet en format en línia, per mitjà del campus vir-
tual d’FGC.

En el període de confi nament sever es va posar en 
marxa una oferta formativa de desenvolupament 
de competències tècniques, transversals, digitals 
i lingüístiques en format en línia o virtual, que va 
permetre formar-se a 142 persones i ha comportat 
4.600 hores de formació, que han permès el reciclat-
ge i desenvolupament de la plantilla; posteriorment, 
s’han impulsat formacions en format virtual en aque-
lles matèries en què ha estat possible.

El 2020 s’ha avançat en la metodologia en línia i en 
les noves tecnologies d’aprenentatge, que perme-
ten introduir millores en els processos formatius i, 
alhora, demostren que són més efi cients en deter-
minats processos d’aprenentatge i de reciclatge per-
manent. Així, s’ha fi nalitzat la renovació dels cursos 
de Prevenció de riscos i normativa reglamentària per 
adaptar-los a les noves necessitats tecnològiques i 
de mobilitat. També s’han fet mòduls de formació en 
línia per a la formació de funiculars en els apartats de 
legislació i fonament tècnics.

També s’han fet formacions alineades amb el Pla 
d’igualtat que inclouen formacions sobre el llenguat-
ge inclusiu i sessions de sensibilització sobre igualtat 
de gènere, així com píndoles formatives sobre asset-
jament sexual.
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A la línia Lleida-la Pobla de Segur, s’ha continuat la 
formació de tota la plantilla en la Llicència de maqui-
nista, emesa per l’Agència Estatal de Seguretat Fer-
roviària (AESF). A fi nals de 2020 ja es disposa de 4 
persones amb aquesta llicència i 9 més a l’espera de 
superar-ne l’examen pràctic. La totalitat d’aquestes 
persones podrà fi nalitzar la formació que permetrà 
circular pel tram RFIG de Lleida Pirineus el 2021, un 
cop a fi nals de 2020 es va emetre la modifi cació de 
l’ordre FOM que ho farà possible.

El 2020, s’ha tornat a incloure en el Pla de Formació 
una acció massiva per impulsar i facilitar l’aprenen-
tatge d’anglès entre aquells col•lectius que ho re-
quereixen per al 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 havi-
en sol•licitat continuar aquests estudis. També s’han 
admès noves peticions en metodologia presencial, 
ampliant els nivells que fi ns ara marcaven el màxim 
de cada col•lectiu per tal d’ampliar el nombre de per-
sones 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 con-
ductors 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 matèries en 
metodologia mixta: presencial i en línia. Inclou, així 
mateix, un mòdul en línia de formació de sensibilit-
zació ambiental i qualitat destinat a tot el personal 
de les estacions. 

L’any 2020 s’han executat la pràctica totalitat de les 
accions sol•licitades per aquesta, amb un total de 222 
persones inscrites i 237 sol•licituds acceptades, que 
han suposat 11.649 hores de formació.
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6.4.2.  
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 pre-
ventiva; integrar la prevenció en els sistemes de ges-
tió, 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 i eliminar o minimitzar els riscos laborals.

El sistema de Prevenció de Riscos Laborals d’FGC 
comprèn l’estructura de l’organització, la planificació 
d’activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els 
procediments, els processos i els recursos per donar 
compliment a la política de seguretat, salut i benes-
tar d’FGC. Periòdicament, es fan auditories legals del 
sistema de gestió de salut i seguretat laboral.

De les fites assolides el 2020 destaquen:

 Reducció de l’accidentabilitat -en nombre d’acci-
dents de treball ha estat més baix aquest 2020- i de 
les hores de baixa per accident de treball.

 Augment d’hores de formació en PRL en línia en 
relació amb la COVID-19.

 Actualització de 145 avaluacions de riscos.

 Actualització d’instruccions de treball específiques.

 Inspeccions per a la revisió i recollida de mostres 
d’elements sospitosos de contenir amiant d’edificis 
i maquinària ferroviària, així com de sílice cristal•lina 
en els dipòsits i les maniobres de càrrega a trens.

 Avaluació de riscos d’exposició a agents químics i 
materials (fustes).

 Revisió del procediment i documentació de Coor-
dinació d’Activitats Empresarials de 135 empreses.
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Enguany, l’activitat del Servei de Prevenció Manco-
munat ha estat dedicada en la seva major part a la 
pandèmia de la COVID-19 que ha requerit l’adopció 
de mesures temporals de caràcter extraordinari 
per poder fer front a la nova conjuntura. La varia-
bilitat del context ha fet necessària l’actualització de 
les actuacions que han anat donant resposta a cada 
escenari, tot garantint la seguretat i la salut dels tre-
balladors i de les treballadores.

El Servei de Prevenció va fer la revisió de totes les 
avaluacions de risc d’FGC, tenint en compte la pos-
sibilitat de contagi per coronavirus, i indicant totes 
les mesures preventives per evitar la malaltia: ús de 
mascaretes, distància, aforaments d’espais de treball, 
ventilació, ús de gels hidroalcohòlics, etc. Ha revisat 
tota la normativa que ha anat sorgint al llarg de la 
pandèmia, ha revisat la idoneïtat de les mascaretes 
a utilitzar en cada situació, dels gels hidroalcohòlics 
i dels productes de neteja per a superfícies i espais.

S’ha elaborat l’Estratègia d’actuació davant la CO-
VID-19 d’FGC, amb l’objectiu de definir les pautes 
d’actuació, per tal que tot el personal desenvolupés 
les tasques professionals en condicions de segure-
tat i per impedir el risc de contagi, que ha estat pre-
sentada per consulta i participació als representants 
dels treballadors i treballadores. Es va establir una 

Comissió de seguiment de la COVID-19 constituïda 
com a Comissió de Seguiment d’Estratègia d’actua-
ció davant la COVID-19, amb participació de tots els 
representants dels diferents sindicats. S’han dut a 
terme 26 reunions de la Comissió de seguiment CO-
VID-19, havent tractat 147 punts.

A partir d’aquesta estratègia, es van elaborar proce-
diments, instruccions i documents específics per a la 
incorporació i estada al lloc de treball; instrucció d’es-
tudi de contactes en casos d’infecció per coronavirus; 
procediment personal especialment sensible; ins-
truccions de bona col•locació, ús i neteja de mascare-
tes i instruccions i recomanacions de rentat de mans.

Ha estat necessari senyalitzar tots els espais de tre-
ball amb informació específica de les mesures pre-
ventives de la COVID, havent instal•lat més de 67.000 
elements. S’ha fet formació en línia específica per 
a tot el personal, que ha suposat 1.814 hores. S’han 
adquirit i subministrat 566.809 unitats de material 
de protecció (mascaretes quirúrgiques, higièniques, 
FPP2, ulleres, pantalles de protecció, guants de nitril) 
i 14.321 litres d’alcohol. S’han fet 335 accions de Co-
ordinació d’Activitats Empresarials específiques de 
COVID-19 amb empreses externes, fonamentalment 
amb les empreses de neteja.

La COVID-19 ha tingut un impacte directe sobre la sa-
lut de les persones treballadores d’FGC: 316 treballa-
dors i treballadores han requerit aïllament domiciliari 
per haver sigut contacte estret de casos de COVID-19; 
de 159 persones malaltes de COVID-19, 6 van requerir 
ingrés hospitalari; 1,3 % d’absentisme i es van iden-
tificar 120 persones com a vulnerables, 74 per ante-
cedent de malalties, que els feia especialment sen-
sibles a la infecció per coronavirus, i 46 majors de 60 
anys, que el Servei de Prevenció va confinar durant 
els 3 primers mesos de la pandèmia.

El personal sanitari del Servei de Prevenció ha estat 
fent un seguiment estret de totes les persones ma-
laltes, així com la identificació de contactes estrets, 
per aïllar-los i evitar la transmissió de la malaltia. Des 
del mes de maig, va gestionar la realització de proves 
PCR per diagnosticar o descartar casos (119). A més, 
s’han fet dos cribratges COVID-19 amb col•laboració 
amb la Fundació de Lluita Contra la SIDA (FLS) de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol.
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Pel que fa a la seguretat, durant el 2020 s’han dut a 
terme les activitats següents:

145 
Avaluacions de riscos al lloc de treball

111.541
Hores de formació en PRL

102
Anàlisis d’accidents de treball

7 
Procediments i instruccions de treball

202 
Visites de seguretat

102 punts nous tractats 
Comitè de Seguretat i Salut  

i reunions de Seguretat i Salut

Activitat 2020

Durant l’any 2020, s’ha continuat amb el seguiment 
de l’adequació de màquines i equips al RD 1215/1997 
al taller de Rubí, als tallers de Martorell, als tallers de 
la xarxa ferroviària i a les explotacions de muntanya. 
Ha finalitzat la implantació de mesures d’adequació 
i s’ha fet la certificació conforme al RD 1215/97 de la 
maquinària de via de les línies Barcelona-Vallès i Llo-
bregat-Anoia que s’havia planificat.

Es continua amb la redacció i actualització de les 
fitxes de comprovació, relacionades amb el proce-
diment de manteniment preventiu de les màquines, 
amb l’objectiu d’assegurar el compliment de les dis-
posicions de seguretat i de salut d’aquestes, durant 
tota la seva vida útil.

Està en curs la redacció o revisió dels següents pro-
cediments o instruccions de treball: Instrucció des-
càrrega PQ magatzem Rubí i Condicions d’higiene 
laboral en els treballs de renovació de via i adequació 
de túnels.

FGC disposa de 7 Comitès de Seguretat i Salut (CSS) 
a Línies Metropolitanes, Vallter, Boi Taüll i 2 Reuni-
ons de Seguretat i Salut a les explotacions de la lí-
nia Lleida-la Pobla de Segur i Centre d’Observació de 
l’Univers, en els quals el personal està representat al 
100  %. S’han fet 29 reunions al llarg de 2020 i s’hi han 
tractat 219 temes.

Les dades d’accidentabilitat laboral han estat:

LMT        12,01            2.104,82        0,29

TIM         56,56           9.909,91       4,06

ASF         6,35              1.112,14          0,21

ÍNDEX

FREQÜÈNCIA      INCIDÈNCIA       GRAVETAT

LMT       35

TIM         2

ASF        4

Accidents SENSE BAIXA

LMT           42                  33                 9 

TIM             14         10                 4 

ASF             3            2                  1

Accidents AMB BAIXA

TOTAL              AL CENTRE       IN ITINERE
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No hi ha hagut cap accident de treball greu ni s’ha 
notificat cap malaltia professional. S’ha fet una anà-
lisi qualitativa dels accidents de treball amb baixa de 
les Línies Metropolitanes i de Turisme i Muntanya, a fi 
d’estudiar-ne les causes i dur a terme accions encami-
nades a reduir o minimitzar els riscos. 

Pel que fa a la gestió de la coordinació d’activitats 
empresarials, s’ha aplicat el procediment amb 135 
empreses externes:

14
FGC Operadora

5
FGC Infrastructures

26
Xarxa Ferroviària i Projectes

46
Material mòbil

0
FGC Direcció Economico-

financera i Jurídica

18
Tecnologies de la Informació 

i Comunicacions

1
FGC Organització i Persones

1
Comunicació corporativa

111 
Total empreses

LMT

11
La Molina

0
Espot i Port Ainé

0
Montserrat

12
Vall de Núria

1
Vallter 2000

24 
Total empreses

TiM

Pel que fa a altres activitats destaquen:

4.618 
Consultes i assistències mèdiques 

538
Reconeixements mèdics  

177
Vacunació de la grip  

2
Gestions de subsidi per risc en l’embaràs

1.003
Controls d’alcohol i drogues

Activitat 2020

Amb relació a la coordinació d’activitats empresarials 
amb persones usuàries, s’ha col•laborat en la introduc-
ció i el manteniment de dades d’FGC a les plataformes 
de SEAT. Pel que fa a auditories en prevenció de riscos 
laborals a empreses externes, el 2020 s’han duplicat les 
visites de seguretat: enguany han estat 34.
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En l’àmbit de la higiene industrial, es poden destacar les actuacions següents: 

 Planificació i seguiment de les mesures preventives relacionades amb la detecció d’elements  
que contenen amiant en edificis i material ferroviari i mesures ambientals de Les Fonts.

 Estudi d’estrès tèrmic al taller de Rubí.

 Avaluació específica de condicions ambientals: diòxid de carboni (CO²) d’espais amb poca ventilació  
(menjadors de Pl. Espanya, Pl. Catalunya, Sarrià, Rubí, Sabadell Rambla i Servei Mèdic de Rubí).

 Estudi d’exposició a agents químics en el lloc de treball d’operari primer nivell i en les tasques  
d’exposició a sorra de sílice. Tallers de Rubí, Martorell i Vall de Núria. 

 Estudi d’exposició a camps electromagnètics al vestuari de VS de l’estació de Sant Boi. 

 Estudi d’exposició a agents químics (pols de fusta) en el lloc de treball d’operari de fusteria  
del taller de Rubí.

