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1. Presentació de la presidenta

1

Teniu a les vostres mans la Memòria de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya de l’any 2021, un recull de 
la nostra activitat durant aquest any on queda reflectit 
com la companyia s’ha adaptat i ha aconseguit superar 
els pitjors episodis i efectes de la pandèmia de la 
COVID-19. La tasca de les treballadores i els treballadors 
de Ferrocarrils sempre ha estat encomiable i aquest any 
encara més: gràcies al seu esforç i professionalitat, en un 
context complicat, s’ha garantit en tot moment un servei 
de qualitat i una bona atenció a les persones usuàries, un 
dels trets que marquen el caràcter de servei públic de 
Ferrocarrils.

Les dades que trobareu en aquesta memòria així ho 
certifiquen: el grau de satisfacció de les persones que 
viatgen amb FGC ha arribat a màxims històrics, la 
puntualitat dels nostres trens continua per sobre del 99%, 
l’evolució de la demanda avança en la línia de recuperació 
per assolir la normalitat d’abans de la pandèmia. Són 
només alguns dels exemples que evidencien la qualitat 
del nostre servei i la confiança que les persones dipositen 
en nosaltres a l’hora de plantejar els seus desplaçaments. 

A Ferrocarrils creiem amb fermesa que un bon servei de 
transport públic i una bona gestió dels actius turístics 
és la millor contribució que podem fer a la lluita contra 
el canvi climàtic, a la millora de la qualitat de l’aire i a la 
preservació dels espais naturals de Catalunya. L’activisme 
ambiental guia les nostres decisions, així com un activisme 
clarament feminista, ètic i creador d’oportunitats, en línia 
amb els deu principis del Pacte Mundial i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 

Avancem en la igualtat i en l’equitat de gènere, amb la 
incorporació de més dones a l’empresa, especialment en 
el col·lectiu de lideratge, la reducció de la bretxa salarial, i 
les accions contra l’assetjament al transport públic. 

Volem involucrar tothom, crear referents i avançar en 
l’objectiu comú de la igualtat en el sector del transport 
públic.

Aquest any també hem signat el nou contracte 
programa amb la Generalitat, un acord que certifica la 
confiança del Govern en Ferrocarrils i ens dona les eines 
per executar tots aquells projectes que ens permetran 
incrementar la nostra capacitat de transport públic a la 
regió metropolitana de Barcelona, l’àmbit de Lleida i, per 
primera vegada, al Camp de Tarragona. Un veritable salt 
qualitatiu tant a nivell de servei com d’impacte territorial. 
Tot plegat, en la línia dels eixos principals de l’acció de 
Govern: descarbonització, desenvolupament territorial i 
digitalització.

En la línia d’aquest compromís publiquem aquesta 
Memòria, seguint les directrius dels estàndards de la 
Global Reporting Initiative (GRI), per tal de compartir el 
nostre acompliment econòmic, social i ambiental. Per 
tal que aquesta Memòria respongui a tot allò que és 
important per als nostres grups d’interès, hem inclòs els 
aspectes materials identificats a l’anàlisi de materialitat.

Finalment, cal destacar que la memòria incorpora, per 
tercer any consecutiu, dades que han estat sotmeses a 
una revisió independent. Ferrocarrils du a terme aquesta 
verificació externa d’una manera voluntària, d’acord amb 
l’Agenda Estratègica 10/30 i l’Estratègia d’Activisme, per 
assegurar la transparència de la informació no financera 
reportada.

Espero que la informació que compartim us sigui 
d’interès. 

Presentació  
de la Presidenta

MARTA SUBIRÀ I ROCA
Presidenta

GRI 102-14
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2. Principals xifres

2

2.1. Mobilitat
Línies Metropolitanes

Longitud de línies (km) 189

Estacions 81

Unitats de tren (viatgers) 88

Locomotores 5

Vagons (mercaderies) 80

Viatgers transportats (milions) 60,99

Tones transportades 484.830

Ingressos de l’activitat (M€) 49,18

Plantilla mitjana 1.487,58

Línia Lleida – La Pobla de Segur

Longitud de línia (km) (1) 87

Estacions 17

Unitats de tren 2

Viatgers transportats 207.367

Ingressos de l’activitat (M€) 0,37

Plantilla mitjana 29,79

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

Xarxa ADIF

Locomotores dièsel 4

Vagons plataforma 18

Circulacions efectuades 1.100

2. Principals 
xifres
GRI 102-7
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Qualitat (Índex de control de qualitat; ICQ)

Línia Barcelona-Vallès 98,97
-0,13% 

Línia Llobregat-Anoia 99,06
-0,07%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 99,65
-0,16%

Puntualitat (Índex de puntualitat; %)

Línia Barcelona-Vallès 99,64    
-0,05% 

Línia Llobregat-Anoia 99,13 
-0,27%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 99,26 
-0,21%

Satisfacció (Índex de satisfacció del client; ISC)

Línia Barcelona-Vallès 77,60    
+4,02%

Línia Llobregat-Anoia 75,70
+4,85%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 79,00 
+0,64%

Mobilitat

Línies Metropolitanes

Viatgers transportats (milions) 60,99
+28,40%

Tones transportades 484.830
+117,41%

Ingressos de l’activitat (M€) 49,18
+26,59%

Plantilla mitjana 1.487,58
+3,40%

Línia Lleida – La Pobla de Segur

Viatgers transportats 207.367
+98,06%

Ingressos de l’activitat (M€) 0,37
+94,74%

Plantilla mitjana 29,79
+4,23%

Seguretat i qualitat en el servei
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2.2. Turisme

Explotació de Montserrat

Funiculars         2

Visitants dels funiculars 137.895

Longitud de línia del cremallera (km) 5,2

Estacions del cremallera 3

Automotors dobles del cremallera 6

Capacitat de l’aparcament de Monistrol (cotxes) 1.000

Capacitat de l’aparcament de Monistrol (autocars) 70

Visitants del cremallera 189.648

Ingressos de l’activitat (M€) 2,60

Plantilla mitjana 36,98

Vall de Núria

Longitud de línia del Cremallera (km) 12,5

Estacions i baixadors 5

Automotors dobles o articulats 5

Locomotores 2

Cotxes 4

Pistes 11

Longitud de pistes (km) 7,6

Remuntadors 5

Visitants del Cremallera 171.562

Visitants a l’hivern (forfets) 15.937

Ingressos de l’activitat (M€) 2,80

Plantilla mitjana 62,30

La Molina

Pistes 68

Longitud de pistes (km) 71

Remuntadors 16

Visitants a l’hivern (forfets) (1) 182.907

Visitants a l’estiu 32.764

Ingressos de l’activitat (M€) 3,55

Plantilla mitjana 52,53

(1) Inclou el forfet conjunt amb Alp 2500
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Espot i Port Ainé

Espot

Pistes 22

Longitud de pistes (km) 25

Remuntadors 6

Port Ainé

Pistes 25

Longitud de pistes (km) 27

Remuntadors 8

Espot i Port Ainé

Visitants (forfets) 122.854

Visitants a l’estiu 0

Ingressos de l’activitat (M€) 1,61

Plantilla mitjana 51,75

Parc Astronòmic Montsec 

Visitants 24.443

Ingressos de l’activitat (M€) 0,24

Plantilla mitjana 9,83

Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

Longitud de línia (km) 3

Estacions 4

Locomotores 2

Cotxes 4

Visitants 19.030

Ingressos de l’activitat (M€) 0,11

Plantilla mitjana 1,41

Funicular de Gelida

Longitud de línia (km) 0,9

Estacions 3

Cabines 2

Viatgers transportats 3.987
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Tren dels Llacs

Circulacions 26

Visitants 4.355

Vallter 2000 (1)

Pistes 13

Longitud de pistes (km) 19

Remuntadors 11

Visitants a l’hivern (forfets) 34.547

Visitants a l’estiu 7.658

Ingressos de l’activitat (M€) 0,62

Plantilla mitjana 20,06

Boí Taüll (2)

Pistes 42

Longitud de pistes (km) 46

Remuntadors 11

Visitants a l’hivern (forfets) 60.985

Visitants a l’estiu 0

Ingressos de l’activitat (M€) 1,14

Plantilla mitjana 44,58

(1) Estació explotada per Vallter SA, societat en què participa majoritàriament 
FGC. 

(2) Estació explotada per Actius de Muntanya SA, societat propietat d’FGC. 
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Turisme

Explotació de Montserrat

Visitants dels funiculars 137.895
+77,32%

Visitants del cremallera 189.648
+27,77%

Ingressos de l’activitat (M€) 2,60
+46,89%

Plantilla mitjana 36,98
-16,32%

Vall de Núria

Visitants del Cremallera 171.562
+5,55%

Visitants a l’hivern (forfets) 15.937
-43,43%

Ingressos de l’activitat (M€) 2,80
+2,56%

Plantilla mitjana 62,30
-15,81%

La Molina

Visitants a l’hivern (forfets) (1) 182.907
-32,55%

Visitants a l’estiu 32.764
-14,22%

Ingressos de l’activitat (M€) 3,55
-24,79%

Plantilla mitjana 52,48
-26,35%

Espot i Port Ainé

Visitants a Port Ainé (forfets) 80.115
-11,92%

Visitants a Espot (forfets) 42.739
-14,81%

Visitants a l’estiu 0
=

Ingressos de l’activitat (M€) 1,61
-23,33%

Plantilla mitjana 51,75
-2,87%
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Turisme

Parc Astronòmic Montsec

Visitants 24.443
+65,46%

Ingressos de l’activitat (M€) 0,24
+100%

Plantilla mitjana 9,83
+3,36%

Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

Visitants 19.030
+38,56%

Ingressos de l’activitat (M€) 0,11
+57,14%

Plantilla mitjana 1,41
+6,02%

Funicular de Gelida

Viatgers transportats 3.987
+58,65%

Tren dels Llacs

Visitants 4.355
+208,65%

Vallter 2000 (1)

Visitants a l’hivern (forfets) 34.547 
-18,95%

Visitants a l’estiu 7.658
-55,52%

Ingressos de l’activitat (M€) 0,62
-21,52%

Plantilla mitjana 20,06
+37,96%

Boí Taüll (2)

Visitants a l’hivern (forfets) 60.985
-36,39%

Visitants a l’estiu 0
=

Ingressos de l’activitat (M€) 1,14
-53,47%

Plantilla mitjana 44,58
+294,16%

(1) Estació explotada per Vallter SA, societat en què participa  
majoritàriament FGC. 
(2) Estació explotada per Actius de Muntanya SA, societat propietat d’FGC.
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2.3. Sostenibilitat

Impacte econòmic d'FGC Línies Metropolitanes Turisme

Milions d’euros sobre la producció 451,00 305,40

Milions d’euros de valor afegit 237,00 166,80

Llocs de treball 4.019,00 2.583,00

Milions d’euros d’impacte fiscal 68,00  44,88

Estat del valor afegit (en milers d’euros)

Despeses salarials 99.406

Tributs 675

Despeses d’explotació 34.864

Despeses financeres 9.434

Amortitzacions 107.515

Resultat de l’exercici -27.737

Altres despeses d’explotació 27.883

Ingressos 60.784

Inversions en infraestructures i serveis recolzats 114.767,50

Gestió econòmica
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Contractes formalitzats

Contractes amb clàusules socials i/o ambientals 371
+4,80%

Contractes sense clàusules socials i/o ambientals 74
-2,63%

Contractació Social i Ambientalment Responsable

Expedients de licitacions amb criteris d’adjudicació socialment  
responsable (CSR)

Criteris socials 361

Criteris ambientals 275

Total d’expedients CSR 252
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Plantilla total a 31 de desembre

Persones en plantilla 2.042 
+5,04%

Homes en plantilla 1.419
+3,50%

Dones en plantilla 623
+8,73%

Plantilla amb contracte indefinit 1.184
-1,09%

Personal cobert per convenis col·lectius 100% 
=

Bretxa salarial 4,64% 
-17,29%

Hores de formació 75.519
+12,53%

Plantilla per conveni col·lectiu 

Línies Metropolitanes 1.629
+3,10%

Homes 1.144 
+1,33%

Dones 485
+7,54%

Turisme 234
+21,24%

Homes 174
+21,68%

Dones 60
+20,00%

Altres Serveis Ferroviaris 179
+4,68%

Homes 101
+2,02%

Dones 78
+8,33%

Les persones
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Salut i Seguretat Laboral

Índex de freqüència

Línies Metropolitanes 13,09
+8,99%

Turisme 50,94
-2,17%

Altres Serveis Ferroviaris 6,58
+3,62%

Índex d’incidència

Línies Metropolitanes 2.293,86
+8,98%

Turisme 8.924,95
-2,16%

Altres Serveis Ferroviaris 1.153,30
+3,70%

Índex de gravetat

Línies Metropolitanes 0,36
+24,14%

Turisme 2,90
-53,97%

Altres Serveis Ferroviaris 0,21
=

Salut i Seguretat Laboral

Hores de formació 10.219 
-11%

Controls d’alcohol i drogues 1.474
+47%

Accions implantades del Pla de Gestió  
de Compromís i Riscos Psicosocials

97% 
=
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Relació amb el medi ambient

Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle tCO2eq

Abast 1: Emissions directes 6.646,73 
-11,04%

Combustió fixa (gas natural, gasoil C, GLP, biomassa  
i geotèrmia)

1.337,69
-9,84%

Combustió mòbil (flota pròpia auxiliar, maquinària mòbil,  
trens i locomotores)

4.146,11
-11,70%

Emissions fugitives de gasos refrigerants (instal·lacions  
fixes i maquinària mòbil)

1.162,82 
-9,95%

Emissions de procés (consum d’acetilè) 0,11
-86,59%

Abast 2: Emissions indirectes 0,00
-100%

Associades al consum d’energia elèctrica per a instal·lacions 
en baixa tensió

0,00
-100%

Associades al consum d’energia elèctrica per a instal·lacions 
en alta tensió

0,00
-100%

El percentatge indica la diferència respecte 2018 que s’estableix com l’any base.
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Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(petjada de carboni) tCO2eq

Abast 3: Altres emissions indirectes 110.852,62 
+19,19%

3.1 Compra de béns i serveis 65.102,25 
-16,98%

3.2 Béns de capital 35.683,46 
+7.999,02%

3.3 Activitats relacionades amb el transport, 
distribució i generació de combustibles i energia 
agúes aigües amunt

3.905,95 
-57,10%

3.5 Residus generats 254,88 
-47,24%

3.6 Desplaçaments corporatius 52,61
-45,20%

3.7 Transport in itinere 2.083,72 
+355,56%

3.11 Actius arrendats a tercers 2.965.68
-9,29%

3.15 Inversions 804,07 
+8,71%

Consum d’aigua m3

Mobilitat 32.928
-36.39%

Turisme 576.141
+28,04%

Residus Generats Valoritzats

Mobilitat 554,85
+3,78%

582,08  
-29,20 tn

Turisme 320,82
-44,32%

319,34 
-256,87 tn  
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Accessibilitat

Adaptació a persones de mobilitat reduïda 
dels trens i les estacions

Línies Metropolitanes 100%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 100%

Cremalleres de Núria i Montserrat 100%

Compromís amb l’accessibilitat, el civisme i la convivència

Alertes rebudes sobre actituds incíviques

Alertes per casos de incivisme rebudes  
mitjançant l’aplicació d’FGC per a mòbils

3.065 
+34,70%

Alertes per ús de la mascareta 5.768
+65,30%

Compromís amb l’accessibilitat, el civisme i la convivència
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3. Perfil de l’organització

3

Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya és una empresa pública 
que opera en els sectors de transport 
i turisme, amb la finalitat de contribuir 
a la millora de la mobilitat  
i del lleure a Catalunya.

Creada l’any 1979, és una empresa 
adscrita al Departament de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generalitat 
de Catalunya que té com a finalitat 
principals administrar, gestionar  
i operar línies ferroviàries (Mobilitat), 
a més de ferrocarrils turístics i estacions 
de muntanya (Turisme).

3. Perfil de 
l’organització

FGC és una empresa amb vocació de servei a les 
persones i al territori, basada en la qualitat, en 
l’eficàcia, en el compliment de la legislació vigent i en 
l’optimització de la rendibilitat econòmica i social de 
l’organització.

Els principis que regeixen la missió, la visió i l’estratègia 
d’FGC la fan una empresa capdavantera, tant en 
l’àmbit de la mobilitat com en la gestió d’instal·lacions 
de turisme i lleure.

Missió
La missió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és:

Contribuir a la millora de la mobilitat dels nostres clients, 
a l’equilibri territorial de Catalunya i al desenvolupament 
de les àrees de muntanya promovent el seu impuls 
demogràfic i econòmic, a través d’una gestió en règim 
d’autonomia organitzativa i econòmica basada en 
criteris de rendibilitat, eficiència, productivitat i ètics 
dels serveis i les infraestructures encomanats.

Visió
Sobre la base de la missió es formula la visió de futur 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya:

Ser l’empresa pública catalana de la mobilitat i de 
serveis de turisme i lleure capdavantera per la seva 
innovació, per la seva seguretat, pel seu comportament 
ètic i per la seva contribució a l’equilibri social, 
ambiental, econòmic i territorial de Catalunya.

3.1. La vocació d’FGC

Línies estratègiques
Com a estratègia per avançar cap a la nostra visió de 
futur s’estableix:

Maximitzar el valor global i la reputació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquestes lí-
nies d’actuació:

• La satisfacció i la confiança dels nostres clients i in-
terlocutors.

• L’optimització dels recursos que ens confia la soci-
etat, amb un ús eficient i responsable d’aquests re-
cursos.

• La participació i el compromís de totes les persones 
d’FGC amb els resultats empresarials, l’ètica i la res-
ponsabilitat social.

Pla d’Actuació de Ferrocarrils   
de la Generalitat de Catalunya 
2017-2021
FGC treballa per mantenir l’excel·lència i satisfer 
les expectatives de la societat, el personal i el 
Govern. Per tal d’aconseguir-ho, s’ha d’anar 
adaptant a l’entorn i adequant la seva estructura 
i funció donant resposta a noves prioritats i 
objectius, en el marc del Pla d’Actuació de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2017-
2021.

GRI 102-1; 102-5 GRI 102-15; 102-31
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Identificació de «canvis de paradigma»

En el Pla d’Actuació, FGC identifica set àmbits que 
són significatius i en els quals caldrà una adaptació, a 
partir del canvi i de la millora contínua, per tal de donar 
resposta als nous canvis socials:

1. L’exigència en la seguretat és cada vegada  
més gran.

2. La sostenibilitat: evolució cap a nous models  
de mobilitat.

3. La motivació, la gestió del talent i el lideratge.

4. L’alta exigència en transparència i ètica  
de la governança.

5. La transformació digital, una oportunitat  
per millorar el servei i la gestió.

6.  Els nous públics consumidors, canvis importants 
en els patrons de comportament.

7. La gestió sostenible de les estacions de muntanya 
envers l’equilibri territorial.

Pla d’Acció 2021

De forma addicional, i donada la situació de pandèmia 
l’any 2021 es presenta com un any de recuperació post-
COVID-19, de forma que les actuacions realitzades 
compten també amb la implementació de mesures 
que han permès superar l’impacte en la mobilitat, 
així com seguir proveint les mesures de seguretat 
necessàries en el transport.

A nivell d’actuacions i recursos, destacar que 2021 
representa el primer any complet de la integració de 
Boí Taüll (AMSA) a FGC.

Cal destacar la formulació i aprovació del Contracte-
Programa entre la Generalitat i FGC 2022-2026 que 
donen continuïtat a les actuacions d’FGC i estableixen 
la base per al salt endavant com a referent de mobilitat, 
sostenibilitat i desenvolupament territorial.

L’any 2021 ha sigut 
una any clau des 
del punt de vista 
estratègic al ser 

l’últim any del 
contracte programa 

2017-2021.

“
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Objectius estratègics i seguiment

Durant 2021 destaca l’articulació de diferents 
instruments de planejament i estratègia que 
són imprescindibles per a que l’empresa pugui 
donar resposta als seus compromisos i que, a 
més permetin emmarcar aquests compromisos 
tant a nivell de calendari com de recursos, per 
assegurar la seva realització satisfactòria en 
temps i forma. 

Sistemes d’identificació, prevenció 
i gestió de riscos
En el marc del Pla d’Actuació 2017-2021, FGC va dur a 
terme un anàlisis que recull una anàlisi de context de 
l’organització i en la qual s’identifiquen les principals 
fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats que 
s’han tingut en compte per definir les actuacions de 
l’empresa durant els propers anys, i que ajuden la 
companyia a desenvolupar una gestió proactiva de 
possibles riscos que poden afectar l’organització. Així 
mateix, FGC disposa d’altres sistemes que l’ajuden a 
identificar, prevenir i gestionar els principals riscos 
relacionats amb la seva activitat. Aquests sistemes es 
resumeixen a continuació.

Manual de comunicació d’incidències i accidents

El manual de comunicació d’incidències i accidents 
recull el procediment a seguir davant d’incidències 
que es puguin produir a les instal·lacions d’FGC i 
que puguin afectar el normal desenvolupament del 
servei, produir un dany o afectar la seguretat de les 
persones. L’objectiu d’aquest document és assegurar 
que la informació corresponent arribi a les àrees de 
l’empresa encarregades d’emprendre accions per 
evitar o minimitzar les seves conseqüències, establir 
els mitjans adients per prevenir la seva repetició o 
donar a conèixer els fets a qui correspongui.

El Manual aplica a les següents Línies Metropolitanes: 
Línia Barcelona-Vallès, Línia Llobregat-Anoia, Línia 
Lleida - La Pobla de Segur i a les següents explotacions 
de turisme i muntanya: Montserrat, Vall de Núria, La 
Molina, Espot i Port Ainé, Ferrocarril Turístic de l’Alt 
Llobregat, Tren dels Llacs i Vallter, SA.

Cal destacar que el manual distingeix diferents 
documents i formularis per informar de les incidències 
segons la tipologia d’aquestes:

• XCAV-1: Comunicació d’incidents que afecten el 
servei de trens, al servei de les estacions d’esquí, als 
serveis complementaris, o al patrimoni d’FGC o de 
tercers.

• XAT: Comunicació d’accidents de treball o 
indisposició dels treballadors d’FGC o empleats 
d’empreses contractades.

• XAJ-5: Comunicació d’incidents, accidents 
o indisposició dels clients a qualsevol de les 
explotacions d’FGC.

• XREST: Comunicació de la resta d’incidents que no 
es contemplen en els anteriors documents.

Incidents  
comunicats 2019 2020 2021 2021-2020

XCAV-1 1.499 1.119 1.511 35,03% 

XAT-1 219 154 188 22,08% 

XAT-2 94 59 62 5,08% 

XAJ-5 1.559 839 860 2,50% 

XREST 1.499 1.081 1.475 36,45% 
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Sistemes de gestió

FGC disposa de sistemes de gestió de qualitat i de 
gestió ambiental certificats. Aquests sistemes se 
sotmeten a auditories periòdiques i inclouen diferents 
estacions i xarxes de transport, que es detallen al 
capítol 6.1 La Responsabilitat Social a FGC.

Codi Ètic i Comitè d’Ètica

Mitjançant el Comitè d’Ètica s’impulsen mesures de 
prevenció d’actuacions contràries als valors de bona 
governança, les normes i els principis de conducta 
del Codi Ètic. Al capítol 3.4 Gestió ètica i responsable 
d’aquest document es detalla la funció del Comitè 
d’Ètica, així com l’activitat que ha desenvolupat durant 
el 2021.