 Estudi d’exposició a vapors orgànics a l’estació de Gornal. 

 Estudi d’exposició a agents químics (metalls) en el lloc de treball de torner. Tallers de Rubí i Martorell. 

 Estudi d’exposició a agents químics (fums de soldadura) al taller de Martorell. 

 Estudi d’exposició a agents químics (vapors orgànics), rentadora de pistoles en la secció de pintura  
del taller de Rubí.

 Estudi de soroll a la zona de reparació de sostres del taller de mercaderies de Martorell.

Durant l’any 2020, s’han acabat d’implementar acci-
ons previstes en el Pla d’Acció de Compromís i Ris-
cos Psicosocials i s’ha fet seguiment de les 26 accions 
previstes en aquest Pla, amb un 97 % d’acompliment.

El darrer trimestre de 2020 es va iniciar l’enquesta de 
Compromís i Riscos Psicosocials, mitjançant qüestio-
naris via telemàtica, dissenyat segons el model de Kara-
seck i Siegrest, en col•laboració amb l’empresa eMotiva.

Durant el 2020 s’ha fet una infografia sobre treball 
des de casa, on el Servei de Prevenció ha informat de 
les mesures preventives a tenir en compte ergonò-
micament, per tal d’evitar els principals riscos labo-
rals del treball des de casa, com els trastorns mus-
culoesquelètics i la fatiga visual. També s’han tractat 
aspectes psicosocials, com l’estrès i la desorganitza-
ció. Aquesta formació ha donat pautes i consells per 
evitar aquests riscos.

El 2020 s’ha mantingut el projecte ViaSaludable per 
promocionar la salut i contribuir al benestar perso-
nal i col•lectiu del personal d’FGC, a través del Pla 
d’Empresa Saludable (2018-20). ViaSaludable permet 
descobrir les possibilitats de millorar l’estat de ben-
estar a través de les diferents propostes que ofereix 
aquest programa, entre les quals destaquen la nutri-
ció, l’activitat física, el benestar emocional i diverses 
campanyes de prevenció i conscienciació que s’ani-
ran incorporant al programa. 
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A l’aplicació FGC Approp es manté l’espai «Infermera virtual», gràcies a un conveni signat entre FGC i el Col•legi 
Oficial 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. Aquest any, s’han publicat sis consells.

Les competències principals sobre les quals s’ha treballat el 2020 en l’àmbit de la salut laboral han estat:

 Vigilància de la salut de les persones, detecció precoç d’alteracions de la salut en relació amb el treball, 
mitjançant els Reconeixements Mèdics Específics, tant obligatoris com voluntaris, així com els procedi-
ments de recollida sistemàtica i anàlisi d’informació tant en l’àmbit individual com col•lectiu, amb l’ob-
jectiu d’eliminar o reduir riscos laborals mitjançant intervencions col•lectives o personals, amb especial 
cura del personal especialment sensible i dones embarassades o lactants.

 Seguiment de les persones amb processos d’incapacitat temporal, per contingència comuna i laboral, 
amb l’objectiu de fer seguiment i estudi de les causes de les baixes per malaltia i accident i la seva possi-
ble relació amb les condicions de treball.

 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 segu-
retat per a elles o per a tercers (maquinistes, etc.).

 Seguiment de les persones que donin positiu en els controls d’alcohol i drogues.
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6.4.3.  
Responsabilitat social

En l’àmbit de la responsabilitat social, aquest any s’ha continuat avançant en les 
accions compreses a l’Agenda ambiental d’FGC, que és l’instrument de segui-
ment i mesura de l’acompliment de les accions fetes, no només des del punt de 
vista corporatiu, sinó que aquestes actuacions es troben associades amb els di-
ferents compromisos i objectius als quals FGC es troba adherida en matèria de 
lluita contra el canvi climàtic com són l’Agenda 2030 i els compromisos d’Acció 
Climàtica amb horitzó 2050, tots dos impulsats per la Generalitat de Catalunya.

Accions 2020 Objectiu 2021

Energia renovable 100%  100%

Energia solar 25% 100%

Ús de llums LED en estacions de tren 67% 100%

Flota de vehicles elèctrics i híbrids 22,6% (LMT) 100% (TIM 2025)

Vestíbuls amb espais de comerç electrònic 10% 100%

Punts de recàrrega per a cotxes elèctrics 13 31

Reutilització del balast 100% 100%

Ecoparcs: Acords amb parcs naturals 100% 100%

Geoparcs: Geoparc de Montserrat 100% 100%
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D’altra banda, l’Autoritat del Transport Metropolità 
aprova el Pla de Desplaçaments d’Empresa aprovat 
per FGC el 2018, un document que dona resposta a 
un seguit d’objectius que s’inclouen en el Pla d’em-
presa saludable per millorar el model de mobilitat 
del personal en els desplaçaments d’anar o tornar a 
la feina o de caràcter professional, i per incentivar l’ús 
dels mitjans de transport més eficients i amb menors 
costos socials i ambientals. En la taula es mostren els 
principals indicadors.

48,03 %* 
Persones assistents a sessions sobre seguretat viària

1.818.321
Quilòmetres anuals de desplaçaments en missió

42 %*
Persones conductores habituals formades  

en conducció eficient i segura (% acumulat)

INDICADORS 2020

* Durant el 2020 s’han paralitzat els cursos 
a causa de la pandèmia.

El 2020 s’ha continuat col•laborant amb les entitats 
sense ànim de lucre i el sector públic a través del 
procediment que es va redactar el 2018 amb aquesta 
finalitat, que fixa que per atendre aquestes col•labo-
racions, el sostre anual de cost d’oportunitat és de 
50.000 euros per a cada un dels anys de vigència del 
Contracte Programa.

Aquest procediment dota FGC d’un marc que preser-
va el principi d’igualtat d’oportunitats i dels criteris a 
l’hora de concretar les entitats socials sense ànim de 
lucre i projectes que es poden veure beneficiats per 
l’acció de responsabilitat social d’FGC, com també 
d’un sostre de cost d’oportunitat per cedir espais fí-
sics en estacions de ferrocarril i de muntanya, espais 
publicitaris en estacions i trens, cessió de materials 
en desús, facilitats de desplaçament en les línies d’F-
GC o ús d’estacions de muntanya, etc., o d’altres que 
no suposin una despesa directa.

Pel que fa als sistemes de gestió de Línies Metropo-
litanes es troben implantats i certificats els següents 
sistemes de gestió:

Gestió Ambiental ISO 14001

 Manteniment integral de material rodant  
fetes al taller de Rubí

 Segell de qualitat ambiental oficines NEO

Qualitat ISO 9001

 Transport de mercaderies

 Manteniment àrea d’Enclavaments 

 Manteniment àrea de Subcentrals

 Manteniment àrea de Baixa Tensió

 Manteniment àrea de Catenària

 Manteniment àrea Desenvolupament  
de Comunicacions

 Manteniment àrea Infraestructura

 Tècnica i manteniment de via  
(en curs de certificació)

 Manteniment i projectes d’edificació  
(en curs de certificació)

El detall de totes les accions en responsabilitat social 
de Ferrocarrils es poden consultar a la Memòria de 
responsabilitat social, al web d’FGC. En la memòria 
es presenta la informació no financera rellevant dels 
aspectes econòmics, socials i ambientals materials 
de la companyia per a totes les parts interessades.
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6.4.4.
Relacions Laborals

Durant l’any 2020, s’han complert els acords pluri-
anuals assolits amb la representació de les persones 
treballadores els anys anteriors.

En l’àmbit de la concertació laboral, destaca la cons-
titució de la Comissió negociadora del Conveni 
col•lectiu de Línies Metropolitanes amb data 12 de 
febrer de 2020, que haurà de negociar un nou conve-
ni col•lectiu, antecedent del qual és el darrer que es 
va signar amb vigència 2005-2010, i que s’ha mantin-
gut en ultraactivitat fi ns a la seva denúncia.

El 2020, s’ha dut a terme el procés negociador, no-
més suspès temporalment per la declaració de l’es-
tat d’alarma a causa de la pandèmia provocada per la 
COVID-19. A petició de la Representació de les perso-
nes treballadores, es van reprendre les sessions pre-
sencials de negociació, centrades en la defi nició dels 
criteris de confecció de torns de maquinista de les 
línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. En aquest 
sentit, i en previsió del proper itinerari BV07 de la lí-
nia Barcelona-Vallès, s’ha prioritzat aquest assump-
te dins l’àmbit de negociació del conveni col•lectiu i 
s’han fet nombroses reunions al respecte.
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També són remarcables els acords arribats amb la 
Representació de les persones treballadores en l’àm-
bit de l’organització del treball a les àrees de Mate-
rial Mòbil i d’FGC Operadora.

A l’àrea de Material Mòbil, amb l’arribada de noves 
unitats, es feia necessari un canvi en l’organització 
del treball que donés cobertura a les necessitats 
d’implantació, revisió i reparació d’avaries. S’ha dotat 
de més recursos i s’ha adequat la seva estructura, ho-
mogeneïtzant les activitats entre els tallers de man-
teniment de Material Mòbil. Destaca la creació d’un 
nou torn central al taller de Rubí.

Respecte a l’àrea de Producció d’FGC Operadora, 
s’ha dotat al model organitzatiu de major fl exibilitat 
i agilitat de resposta davant de les noves necessitats 
que sorgeixin en el servei públic que tenim encoma-
nat. L’acord signat afecta el col•lectiu de persones 
treballadores contractades a temps parcial (grup T 
de contractació), i s’estableix una evolució respecte 
al darrer acord, establint dos col•lectius diferenciats: 
agents d’estacions i maquinistes.

Durant el mes de març de 2020 s’ha dut a terme el 
procés d’elecció de representants de les persones tre-
balladores a les explotacions d’Espot i Port Ainé, en el 
que va ser escollit un Comitè d’Empresa de cinc mem-
bres i on es va registrar un alt grau de participació.

D’altra banda, la legislació laboral i els convenis col•lec-
tius són el marc tradicional que regula les necessitats 
de conciliació de les diferents esferes de la vida per-
sonal dels col•lectius de les persones treballadores. 

La declaració de l’estat d’alarma el dia 14 de març de 
2020, motivada per la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19, va derivar en un canvi de context que va 
intensifi car les necessitats de conciliació de les per-
sones treballadores, principalment pel tancament de 
les escoles i per l’afectació de la pandèmia a les resi-
dències de la gent gran. 

Per donar resposta a aquestes necessitats sobrevin-
gudes, el Govern espanyol va elaborar el Pla MeCui-
da (article 6 del RDL 8/2020), que té com a principal 
objectiu donar resposta a les necessitats de concili-
ació sobrevingudes amb mesures addicionals a les 
preexistents. Aquesta nova i excepcional regulació 
ha introduït aspectes clau, amb la voluntat de no in-
córrer ni perpetuar els rols de gènere, quan afi rma 
clarament que el dret individual ha de tenir com a 
premissa el repartiment corresponsable de les obli-
gacions de la cura de familiars. 

Les mesures principals que va establir el Pla MeCuida 
van ser la potenciació de les adaptacions de jornada, 
la reducció especial del 100 % de jornada i de salari 
(aplicada amb caràcter d’immediatesa en cas de ser 

sol•licitada), la modifi cació dels períodes de vacances 
i d’ajustos de jornada i canvis en la forma de prestació 
de la feina, incloent-hi el treball a distància o teletreball.

Durant l’any 2020, a FGC un total de 20 persones tre-
balladores (9 homes i 11 dones) van sol•licitar acollir-se 
a les mesures excepcionals de conciliació previstes al 
Pla MeCuida. Tot això, amb els límits del respecte a la 
legalitat en l’aplicació de les mesures, acreditació de 
la despesa i equilibri pressupostari.



FGC  |  Memòria 2020 P. 59

C A P Í T O L  6  |  L ’ A N Y  2 0 2 0  A  F G C

En l’àmbit de Turisme i Muntanya cal destacar la sig-
natura, l’1 de juny de 2020, del nou conveni col•lectiu 
d’Altres Serveis Ferroviaris, d’àmbit inferior al d’em-
presa, que inclou les explotacions de Montserrat, de 
Vall de Núria i de la Línia Lleida-la Pobla de Segur.

Pel que fa a la resta d’explotacions de Turisme i Mun-
tanya, cal remarcar l’acord de participació en els con-
cursos de vacants de Línies Metropolitanes de per-
sones treballadores d’altres explotacions d’FGC que 
tinguin també signat acord de reciprocitat respecte 
a la cobertura de vacants, i l’acta d’acords d’Espot i 
Port Ainé que estableix els criteris de crida del per-
sonal fi x discontinu a l’inici de la temporada d’hivern.

Com a continuació del projecte de col•laboració i par-
ticipatiu FGC Innovest, el 2020 s’han fabricat totes 
les peces de roba i accessoris, adjudicades a El Corte 
Inglés, sota criteris socialment responsables, per la 
qual cosa es van fer les corresponents auditories als 
tallers de producció.