Sistema de Prevenció de Riscos Laborals

El sistema de Prevenció de Riscos Laborals d’FGC 
permet, en l’àmbit de la salut i la seguretat laboral, 
fomentar la cultura preventiva, integrar la prevenció 
d’una manera transversal a l’empresa a partir de la 
millora de les condicions laborals i minimitzar els riscos. 
Se’n detallen els objectius i la gestió a l’apartat 7.5 
Entorn de treball segur i saludable d’aquesta memòria.

Identificació i avaluació de riscos a la cadena  
de valor

Durant l’any 2019 es va portar a terme un procés 
per identificari avaluar els principals riscos de les 
dimensions ambiental, social i de bon govern que 
poden tenir lloc a la cadena de valor d’FGC. A l’apartat 
6.3 Anàlisi de materialitat d’aquest document es 
detalla l’esquema amb els diferents riscos al llarg de la 
cadena de valor, així com la seva avaluació.
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FGC desenvolupa la seva activitat en quatre sectors principals:

3.2. Les activitats d’FGC

El transport per ferrocarril de 
viatgers i de mercaderies.

El turisme i el lleure, en 
els àmbits d’estacions de 
muntanya i trens turístics.

L’exposició d’espais comercials 
a les estacions ferroviàries.

La comercialització 
d’infraestructures  
de telecomunicacions.

Font: FGC

Francia

Mobilitat

FGC gestiona les línies ferroviàries següents:

• Línia Barcelona-Vallès (Barcelona-Sant Cugat del 
Vallès-Terrassa-Sabadell) 
·  Servei urbà de Barcelona (L6, L7, L12) 
·  Servei del Metro del Vallès (S1, S2, S5, S6, S7)

• Línia Llobregat-Anoia (Barcelona-Martorell-
Manresa-Súria i Martorell-Igualada) 
·  Servei urbà de Barcelona (L8) 
·  Servei del Metro del Baix Llobregat (S3, S4, S8, S9) 
·  Servei dels metros comarcals (R5, R50, R6, R60)· 
·  Servei de mercaderies (potassa, cotxes)

• Línia Lleida-La Pobla de Segur 
·  Servei de rodalia de Lleida (RL1, RL2)

Els tipus de clients de la xarxa ferroviària són:

• Les persones que utilitzen el ferrocarril per als seus 
desplaçaments en els àmbits servits per les línies 
d’FGC.

• Les empreses que utilitzen el servei de transport de 
mercaderies.

Mobilitat disposa de centres operatius a Rubí i 
a Martorell, on es desenvolupen les activitats de 
manteniment de trens, del Centre de Comandament 
Integrat (a Rubí) i de les bases de manteniment de les 
infraestructures, vies i instal·lacions.

GRI 102-2; 102-4; 102-6; 102-7; 102-10
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Turisme 

FGC Turisme gestiona les explotacions següents:

• Estació de muntanya de La Molina

• Estació de muntanya d’Espot

• Estació de muntanya de Port Ainé

• Estació de muntanya de Vallter 2000

• Estació de muntanya de Boí Taüll

• Estació de muntanya de Vall de Núria 
i el cremallera de Núria

• Explotació de Montserrat, amb el cremallera  
de Montserrat i els funiculars de Sant Joan 
i de La Santa Cova

• Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

• Tren dels Llacs

• Parc Astronòmic del Montsec 

Els clients principals en l’àmbit del turisme són:

• Client familiar

• Practicants dels esports de muntanya

• Excursionistes

• Aficionats a la natura

• Altres similars

Totes les estacions de muntanya gestionades per 
FGC estan certificades per l’Agència Catalana 
de Turisme amb el segell d’Equipament Turístic 
Familiar, dins de l’àmbit de Natura i Muntanya en 
Família.

Espais comercials

FGC també desenvolupa activitats comercials com la comercialització de 
dependències i d’espais disponibles a les seves estacions: bars, quioscos de premsa, 
botigues, punts de recollida de comerç electrònic, espais publicitaris, etc.

Infraestructures de telecomunicacions

Aprofitant les infraestructures ferroviàries, FGC comercialitza les seves 
canalitzacions disponibles per a l’estesa de fibres òptiques de tercers o, 
directament, lloga l’ús de les pròpies fibres òptiques sobrants.

Les diferents activitats d’FGC es desenvolupen totes dins de l’àmbit de Catalunya, 
la major part dins de l’entorn metropolità de Barcelona, però també a les Terres 
de Lleida i a les comarques dels Pirineus.

A la figura de la pàgina anterior s’hi pot veure un esquema amb la localització de 
les línies ferroviàries i de les estacions de muntanya.

La COVID-19 ha continuat tenint un efecte directe en la mobilitat de viatgers 
transportats i els visitants de Turisme que ha rebut FGC durant el 2021, si bé s’ha 
recuperat la demanda respecte a l’any 2020. A les línies de Metropolitanes i en 
la línia Lleida-La Pobla de Segur, durant l’any 2021 s’ha produït un increment del 
28,36% i el 98,07% respectivament del nombre de viatgers en comparació de l’any 
anterior, mentre que el nombre de visitants de Turisme s’ha incrementat en un 
14,37%.

Durant el 2021 s’ha 
produït un increment 

de més del 28%, 
respecte l’any 2020, 

del nombre de 
viatgers a les Línies 

Metropolitanes, amb 
60,99 milions de 

persones usuàries.

“

Activitat 2019 2020 2021 2020-2021

Línies Metropolitanes nombre de viatges, en milions 91,05 47,51 60,99 28,36%

Línia Lleida-La Pobla de Segur nombre de viatges, en milers 251,49 104,70 207,37 98,07%

Transport de mercaderies, en milers de tones 419,81 223,01 484,83 117,41%

· Vehicles 133,41 85,99 105,05 22,17%

· Sals potàssiques 286,40 137,02 379,78 177,18%

Turisme, nombre de visitants, en milers 1.980,00 867,92 992,64 14,37%
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Principals dades de l’activitat 

Evolució de la demanda

Nombre de viatges Línies Metropolitanes en 
milions

Nombre de viatges Lleida-La Pobla de Segur en 
milers

2019 20192020 20202021 2021
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Milers de tones transportades

2019 2020 2021

133,41
85,99

105,05

286,4

137,02

379,78
419,81

223,07

484,83
600
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Vehicles Sals potàssiques i sal Total transport de mercaderies

Visitants a Turisme, en milers de visitants

2019 2020 2021
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Sense una bona governança, la vocació 
d’empresa responsable amb la societat i la 
comunitat no seria possible.

FGC gestiona la seva activitat sota 
principis ètics i mitjançant diversos òrgans 
de govern, el compromís dels quals és 
essencial en l’assoliment dels objectius 
estratègics i l’acompliment econòmic, 
social i ambiental de l’organització.

Els principals òrgans de govern sota els quals s’organitza FGC són el Consell d’Administració, la Presidència i la Direcció 
General. La presidenta i el director general formen part del Comitè de Direcció, juntament amb les persones que 
ocupen les posicions de directors i directores de les diverses àrees en les quals s’agrupa l’activitat d’FGC. 

L’estructura d’FGC, basada en aquestes diferents àrees, vol potenciar la capacitat resolutiva, l’estratègia 
i la col·laboració en clau de productivitat, així com reforçar els processos de transversalitat de l’empresa.

3.3.1. Estructura de govern

Presidència

Gestió de 
la Seguretat

Bon Govern 
Corporatiu

Planificació 
Estratègica 

i Prospectiva
Assesoria 
Jurídica

Organització 
i Persones

Material 
MòbilFGC Turisme

La Molina

Vall de Núria

Espot i Port Ainé

Montserrat

Vallter

Boí-Taüll

Parc Astronòmisc 
de Montsec

FGC Operadora
Xarxa 

Ferroviària 
i Projectes

Disseny de 
nous negocis 

Internacional i 
Innovació

Tecnologies de la 
Informació i les 
Comunicacions

Economicofinancera

Relacions públiques 
Premsa i continguts 

Màrqueting corporatiu i Publicitat
Direcció 
general

GRI 102-18; 405-1
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El Consell d’Administració és l’òrgan encarregat de 
l’administració, la gestió i la direcció de l’empresa i la 
figura amb plena responsabilitat davant del Govern de 
la Generalitat. En data 31 de desembre de 2021, el Consell 
d’Administració estava format per 21 membres: una 
presidència, una vicepresidència, i 19 conselleries. Un 33% 
dels membres del Consell d’Administració està format 
per dones, mentre que la resta, un 67%, són homes.

3.3.2. Consell d’Administració

Composició del Consell 
d’Administració

Nre.  
persones (%)

Homes 14 66,67%

Dones 7 33,33%

Total 21

Presidenta: Marta Subirà i Roca

Consellera: Mercè Rius i Serra

Conseller: Miquel Buch i Moya

Consellera: Natàlia Mas i Guix

Conseller: Jordi Baiget i Cantons

Conseller: Jordi Xena i Ibàñez

Conseller: Antoni Poveda i Zapata

Conseller: Xavier Fonollosa i Comas

Consellera: Anna Caula i Paretas

Conseller: Andrés Fuentes Alarcon

Conseller: David Prat Soto

Vicepresident: Isidre Gavin i Valls

Conseller: Jesús Fierro i Ragull

Conseller: Oriol Amorós i March

Conseller: Xavier Boquete i Saiz

Consellera: Maria Pilar Cases i Lopetegui

Consellera: Marta Farrés i Falgueras

Consellera: Janet Sanz i Cid

Conseller: Pere Torres i Grau

Conseller: Constantí Serrallonga i Tintoré

Conseller: Josep Herrera Jimenez

Secretària: Teresa Launes del Campo

GRI 102-18
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La remuneració mitjana del Consell d’Administració d’FGC durant l’any 2021 ha estat de 74.303 euros corresponent a sous i salaris de l’Alta Direcció 
i d’altres membres del Consell. Cal destacar que no s’ha abonat cap quantitat en concepte de dietes.

Composició Consell  
d’Administració 2019 2020 2021

Categoria professional  
del Consell d’Administració Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total

Alta Direcció - 1 1 - 1 1 1 0 1

Resta de membres d’FGC - 2 2 - 2 2 0 2 2

Resta de membres del Consell 3 15 18 4 14 18 6 12 18

Total 3 18 21 4 17 21 7 14 21

Remuneració Consell 
d’Administració 2019 2020 2021

Remuneració mitjana del  
Consell d’Administració (€) Dones Homes Dones Homes Dones Homes

Alta Direcció - 138.620 - 141.739 138.620 -

Resta de membres d’FGC - 42.497 - 41.332 - 42.145

Resta de membres del Consell - - - - - -
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Liderat per la presidenta, el Comitè de Direcció és l’òrgan 
que té una visió global de la problemàtica de l’empresa i, 
per tant, és qui ha de prendre decisions i fer que tinguin 
efectes en els resultats empresarials.

3.3.3. Estructura orgànica

Presidenta: Marta Subirà i Roca

Director General: Pere Calvet i Tordera

Director d’FGC Operadora: Oriol Juncadella i Fortuny

Director d’FGC Desenvolupament de nous negocis, 
Internacional i Innovació: Albert Tortajada i Flores

Director de Xarxa Ferroviària i Projectes: Pere Mateu 
i Soler

Directora de Material Mòbil: Esther Garcia Torralbo

Director d’FGC Turisme: Antoni Sanmartí i Rovira

Directora Economicofinancera: Gemma Mascarell 
i Balcells

Director de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions: Enric González Margarit

Directora d’Organització i Persones: Juliana Vilert 
i Barnet

Directora d’Assessoria Jurídica: Teresa Launes del 
Campo

Director de Planificació estratègica i Prospectiva: 
Carles Casas Esplugas

Comitès

•	 Comitès executius: Direcció, 
Muntanya, Estudis, Estratègic.

•	 Comitès tàctics: Resiliència, 
Gestió de Mercaderies (ISO), 
Explotació, Responsabilitat 
Social, Ètica.

•	 Comitès d’autoprotecció: Línies 
Metropolitanes, Línia Lleida-
La Pobla de Segur, La Molina, 
Vall de Núria, Explotació de 
Montserrat, Espot i Port Ainé, 
Parc Astronòmic del Montsec, 
Edifici Corporatiu NEO, Centres 
Operatius i dependències Xarxa 
Ferroviària i Projectes.

Programes

• Implantació del projecte 
Phoenix.

• Implantació del nou itinerari  
al Metro del Vallès.

• Obres del nou itinerari BV07.

• Implantació del sistema de 
gestió de la seguretat.

• Reforma de Martorell Enllaç 
(COM) i actuacions als Tallers 
de Rubí (COR). 

Comissions

• Gestió de la Contractació. 

• Uniformitat. 

• Inserció de Persones  
amb Discapacitat.

• Gestió Pressupostària LMT.

• Gestió Pressupostària TIM. 

• Igualtat.

• Comissió de millora de la 
informació al client en cas 
d’incidència.

Òrgans de presa de decisió d’FGC

El Comitè de Direcció va aprovar, l’octubre de 2018, el Procediment de creació i organització d’òrgans de presa de decisió, 
en el qual es fa una descripció sistemàtica de la creació, l’organització i el funcionament dels òrgans de presa de 
decisió d’FGC en què participen diferents àrees de l’empresa, sota la modalitat de comitès, comissions, programes 
i grups de treball.

Els comitès sectorials depenen d’un comitè de caràcter executiu, l’objectiu del qual és tractar temàtiques concretes 
i específiques que requereixen una anàlisi i una resolució àgils. D’aquest anàlisi es derivaran els programes, d’una 
durada determinada, constituïts per treballar en projectes i temàtiques de caràcter estratègic que requereixin 
l’anàlisi i el seguiment d’experts de diferents àrees de l’empresa. Per temes puntuals, els diferents comitès poden 
formar comissions, les quals han de tenir una vigència limitada en el temps, generalment de curta durada.
Els comitès i els programes disposen d’un lloc de treball al portal on es poden trobar, entre altra documentació, les 
actes, les ordres del dia i els participants.

Tot seguit es detallen els comitès, els programes i les comissions a partir dels quals s’ha gestionat la presa de 
decisió d’FGC durant el 2021.

GRI 102-18
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L’ètica i la 
transparència en el 
dia a dia d’FGC, en 

tots els àmbits i amb 
totes les persones.

“
La gestió del compromís ètic és un dels reptes que formen part de l’Estratègia 
d’Activisme d’FGC 2020-2030, amb l’objectiu de ser l’entitat pública pionera en 
desenvolupar i implementar un sistema de gestió de compliance per assolir un 
compromís ètic en el funcionament de tota l’empresa. 

3.4. Gestió ètica  
i responsable

Gestió ètica a FGC

Durant els últims anys FGC ha anat avançant en l’àmbit de la gestió ètica i responsable. 
L’any 2016, a partir del Programa FGC Ètica i Transparència, es va crear un grup de 
treball amb persones de diverses àrees de l’empresa amb l’encàrrec de desenvolupar 
el projecte «Construcció d’una infraestructura ètica empresarial» i l’any 2017 el Consell 
d’Administració va aprovar el Codi Ètic de l’empresa i de les seves societats mercantils 
i un marc d’integritat suficient per garantir-ne el compliment. 

Actualment, FGC té establertes diverses mesures amb l’objectiu de lluitar contra la 
corrupció. A continuació es detallen les més importants:

• El Codi Ètic d’FGC i les seves entitats participades, en el que es promulga la 
lluita contra la corrupció com a un dels seus principis.

• El Canal de Compliment d’FGC i les seves entitats participades, que va 
entrar en funcionament el setembre de l’any 2020 i permet la presentació 
de comunicats d’incompliment sense que la persona alertadora s’hagi 
d’identificar, si així ho desitja.

• Els Models de prevenció de delictes implementats a Vallter SA, FGC Rail 
SA, Autometro SA, Cargometro Railtransport SA i Actius de Muntanya SA, on 
s’avalua el risc derivat de diferents il·lícits penals relacionats amb la corrupció 
(delicte de corrupció en els negocis, suborn, tràfic d’influències).

GRI 102-16
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El Codi Ètic d’FGC

El Codi Ètic d’FGC estableix els principis, els valors ètics i les 
normes de conducta general que han d’observar i complir 
totes les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació.

La infraestructura eticoempresarial d’FGC es comple-
menta amb l’Espai Ètic, un Comitè d’Ètica i el proce-
diment d’actuació d’aquest comitè, a més d’un progra-
ma d’accions de sensibilització i formació als diferents 
col·lectius de la plantilla.

Legalitat
Garantir el respecte al principi de legalitat, fer-lo complir i assegurar el compliment  
de l’ordenament jurídic vigent.

Lleialtat institucional
Complir i respectar l’exercici legítim de les competències de les administracions.

Sostenibilitat
Assegurar que l’exercici de les activitats no comprometi la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

Igualtat
Garantir la igualtat en el tracte de totes les persones i evitar qualsevol discriminació.

Imparcialitat
Actuar des d’una manera legítima i adoptar les decisions amb imparcialitat, 
no condicionades per conflictes d’interessos.

Objectivitat
Actuar tenint en compte tots els elements en joc i havent-los ponderat adequadament, 
independentment de la pròpia manera de pensar o de sentir.

Integritat
Actuar d’acord amb els valors, els principis i les normes d’aplicació en l’exercici  
del càrrec, sense cap ús abusiu per obtenir beneficis indeguts.

Exemplaritat
Actuar sempre de manera que es contribueixi al prestigi, la dignitat, la imatge 
 i la reputació corporativa d’FGC.

Austeritat
Fer ús dels recursos de la manera més racional possible.

Transparència
Donar a conèixer la informació relativa a tots els àmbits d’actuació empresarial 
 d’una manera que resulti comprensible.
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L’Espai Ètic

L’Espai Ètic és un espai accessible des de diferents portals: 
el Portal Corporatiu d’FGC, el Portal Transparència i el 
Portal del Personal en el qual es pot consultar el Codi Ètic 
i altra normativa aplicable. 

L’Espai Ètic disposa d’una bústia electrònica, oberta a tots 
els grups d’interès d’FGC, per facilitar les consultes en 
relació amb el Codi Ètic, amb confidencialitat i anonimat. 
Un cop es rep la consulta, es du a terme un seguiment 
del tràmit que correspongui en cada cas. Durant el 2021 
el Comitè d’Ètica ha rebut una reclamació, que ha sigut 
resolta des del comitè d’Ètica.

El Canal de compliment

El 30 de setembre de 2020 el Consell d’Administració 
d’FGC va aprovar la posada en funcionament del Canal 
de compliment, el qual va ser creat en compliment de 
la mesura 18a inclosa a l’Acord de Govern de 15 de gener 
de 2020 en què s’aprova l’Estratègia de lluita contra la 
corrupció i d’enfortiment de la integritat de l’Administració 
de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Aquest Canal de compliment és el mitjà a través del qual 
tots els grups d’interès d’FGC poden presentar comunicats 
d’incompliment amb confidencialitat i, si així ho desitgen, 
preservant la seva identitat. El canal és gestionat per l’àrea 
de Bon Govern Corporatiu d’FGC. Durant el 2021 s’han 
rebut un total de 6 comunicats d’incompliments, els quals 
han estat degudament resolts.

Comitè d’Ètica

El Comitè d’Ètica és l’òrgan col·legiat que assumeix les 
funcions bàsiques de control i seguiment del compliment 
del Codi Ètic, així com la divulgació i l’impuls d’accions de 
formació, informació i sensibilització dirigides a les parts 
interessades. Aquest comitè està format per set persones 
nomenades pel Consell d’Administració d’FGC a proposta 
de la Presidència.

El Comitè d’Ètica d’FGC és membre constituent de la 
Xarxa de Comitès d’Ètica de la Generalitat de Catalunya 
i de les Entitats del seu Sector Públic, a través de la qual 
es generen sinergies entre diversos comitès existents 
a l’Administració de la Generalitat i del sector públic per 
impulsar la cultura ètica.

Programa d’accions

A continuació es recull l’activitat desenvolupada pel 
Comitè d’Ètica durant el 2021:

• Gestió de l’Espai Ètic. 

• Gestió de la Bústia Ètica i, en concret, resolució d’una 
consulta adreçada al Comitè d’Ètica.

• Sessions de treball sobre el Pla d’acció per a la gestió 
de l’ètica a FGC.

• Llançament de la formació virtual de caràcter 
obligatori focalitzada en el Codi Ètic per a tot el 
personal d’FGC amb la finalitat d’enfortir la cultura 
ètica i d’integritat de la nostra organització.

• Participació en el grup organitzador i assistència a 
les següents jornades de la Xarxa de Comitès d’Ètica 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i de les Entitats del seu Sector Públic: I Jornada 
2021: compartint iniciatives el dia 14 d’abril de 2021, 
II Jornada 2021: impulsant la cooperació el dia 7 de 
juliol de 2021 i III Jornada 2021: cap a una comunitat 
de coneixement en ètica pública el dia 22 de 
novembre de 2021.

• Assistència als Tallers virtuals de co-creació d’una 
app sobre integritat pública organitzats per la 
Secretaria de Transparència i Govern Obert els dies 
21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 2021.

• Redacció de la Memòria Anual de l’any 2020, que 
recull tota l’activitat efectuada per part del comitè 
d’Ètica.
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FGC té establertes diferents mesures amb l’objectiu 
de lluitar contra la corrupció, entre elles, el Codi Ètic, 
mencionat anteriorment, on la lluita contra la corrupció 
és un dels seus principis. Alhora, FGC manifesta 
específicament que no tolera cap acte de corrupció en 
cap de les modalitats.

Les polítiques i els procediments anticorrupció recollits 
en el Codi Ètic estan disponibles per a totes les parts 
interessades de l’organització. Així mateix, es promouen 
accions formatives, informatives i de sensibilització 
per fomentar el coneixement, no només dels aspectes 
relatius a anticorrupció, sinó també de tots els principis 
recollits en el Codi Ètic, especialment per als membres 
del Consell d’Administració i les persones que formen 
part d’FGC. L’any 2021 els 6 membres de l’Òrgan de 
Govern van rebre la comunicació sobre les polítiques 
i procediments anticorrupció, fet que representa una 
comunicació del 100% de membres.

Durant aquest any 2021 no s’ha avaluat cap operació en 
relació als riscos relacionats amb la corrupció i no hi ha 
hagut cap cas de corrupció confirmat. 

L’any 2021 s’ha iniciat un programa de formació en ètica 
en el que han participat 705 persones i que continua 
durant el 2022 per la resta de les persones d’FGC i les 
noves incorporacions.

3.4.1. Compromís contra la 
corrupció i el blanqueig de capitals

Formació sobre polítiques i procediments anticorrupció Nº empleats/des

Personal propi

Grup 8/A/A1 – Director/a d’àrea 4

Homes 4

Dones 0

Grup 7/B/A2 - Director/a i Cap d’Àrea 12

Homes 8

Dones 4

Grup 6/C/1B – Gestor/a d’àrea i Tècnic/a superior 38

Homes 29

Dones 9

Grup 5/D1/1C - Supervisor/a de grup i tècnic/a mig/mitja 88

Homes 48

Dones 40

Grup 4A/4B/D2/1D – Maquinista, Agent Centre Control, Tècnic/a  
administratiu/va, Tècnic/a especialitzat/da, Agent estacions tipus 1

362

Homes 241

Dones 121

Agent estacions tipus 2/3, Agent atenció client, Agent esp. Produc-
ció, Operari/a especialitzat/da, Administratiu/va

144

Homes 78

Dones 66

2/1/E2/F/3D/4D – Auxiliar Especialista i Personal base 57

Homes 28

Dones 29

TOTAL 705

GRI 103-1;103-2; 103-3; 205-1; 205-2; 205-3
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Mesures de lluita contra el blanqueig de capitals

En relació amb les mesures per a la lluita contra el 
blanqueig de capitals, FGC no té la consideració de 
subjecte obligat, de conformitat amb les previsions de 
l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del 
blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. No 
obstant això, l’organització té un compromís clar amb la 
integritat de les seves operacions i per aquest motiu les 
persones treballadores d’FGC posaran en coneixement 
de l’Alta Direcció, del Comitè d’Ètica i/o de l’àrea de Bon 
Govern Corporatiu qualsevol transacció financera o 
activitat sospitosa que hagi detectat perquè s’investigui i, 
si escau, es posi en coneixement de les autoritats policials 
o judicials.