El mes de setembre es va arribar a l’acord amb la Re-
presentació de les persones treballadores sobre el 
procediment per emprovar, arranjar i repartir la nova 
uniformitat a 836 agents. Aquest procés es va fer, ex-
cepcionalment, de manera individual amb cita prèvia 
a la sastreria d’El Corte Inglés, per garantir al màxim 
les mesures higièniques i de seguretat recomanades 
per les autoritats a conseqüència de la COVID-19, raó 
per la qual es va perllongar fi ns al mes de desembre.

El dia 19 d’octubre de 2020 es va signar el contracte 
amb l’adjudicatària de la licitació per a la implantació 
i gestió integral del Pla de Retribució Flexible (PRF) 
per al personal d’FGC. Aquest pla, amb caràcter uni-
versal i voluntari per a totes les persones treballado-
res, es basa en la substitució de part de la retribució 
dinerària de la persona treballadora per d’altres en 
espècie (productes o serveis), optimitzant d’aquesta 
manera la seva càrrega tributària anual. Els produc-
tes i serveis inclosos són els vals menjar, vals bressol, 
assegurança mèdica i formació. A partir de la signa-
tura del contracte s’ha treballat perquè el citat Pla 
resultés d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2021.

D’altra banda, durant l’any 2020 i dins l’àmbit del 
conveni de col•laboració amb el Departament de 
Justícia, FGC ha participat en dues mediacions per 
actes delictius comesos per menors a les estacions 
de Sant Cugat i Sabadell Nord. Des que l’any 2017 es 
va signar el conveni de col•laboració amb el Departa-
ment de Justícia, FGC ha participat en quatre proces-
sos 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 perjudi-
ci a FGC i assumeixen el compromís de dur a terme 
activitats reparatòries en les nostres instal•lacions. 
D’aquesta forma, FGC es rescabala del perjudici eco-
nòmic dels danys causats i els menors participen 
també en activitats reparatòries supervisades per un 
responsable tècnic d’FGC.

El citat conveni de col•laboració té una vigència inici-
al de quatre anys des de la seva signatura (18 de maig 
de 2017) i pot ser prorrogat per acord exprés de les 
parts per un altre període de la mateixa durada.
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6.4.5.
Normes i procediments 
juridicolaborals

En l’àmbit de la gestió disciplinària, durant l’any 2020 
s’han tramitat un total de 68 expedients disciplina-
ris, dels quals n’han resultat 53 sancions. A causa de 
l’emergència sanitària i a l’estat d’alarma decretat en 
l’àmbit estatal i a les suspensions de procediments 
legals que això va comportar, es va decidir, interna-
ment, suspendre els terminis per a la instrucció dels 
expedients entre el 20 de març i el 25 de maig.

En aixecar-se la suspensió, el dia 25 de maig, es va 
decidir resoldre la major part dels expedients disci-
plinaris en curs sense aplicació de sancions discipli-
nàries; les sancions es van limitar a ser aplicades a 
aquelles causes on la qualifi cació de la falta laboral 
era molt greu. La resta, la majoria, inferiors a aquesta 
qualifi cació, van ser resolts sense sanció. 

Així, es van condonar 15 expedients disciplinaris en 
què es va fer un advertiment. També hi va haver 13 
causes o fets que no es van arribar a obrir com a ex-
pedients en aquell període i en què es va fer un ad-
vertiment per aquest mateix motiu. 

S’han preparat i celebrat 11 compareixences judicials, 
sobre demandes del personal o de seccions sindicals, 
interposades contra FGC. A causa de l’emergència sani-
tària s’han ajornat 6 judicis que han passat a l’any 2021.

S’ha continuat col•laborant amb la Comissió d’Igualtat, 
especialment perquè com a àrea li pertoca la gestió del 
protocol d’assetjament sexual o per raó de gènere. 

Durant l’any 2020, aquesta àrea ha estat dedicada in-
tensament al seguiment de la voluminosa legislació 
i normativa laboral publicada des de l’esclat de l’es-
tat d’alarma. Internament, s’ha fet el seguiment, in-
terpretació i valoració per a l’aplicació a FGC de més 
de 80 lleis, decrets, ordres i altres normes d’afecta-
ció laboral. La tasca, compartida amb la resta d’àrees 
dependents de la direcció d’Organització i Persones, 
va signifi car l’aplicació pràctica a FGC de les obliga-
cions legals derivades de la pandèmia per COVID-19. 
Han estat nombrosos els documents emesos inter-
nament donant criteris, informació i assessorament 
durant el transcurs de l’any.
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6.4.6.
Comunicació interna

El 2020 s’han continuat potenciant els canals de co-
municació interna. A causa de les necessitats gene-
rades per la pandèmia de la COVID-19, de manera es-
pecial s’han potenciat tant les publicacions digitals 
com les pantalles d’informació dinàmiques, incre-
mentant l’ús de les notifi cacions emergents a l’apli-
cació FGC Approp.

Pel que fa a les publicacions digitals, s’han editat 195 
butlletins. Les diferents capçaleres (37 edicions de 
Via, 121 de Comunica, 18 de Participa, 18 de Liderat-
ge i 1 d’Ètica) han donat cobertura informativa sobre 
àmbits empresarials diversos i han arribat a públics 
específi cs. Es van fer un total de 49 actualitzacions 
de la Memòria d’accions de la COVID-19 i es van com-
partir 101 documents a l’espai Informació Coronavirus 
que es va crear al Portal del Personal. 

El 2020, el 94 % de la plantilla tenia descarregada 
l’aplicació FGC Approp (96 % a Línies Metropolitanes, 
82 % a Turisme i Muntanya i 94 % a la línia Lleida-la 
Pobla de Segur). S’han obert 202.929 sessions i s’han 
visualitzat 785.130 pantalles.
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En l’espai Participa es van activar quatre enquestes: 
la VivènciaCOVID, per conèixer les vivències i treure’n 
aprenentatges sobre la COVID-19, tant en l’aspecte 
personal com professional; una enquesta d’avaluació 
de les condicions d’equitat en el sector del transport 
(DIAMOND); una enquesta sobre l’impacte psicolò-
gic de la COVID-19 en el personal del sector ferroviari 
(ESM); i l’enquesta de Compromís i Riscos Psicosocials.

El 2020, hi ha hagut 26 pantalles operatives en dife-
rents espais interns d’ús compartit. S’han emès un 
total de 252 continguts d’informació, campanyes de 
prevenció i recomanacions a seguir en relació amb la 
COVID-19 i per recuperar la confi ança de les persones 
usuàries, la campanya d’assetjament sexual al lloc 
de treball, ViaSaludable, TiMnnova, CiberSeguretat, i 
campanyes de participació, entre d’altres.

Pel que fa als vídeos editats per Comunicació Inter-
na han acumulat 33.009 visualitzacions a la llista de 
reproducció FGC Persones del canal corporatiu d’FGC 
a YouTube. S’han editat dos vídeos nous: Fets per per-
sones 2020, com a reconeixement a l’esforç que han 
fet les persones d’FGC per superar la COVID-19, amb 
la participació de 32 persones, 17 dones i 15 homes, de 
totes les àrees de l’empresa; i La Nadala de Ferrocar-
rils, com a resultat d’una acció participativa en què di-
verses persones d’FGC van col•laborar per versionar la 

cançó Ding, Dang, Dong, amb una lletra relacionada 
amb Ferrocarrils, i altres la van cantar i la van acompa-
nyar tocant diversos instruments musicals.

Es va crear l’espai Informació Coronavirus, com a 
punt de reposició de tota la documentació generada 
amb motiu de la COVID-19, com ara reculls norma-
tius, estratègies i plans, principis generals, mesures 
organitzatives, procediments, instruccions, recoma-
nacions, butlletins digitals i infografi es, entre d’altres.

D’altra banda, s’han organitzat set accions per al 
desenvolupament estratègic del col•lectiu d’FGC Li-
deratge, sis en format en línia: tres jornades de liderat-
ge dedicades a la situació en relació amb la COVID-19, 
a les idees guanyadores del projecte TiMnnova i a fer 
el balanç de l’any; dues sessions sobre projectes estra-
tègics empresarials que van tractar sobre la T-mobili-
tat i la imatge de marca i l’estratègia digital; una tarda 
directiva en què es va presentar l’estudi d’investigació 
sobre la COVID-19; i una sessió informativa per presen-
tar el Pla de Retribució Flexible.

Aquest any s’ha organitzat la segona Jornada Som 
FGC, d’acollida de les noves incorporacions, en la que 
hi van participar un total de 40 persones, incorpora-
des durant el segon semestre de 2019. El 2020 es van 
avaluar un total de 38 enquestes en relació amb el 

procés d’acollida, amb un grau de satisfacció general 
de l’acollida que arriba al 9,04 sobre 10. Aquest any 
s’ha dissenyat un nou model de carpeta de benvin-
guda per al personal de nou ingrés.

Des de Comunicació Interna s’ha treballat la partici-
pació a través d’accions com ara la crida per col•labo-
rar amb l’associació El Tren Solidari, la participació en 
les Bones pràctiques de Seguretat, Salut i Benestar 
en el Treball, la participació en els diversos cribratges 
organitzats en relació amb la COVID-19, la participa-
ció en la sessió de presentació del Pla de Retribució 
Flexible, la participació en la cocreació de la nadala 
d’FGC i el Concurs de Nadal, entre d’altres.

Pel que fa a les campanyes de comunicació, se n’ha 
dissenyat una per donar la benvinguda al personal 
tècnic i administratiu en el seu retorn a les ofi cines, 
després d’uns mesos en què es prioritzava el treball 
des de casa. La campanya es va activar en dues fases: 
el mes de juliol, per al col•lectiu de lideratge, i el se-
tembre, per a la resta de personal tècnic i administra-
tiu. També es va dissenyar la campanya interna «Et 
porto?», que va tenir repercussió en l’exterior, perquè 
el personal ajudi a recuperar la confi ança de les per-
sones usuàries. 
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6.5. 
Avancem en els 
projectes de futur

FGC ha avançat aquest any en els projectes de l’Agen-
da Estratègica 10/30, presentada l’any 2019, centrats 
en l’expansió del sistema ferroviari al país per donar 
resposta als encàrrecs del Govern en aquest àmbit.  

Així, s’ha avançat en la redacció del projecte cons-
tructiu de la infraestructura de perllongament de la 
línia Llobregat-Anoia entre les estacions de Pl. Es-
panya i Gràcia, a Barcelona. El projecte detallarà tèc-
nicament 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 el per-
llongament quedaran connectades les línies Llobre-
gat-Anoia i Barcelona-Vallès i els usuaris de la línia 
Llobregat-Anoia d’FGC tindran un accés més directe 
cap al centre de la ciutat.
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L’actuació també millorarà i ampliarà la cobertura 
en transport públic a la Nova Esquerra de l’Eixample, 
en una zona densament poblada que, a més, conté 
diversos equipaments de rellevància. També afavo-
rirà la connectivitat ferroviària del districte de Grà-
cia i incrementarà la intermodalitat, ja que les noves 
estacions facilitaran l’intercanvi amb l’L5 del Metro, 
el tramvia -que ara fi nalitza a la plaça de Francesc 
Macià sense connexió ferroviària- i altres línies d’FGC.

Pel que fa al projecte de l’R-Aeroport, FGC ha redac-
tat el Pla de Negoci i ha iniciat els tràmits per a la lici-
tació dels 10 nous trens que prestaran aquest servei 
i circularan per aquest nou tram de xarxa ferroviària, 
d’acord amb l’encàrrec que li va fer el Govern de la 
Generalitat el desembre de 2019.

La nova R-Aeroport serà una nova línia que permetrà 
la connexió intermodal amb la resta de línies de la 
xarxa de Rodalies, xarxa de TMB, FGC i TRAM. Tots els 
trens estaran adaptats a les necessitats dels viatgers, 
disposaran d’espai per a maletes, alta connectivitat i 
oferiran informació en temps real de les terminals i 
els vols. El nou servei comportarà millores respecte a 
l’oferta actual: prestarà servei a totes dues terminals 
de l’aeroport del Prat -actualment, s’atura només a la 
T2- i tindrà el doble de freqüència, amb un tren cada 
15 minuts, davant dels 30 minuts actuals. 

Respecte a la futura implantació d’un corredor de 
tren tramvia al Camp de Tarragona, FGC ha adjudi-
cat, a partir de l’encàrrec del Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat, la redacció dels estudis informatius 
per a la seva implantació. En concret, corresponen 
als dos àmbits d’actuació del projecte: Cambrils-Tar-
ragona i Cambrils-Reus (i altres ramals). Aquests es-
tudis inclouen la defi nició i valoració de les diverses 
alternatives de l’actuació pel que fa a traçat, via i la 
resta d’elements necessaris per a la concreció de 
l’actuació, per tal de sotmetre’ls posteriorment a in-
formació pública. Els municipis que abasta aquesta 
actuació són Cambrils, Salou, Vila-seca, Tarragona i 
Reus. En l’àmbit de l’estudi informatiu entre Cambrils 
i Reus, s’estudia la nova connexió entre Port Aven-
tura i Vila-seca, la connexió amb la futura connexió 
amb l’aeroport de Reus i l’estació d’alta velocitat del 
Camp de Tarragona.