Sistemes de supervisió d’auditories 

Per tal d’establir un procés de control i acompliment de 
la normativa vigent, FGC va nomenar l’Òrgan de Control 
Economicofinancer Intern en el Consell d’Administració 
de 30 de març de l’any 2017. 

Les atribucions principals d’aquest òrgan s’especifiquen a 
continuació:

• Fiscalització de la contractació en les fases de 
licitació i adjudicació.

• Control dels procediments administratius en 
execució dels fets, és a dir, control de l’execució 
d’allò que s’adjudica, que es factura i que es paga, a 
través d’un procediment d’auditoria interna. Aquest 
procés, recomanat directament per la Intervenció 
General, es fa a posteriori, un cop han passat els fets. 

A l’auditoria interna es planifiquen anualment els con-
trols transversals i verticals de l’organització. Els treballs 
obtinguts d’aquest procés es formalitzen en informes de 
recomanacions en els quals figuren plans d’acció per pal-
liar per part dels afectats, i es genera així un procés de mi-
llora contínua de reducció de riscos a FGC.

Cal esmentar que l’auditoria interna ha suposat un 
avenç en el control intern molt rellevant, atès que a 
partir d’aquest procés s’han posat de manifest punts 
 de controls en fases de risc a testejar.
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El compromís amb els drets humans està present a 
l’Agenda Estratègica 10/30 d’FGC, on es detalla la posada 
en marxa d’un model de contractació socialment 
responsable amb l’objectiu de garantir els drets humans 
a la cadena de subministrament. Aquest compromís 
amb els drets humans es trasllada a persones empleades 
de l’organització, a les quals se’ls facilita formació en la 
matèria.

Els principis ètics, la política i la cultura empresarial d’FGC 
obliguen a complir i respectar els drets fonamentals 
de les persones i actuar minuciosament d’acord amb 
la legislació i les normes laborals, així com a actuar 
demostrant la responsabilitat amb els convenis 
internacionals de l’Organització Internacional del Treball 
(OIT), el Pacte Mundial de les Nacions Unides i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats 
per l’ONU. 

FGC es troba compromesa a complir la legalitat vigent, 
respectant els drets humans i rebutjant qualsevol tipus 
de treball infantil, forçós o obligat. 

La bústia ètica d’FGC facilita les consultes relacionades 
amb els diferents aspectes del Codi Ètic, entre els quals 
es contempla el respecte dels drets humans. Per la 
seva banda, el canal de compliment d’FGC facilita els 
comunicats d’incompliment. En aquest sentit, durant 
l’any 2021 FGC no ha registrat cap denúncia en matèria 
de vulneració de drets humans.

El foment i compromís en la transparència és un dels 
reptes que es recullen en el primer eix de l’Estratègia 
d’Activisme d’FGC 2020-2030, #SerÈtics, esdevenir una 
entitat compromesa. En aquest sentit, el compromís 
d’FGC en el present repte es concreta en esdevenir un 
referent en l’àmbit de la transparència i avançar en les 
dades obertes relacionades amb l’activitat i els serveis 
d’FGC.

Durant l’any 2021 s’ha portat a terme un estudi de 
benchmark de diferents portals de transparència i 
de definició dels requeriments funcionals mínims 
del nou portal de transparència d’FGC i les seves 
entitats participades. L’estudi ha quedat recollit en el 
corresponent informe de 10 de novembre de 2021.

Una vegada s’ha disposat del referit informe, s’han iniciat 
els tràmits per procedir a la licitació dels serveis de 
confecció i manteniment del nou portal de transparència 
que hauria d’estar operatiu abans del 31 de desembre de 
2022.

Creació i desplegament de 24 datasets en la nova 
plataforma web Opendata (https://dadesobertes.fgc.cat): 

• Horaris planificats i en temps real format Google : 
GTFS i GTFS RT.

• Informació d’estacions, calendari, línies, serveis i 
geoposicionament en temps real de trens amb 
informació d’ocupació.

• Qualitat del aire per estacions.

• Previsió meteorològica per estacions.

• Ecocalculadora.

• Tarifes.

• Avisos.

• Accessibilitat estacions.

• Incidències d’acceessiblitat a les estàncions en temps 
real.

 
El portal té acords de col·laboració i proporciona jocs de 
dades estàtics i en temps real per a diferents plataformes 
i empreses:

• Google Transit Real Time (GTFS RT).

• Gencat (Cercador MOU TE).

• Moovit.

• RACC.

• Ajuntament de Barcelona.

• ATM (T-Mobilitat).

• Nokia Maps.

• Big Maps.

• Google.

• Incidències d’acceessiblitat a les estacions en temps 
real.

3.4.2. Compromís amb els drets 
humans

3.4.3. Compromís amb la 
transparència i les dades obertes

FGC posa a disposició de les parts interessades 
un portal de dades obertes federat amb les dades 
obertes de la Generalitat que compta amb una 
gran varietat de dades relatives als serveis que 
ofereix, posant especial èmfasi en la sostenibilitat 
i dades del servei en temps real. El portal 
complementa la informació disponible a la pàgina 
web d’FGC oferint dades fàcilment reutilitzables 
i que permetin a les persones usuàries crear i 
desenvolupar noves aplicacions.

GRI 103-1; 103-2; 103-3
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Per a FGC, la Responsabilitat Social es basa a donar resposta de manera equilibrada a totes les persones i col·lectius 
que tenen interessos legítims en l’activitat d’FGC. La gestió de les relacions de l’empresa amb les parts interessades 
s’integra en la gestió global, per tal d’identificar-ne les necessitats i expectatives.

En aquest sentit, FGC ha identificat i prioritzat les parts interessades, és a dir, els col·lectius que estan afectats o 
poden arribar a estar-ho per l’activitat de l’empresa i els que l’afecten directament. Els grups d’interès identificats 
i prioritzats són els següents:
• Personal.
• Clients.
• Administració.
• País, territori i societat.

• Proveïdors.

FGC té com a objectiu construir relacions de confiança amb tots els grups d’interès amb els quals es relaciona, 
i ho fa garantint la comunicació i el diàleg amb totes les persones i col·lectius a través dels diferents canals de 
comunicació, els quals es resumeixen a continuació:

3.5. Les parts  
interessades

FGC es compromet a impulsar la 
transparència, el diàleg i la confiança amb 
les parts interessades, a tenir en compte 
i incorporar de manera equilibrada, en 
l’estratègia i en els projectes empresarials, 
les seves necessitats i expectatives i a 
fer-les compatibles amb la missió i la 
sostenibilitat d’FGC com a empresa 
pública.

Parts interessades Canals de comunicació

Personal

Reunions, grups de treball, grups d’innovació, Espai Ètic, xarxes socials, reunions col·lectiu 
lideratge, comitè d’empresa i seccions sindicals, comitès de seguretat i salut, butlletins 
digitals, aplicació FGC Approp, pantalles d’informació dinàmiques, Portal del Personal i Espai 
FGC.

Clients
Xarxes socials, grups focals, sistema de reclamacions, App Civisme, bústia de relacions ins-
titucionals, vitrines i espais de les estacions, monitors SIC, web FGC, interiors i exteriors dels 
trens i publicació de memòries.

Administració
Reunions amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, de Política Digital i Administració 
Pública, d’Economia, comissions de seguiment, jornades de civisme i contractes programa 
amb la Generalitat i l’ATM.

País, territori i societat Comissions assessores, xarxes socials, fullets, web FGC, notes de premsa, campanyes, ofertes 
de serveis i conferències.

Proveïdors Reunions, web FGC, anuncis i convenis de col·laboració.

GRI 102-40; 102-42; 102-43
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3.6. Adhesions i pertinença 
a associacions

Conscient de la importància de treballar 
conjuntament per assolir uns objectius 
comuns, FGC està compromesa a crear 
aliances amb organitzacions i entitats, en 
línia amb l’ODS 17.

FGC participa com a membre de diferents associacions. 
Entre les més destacades hi ha:

ACEM: Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i 
Muntanya

És una associació dedicada a la promoció i difusió 
del sector turístic d’alta muntanya i l’esquí. Agrupa 
empreses relacionades amb el sector de l’esquí i del 
sector turístic de l’alta muntanya en general. Entre els 
seus socis hi ha les principals estacions d’esquí nòrdic 
i alpí de Catalunya.

FGC participa de manera activa en la seva Junta 
Directiva, fins al 31/10/2020, amb membres 
representants d’FGC a la vicepresidència i a la tresoreria.

ALAMYS: Asociación Latinoamericana de Metros  
y Subterráneos

Associació formada per organismes de països 
llatinoamericans i de la península Ibèrica que tenen 
sistemes ferroviaris metropolitans de transport massiu 
de passatgers, i per les empreses i associacions que 
desenvolupen activitats connexes.

ATUC: Asociación de Empresas Gestoras de los 
Transportes Urbanos Colectivos

Associació d’empreses de transport públic de 
l’Estat espanyol que té com a objectius principals 
potenciar la utilització del transport urbà i periurbà 
col·lectiu, defensar la qualitat del servei i promoure 
el desenvolupament tecnològic. FGC és empresa 
associada de l’ATUC des de l’any 2004 i forma part 
de diverses comissions de treball i de la Comissió 
Executiva des del setembre de 2019.

ATUDEM

És l’associació d’estacions d’esquí i muntanya 
d’Espanya. FGC hi participa com a membre.

ATEIA-OLTRA Barcelona–Associació de Transitaris 
Internacionals de Barcelona

Organització per a la logística, el transport i la 
representació duanera. FGC hi participa com a membre.

GRI 102-13
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FERRMED

Associació multisectorial sense ànim de lucre que va 
ser fundada pel sector privat a Brussel·les el 5 d’agost 
de 2004 per tal de millorar el transport ferroviari de 
mercaderies i la competitivitat industrial a Europa. 
FGC hi actua com a representant.

FFE: Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Aquesta fundació té com a missió promoure el 
coneixement i la utilització del ferrocarril mitjançant 
tot tipus d’actuacions: culturals, de recerca i formació, 
de serveis tecnològics, de recuperació i ús alternatiu 
del patrimoni ferroviari, publicacions periòdiques i 
llibres especialitzats. FGC forma part del Patronat 
de la fundació des de l’any 1998, juntament amb les 
principals empreses operadores de serveis ferroviaris o 
gestores d’infraestructures ferroviàries de l’Estat.

RAILGRUP

RailGrup es un clúster, constituït el 2002, per impulsar 
el desenvolupament de les empreses ferroviàries a 
Catalunya. FGC presideix la comissió de treball d’R+D+I.

UITP: Union Internationale des Transports Publics

Associació internacional formada per autoritats i 
operadors de transport públic amb l’objectiu, entre 
d’altres, de desenvolupar el transport públic i la 
mobilitat sostenible. FGC n’és membre des de l’any 
1983. Des del 14 de maig de 2017 el director general 
d’FGC, Pere Calvet, és el president d’aquesta associació. 
A més, altres directors d’FGC participen en diferents 
subcomitès.

ISBeRG: International Suburban Rail Benchmarking 
Group

Grup internacional de benchmarking format per 
14 operadors de transport suburbà ferroviari de 13 
ciutats de 5 continents. L’objectiu principal del grup és 
identificar i compartir bones pràctiques en un ambient 
de confidencialitat. El grup pertany als mateixos 
membres, gràcies als quals funciona, i està gestionat 
pel Railway and Transport Strategy Centre (RTSC) de 
l’Imperial College de Londres. FGC n’és membre des de 
l’any 2012.