També s’han adjudicat la redacció dels estudis d’im-
pacte ambiental, que refl ecteixen, entre altres, as-
pectes com la defi nició dels corredors; l’estudi del 
medi, la identifi cació i avaluació d’impactes, i les 
mesures preventives, correctores o compensatòries; 
així com la redacció del Pla especial d’infraestructu-
ra ferroviària, que defi nirà la protecció del ferrocarril 
d’acord amb la legislació urbanística vigent i establi-
rà els diferents nivells de protecció de la xarxa. 

D’altra banda, aquest any s’ha avançat en el projec-
te de millora dels serveis ferroviaris en el corredor 
Lleida-Cervera-Manresa. El mes de desembre el Go-
vern va acordar impulsar aquesta millora i facultar 
el Departament de Territori i Sostenibilitat per dur a 
terme, mitjançant FGC, els estudis i actuacions que 
correspongui per formular la proposta de millora 
i implantació de serveis ferroviaris a Lleida i la seva 
connexió amb Manresa, i per proposar al Govern els 
acords complementaris a adoptar per a la prestació 
dels serveis encarregats.

Amb aquesta actuació, que té la voluntat d’ampliar 
la freqüència i la qualitat dels serveis ferroviaris que 
comuniquen Lleida i Cervera i Lleida i Manresa per tal 
de millorar el servei de transport públic a la Rodalia 
de Lleida, es donen els passos necessaris per tal que 
FGC pugui iniciar les actuacions per poder assumir 
la prestació del servei i oferir un servei de qualitat 
com el que ja s’està oferint en el corredor Lleida-Ba-
laguer-la Pobla de Segur. Entre les actuacions previs-
tes hi ha la gestió per a la compra de trens, un nou 
centre de control i un taller de manteniment.



FGC  |  Memòria 2020 P. 65

C A P Í T O L  6  |  L ’ A N Y  2 0 2 0  A  F G C

En l’àmbit de la línia Llobregat-Anoia, Ferrocarrils ha 
tret a concurs públic la redacció de l’estudi informa-
tiu del projecte d’ampliació i integració urbana de 
la línia entre Manresa Alta i Manresa Baixador, un 
document que haurà de valorar les alternatives de 
traçat i d’estacions, així com la determinació de l’al-
ternativa més adequada. 

L’àmbit del projecte abasta la capçalera oest de l’es-
tació de Manresa-Alta i l’entorn de la plaça d’Espanya 
o la plaça de la Font de les Oques, on es preveu la 
implantació de la futura nova estació terme de Man-
resa, procedint per tant a l’enderroc de l’actual esta-
ció de Manresa-Baixador. 

Aquesta actuació pretén assolir els següents objec-
tius: millorar la integració urbana del traçat ferroviari, 
possibilitar el desenvolupament del planejament ur-
banístic vigent en l’entorn ferroviari i acostar la futura 
estació el màxim possible al centre del nucli urbà i 
al conjunt de parades de transport públic (bus) exis-
tents a la plaça d’Espanya.

A Igualada, FGC ha tret a licitació la redacció de l’es-
tudi informatiu per a la supressió del pas a nivell de la 
línia Llobregat-Anoia a aquesta ciutat i la urbanització 
del traçat fi ns a l’estació terminal. L’objectiu d’aques-
ta actuació és eliminar l’actual pas a nivell que hi ha 
a l’avinguda Montserrat i a partir d’aquest punt fer la
integració urbana del ferrocarril fi ns a l’estació, que 
serà soterrada i s’ampliarà. L’estudi aprofi tarà tots els 
treballs previs per actualitzar-los i ampliar l’actuació 
prevista en el seu moment.  

Per a la nova estació, la solució que es planteja és la 
construcció d’un edifi ci intermodal com a punt ge-
nerador de mobilitat on confl uirien la línia dels fer-
rocarrils, diferents línies d’autobusos, taxis, bicicletes 
i altres serveis de micromobilitat. En aquest sentit, 
el nou edifi ci podria integrar l’estació d’autobusos i 
un nou aparcament soterrat per a uns 200 vehicles 
(inclosos vehicles elèctrics i per a persones amb mo-
bilitat reduïda), per tal de facilitar l’intercanvi modal.

L’actuació contempla també la recuperació de l’espai 
urbà en superfície. En aquest sentit, es podrà donar 
continuïtat al passeig de Mossèn Jacint Verdaguer i 
endreçar l’entorn integrant la urbanització de l’avin-
guda Montserrat i el pont de la Riera d’Òdena, ampli-
ant la passarel•la de vianants i recuperant l’espai de 
l’antiga traça al costat de l’escola.

Ferrocarrils també ha iniciat aquest any la redacció 
del Pla de Negoci per a l’establiment de serveis re-
gionals internacionals d’altes prestacions que per-
metin enllaçar Catalunya i Occitània amb un servei 
atractiu i competitiu.
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6.6. 
La mirada 
internacional: 
innovació i 
consultoria 

FGC ha mantingut, tot i la situació d’emergència pro-
vocada per la pandèmia, els vincles tant comercials 
com institucionals i de recerca en l’àmbit internacio-
nal per garantir el fl ux d’informació que garanteix la 
modernització tècnica del grup. 

Així, Ferrocarrils és una de les empreses catalanes 
més actives quant a participació en projectes del 
Programa de la Unió Europea H2020. Aquest pro-
grama fi nança projectes que integren totes les fa-
ses de generació de coneixement, des de la recerca 
bàsica fi ns a les activitats més properes al mercat, 
on col•laboren en l’àmbit europeu una gran varietat 
d’actors, entre d’altres, científi cs, industrials, usuaris 
fi nals, societat o administració.
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Durant aquest any s’ha treballat amb èxit per adap-
tar les diferents activitats inicialment previstes com 
a presencials i poder aconseguir els desenvolupa-
ments i objectius inicialment marcats pels consor-
cis dels projectes. A l’octubre s’ha iniciat el projecte 
SAFETY4RAILS per desenvolupar mètodes i sistemes 
que permetin incrementar la seguretat i la resiliència 
davant d’atacs tant físics com cibernètics. FGC par-
ticiparà amb dos casos d’ús que es treballaran dins 
del consorci per millorar-ne els processos i respostes. 
Al novembre ha començat el projecte Int5Gent, on 
es proveiran diferents serveis avançats de IoT mitjan-
çant una xarxa 5G. Un dels testbeds es farà a la ciutat 
de Barcelona, on es proveiran diversos serveis IoT per 
a monitoratge i manteniment d’infraestructura fer-
roviària i s’aprofi tarà el testlab 5G entre Europa | Fira 
i Pl. Espanya d’FGC.

S’ha avançat en el projecte LOCATE per desenvolupar 
un sistema de sensorització per bugies de locomotores 
que permetrà optimitzar l’operació i el manteniment 
en aspectes de disponibilitat, de seguretat i econòmics. 
Aquest any, FGC ha dut a terme la primera campanya 
de sensorització d’una locomotora 254, que ha permès 
als socis del projecte obtenir dades i coneixement per 
desenvolupar el sistema defi nitiu aviat.

En el marc del projecte DIAMOND s’han recollit, mit-
jançant enquestes a usuaris i a personal d’estacions, 
les dades necessàries que han de permetre dissenyar 

estratègies de millora en l’àmbit de la gestió de l’equi-
tat i la inclusió en el transport públic. Pel que fa al 
projecte SIA, que pretén desenvolupar un mòdul de 
gestió de manteniment que proporcioni informació 
en temps real sobre l’estat de la infraestructura, Ferro-
carrils ha treballat en el desenvolupament del mòdul 
de monitoratge pantògraf-catenària.

D’altra banda, s’ha continuat treballant en els dife-
rents projectes del programa RETOS, una iniciativa 
del Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern 
Espanyol per impulsar la recerca, el desenvolupa-
ment i la innovació orientats als reptes de la socie-
tat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científi ca, 
Tècnica i d’Innovació. En aquest marc, FGC ha par-
ticipat en el projecte RAILFILLER per desenvolupar 
un sistema per a la recuperació de components de 
via metàl•lics que hagin estat danyats per l’ús amb 
el sistema Laser Metal Clading (LMD). Ferrocarrils ha 
provat i testejat amb una prova de concepte el nou 
sistema de reparació in situ.
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En el marc del programa POCTEFA de cooperació ter-
ritorial per fomentar el desenvolupament sostenible 
del territori fronterer entre Espanya, França i Andor-
ra, s’ha avançat en els projectes TRAILS i EPIREMED. 
Pel que fa al primer, centrat en trobar solucions mul-
timodals a les necessitats logístiques de l’economia 
catalana, de Pyrénées Orientals i de l’Occitània, FGC 
ha dut a terme un estudi de transport i logística del 
sector del vi, una formació i una licitació per ajudes 
al transport multimodal i un estudi de contenidor 
adiabàtic. Respecte al projecte EPIRIMED, centrat en 
la integració turística del territori del Pirineu Orien-
tal, Ferrocarrils ha treballat en la licitació d’un pla de 
màrqueting per al Pirineu Català i en la preparació 
dels productes i la publicitat associades.

Pel que fa a tasques d’assessoria i consultoria, FGC 
col•labora en diversos projectes internacionals com 
per exemple la modernització del sistema de senyalit-
zació i gestió del Metro de Medellín. En consorci amb 
l’enginyeria Ardanuy, Ferrocarrils du a terme la super-
visió integral del projecte de modernització adjudicat 
a Siemens. El consorci està format per l’equip super-
visor ubicat a Medellín, personal que fa les activitats 
d’inspecció in situ i genera els informes pertinents. 

FGC també ha continuat, juntament amb Auding In-
traesa, els treballs d’assessoria en el model operacio-
nal del tren elèctric Limonense de càrrega a Limón, 
Costa Rica. Amb l’estudi de demanda disponible, 
FGC ha preparat aquest any el pla d’operació de la 
línia. També s’ha indicat l’estimació de les necessitats 
de material segons els serveis dissenyats i les seves 
característiques.

Pel que fa a la línia 1 del Metro de Lima, Ferrocarrils 
continua amb els treballs de supervisió del mante-
niment i operació de la línia en consorci amb l’en-
ginyeria Ardanuy. Durant aquest any, FGC ha fet 
tasques de suport en qüestions específiques per a 
l’optimització i resolució de problemes de manteni-
ment i operació.
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6.7. Contracte 
programa 

Continua vigent el Contracte Programa entre l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, mitjan-
çant els departaments de Territori i Sostenibilitat, de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya, per els anys 2017-
2021, aprovat i autoritzat per signar-lo el 25 de juliol 
de 2017.

El contracte programa incorpora, com a aspectes es-
sencials, els objectius a què ha de fer front Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya en aquest període, 
en forma de compromisos de l’empresa, i les aporta-
cions 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 adequat de les 
previsions del contracte programa, inclosos els efec-
tes derivats del seu incompliment.
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El Contracte Programa és, juntament amb el Pla d’ac-
tuació empresarial d’FGC, l’instrument econòmic de 
gestió empresarial que ha de permetre complir els cri-
teris de rendibilitat, eficiència i productivitat i fer efec-
tiva 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: assegu-
rar la prestació del servei que té encomanat maxi-
mitzant l’aprofitament de la infraestructura existent 
i vetllant per la qualitat, la seguretat i la fiabilitat; ges-
tionar de manera eficient els serveis i les responsabi-
litats que té encomanats maximitzant el rendiment 
dels recursos pressupostaris; reforçar el compromís 
d’FGC amb la societat i adaptar la plantilla als nous 
requeriments i assegurar el dimensionament i la dis-
ponibilitat adequats de la plantilla, tant en nombre 
com en competència professional, per fer front al 
servei encomanat i, també, a les necessitats conjun-
turals o nous requeriments que calgui atendre.

D’altra banda, el 29 de desembre es va signar el con-
tracte programa entre l’Autoritat Metropolitana del 
Transport de Barcelona i FGC per al 2021. En el mateix 
es recull una clàusula per la qual en el moment de la 
liquidació del Contracte Programa  s’inclouran en el 
total de necessitats els efectes que hagi tingut l’im-
pacte de la COVID-19 en els comptes d’FGC, sempre 
que aquestes noves necessitats sorgeixin a conse-
qüència exclusivament de l’esmentada crisi sanitària 
i compleixin amb els requeriments de la normativa 
que resulti d’aplicació i de les circulars emeses per 
l’ATM. El seu finançament es condicionarà a la dispo-
nibilitat del fons necessari que l’ATM tingui a disposi-
ció previ acord del seu Consell.

 L’objecte d’aquest Contracte Programa  és recollir 
les condicions de finançament del transport regular 
de viatgers d’FGC en l’àmbit del sistema tarifari inte-
grat gestionat per l’ATM. Els objectius principals són 
definir un marc estable de finançament del servei de 
transport públic i garantir un servei de transport pú-
blic com a mitjà per atendre les necessitats de mobi-
litat i millorar-ne el nivell d’eficiència.
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7.1. Àmbit corporatiu 
7.1.1. Personal

PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

MITJANA 

Línies Metropolitanes 1.301,57 1.353,48 1.387,29 1.422,48 1.438,70

Lleida – la Pobla de Segur 17,18 24,58 25,59 29,96 27,58

Total Línies Metropolitanes i LPS 1.318,75 1.378,06 1.412,88 1.452,41 1.466,27

Total Turisme i Muntanya 202,19 218,56 233,63 256,16 250,03

Total FGC Real el 31 de desembre 1.520,94 1.596,62 1.646,50 1.708,57 1.716,31

Línies Metropolitanes i LPS 1.472 1.531 1.552 1.587 1.616

Total Turisme i Muntanya 266 313 349 376 328

Total FGC 1.738 1.844 1.901 1.963 1.944

DISTRIBUCIÓ PER SEXES

Homes 1.273 1.332 1363 1.405 1.371

Dones 465 512 538 558 573

DISTRIBUCIÓ PER JORNADA LABORAL 

Completa 1.335 1.445 1467 1.456 1.500

Parcial 403 399 434 507 444

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE CONTRACTE

Indefinit 1.326 1.263 1.193 1.213 1.197

Temporal 412 581 708 750 747
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PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

EDAT MITJANA - ANYS 

Conveni de Línies Metropolitanes 44,81 44,71 44,07 44,38 44,88

Conveni d’altres serveis ferroviaris (1) 42,54 44,92

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

FORMACIÓ

Conveni de Línies Metropolitanes

Nombre d’hores de formació 83.103 49.260 86.427 74.595 54.515

Nombre d’alumnes 3.815 3.095 4.271 4.649 7.171

Nombre de cursos 706 841 773 888 (2) 3.006

Conveni d’altres serveis ferroviaris

Nombre d’hores de formació (1) 20.745 10.323

Nombre d’alumnes (1) 675 476

Nombre de cursos (1) 107 290 (2)

Conveni de Turisme i Muntanya

Nombre d’hores de formació 5.391 6.161 7.080 5.695 2.339

Nombre d’alumnes 268 311 449 727 563

Nombre de cursos 67 86 95 81 413 (2)

ACCIDENTS LABORALS AMB BAIXA 

Línies Metropolitanes 48 45 38 30 42

Lleida – la Pobla de Segur 1 1 2 0 0

Turisme i Muntanya 16 12 17 17 16

(1) Fins al 2018 s’inclouen en el conveni de Turisme i Muntanya. (2) L’any 2020 s’ha incrementat el nombre de grups atès que el 
criteri en la formació en línia és que cada persona equival a un grup, i l’any 2020 s’han realitzat formacions en aquest format 
amb un nombre molt elevat d’alumnes.

7.1. Àmbit corporatiu 
7.1.1. Personal
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VISITES A FGC 2016 2017 2018 2019 2020

Total de sessions a les pàgines web 6.362.023 7.121.296 7.206.012 7.757.197 3.169.141

Total de sessions a l’app 2.362.416 (1) 3.385.911 3.462.178 4.411.888 2.500.000

(1) Dades des de finals de febrer.

7.1. Àmbit corporatiu 
7.1.2. Internet
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OFERTA DE SERVEIS

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS  

FEINERS Interval mitjà (min:s) Temps de viatge (min:s) Nombre de trens/dia 2020 Nombre de trens/dia 2019

Trajecte H. punta Bàsic H. vall Ascend. Descend. Ascend. Descend.

Servei urbà

Pl. Catalunya - Gràcia 1:53 2 2:30 4:30 478 475 478 (2) 475

Pl. Catalunya - Sarrià 2:44 3 3:45 11:30 (9:00) 323 320 323 (3) 320

Sarrià - R. Elisenda 6 6 6 1:30 119 118 174 (6) 173

Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 6 6 7:30 9:30 155 155 155 155

METRO DEL VALLÈS  

Pl. Catalunya - Sant Cugat 2:44 6 7:30 25 213 206 213 (4) 206

Pl. Catalunya - Rubí 5:30 12 15 33 102 98 102 98

Pl. Catalunya - Terrassa NU 10 (5) 12 15 50 81 85 81 85

Pl. Catalunya - U. Autònoma 5:30 12 15 35 110 105 110 105

Pl. Catalunya - Sabadell PN 10 12 15 50 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, 8’30’’ des de Terrassa NU, 7’30’’ des de Terrassa Ramba i 10’ en sentit ascendent. (6) A 
partir de l’1 d’agost de 2019.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.3. Oferta
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OFERTA DE SERVEIS

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS  

DISSABTES I FESTIUS (1) Interval mitjà (min:s) Temps de viatge (min:s) Nombre de trens/dia 2020 Nombre de trens/dia 2019

Trajecte Ascend. Descend. Ascend. Descend.

Servei urbà

Pl. Catalunya - Gràcia 4:18 4 250 (3) 248 250 248

Pl. Catalunya - Sarrià 6 11 (9) 177 (4) 175 177 175

Sarrià - R. Elisenda 10 1:30 106 103 106 103

Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 15 9:30 73 73 73 73

METRO DEL VALLÈS  

Pl. Catalunya - Sant Cugat 10 24 103 101 103 101

Pl. Catalunya - Terrassa NU 20 48 52 51 52 51

Pl. Catalunya - Sabadell PN 20 49 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) E73 trens L7 + 74 trens L6 + 103 trens. S1

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.3. Oferta
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OFERTA DE SERVEIS

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA 

FEINERS Interval mitjà (min:s) Temps de viatge (min:s) Nombre de trens/dia 2020 Nombre de trens/dia 2019

Trajecte H. punta (1) H. Intermèdia (1) Ascend. Descend. Ascend. Descend.

Metro del Baix Llobregat

Pl. Espanya - Sant Boi 4 4 18 (2) 198 (4) 199 198 199

Pl. Espanya - Molí Nou 4:35 4:20 20 (2) 192 (5) 193 192 193

Pl. Espanya - Can Ros 6 6:40 30 (27) (2) 142 (6) 142 142 142

Pl. Espanya - Quatre Camins 7:30 8:35 31 (28) (2) 120 (7) 120 120 120

Pl. Espanya - Pallejà 8:35 8:35 34 (31) (2) 117 (8) 117 117 117

Pl. Espanya - St. Andreu B. 7:30 8:35 37 (35) (2) 120 (9) 120 120 120

Pl. Espanya - Martorell 7:30 8:35 47 (43) (2) 113 (9) 112 113 112

Pl. Espanya - Olesa de M. 12 30 56 (53) (2) 49 (10) 51 49 51

Servei de Rodalies

Pl. Espanya - Manresa B. 20 30 86 (82) (3) 31 + (3) (11) 31 + (3) 30 + (3) 31 + (3)

Pl. Espanya - Igualada 30 30 94 (84) (3) 31 + (3) (12) 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.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.3. Oferta



FGC  |  Memòria 2020 P. 78

C A P Í T O L  7  |  D A D E S  I  X I F R E S

OFERTA DE SERVEIS

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA

DISSABTES I FESTIUS Interval mitjà (min:s) Temps de viatge (min:s) Nombre de trens/dia 2020 Nombre de trens/dia 2019

Trajecte Ascend. Descend. Ascend. Descend.

Metro del Baix Llobregat

Pl. Espanya - Sant Boi 10 18 (1) 114 (2) 112 114 112

Pl. Espanya - Molí Nou 10 20 (1) 114 (2) 112 114 112

Pl. Espanya - Can Ros 15 30 (27) (1) 83 (3) 81 83 81

Pl. Espanya - Pallejà 20 34 (31) (1) 66 (4) 64 66 64

Pl. Espanya - St. Andreu B. 20 37 (35) (1) 66 (4) 64 66 64

Pl. Espanya - Martorell 20 47 (43) (1) 66 (4) 64 66 64

Pl. Espanya - Olesa de M. 30 56 (53) (1) 35 (5) 34 35 34

Servei de Rodalies

Pl. Espanya - Manresa B. 60 86 (1) 19 (3) 18 19 18

Pl. Espanya - Igualada 60 89 (1) 19 (7) 19 19 19

(1)  Entre parèntesis, 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.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.3. Oferta
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LÍNIA BARCELONA-VALLÈS

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

UT 112 22 2.020.935

UT 112 19 1.949.469

UT 112 5 273.958

Funicular de Vallvidrera (1) 2 40.581

(1)  Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les cabines.

C A P Í T O L  7  |  D A D E S  I  X I F R E S

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA. Servei de viatgers

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

UT 213 42 4.903.824

Funicular de Gelida 2 1.820

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.4. Parc comercial
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COTXES-KM RECORREGUTS PEL PARC COMERCIAL

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

UT 213 42 4.903.824

Funicular de Gelida 2 1.820

COTXES-KM RECORREGUTS PEL PARC COMERCIAL

2016 2017 2018 2019 2020

Total c-km útils 31.531.783 32.106.656 32.934.600 33.190.839 30.077.538

Total c-km recorreguts 32.959.209 33.549.591 34.411.970 34.745.893 31.414.962

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.4. Parc comercial
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ELS TRENS HITÒRICS

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS

UT 400 (1) 1 0

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA

Locomotora dièsel 1003 1 0

Cotxes de fusta (1) 5 0

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

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.4. Parc comercial
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LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA. Servei de mercaderies

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotora 251 (o 1000) 2 8.861

Locomotora 254 3 68.432

Locomotora 256 1 2.022

Vagó tremuja 62.000 73 564.160

Vagó porta-cotxes articulat 65.000 7 187.467

(1) Formen dues composicions indeformables de nou vagons i dues locomotores cadascuna. (2) De les 
557 circulacions fetes, 162 s’han fet amb locomotores de Captrain España, SA per revisió de les locomo-
tores d’FGC. (3) Total de quilòmetres recorreguts per les dues composicions indeformables.

PARC DE MERCADERIES DE VIA AMPLA

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotora s/353 (1) 4 28.440 (2)

Vagons plataforma (1) 18 40.104 (3)

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.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.4. Parc comercial
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NOMBRE DE VIATGES EFECTUATS PER ESTACIONS D’ORIGEN

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS Servei urbà Metro del Vallès Total

Barcelona Pl. Catalunya 3.237.239 3.052.286 6.289.525

Provença 2.753.985 1.814.538 4.568.523

Gràcia 1.031.058 860.740 1.891.798

Sant Gervasi 280.177 41.416 321.593

Muntaner 1.009.350 501.105 1.510.455

La Bonanova 376.117 90.921 467.038

Les Tres Torres 445.612 92.033 537.645

Sarrià 1.466.015 966.264 2.432.279

Reina Elisenda 224.143 53.978 278.121

Plaça Molina 241.343 29.959 271.302

Pàdua 297.067 30.739 327.806

El Putxet 664.082 84.928 749.010

Av. Tibidabo 608.629 89.317 697.946

Peu Del Funicular 258.998 258.998

Carretera De Les Aigües 17.159 17.159

Vallvidrera Superior 287.608 287.608

Baixador De Vallvidrera 256.111 256.111

Les Planes 219.115 219.115

La Floresta 282.033 282.033

Valldoreix 733.164 733.164

 (SEGUEIX)

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.5. Demanda
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NOMBRE DE VIATGES EFECTUATS PER ESTACIONS D’ORIGEN

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS Servei urbà Metro del Vallès Total

Sant Cugat 2.334.499 2.334.499

Mira-Sol 422.262 422.262

Hospital General 447.693 447.693

Rubí 1.628.040 1.628.040

Les Fonts 237.037 237.037

Terrassa Rambla 912.824 912.824

Vallparadís Universitat 641.788 641.788

Terrassa Estació del Nord 414.059 414.059

Terrassa Nacions Unides 304.178 304.178

Volpelleres 611.136 611.136

Sant Joan 501.755 501.755

Bellaterra 281.327 281.327

Universitat Autònoma 724.575 724.575

Sant Quirze 471.021 471.021

Can Feu | Gràcia 367.181 367.181

Sabadell Plaça Major 735.116 735.116

La Creu Alta 345.723 345.723

Sabadell Nord 412.491 412.491

Sabadell Parc del Nord 275.141 275.141

TOTAL (1) 12.634.817 21.830.258 34.465.075

(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.5. Demanda
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NOMBRE DE VIATGES EFECTUATS PER ESTACIONS D’ORIGEN