UIC: Union Internationale des Chemins de Fer

Membre afiliat des de 1982 i membre associat des de 
1999. És una organització internacional que té com 
a missió, entre d’altres, promoure el transport per 
ferrocarril a tot el món, promoure la interoperabilitat 
ferroviària i desenvolupar i facilitar la cooperació i 
l’intercanvi d’informació entre les empreses ferroviàries 
membres.

UIMC: Unió Internacional de Serveis Mèdics de 
Ferrocarrils

Grup autònom sota el control de la UIC que té com a 
objectiu protegir els estàndards de salut i seguretat en 
el treball i en el transport, i la promoció i la difusió del 
progrés mèdic als ferrocarrils. FGC n’és membre de ple 
dret i participa en comissions tècniques i congressos 
anuals i en l’elaboració de protocols mèdics conjunts 
amb la resta de membres.
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Fundació Factor Humà

És una fundació que té com a objectiu millorar la 
gestió de les persones en les organitzacions. El 2013 
FGC signa el Manifest Factor Humà com a expressió de 
la voluntat d’exercir, de manera ètica i responsable, el 
paper com a agent de progrés i benestar de la societat. 
Des del 24 de març de 2017, FGC ocupa la presidència 
del Patronat d’aquesta fundació.

Pacte Mundial de les Nacions Unides

El Pacte Global o el Pacte Mundial de les Nacions 
Unides (UN Global Compact) és un instrument de les 
Nacions Unides (ONU) amb més de 13.000 entitats 
signants en més de 170 països i és la principal iniciativa 
voluntària de Responsabilitat Social empresarial en el 
món. FGC s’hi va adherir l’any 2004. L’any 2018 se’n va 
fer soci signatari i va assumir l’objectiu de crear una 
ciutadania corporativa global compromesa amb els 
drets humans i del treball, el medi ambient i l’ètica.
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FGC ha rebut el Premi Bonaplata per la valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic 2021, que atorga 
l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, per la rehabilitació 
de la Nau-Museu de Material Històric ubicada al Centre Operatiu de Rubí (COR). L’actuació és una intervenció 
d’ampliació a gran escala de la nau de tallers i edifici principal del Centre Operatiu de Rubí amb tres objectius 
principals: cobrir l’antiga via de proves dinàmiques per a emmagatzematge de diverses unitats històriques mòbils; 
crear una nova façana i imatge cap al carrer d’accés al COR i actuar com a expositor de les unitats històriques i com 
a centre d’interpretació.

El Parc Astronòmic del Montsec ha rebut, 
durant la primera edició de la Conferència 
Internacional d’Astroturisme, el Premi Starlight 
2020 en la categoria d’Educació i Difusió de 
l’Astronomia, atorgat per la Fundació Starlight. 
El premi suposa un reconeixement a la tasca 
de divulgació de l’astronomia i el cel fosc i a les 
condicions d’observació excepcionals amb les 
quals compta l’Astronòmic. 

3.7. Premis  
i reconeixements



L’any 2021.  
Actuacions més rellevants

4
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Durant l’any 2021, Ferrocarrils ha 
dut a terme diferents actuacions 
en les seves infraestructures i 
instal·lacions, unes actuacions que 
s’emmarquen dins del constant 
procés de manteniment i renovació 
dels diferents equipaments que duu 
a terme la companyia per assegurar 
la robustesa de les instal·lacions i la 
fiabilitat i puntualitat en el servei.

4. L’any 2021. 
Actuacions més 
rellevants

Entre aquestes actuacions destaquen els treballs 
que s’han fet a la línia Barcelona-Vallès per poder 
incrementar l’oferta a la línia i poder donar resposta 
als requeriments de demanda dels darrers anys. Amb 
aquest nou itinerari s’aconseguirà que en hora punta 
hi hagi trens a Terrassa i Sabadell cada 5 minuts i a 
Sant Cugat, cada 2 minuts i mig.

Per tal de poder implementar el nou servei, FGC ha 
adquirit 15 nous trens, les unitats 115, i ha hagut de 
realitzar obres prèviament a l’estació terminal de Pl. 
Catalunya. Les obres han inclòs l’allargament de les 
vies i de les andanes així com l’ampliació del vestíbul. 
A més s’han realitzat les obres de senyalització 
necessàries, en diferents punts de la xarxa, per dur a 
terme aquest increment de freqüències.   

La primera de les 15 noves unitats de tren va arribar el 
29 d’abril i tot seguit es van poder iniciar les proves i 
homologació. La posada en servei del conjunt del parc 
serà progressiva durant el primer semestre de 2022. 

En l’àmbit de la línia Llobregat-Anoia aquest any han 
finalitzat les obres de remodelació i millora de l’edifici 
de serveis del Centre Operatiu de Martorell (COM), 
una actuació necessària per preparar aquest centre, 
ubicat al costat de l’estació de Martorell Enllaç, en el 
punt de referència dins del servei ferroviari de la línia. 

S’ha reordenat el complex que ja tenia FGC a l’estació, 
format originalment per diferents edificis que, tot i 
tenir diverses característiques compositives, funcionals 
i estructurals, es relacionaven entre ells cobrint les 
necessitats pròpies del taller. També s’ha actuat a la 
platja de vies, catenària i enclavaments.

D’altra banda, Ferrocarrils també ha realitzat treballs 
de millora a la via en diferents trams de les seves 
línies. Així, destaquen les actuacions realitzades 
entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià, a la línia 
Barcelona-Vallès, i entre Almeda i Cornellà Riera, a la 
línia Llobregat-Anoia, on s’han instal·lat noves vies en 
placa formigonada per tal de millorar la fiabilitat de 
les circulacions. A més, la renovació d’aquests trams 
de via permet guanyar agilitat i rapidesa en l’execució 
de maniobres i millorar així la capacitat de resposta 
davant possibles incidències en el servei. 

A la línia Lleida-La Pobla han finalitzat les obres de 
millora en deu túnels de la línia, la sisena i darrera fase 
de la campanya de renovació de túnels que Ferrocarrils 
va començar l’any 2016 i que ha permès millorar, en 
total, més de 12 quilòmetres de via. 

4.1. Mobilitat al servei  
de les persones usuàries
GRI 102-6
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El treballs han consistit en la renovació de la 
superestructura i els drenatges als túnels compresos 
entre Sant Llorenç de Montgai i Salàs de Pallars. La 
nova superestructura esta composta de travesses de 
formigó i carril amb barra llarga. 

D’altra banda, per tal de fomentar la intermodalitat, 
Ferrocarrils ha instal·lat a les Línies Metropolitanes 10 
nous aparcaments segurs per a bicicletes i fomentar 
d’aquesta manera una mobilitat més sostenible a 
través del foment de la intermodalitat bici-tren. Els 
bicitancats, amb espai per entre 30 i 50 bicis segons 
el model, estaran operatius les 24 hores del dia els 
365 dies de l’any i l’accés es farà mitjançant una app 
que permetrà també consultar el nombre de places 
lliures en temps real. Se n’han instal·lat a les estacions 
de Valldoreix, Bellaterra, Can Feu | Gràcia, Vilanova del 
Camí, Martorell Enllaç, Pallejà, Piera, Sant Andreu de la 
Barca, Sant Vicenç de Castellet i Sant Vicenç dels Horts.

També s’ha avançat en el projecte per substituir 
l’actual flota d’autobusos d’aportació que connecten 
amb les estacions d’FGC per nous vehicles elèctrics, 
en una clara aposta per la descarbonització de la 
mobilitat que impulsa el Govern. Aquest any s’han 
signat els primers acords entre el departament de 
la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a 
través de la Direcció General de Transports i Mobilitat, i 
Ferrocarrils. Les primeres línies on es realitzarà aquesta 
substitució són la que va des de l’estació de Sant Joan, 
a Sant Cugat del Vallès, fins al polígon Can Sant Joan 
i la de l’estació d’Olesa que arriba fins a Esparreguera.

Pel que fa a la digitalització, Ferrocarrils ha començat 
a oferir aquest any les dades en temps real de 
posicionament de trens, ocupació, línies, horaris i 
alertes de servei a través de Google Maps i de l’app 
RACC CityTrips. Aquestes dades ja estaven disponibles 
al portal de dades obertes d’FGC i ara s’ha treballat 
la seva integració en aquestes dues plataformes de 
mobilitat. L’Open Data d’FGC forma part de l’Estratègia 
digital de la companyia, que té com a objectiu principal 
que Ferrocarrils evolucioni d’una empresa de serveis 
ferroviaris a una empresa de mobilitat, accessible per 
a tothom i interoperable amb altres empreses i serveis 
de mobilitat dins d’un entorn digital.
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4.2. Turisme compromès 
amb el territori

A La Molina s’han estrenat dos nous circuits de 
senderisme i interpretació (el circuit de la natura i 
el circuit de les mines), noves rutes en bicicleta de 
carretera, BTT o eBike, i s’ha instal·lat un nou punt 
de recàrrega de bicicletes elèctriques a la zona del 
Restaurant El Bosc. A més, s’han instal·lat nous sistemes 
de protecció a les pistes i als estadis de competició i 
s’ha millorat i optimitzat el sistema d’innivació de neu.

A Vall de Núria s’ha posat en servei un nou ascensor 
al Telefèric Coma del Clot i s’han organitzat dues 
noves exposicions: una sobre els 90 anys d’història del 
Cremallera de Núria i una altra que repassa l’evolució 
de l’esquí entre els anys 1890 i 2018 titulada ‘Memòries 
de la Neu’. També s’ha inaugurat el nou mirador del 
Trampolí de Salts, un espai on les persones visitants 
poden simular com saltaven els pioners d’aquest 
esport.

A Port Ainé ha finalitzat la construcció del nou 
aparcament, un espai de 9.000 metres quadrats amb 
capacitat per a 290 vehicles. El projecte s’ha realitzat 
utilitzant tècniques de bioenginyeria per tal de 
respectar al màxim l’entorn i assegurar la integració 
paisatgística de l’actuació. Amb aquesta actuació FGC 
amplia la capacitat d’aparcament a l’estació pallaresa, 
que ja compta amb altres zones d’aparcament (350 
places a l’estació intermèdia i 606, a l’estació superior), 
i assegura un accés a l’estació respectuós amb el medi 
natural. 

Vallter ha estrenat la temporada d’hivern una nova 
terrassa-solàrium a la cafeteria de Pla de Morens 2150 i 
ha instal·lat nous canons de neu. 

A Boí Taüll s’ha treballat durant aquest any en la 
instal·lació del nou Teleesquí Puig Falcó. El giny és un 
remuntador d’arrossegament reubicat de la pròpia 
estació (antigament anomenat Teleesquí Erta) que 
substitueix l’antic telecadira que portava al punt 
més alt de l’estació (el cim del Puig Falcó o Raspes 
Roies, a 2.751m) i donava accés a un sector del domini 
esquiable únicament accessible des d’aquell punt. El 
Teleesquí Puig Falcó relleva l’antic telecadira com a 
remuntador més alt de tots els Pirineus i esdevé una 
instal·lació important per als practicants. L’estació 
també ha estrenat la nova pista Ginebrell, una nova 
pista accessible a un públic més ampli per realitzar 
descensos des de la zona de Vaques, sense necessitat 
d’agafar una pista negra.

Les estacions de muntanya de la divisió turística 
de Ferrocarrils han treballat aquest any per 
continuar sent un soci estratègic del territori en 
la promoció de les comarques i les destinacions 
de muntanya. Les temporades d’estiu i d’hivern 
d’aquest any han estrenat nous serveis i 
noves activitats perquè les persones visitants 
gaudeixin de la natura i practiquin l’esport a 
l’aire lliure.

GRI 102-6
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A més, també s’ha treballat en l’ampliació de 60 kW 
tèrmics a la sala de bombes i en l’execució de la xarxa 
de distribució. 