Línia Llobregat - Anoia Metro del Baix Llobregat Servei de Rodalies Total

Barcelona Pl. Espanya 2.518.721 230.946 2.749.667

Magòria La Campana 350.041 11.518 361.559

Ildefons Cerdà 627.752 21.464 649.216

Europa | Fira 702.708 20.755 723.463

Gornal 367.736 15.119 382.855

Sant Josep 538.592 9.912 548.504

L’hospitalet Av.carrilet 1.139.145 45.025 1.184.170

Almeda 642.203 18.722 660.925

Cornellà Riera 764.712 19.722 784.434

Sant Boi 1.103.663 28.595 1.132.258

Molí Nou Ciutat Cooperativa 431.375 8.156 439.531

Colònia Güell 34.585 2.266 36.851

Santa Coloma De Cervelló 126.729 4.095 130.824

Sant Vicenç Dels Horts 402.327 16.724 419.051

Can Ros 309.269 11.120 320.389

Quatre Camins 129.518 8.926 138.444

Pallejà 195.194 9.445 204.639

Sant Andreu De La Barca 416.574 22.382 438.956

El Palau 172.208 13.997 186.205

Martorell Vila | Castellbisbal 41.156 2.001 43.157

 (SEGUEIX)

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.5. Demanda
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NOMBRE DE VIATGES EFECTUATS PER ESTACIONS D’ORIGEN

Línia Llobregat - Anoia Metro del Baix Llobregat Servei de Rodalies Total

Martorell Central 213.650 88.372 302.022

Martorell Enllaç 84.714 27.495 112.209

Abrera 88.067 5.961 94.028

Olesa De Montserrat 188.251 24.568 212.819

Aeri De Montserrat - 25.346 25.346

Monistrol De Montserrat - 75.978 75.978

Castellbell I El Vilar - 3.485 3.485

Sant Vicenç | Castellgalí - 67.452 67.452

Manresa Viladordis - 46.730 46.730

Manresa Alta - 45.662 45.662

Manresa Baixador - 86.797 86.797

Sant Esteve Sesrovires - 54.404 54.404

La Beguda - 8.064 8.064

Can Parellada - 7.049 7.049

Masquefa - 61.220 61.220

Piera - 100.440 100.440

Vallbona D’anoia - 14.978 14.978

Capellades - 34.199 34.199

La Pobla De Claramunt - 17.459 17.459

Vilanova Del Camí - 18.332 18.332

Igualada - 124.535 124.535

TOTAL (1) 11.588.890 1.459.416 13.048.306

(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.5. Demanda
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NOMBRE DE VIATGES I VIATGES-KM EFECTUATS I INGRESSOS, PER SERVEIS

2016 2017 2018 2019 2020

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS (servei urbà) 

Viatges 25.129.237 25.145.428 25.246.843 25.693.566 12.634.817

Viatges-km 72.595.418 73.406.525 72.897.206 75.006.839 36.782.592

Ingressos (€) 13.736.357,38 13.603.389,85 13.896.748,74 13.906.796,83 6.921.624,68

LÍNIA BARCELONA-VALLÈS (Metro del Vallès)

Viatges 34.542.640 36.841.129 38.855.138 40.626.941 21.830.258

Viatges-km 555.103.248 594.897.811 623.865.634 619.127.589 317.388.502

Ingressos (€) 40.333.725,74 42.134.934,51 44.339.537,41 37.393.342,39 19.200.027,60

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA (Metro del Baix Llobregat)

Viatges 19.160.482 19.647.226 20.243.970 21.722.267 11.588.890

Viatges-km 155.258.863 160.746.144 167.300.554 180.417.911 98.302.090

Ingressos (€) 14.165.354,10 14.385.409,86 15.084.824,56 13.841.674,60 7.393.955,00

LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA (servei de Rodalies)

Viatges 2.598.267 2.714.604 2.856.252 3.010.319 1.459.416

Viatges-km 91.175.346 95.122.292 99.582.254 108.703.315 50.815.610

Ingressos (€) 6.637.117,46 6.901.066,26 7.505.795,38 7.846.577,81 3.445.311,50

TOTAL Línies Metropolitanes

Viatges 81.430.626 84.348.387 87.202.203 91.053.093 47.513.381

Viatges-km 874.132.875 924.172.772 963.645.648 983.255.654 503.288.794

Ingressos (€) 74.872.554,68 77.024.800,48 80.826.906,09 72.988.391,63 36.960.918,78

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.6. Serveis
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NOMBRE DE VIATGES I VIATGES-KM EFECTUATS I INGRESSOS, PER SERVEIS

2016 (1) 2017 (1) 2018 (1) 2019 (1) 2020 (2)

FUNICULAR DE GELIDA

Viatges 913 0 0 5.138 2.513

Viatges-km 814 0 0 4.583 2.242

Ingressos (€) 697,40 0,00 0,00 4.119,55 2.184,07

(1) Fora de servei per avaria des del 3 de març de 2016 fins al 5 d’abril de 2019, ambdós inclosos. (2) Fora de servei a causa 
de la pandèmia del 16 de març al 19 de juny de 2020, ambdós inclosos.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.6. Serveis
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NOMBRE DE TONES I TONES-KM TRANSPORTADES I INGRESSOS, PER SERVEIS

MERCADERIES 2016 2017 2018 2019 2020

Sals potàssiques 

Tones 334.333 380.339 411.572 (2) 286.400 (3) 137.018 (4)

Tones-km 27.076.012 30.640.596 32.941.150 (2) 22.912.000 (3) 10.961.440 (4)

Ingressos (€) 1.816.193,50 2.388.880,40 2.289.628,91 (2) 1.793.039,24 (3) 1.090.326,64 (4)

Sals 

Tones 130.640 74.880 - - -

Tones-km 6.401.360 3.669.120 - - -

Ingressos (€) 774.963,92 488.311,82 - - -

Vehicles SEAT (5) 

Vehicles 106.993 105.487 94.905 102.631 66.137 (6)

Tones 139.081 137.130 123.381 133.413 85.988 (6)

Tones-km 4.714.852 4.648.707 4.182.617 4.522.701 2.914.993 (6)

Ingressos (€) 642.998,01 666.841,59 583.837,05 665.527,31 430.845,78 (6)

Altres 

Ingressos (€) 419.614,60 283.843,60 446.622,23 363.325,44 368.329,40

Total 

Tones 604.054 592.349 534.953 419.813 223.006

Tones-km 38.192.224 38.958.423 37.123.767 27.434.701 13.876.433

Ingressos (€) 3.653.770,03 3.827.877,41 3.320.088,19 2.821.891,99 1.889.501,82

(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)  Fins al 10 de febrer sense transport de potassa. Per la 
pandèmia, es suprimeix el transport del 18 de març al 6 de maig. (5) 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. (6) En 2020 s’atura el transport de vehicles 
del 16 de març a l’11 de juny per la pandèmia. (7) Inclou la facturació per maniobres i 
gestió d’apartadors.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.7. Mercaderies
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ACTIVITAT I INGRESSOS PER ALTRES SERVEIS DE MERCADERIES

PECES DE SEAT (1) 2016 2017 2018 2019 2020

Circulacions (voltes, 70 km) 1.280 1.299 1.305 1.266 557

Ingressos - € (2) 515.166,48 534.479,28 543.760,32) 918.886,79 308.091,29

(1) Transport efectuat amb parc d’FGC per Cargometro Rail Transport, SA, en la qual participen FGC i Captrain España, 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.

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.8. Activitat
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PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana 1.301,57 1.353,48 1.387,29 1.422,48 1.438,70

El 31 de desembre 1.448 1.505 1.523 1.551 1.580

DISTRIBUCIÓ PER SEXES

Homes 1.072 1.105 1.110 1.124 1.129

Dones 376 400 413 427 451

DISTRIBUCIÓ PER JORNADA LABORAL

Completa 1.161 1.163 1.150 1.167 1.224

Parcial 287 342 373 384 356

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE CONTRACTE

Indefinit 1.112 1.061 1.003 1.023 1.009

Temporal 336 444 520 528 571

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.9. Personal
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QUALITAT DEL SERVEI 2016 2017 2018 2019 2020

ISC Barcelona-Vallès 74,91 77,00 77,40 77,00 74,60

ISC Llobregat-Anoia 75,25 72,80 75,50 75,60 72,20

ICQ Barcelona-Vallès 98,23 98,39 98,62 98,87 99,10

ICQ Llobregat-Anoia 99,18 99,23 99,24 98,69 99,13

Puntualitat (%) 99,22 99,43 99,49 99,48 99,61

Compliment de la producció programada (%) 99,82 99,85 99,89 99,91 99,93

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.10. Altres indicadors importants de gestió
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7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.10. Altres indicadors importants de gestió
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7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.10. Altres indicadors importants de gestió
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(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.

CONSUM D’ENERGIA 2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica (kWh)

Tracció (1) 91.716.857 94.756.074 96.286.370 96.531.031 88.027.314

Enllumenat 266.098 372.499 286.127 227.884 269.280

Total energia elèctrica 91.982.955 95.128.573 96.572.497 96.758.915 88.296.594

Gasoil ferroviari (1)(2) 642.492 659.060 659.707 537.063 328.685,44

Combustibles de vehicles (litres)

Gasoil d’automoció 95.608 n. d. 66.133 86.818,41 88.898,78

Benzina d’automoció 98 octans 0 0 0 0 237,1

Benzina d’automoció 95 octans 5.387 n. d. 7.450 8.227,10 8.801.51

Biodièsel 0 0 0 0 0

Total combustible de vehicles 100.995 n. d. 73.583 95.045,51 97.937,39

Gas natural (kWh) (3) 4.216.842 5.373.806 5.669.314 4.910.516 5.006.508

AIGUA 2016 2017 2018 2019 2020

M3 99.991 83.976 55.470 55.495 60.746

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.11. Altres consums
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FIABILITAT DE LES UNITATS DE TREN 2016 2017 2018 2019 2020

UT-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)

UT 112 64.555 69.771 62.638 105.918 67.959

UT 112 64.555 69.771 62.638 105.918 67.959

UT 113 136.615 155.563 265.438 133.138 131.785

UT 114 64.121 98.749 130.128 66.148 68.335

UT 213 86.379 70.501 54.687 45.253 40.512

DISPONIBILITAT DE LES INSTAL•LACIONS 2016 2017 2018 2019 2020

Percentatge

Escales mecàniques 99,959 99.874 99.88 99,70 99,72

Ascensors 99,925 99,839 99.85 99,74 99,83

Màquines autoexpenedores (MAE) 98,655 98,936 99,15 99,00 99,26

Barreres tarifàries eficients (BTE) 99,293 99,365 99,48 99,54 99,87

Sistema d’informació al client (SIC) 99,904 99,820 99,68 99,86 99,88

Sistema magnètic d’expedició i control (SMEC) 98,780 98,988 99,00 98,93 99,35

COSTOS 2016 2017 2018 2019 2020

Euros

Cost de l’activitat / viatger 1,29 1.29 1.32 1,35 2,53

Cost de l’activitat / cotxe-km útil 3,34 3.39 3.48 3,70 4,00

7.2. Línies Metropolitanes 
7.2.11. Altres consums
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(1) Oferta del servei regular. (2) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i del Tren Panoràmic els dissabtes de la temporada turística.

OFERTA DE SERVEIS 2020 2019

Trajecte Temps de viatge Nombre de sortides / dia Nombre de sortides / dia

Ascendents Descendents Ascendents Descendents

Servei en feiners

Lleida - Balaguer 27 minuts 10 10 10 10

Lleida - la Pobla de Segur 1 hora 35 minuts 4 4 4 4

Servei en dissabtes

Lleida - Balaguer 27 minuts 9 9 9 9

Lleida - la Pobla de Segur 1 hora 35 minuts 2 (1) / 3 (2) 2 (1) / 3 (2) 2 / 3 2 / 3

Servei en festius

Lleida - Balaguer 27 minuts 9 10 9 10

Lleida - la Pobla de Segur 1 hora 35 minuts 3 3 3 3

7.3. Línia Lleida – la Pobla de Segur
7.3.1. Oferta
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Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

UT FGC 331 2 0

(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 (8.010 c-km) i del Tren Panoràmic (0 c-km). 

COTXE-KM RECORREGUTS 2016 (1) 2017 2018 2019 2020

Renfe 176.600 - - - -

FGC 307.290 689.666 699.068 633.284 431.322

Tren dels Llacs 24.426 24.785 23.707 22.784 8.010 (2)

Total cotxe-km recorreguts útils 508.316 714.451 722.775 656.068  439.332

7.3. Línia Lleida – la Pobla de Segur
7.3.2. Parc comercial
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NOMBRE DE VIATGES EFECTUATS PER ESTACIONS D’ORIGEN

LÍNIA LLEIDA - LA POBLA DE SEGUR

Lleida-Pirineus 37.851

Alcoletge 3.335

Vilanova de la Barca 3.959

Térmens 5.201

Vallfogona de Balaguer 1.786

Balaguer 38.558

Gerb 276

Sant Llorenç de Montgai 497

Vilanova de la Sal 9

Santa Linya 23

Àger 100

Cellers-Llimiana 102

Guàrdia de Tremp 6

Palau de Noguera 10

Tremp 6.350

Salàs de Pallars 72

La Pobla de Segur 6.562

TOTAL (1) 104.697

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

7.3. Línia Lleida – la Pobla de Segur
7.3.3. Demanda
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(1) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i del Tren Panoràmic. 

NOMBRE DE VIATGES I VIATGES-KM EFECTUATS I INGRESSOS (1)

2016 2017 2018 2019 2020

Viatges 126.081 206.651 221.504 251.483 104.697

Viatges-km 5.285.918 7.625.171 7.985.693 8.413.078 2.650.450

Ingressos - € 428.152,75 588.211,83 617.999,86 474.740,76 186.815,15

7.3. Línia Lleida – la Pobla de Segur
7.3.3. Demanda
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(1) Servei operat directament amb plantilla d’FGC a partir del 25 de juliol.

PLANTILLA 2016 (1) 2017 2018 2019 2020

Mitjana 17,18 24,58 25,59 22,37 27,58

El 31 de desembre 24 26 29 7,56 36

Distribució per sexes

Homes 18 20 23 24 24

Dones 6 6 6 12 12

Distribució per jornada laboral

Completa 13 23 26 36 23

Parcial 11 3 3 0 13

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 2 2 1 1 1

Temporal 22 24 28 35 35

7.3. Línia Lleida – la Pobla de Segur
7.3.4. Personal
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(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) IIncrement del consum derivat de les noves instal•lacions a les estacions.

CONSUM D’ENERGIA 2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica (kWh) Enllumenat 73.892 77.135 135.888 (2) 139.362 154.115

Gasoil ferroviari (litres) (1) 211.472 359.308 361.041 (2) 355.755 246.422

AIGUA 2016 2017 2018 2019 2020

M3 128 114 130 27 106

7.3. Línia Lleida – la Pobla de Segur
7.3.5. Altres indicadors importants de gestió

FIABILITAT DE LES UNITATS DE TREN

KM RECORREGUTS ENTRE AVARIES (en còmput anual) 2016 2017 2018 2019 2020

UT 331 - En servei des del 25 de juliol de 2016 10.578 11.622 29.675 23.215 55.231
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ESTACIÓ DE MUNTANYA DE VALL DE NÚRIA 2016 2017 2018 2019 2020

Dies de la temporada d’hivern 114 122 110 106 87

Hores de funcionament dels remuntadors (1) 4.591 4.419 4.317 2.881 2.159

Neu natural acumulada (cm) 269 561 613 175 215

Nombre de canons de neu 88 88 88 88 88

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 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 erròniament com a m3 de neu artificial fabricats.r

LÍNIA RIBES - NÚRIA 

TRAJECTE Interval tipus 

(Hores : minuts)

Temps de viatge

(Minuts)

Nombre de trens/dia

Ascend. Descend.

Temporada baixa (103 dies)

Ribes - Enllaç - Núria 1:40 40 7 (divendres 9) 7 (divendres 9)

Temporada alta (103 dies)

Ribes - Enllaç - Núria 0:50 40 12 (divendres 14) 12 (divendres 14)

Servei urbà (70 dies)

Ribes - Enllaç - Queralbs - 12 3 3

Fora de servei (90 dies)

A causa de la pandèmia Covid-19:
• Línia tancada del 14/3/2020 al 24/5/2020, ambdós inclosos.
• Del 25/5/2020 al 18/6/2020 es realitza només servei urbà fins a Queralbs. 
• Es normalitza el servei el 19/6/2020..
• Del 30/10/2020 al 14/12/2020 es realitza només servei urbà fins a Queralbs.
• Del 17 al 31 de desembre s’obre el servei només en horari feiner.

7.4. Vall de Núria
7.4.1. Oferta
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(1) A6 fora de servei per treballs modificació climatització. (2) Cotxes de reserva.

LÍNIA RIBES - NÚRIA

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Automotors A6 i A7 (2 cotxes)  (1) 2 19.508

Automotors A5 i A8 (3 cotxes) 2 45.744

Automotor A11 (2 cotxes) 1 19.959

Locomotora DM6 1 6.698

Locomotora H12 1 9.299

Cotxes B2273 i B2275 2 12.300

Cotxes C27 (ex-B4244) i C28 (ex-B4245) (2) 2 244

COTXES - KM RECORREGUTS 2016 2017 2018 2019 2020

Total cotxes-km 303.438 297.132 296.046 304.068 216.166

ELS TRENS HISTÒRICS

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Cotxe saló A51 1 0

7.4. Vall de Núria
7.4.2. Parc comercial
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NOMBRE DE VISITANTS, VIATGES I VIATGES-KM EFECTUATS I INGRESSOS, PER SERVEIS

2016 2017 2018 2019 2020

LÍNIA RIBES-NÚRIA 

Visitants 306.893 312.468 293.245 282.150 162.538

Viatges 545.612 546.231 513.770 487.249 289.474

Viatges-km 5.808.280 6.523.084 6.076.801 5.806.151 3.551.139

Ingressos a taquilles (€) 3.113.270,88 3.430.580,74 3.188.85 40.626.941 21.830.258

FORFETS ESTACIÓ DE MUNTANYA

Visitants 33.392 39.652 38.196 31.792 28.172

Ingressos a taquilles (€) 313.433,16 376.424,16 343.440,33 285.885,81 270.230,72

Total Vall de Núria

Ingressos a taquilles (€) (1) 3.426.704,04 3.807.004,90 3.548.661,80 3.494.088,89 2.309.359,18

(1) No s’inclouen els ingressos per transport de mercaderies, lloguer material, activitats ni botiga.

7.4. Vall de Núria
7.4.3. Demanda
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PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana 70,69 74,81 75,08 73,99 74,00

El 31 de desembre 71 81 79 76 70

Distribució per sexes

Homes 47 50 51 51 48

Dones 24 31 28 25 22

Distribució per jornada laboral

Completa 60 61 59 58 57

Parcial 11 20 20 18 13

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 62 58 54 52 50

Temporal 9 23 25 24 20

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa 3 2 4 4 2

7.4. Vall de Núria
7.4.4. Personal
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2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica (kWh)

Tracció i taller 2.038.122 2.074.659 2.246.244 2.085.490 1.894.615

Enllumenat 68.272 59.462 60.927 52.796 40.043

Altres (1) 1.959.504 1.889.998 1.763.291 2.102.516 1.856.794

Total energia elèctrica 4.065.898 4.024.119 4.070.462 4.240.801 3.791.452

Combustibles (litres)

Gasoil per a tracció 13.546 18.645 15.022 22.945 21.135

Gasoil altres (2) 151.131 179.313 180.355 124.440 56.937

Total combustibles 164.677 197.958 195.377 147.385 78.072

Gas natural (m³) n. d. n. d. 2.704 2.716 3.864

(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.

7.4. Vall de Núria
7.4.5. Consum d’energia
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OFERTA DE SERVEIS 2016 2017 2018 2019 2020

Dies de la temporada d’hivern 137 139 131 148 89

Hores de funcionament dels remuntadors (1) 9.749 12.207 10.521 11.255 10.212

Neu natural acumulada (cm) 110 360 271 167 121

Nombre de canons de neu 455 511 513 521 521

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 357.963 356.873 262.231 385.505 347.272

(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. En les 
memòries dels anys anteriors aquest concepte es definia erròniament com “m3 de neu artificial fabricats”.

7.5. La Molina
7.5.1. Oferta
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NOMBRE DE VISITANTS I INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

Visitants a l’hivern 214.676 290.534 309.547 287.564 220.007

Visitants a Alp 2500 47.911 55.117 59.856 62.064 51.148

Visitants a l’estiu 30.724 29.005 25.091 24.582 38.196

Ingressos per forfets (€) 4.064.503,99 5.465.780,82 5.813.451,19 5.479.649,33 4.721.760,74

7.5. La Molina
7.5.2. Demanda
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PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana 41,74 48,57 56,66 68,54 66,73

El 31 de desembre 55 71 89 113 81

Distribució per sexes

Homes 45 56 69 90 63

Dones 10 15 20 23 18

Distribució per jornada laboral

Completa 28 46 80 78 59

Parcial 27 25 9 35 22

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 40 40 39 38 38

Temporal 15 31 50 75 43

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa 3 6 8 7 5

7.5. La Molina
7.5.3. Personal
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2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica (kWh)

Tracció 6.467.520 6.064.175 5.192.108 7.789.514 5.800.072

Enllumenat (1) 143.327 249.213 80.384 47.943 125.641

Total energia elèctrica 6.610.847 6.313.388 5.272.492 7.789.514 5.925.713

Combustibles (litres)

Gasoil 143.786 207.203 196.052 210.101 195.240

Gas natural (m³) 2.924 2.277 3.354 2.774 2.591

(1) Les oscil•lacions són fruit de regularitzacions de lectures estimades.

7.5. La Molina
7.5.4. Consum d’energia
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P A L L A R S
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OFERTA DE SERVEIS 2016 2017 2018 2019 2020

ESPOT

Dies de la temporada d’hivern 126 138 130 104 91 (3)

Hores de funcionament dels remuntadors 4.744 4.895 4.523 3.658 (1) 3.282

Neu natural acumulada (cm) 182 449 375 277 193

Nombre de canons de neu 163 163 163 163 163

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 168.532 153.997 110.724 193.409 177.392

PORT AINÉ

Dies de la temporada d’hivern 127 138 130 145 91 (3)

Hores de funcionament dels remuntadors 5.212 5.281 5.371 5.884 3.580

Neu natural acumulada (cm) 202 458 323 238 190

Nombre de canons de neu 126 126 126 137 137

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 151.753 142.197 78.163 177.159 115.568

HOTEL PORT AINÉ 2000

Dies de la temporada 188 175 178 202 77

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 haver d’instal•lar un de nou. (2) Els metres cúbics de neu fabricada es poden esti-
mar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua. (3) Finalització temporada 2019-2020 el 13 de març per la COVID19.

7.6. Espot i Port Ainé
7.6.1. Oferta

P A L L A R S
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NOMBRE DE VISITANTS I INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

Visitants - Forfets a Espot 68.785 65.293 60.179 55.576 50.167

Visitants - Forfets a Port Ainé 111.200 116.304 119.091 125.421 90.956

Visitants de l’hotel (pax) 33.318 34.038 29.731 31.942 15.286

Ingressos totals (€) 2.162.513,03 2.221.623,32 2.292.142,98 2.253.212,4 2.016.327,6

7.6. Espot i Port Ainé
7.6.2. Demanda
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PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana 42,94 46,90 53,65 61,55 53,28

El 31 de desembre 67 85 103 105 99

Distribució per sexes

Homes 53 64 74 76 73

Dones 14 21 29 29 26

Distribució per jornada laboral

Completa 26 48 99 67 66

Parcial 41 37 4 38 33

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 61 56 51 54 47

Temporal 6 29 52 51 52

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa 7 4 5 6 8

7.6. Espot i Port Ainé
7.6.3. Personal

P A L L A R S
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2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica per tracció (kWh)

Espot 1.812.240 1.701.752 1.624.993 1.742.027 1.462.707

Port Ainé 2.329.400 2.330.484 2.052.312 2.536.655 2.021.605

Combustibles (litres)

Gasoil A Espot 3.750 4.466 4.700 5.180 4.699

Gasoil A Port Ainé 7.891 8.023 8.100 6.248 7.130

Gasoil B Espot 62.388 67.553 58.903 70.605 42.589

Gasoil B Port Ainé 74.680 82.923 90.996 101.782 52.053

Gas (litres)

Espot (1) 1.236 1.228 2.102 1.751 1.430

Port Ainé (2) 141.501 148.667 153.014 174.674 134.350

(1) Inclou la cota 2.000. Les dades corresponen a subministraments.

7.6. Espot i Port Ainé
7.6.4. Consum d’energia

P A L L A R S
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OFERTA DE SERVEIS

LÍNIA MONISTROL - MONTSERRAT

Temporada / Trajecte Interval tipus 

(minuts)

Temps de viatge 

(minuts)

Nombre de trens / dia

Ascendents Descendents

TEMPORADA MITJA 1 (42 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 20 13 22 22

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 11 12

TEMPORADA MITJA 2 (22 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 30 13 17 17

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 11 12

TEMPORADA MITJA 3 (6 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 30 13 10 10

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 9 10

TEMPORADA BAIXA 1 (142 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 30 13 11 11

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 10 11

TEMPORADA BAIXA 2 (32 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 30 13 2 2

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 7 8

FORA DE SERVEI (122 dies)

A causa de la pandèmia Covid-19: 
• Línia tancada del 14/3/2020 al 23/6/2020, ambdós inclosos.
• Línia tancada els divendres dissabtes i diumenges del     
  30/10/2020 al 13/12/2020, ambdós inclosos.