Enguany la companyia també ha col·laborat amb 
els parcs naturals de Catalunya en la preservació 
del medi ambient, el respecte per la natura i el 
coneixement de la fauna i la flora. Així, s’han posat 
en marxa 18 accions juntament amb el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les Capçaleres 
del Ter i del Freser i el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Entre d’altres, s’han desenvolupat traçats per evitar 
el destorb a la fauna protegida, tallers i campanyes 
d’educació ambiental per donar a conèixer els parcs, 
accions de senyalització i d’adequació de senders, així 
com arranjament de camins i col·locació de diversos 
elements per preservar l’entorn natural.

La transformació digital que FGC està aplicant a tots 
els seus actius turístics ha comportat que aquest any 
totes les estacions hagin completat la instal·lació de 
noves màquines de venda i recollida de forfets i bitllets 
als punts d’accés a les estacions, el que permet evitar 
cues i facilita l’accés a pistes. Aquesta evolució també 
ha comportat millores en els processos de compra de 
bitllets del Tren de Ciment i del Tren dels Llacs, que 
han estrenat enguany el servei de venda anticipada de 
bitllets a través dels respectius webs, un sistema que 
per primera vegada permet a les persones usuàries 
d’aquests serveis turístics la compra prèvia en línia de 
la seva visita i viatge. En l’àmbit del Tren del Ciment, 
Ferrocarrils ha finalitzat les obres del nou aparcament 
i del nou accés a l’estació de la Pobla de Lillet, amb 
capacitat per a 75 vehicles i 2 places d’autobús. La zona 
d’estacionament s’ha ubicat a la mateixa banda on es 
troba l’estació, per evitar així que les persones usuàries 
hagin de creuar la carretera. També s’ha construït un 
itinerari adaptat i un nou accés que permet l’entrada i 
sortida en ambdós sentits.

Entre les accions que s’han dut a terme a les estacions 
en matèria de sostenibilitat i medi ambient destaquen 
els treballs que s’han dut a terme a Vall de Núria per 
ampliar l’ús de l’energia geotèrmica i eliminar l’ús del 
gasoil. Aquest tipus d’energia, que prové de la calor 
que genera el subsol, permet reduir les emissions de 
CO2 i millorar l’eficiència energètica dels sistemes de 
producció tèrmica. Durant aquest any s’han executat 
les obres d’ampliació de la xarxa interna de distribució 
de calor en el complex d’edificis. Per aconseguir-
ho s’han perforat 36 pous de 100 m de profunditat, 
equivalent a la producció de 240 quilowatts tèrmics, i 
que es connecten amb la sala de bombes de l’edifici 
de Sant Josep, que ja s’abasteix amb aquesta energia 
des de l’any 2011. 

S’han posat en marxa 
18 accions juntament 
amb el Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, el 

Parc Natural del Cadí-
Moixeró, el Parc Natural 

de les Capçaleres del 
Ter i del Freser i el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu.

“
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4.3. Avancem en els  
projectes de futur

Ferrocarrils ha avançat aquest any en els projectes 
estratègics inclosos en la seva Agenda Estratègica 
10/30 i que han rebut un nou impuls amb la 
signatura, el desembre del 2021, del nou contracte 
programa Generalitat-FGC. El nou acord assegura el 
finançament d’FGC per executar aquests projectes 
que permetran incrementar la capacitat de transport 
públic a la regió metropolitana de Barcelona, l’àmbit 
de Lleida i, per primera vegada, al Camp de Tarragona 
i impulsar projectes de futur perquè FGC faci un salt 
qualitatiu en la seva activitat pel que fa al nivell de 
servei i impacte territorial. Tots els projectes estan 
alineats, alhora, amb els eixos principals de l’acció de 
Govern: descarbonització, desenvolupament territorial 
i digitalització.

Així, pel que fa a la connexió de les línies Barcelona-
Vallès i Llobregat-Anoia mitjançant el perllongament 
entre les estacions de Pl. Espanya i de Gràcia, el 
Departament de Polítiques Digitals i Territori ha iniciat 
aquest any la licitació de la redacció dels projectes 
constructius de superestructura de via i catenària, de 
senyalització i enclavaments, alimentació elèctrica, 
comunicacions i instal·lacions no ferroviàries de túnel 
i els d’arquitectura i instal·lacions de les tres noves 
estacions incloses en l’actuació: estació de Gràcia, 
Francesc Macià i Hospital Clínic. Els sis projectes que 
ara es liciten tenen un termini de redacció cadascun 
de 24 mesos.

A la línia Llobregat-Anoia també s’ha avançat en el 
projecte d’ampliació i integració urbana de la línia 
entre Manresa Alta i Manresa Baixador. Aquest any 

s’ha treballat en la redacció de l’estudi informatiu que 
ha de valorar les alternatives de traçat i d’estacions, així 
com la determinació de l’alternativa més adequada. En 
l’àmbit d’Igualada, també s’ha treballat en la redacció 
de l’estudi informatiu per a la supressió del pas a nivell 
de la línia d’FGC a aquesta ciutat i la urbanització del 
traçat fins a l’estació terminal. L’objectiu d’aquesta 
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 fins a l’estació, que 
serà soterrada i s’ampliarà. L’estudi aprofitarà tots els 
treballs previs per actualitzar-los i ampliar l’actuació 
prevista en el seu moment. 

Pel que fa a la millora de la mobilitat en l’àmbit de Lleida, 
el Govern ha acordat aquest any que serà Ferrocarrils 
qui operarà el servei de Rodalies a la demarcació de 
Lleida. D’aquesta manera, FGC assumeix la prestació 
del nou servei a les Terres de Ponent de les línies RL3 i 
RL4, el que suposa l’avantsala del traspàs total i efectiu 
del servei de Rodalies a Catalunya. La gestió per part de 
la Generalitat permetrà fer un salt endavant i impulsar 
millores substancials com ara doblar la freqüència, 
millorar la puntualitat en hores punta, incorporar nous 
trens, millorar la connectivitat i la vertebració territorial 
i impulsar el foment del transport públic. El Govern ha 
aprovat el pla de negoci i ha autoritzat la contractació 
i el manteniment integral de quatre nous trens per 
valor de 65 milions d’euros.

El Govern també ha licitat aquest any la compra de 10 
unitats de tren per al nou servei ferroviari de connexió 
ràpida entre l’aeroport de Barcelona – El Prat Josep 

Tarradellas i Barcelona. El contracte per al nou servei, 
que discorrerà entre l’estació de Sant Andreu Comtal i 
l’aeroport, inclou la construcció i subministrament de 
10 unitats de tren elèctriques de longitud màxima de 
100 metres i de capacitat per a 600 persones, així com 
el seu manteniment per un període de 15 anys. 

En l’àmbit de Tarragona, el Departament de Polítiques 
Digitals i Territori ha sotmès a informació pública 
l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del 
nou tramvia del Camp de Tarragona, que operarà 
Ferrocarrils, en el tram Cambrils-Vila-seca i la connexió 
amb la xarxa d’Adif. Aquest estudi es complementa 
amb el que inclou els trams urbans de Cambrils, 
Tarragona, Reus i altres ramals, actualment en redacció, 
en el marc de la primera fase de desplegament del 
nou sistema tramviari. La configuració d’aquest 
sistema, amb prestacions de tren en les relacions 
interurbanes, i accessible també quan penetra a les 
ciutats, amb prestacions de tramvia, serà un element 
transformador de la mobilitat a l’àmbit del Camp de 
Tarragona. L’objectiu principal de la nova xarxa és 
fer créixer la quota modal del transport públic fins al 
25%, mitjançant l’establiment de serveis ràpids per a 
la mobilitat interurbana, accessibles als centres i als 
barris de les ciutats i connectors dels pols estratègics 
d’activitat d’aquest àmbit, per a la mobilitat tant de 
residents com de visitants.

D’altra banda, en el marc de l’Agenda Estratègica 
10/30, Ferrocarrils ha assentat les bases de la seva 
nova Estratègia del Patrimoni Històric, un full de ruta 
presentat aquest any amb tres objectius principals: 

GRI 102-6
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millorar la preservació del patrimoni històric, potenciar 
la seva divulgació i posar en valor el patrimoni 
ferroviari del país. La nova estratègia ha de permetre 
a la companyia identificar i ordenar el nombrós i 
divers material històric i apropar-lo a la ciutadania, 
ja sigui amb la millora o creació de nous espais de 
preservació, amb la circulació de trens històrics o amb 
la digitalització i difusió de la nombrosa documentació 
històrica.

Així, en l’àmbit dels espais de preservació, aquest any 
han començat les obres de la nova nau de material 
històric a l’estació de Martorell-Central, un nou espai 
per a conservar i exposar alguns dels vehicles històrics 
de la línia Llobregat-Anoia, més d’una vintena de peces 
preservades per Ferrocarrils que inclou locomotores, 
cotxes i vagons. Pel que fa a la circulació de trens 
històrics, la companyia ha completat la revisió i 
rehabilitació tècnica i de seguretat d’un tren preservat 
de la sèrie 400, construït a mitjans del segle passat als 
antics tallers de Sarrià i popularment conegut com a 
“Granota”. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, FGC 
treballa en un projecte per revisar i rehabilitar un tren 
format per cotxes de fusta de finals del segle XIX i 
principis del XX. D’altra banda, per millorar la divulgació 
del patrimoni històric i apropar-lo a la ciutadania, 
Ferrocarrils ha instal·lat plafons informatius a les 
estacions de tren més representatives de les seves 
línies. Els plafons contenen dades sobre la història de 
l’estació, tant dels orígens com de l’evolució a través 
dels anys, posant èmfasi en l’evolució arquitectònica. 

Els canvis que s’han produït es poden veure en les 
imatges que contenen els plafons, on també es 
troba una cronologia amb les fites més importants 
i destacades, que ajuden a contextualitzar aquesta 
evolució arquitectònica.  
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4.4. La mirada internacional: 
innovació i consultoria 

Durant aquest any, FGC ha mantingut els vincles tant 
comercials com institucionals i de recerca en l’àm-
bit internacional per garantir el flux d’informació que 
garanteix la modernització tècnica del grup. Així, un 
cop superada la situació d’emergència provocada per 
la COVID-19, Ferrocarrils ha reprès amb normalitat la 
participació en projectes de R+D+i de diferents progra-
mes, tant europeus com nacionals.

Ferrocarrils és una de les empreses catalanes més ac-
tives quant a participació en projectes del Programa 
de la Unió Europea H2020. Aquest programa finança 
projectes que integren totes les fases de generació de 
coneixement, des de la recerca bàsica fins a les activi-
tats més properes al mercat, on col·laboren en l’àmbit 
europeu una gran varietat d’actors, entre d’altres, ci-
entífics, industrials, usuaris finals, societat o adminis-
tració.

Aquest any la companyia ha iniciat la seva participació 
en el projecte PREVENTPCP centrat en promoure la 
compra pública innovadora per augmentar la segure-
tat en el transport públic.

Ferrocarrils participa en el projecte SAFETY4RAILS 
per desenvolupar mètodes i sistemes que permetin 
incrementar la seguretat i la resiliència davant d’atacs 
tant físics com cibernètics. FGC assessora en els casos 
d’ús que es treballaran a diversos operadors europeus 
per millorar-ne els processos i respostes davant d’inci-
dents.

S’ha avançat en el projecte Int5Gent, centrat en el 
desenvolupament de diverses tecnologies 5G, entre 
elles l’enviament massiu en temps real de dades del 
material mòbil i de la infraestructura. En aquest sentit, 
a finals d’aquest any s’ha instal·lat a la línia Lleida – La 
Pobla un sistema de monitorització de talussos per tal 

de preveure canvis en les agulles rocoses que podrien 
desencadenar despreniments futurs.

Pel que fa al projecte LOCATE per desenvolupar un sis-
tema de sensorització per bugies de locomotores que 
permetrà optimitzar l’operació i el manteniment en 
aspectes de disponibilitat, de seguretat i econòmics, 
aquest any Ferrocarrils ha treballat principalment en 
el sistema definitiu que serà durant un mes a una lo-
comotora 254

En el marc del projecte DIAMOND s’ha encarat la rec-
ta final, on FGC ha aportat les bones pràctiques del 
sector en termes de gestió de l’equitat i la inclusió, així 
com s’ha recopilat dades i informació tant en l’àmbit 
clients com treballadors. Els resultats finals del projec-
te han consistit en una guia de bones pràctiques on 
FGC ha tret bona nota en accions dutes a terme en 
comparació amb altres operadors europeus. 