7.7. Explotació de Montserrat
7.7.1. Oferta
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OFERTA DE SERVEIS

Temporada Interval tipus (minuts) Temps de viatge (minuts) Nombre de sortides / dia

Ascendents Descendents

FUNICULAR DE SANT JOAN

TEMPORADA MITJANA (41 dies) 12 6 38 39

TEMPORADA BAIXA 1 (146 dies) 12 6 33 34

TEMPORADA BAIXA 2 (6 dies) 15 6 26 27

TEMPORADA BAIXA 3 (31 dies) 30 6 14 15

FUNICULAR DE SANTA COVA

TEMPORADA MITJANA (41 dies) 20 3 21 20

TEMPORADA BAIXA (35 dies) 20 3 18 17

(1) El Funicular de Sant Joan ha estat tancat 19 dies per revisió anual. Tancat 123 dies a causa dels diferents tipus de confinaments COVID-19.
(2) El Funicular de la Santa Cova va retornar al servei comercial el 17 d’agost. Tancat 59 dies a causa dels diferents tipus de confinaments COVID-19.

7.7. Explotació de Montserrat
7.7.2. Funiculars
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(1) En servei al Cremallera de Montserrat des del 24 de juny.

LÍNIA MONISTROL - MONTSERRAT

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Automotors articulats AM1-AM5 5 80.152

Automotor articulat A10 (1) 1 2.737

COTXE - KM RECORREGUTS 2016 2017 2018 2019 2020

Total cotxes-km 322.809 357.870 350.136 359.285 165.778

FUNICULARS

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Funicular de Sant Joan 2 6.799 (1)

Funicular de la Santa Cova (2) 2 642 (1)

(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, fins al 16 d’agost de 2020, inclosos.

7.7. Explotació de Montserrat
7.7.3. Parc comercial
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7.7. Explotació de Montserrat
7.7.4. Demanda NOMBRE DE VISITANTS / VIATGES 

/ VIATGES-KM I INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

LÍNIA MONISTROL - MONTSERRAT

Visitants 576.729 697.861 672.719 702.157 148.430

Viatges 944.383 1.137.774 1.094.971 1.140.287 262.269

Viatges-km 4.791.656 5.766.344 5.532.641 5.781.308 1.318.591

Ingressos (€) 3.149.526,61 4.075.144,22 4.069.860,67 4.423.430,40 1.053.228,47

FUNICULAR DE SANT JOAN  

Visitants 314.277 339.784 320.284 394.969 72.608

Viatges 575.241 622.817 580.920 716.796 125.134

Viatges-km 299.091 323.746 324.139 372.661 67.096

Ingressos (€) 2.221.853,89 2.744.900,26 2.807.559,87 3.416.814,80 692.377,55

FUNICULAR DE LA SANTA COVA 

Visitants 120.191 150.921 623 (1) 0 (1) 5.156 (1)

Viatges 232.255 287.407 1.099 (1) 0 (1) 9.212 (1)

Viatges-km 60.417 74.699 280 (1) 0 (1) 3.447 (1)

Ingressos (€) 334.901,48 485.631,32 2.401,13 (1) 0 (1) 20.667,06 (1)

Total Funiculars de Montserrat 

Visitants 434.468 490.705 320.907 394.969 77.764

Viatges 807.496 910.224 582.019 716.796 134.346

Viatges-km 359.508 398.445 324.419 372.661 70.543

Ingressos (€) 2.556.755,37 3.230.531,58 2.809.961,00 3.416.814,80 713.044,61(1) Fora de servei per avaria des del 8 de gener de 2018, 
fins al 16 d’agost de 2020, inclosos.



FGC  |  Memòria 2020 P. 124

C A P Í T O L  7  |  D A D E S  I  X I F R E S

PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana 45,15 46,71 46,54 50,22 44,19

El 31 de desembre 46 48 48 50 32

Distribució per sexes

Homes 23 23 21 25 13

Dones 23 25 27 25 19

Distribució per jornada laboral

Completa 23 26 26 24 27

Parcial 23 22 22 26 5

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 27 24 24 24 27

Temporal 19 24 24 26 5

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa 3 0 0 0 1

7.7. Explotació de Montserrat
7.7.5. Personal
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CONSUM D’ENERGIA 2016 2017 2018 2019 2020

CREMALLERA

Energia elèctrica per tracció (kWh) 962.623 1.061.221 1.033.542 1.043.713 694.595

Enllumenat (kWh) (1) 4.051 2.927 3.254 4.745 4.233

FUNICULARS

Energia elèctrica per tracció (kWh) 181.832 187.594 181.652 181.048 111.757

Enllumenat (kWh) (1) 1.199 1.169 1.121 1.824 4.774

(1) Consum de les escomeses d’emergència.

7.7. Explotació de Montserrat
7.7.6. Consum d’energia
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OFERTA DE SERVEIS

LA POBLA DE LILLET – CASTELLAR DE N’HUG (1)

Trajecte Interval tipus (minuts) Temps de viatge (minuts) Nombre de trens / dia

Ascendents Descendents

Servei tipus 1 a demanda (57 dies) (2) - 20 - -

Servei tipus 2 (15 dies) 60 20 5 5

Servei tipus 3 (15 dies) 60 20 7 7

Servei tipus 4 (47 dies) 60 20 8 8

(1) En servei des del 20/6/2020 fins al 25/10/2020, tots dos inclosos (134 dies en total).

7.8. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
7.8.1. Oferta
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(1) En servei des del 19 de març fins al 13 de novembre. (2) En servei des del 8 d’abril fins al 19 de novembre. (3) En 
servei des del 22 de març fins al 25 de novembre. (4) En servei des del 6 d’abril fins al 24 de novembre. (5) En servei 
des del 20 de juny fins al 25 d’octubre.

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotores 2 3.808

Cotxes 4 14.966

COTXE - KM RECORREGUTS 2016 2017 2018 2019 2020

Total cotxes-km 20.365 20.811 24.234 23.947 14.966

7.8. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
7.8.2. Parc comercial
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NOMBRE DE VISITANTS / VIATGES / VIATGES-KM I INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

Visitants 21.205 25.207 23.974 23.406 13.734

Viatges 39.353 45.865 43.372 42.379 26.766

Viatges-km 125.929 146.768 138.790 135.613 85.651

Ingressos (€) 94.273,47 110.107,94 105.161,09 101.944,01 71.310,23

7.8. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
7.8.3. Demanda
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PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana 1,68 1,57 1,72 1,87 1,33

El 31 de desembre 0 0 0 0 0

7.8. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
7.8.4. Personal
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CONSUM D’ENERGIA 2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica  per a enllumenat (kWh) 52.943 53.087 48.943 47.537 48.497

Gasoil per a tracció (1) 7.828 7.481 7.996 8.000 6.088

7.8. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
7.8.5. Consum d’energia
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7.9. Tren dels Llacs
Servei turístic que circula per la línia Lleida-la Pobla 
de Segur els dissabtes de la temporada turística. En 
la dotzena temporada, a causa de les restriccions 
derivades de la pandèmia de la Covid-19, la primera 
circulació es va fer el dissabte 29 d’agost i la darrera 
el dissabte 24 d’octubre.
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7.9. Tren dels Llacs
7.9.1. Oferta

OFRTA DE SERVEIS 2016 2017 2018 2019 2020

TREN DELS LLACS

Circulacions 26 26 24 24 9

Places ofertes 7.280 7.280 6720 6.720 2520

TREN PANORÀMIC

Circulacions 3 4 6 4 0

Places ofertes 264 352 528 352 0
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2016 2017 2018 2019 2020

TREN DELS LLACS

Visitants 7.213 7.258 6.689 6.703 1.411

Ocupació (%) 99,1 99,7 99,5 99,8 56,0

TREN PANORÀMIC

Visitants 207 330 472 336 0

Ocupació (%) 78,4 93,8 89,4 95,4 0

7.9. Tren dels Llacs
7.9.2. Demanda
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7.10. Vallter 2000 

Vallter 2000 és una estació d’esquí explotada per la 
societat Vallter, SA que és propietat majoritàriament 
d’FGC des del febrer de 2013.
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OFRTA DE SERVEIS 2016 2017 2018 2019 2020

Dies de la temporada d’hivern 133 134 135 136 90

Hores de funcionament dels remuntadors 3.185 3.425 4.275 3.445 2.881

Neu natural acumulada (cm) 396 567 676 372 304

Nombre de canons de neu 90 90 90 97 97

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (1) 63.646 71.029 31.916 61.378 66.789

(1) Els metres cúbics de neu fabricada es poden estimar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua.

7.10. Vallter 2000
7.10.1. Oferta



FGC  |  Memòria 2020 P. 137

C A P Í T O L  7  |  D A D E S  I  X I F R E S

7.10. Vallter 2000
7.10.2. Demanda

NOMBRE DE VISITANTS / VIATGES / VIATGES-KM 
I INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

Visitants a l’hivern (forfets) 41.267 49.110 51.311 45.037 42.622

Visitants a l’estiu (forfets) 5.646 5.770 5.371 6.062 10.195

Total visitants hivern+estiu (forfets) 46.913 54.880 56.682 51.009 52.817

Total visitants al Parc Lúdic 11.234 10.187 8.375 11.056 7.022

Total visitants (forfets + Parc Lúdic) 57.147 65.067 65.057 62.155 59.839

Ingressos per forfets i activitats (€) 679.682,66 792.584,94 825.313,00 799.560,24 792.633,49
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7.10. Vallter 2000
7.10.3. Consum d’energia CONSUM D’ENERGIA 2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica total (kWh) 983.515 795.976 778.970 1.094.120 800.207

Gasoil (litres) 64.825 45.025 44.288      41.291 36.332

Biomassa (tones) 95,7 114,5 104,2 114,0 82,0
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7.11. Boí Taüll

Boí Taüll és una estació d’esquí explotada per la soci-
etat Actius de Muntanya, SA que és propietat d’FGC 
des d’octubre del 2020.

La gestió de l’estació va ser assumida efectivament 
per FGC des del 16 d’octubre del 2020.



FGC  |  Memòria 2020 P. 140

C A P Í T O L  7  |  D A D E S  I  X I F R E S

OFRTA DE SERVEIS 2016 2017 2018 2019 2020

Dies de la temporada d’hivern 121 137 129 143 89

Hores de funcionament dels remuntadors 6.931 8.795 7.088 8.610 6.077

Neu natural acumulada (cm) 355 560 543 254 329

Nombre de canons de neu 205 205 205 205 205

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (1) 80.473 81.294 96.868 96.540 138.484

(1) Els metres cúbics de neu fabricada es poden estimar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua.

7.11. Boí Taüll
7.11.1. Oferta
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NOMBRE DE VISITANTS / VIATGES / VIATGES-KM I INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

Visitants a l’hivern (forfets) 119.500 143.079 131.026 149.360 95.871

Ingressos per forfets i activitats (€) 1.188.402,35 1.888.360,19 3.123.978,16 3.488.181,08 2.447.686,04

7.11. Boí Taüll
7.11.2. Demanda
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CONSUM 2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica total (kWh) n. d. n. d. 1.980.275 2.156.643 1.921.514

Gasoil (litres) 97.114 143.383 127.735 123.848 106.036

7.11. Boí Taüll
7.11.3. Consum d’energia
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7.12. Parc 
Astronòmic 
Montsec

El Parc Astronòmic Montsec està gestionat per FGC 
des de l’1 de gener de 2020.
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OFRTA DE SERVEIS 2016 2017 2018 2019 2020

Dies de la temporada 275 275 275 270 129

7.12. Parc Astronòmic Montsec
7.12.1. Oferta

NOMBRE DE VISITANTS / VIATGES / VIATGES-KM I INGRESSOS 2016 2017 2018 2019 2020

Visitants 31.997 32.936 34.808 35.419 14.773

Ingressos per forfets i activitats (€) 221.742,73 242.033,41 256.570,91 273.822,73 114.133,72

7.12.2. Demanda
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PLANTILLA 2016 2017 2018 2019 2020

Mitjana n.d. n.d. n.d. n.d. 9,51

El 31 de desembre n.d. n.d. n.d. n.d. 10

Distribució per sexes

Homes n.d. n.d. n.d. n.d. 7

Dones n.d. n.d. n.d. n.d. 3

Distribució per jornada laboral

Completa n.d. n.d. n.d. n.d. 10

Parcial n.d. n.d. n.d. n.d. 0

Distribució per tipus de contracte

Indefi nit n.d. n.d. n.d. n.d. 10

Temporal n.d. n.d. n.d. n.d. 0

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa n.d. n.d. n.d. n.d. 0

7.12. Parc Astronòmic Montsec
7.12.3. Personal
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ENERGIA 2016 2017 2018 2019 2020

Energia elèctrica total (kWh) n. d. 110.885 105.920 116.117 94.527

Combustibles - Gasoil (litres) n. d. n. d. n. d. n. d. 3.000

AIGUA 2016 2017 2018 2019 2020

m3 n. d. 110.885 105.920 116.117 94.527

7.12. Parc Astronòmic Montsec
7.12.4. Consums
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8. COMPTES ANUALS

8. 
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