FGC també col·labora en el projecte eULTIMATE en 
qualitat d’assessor en el desenvolupament d’un siste-
ma d’optimització de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics.

D’altra banda, s’ha continuat treballant en els diferents 
projectes del programa RETOS, una iniciativa del Minis-
teri d’Economia i Competitivitat del Govern Espanyol 
per impulsar la recerca, el desenvolupament i la inno-
vació orientats als reptes de la societat, en el marc del 
Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació. 
En aquest marc, FGC col·labora proveint les necessitats 
del sector en el projecte RAILFILLER, centrat en la fase 
de recerca pel desenvolupament d’un sistema per a la 
recuperació de components de via metàl·lics que ha-
gin estat danyats per l’ús amb el sistema Laser Metal 
Clading (LMD).

En el marc del programa POCTEFA de cooperació terri-
torial per fomentar el desenvolupament sostenible del 
territori fronterer entre Espanya, França i Andorra, s’ha 
avançat en els projectes TRAILS i EPIREMED. Pel que 
fa al primer, centrat en trobar solucions multimodals 
a les necessitats logístiques de l’economia catalana, 
de Pyrénées Orientals i de l’Occitània, aquest any s’ha 
finalitzat el projecte. Com a principals resultats s’han 
promogut nous serveis multimodals de mercaderies 
amb diferents operadors. Degut al èxit de les inicia-
tives del projecte es buscaran noves fases del mateix 
amb l’objectiu de continuar potenciant l’ecosistema 
de mercaderies per ferrocarril. Respecte al projecte 
EPIRIMED, centrat en la integració turística del territori 
del Pirineu Oriental, Ferrocarrils ha treballat en la lici-
tació 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 senyalització 
i gestió del Metro de Medellín. En consorci amb l’en-
ginyeria Ardanuy, Ferrocarrils du a terme la supervisió 
integral del projecte de modernització adjudicat a Si-
emens. El consorci està format per l’equip supervisor 
ubicat a Medellín, personal que fa les activitats d’ins-
pecció in situ i genera els informes pertinents. 

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

GRI 102-15
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Com a empresa pública, FGC es 
compromet a treballar per obtenir la 
màxima eficiència en l’ús i la gestió dels 
recursos.

5. Gestió 
econòmica

FGC és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, que actua en règim d’empresa 
mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i de capacitat plena per a l’exercici de 
les seves finalitats.

L’empresa porta a terme un control exhaustiu de les seves activitats i dels seus costos generals i unitaris. A més, 
FGC resta sotmesa al control financer que exerceix la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb el que 
disposa la legislació de finances públiques de Catalunya i la Llei de l’estat de l’empresa pública catalana.

Tot i no haver interromput la presentació del servei de transport de viatgers durant la COVID-19, aquesta prestació 
s’ha vist afectada negativament a conseqüència de l’aturada de l’economia, així com per la restricció de la mobilitat 
de les persones, que ha comportat una reducció de la demanda de diferents usuaris.

En l’exercici 2021, s’ha obtingut un resultat d’explotació negatiu de 18.806 milers d’euros, que, després dels 
resultats financers, esdevé un resultat negatiu abans d’impostos de 27.737 milers d’euros. Referent a l’import net 
de la xifra de negoci, per 2021 és de 60.784 milers d’euros, un 20% superior a la xifra de negoci de l’any 2020. 
Aquest increment està motivat per la menor afectació de la pandèmia de la COVID-19, produït per una menor una 
disminució respecte de l’any 2020 de viatgers i visitants pels confinaments .

Import net de la xifra de negoci  
(en milers d’euros) 2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Línies Metropolitanes 75.817 38.853 49.177 26,57%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 475 187 372 98,93%

Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat 104 71 110 54,51%

Explotació La Molina 5.642 4.828 3.667 -24,05%

Explotació Vall de Núria 4.448 2.734 2.942 7,61%

Espot i Port Ainé 2.337 2.100 1.619 -22,90%

Explotació de Montserrat 7.984 1.753 2.646 50,94%

Parc Astronòmic del Montsec 0 120 251 109,32%

Import total 96.807 50.646 60.784 20,02%

GRI 102-5; 102-10; 103-1; 103-2; 103-3; 201-1; 201-4
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5 FGC crea valor compartit en la societat en què opera, 
d’acord amb criteris d’eficiència, de rendibilitat, de 
productivitat i ètics.

Estat del valor afegit (en milers d’euros) 2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Valor econòmic creat 241.548 244.044 252.040 3,28%

Xifra de negoci 96.807 50.646 60.784 20,02%

Ingressos financers 1.084 288 503 74,65%

Subvencions 126.723 181.916 178.120 -2,09%

Altres ingressos 16.934 11.194 12.633 12,86%

Valor econòmic distribuït 160.424 168.974 172.262 1,95%

Despeses d’explotació 36.162 31.812 34.864 9,59%

Despeses de personal 93.185 96.036 99.406 3,51%

Tributs 570 665 675 1,50%

Despeses financeres 8.909 12.435 9.434 -24,13%

Altres despeses d’explotació 21.598 28.026 27.883 -0,51%

Valor econòmic retingut 81.125 75.070 79.778 6,27%

Amortitzacions 99.461 103.211 107.515 4,17%

Resultat de l’exercici -18.336 -28.141 -27.737 -1,44%

Estat del valor afegit 2021

-9,02%

34,96%

3,07%

11,34%

0,22%

9,07%
32,33%

Despeses de personal Amortitzacions

Tributs Resultat de l’exercici

Despeses d’explotació Altres despeses  
d’explotació

Despeses financeres
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5 Subvencions i assistència financera

La font de finançament d’FGC es basa en ingressos propis, aportacions de la Generalitat de Catalunya, aportacions 
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i algunes subvencions en matèria de R+D+I per projectes nacionals 
del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Europeus gestionats per la Comissió Europea (Programa 
H2020) o Acció, així com per a projectes de recerca i innovació relacionades amb el transport públic. 

Des de fa uns anys FGC ha entrat a l’entorn SEC i, per tant, és considerada sector públic. En aquest sentit, no té 
accés a la via de l’endeutament.

D’altra banda, les necessitats totals d’explotació i d’inversió d’FGC són cobertes per l’ATM i per la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant Contractes Programa. L’ATM vehicula aquestes necessitats i finançament a través del 
Contracte Programa signat per a l’any 2021, en data de 28 de desembre de 2021. 

El marc de finançament d’FGC és el Contracte Programa 
signat entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al 
període 2017-2021. Aquest contracte té per objecte establir 
un marc de finançament que faciliti l’exercici de les 
competències que FGC té assignades i el compliment de 
la planificació estratègica, la qual compassarà el seu ritme 
al present i successius Contractes Programa, mantenint 
l’equilibri econòmic i financer de l’esmentada entitat en 
totes les seves divisions.

Els Contractes Programa són, juntament amb el Pla 
d’actuació d’FGC, l’instrument econòmic de gestió 
empresarial que ha de permetre el compliment dels 
criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat i fer efectiva 
l’autonomia de gestió que la Llei reconeix a FGC en tots 
els àmbits de la gestió dels serveis i activitats empresarials 
que exerceix per encàrrec del Govern.

5.1. Contracte programa
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5 Les activitats d’FGC durant la pandèmia s’han considerat essencials a causa del sector en què s’opera, per tant, l’activitat 
no s’ha interromput, només s’ha reduït durant uns mesos a causa de l’estat d’alarma o el confinament. Malgrat no haver 
parat la prestació de servei, cal destacar que aquesta s’ha vist afectada negativament degut a l’aturada de l’economia i la 
restricció de la mobilitat de les persones que ha significat una reducció de la demanda de les persones usuàries.

Per tant, en l’exercici acabat el 
31 de desembre de 2021, s’han 
incorregut determinats costos i 
inversions vinculades tant a l’ade-
quació de les instal·lacions, a les 
noves necessitats sanitàries com 
a la gestió del personal davant la 
restricció de la mobilitat, que ha 
ascendit a 50.396 milers d’euros.

5.2. Impacte econòmic 
de la COVID-19 a FGC

Elements relacionats amb la COVID-19 
en el marc de l’anàlisi de resultats

Línies 
Metropolitanes

Lleida- 
La Pobla 
de Segur

Programa 552 
Infraestructures 

ferroviàries

Programa  
651 Ordenació, 

foment i 
promoció 

turística

Total FGC

Impacte en ingressos (en milers d’euros) 39.315 270 39.585 10.889 50.474

Caiguda dels ingressos per reducció de la  
demanda de l’activitat de títols integrats

30.823 0 30.823 0 30.823

Caiguda dels ingressos per reducció de la  
demanda de l’activitat de títols propis

6.851 267 7.118 0 7.118

Caiguda dels ingressos accessoris 1.641 3 1.644 1.926 3.570

Tancament anticipat de les estacions d’esquí 0 0 0 8.963 8.963

Impacte en despeses (en milers d’euros) 2.085 36 2.121 -2.199 -78

Despeses de personal 719 0 719 0 719

Despeses diferents de personal 3.856 36 3.892 668 4.560

Estalvis per reducció d’activitat -2528 0 -2528 -2867 -5395

Informàtica 0 0 0 0 0

Obres 0 0 0 0 0

Reparació d’equips 38 0 38 0 38

Total impactes-necessitats 41.400 306 41.706 8.690 50.396

Impacte en inversió (en milers d’euros) 38 0 0 0 0
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6

Com a empresa pública, s’estableix 
la voluntat d’avançar en el camí 
de la Responsabilitat Social i en 
la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), 
d’establir un compromís clar en 
l’estratègia corporativa i de concretar-la 
en el marc operatiu amb projectes que 
despleguen aquest compromís.

6. Compromís amb el 
desenvolupament sostenible

FGC té com a objectiu superar els grans reptes socials i ambientals als quals ens enfrontem, amb una conducta 
ètica en tots els àmbits d’actuació, gestionant eficientment els recursos, mantenint i millorant les altes quotes de 
qualitat i seguretat del servei, i contribuint a l’equilibri, a la cohesió social i a la confiança de les parts interessades.

En aquest sentit, FGC treballa en línia amb els valors i principis de la Responsabilitat Social. Ja des de l’any 2007 es 
va integrar aquest compromís de manera explícita en el marc estratègic d’FGC amb el seu primer Pla d’Acció, que 
aportava un valor central a la seva visió de futur.

Durant aquest any 2021 s’ha estat treballant per impulsar l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030 que dona 
continuïtat, a nivell temporal, al Pla d’Acció de Responsabilitat Social 2016-2020 i estableix un nou enfocament en 
la Responsabilitat Social a FGC, l’activisme.

6.1. La Responsabilitat Social a FGC
GRI 102-5; 102-10; 103-1; 103-2; 103-3; 201-1; 201-4
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6

Política de Responsabilitat Social d’FGC

En el marc de la Política de Responsabilitat Social, FGC contempla aquests compromisos:

Vetllar per la seguretat del sistema de transport i de les instal·lacions de Turisme, i aplicar el principi de prevenció 
més enllà del que exigeix la legislació vigent. Promocionar la qualitat, basada en la professionalitat, la innovació, 
l’orientació al client i la millora contínua, tant en els processos de prestació del servei com en els de manteniment 
del material i infraestructures, i en els corporatius.

Garantir els principis de l’accessibilitat universal i el disseny per a tothom i fomentar el civisme i la convivència, tant 
en els trens com en les instal·lacions. Impulsar, per tant, que tot el personal d’FGC, així com les persones usuàries i 
les empreses contractades, actuïn i defensin aquests principis.

Desenvolupar polítiques enfocades a oferir una ocupació de qualitat que afavoreixi el desenvolupament personal 
i professional, la igualtat d’oportunitats, la salut i la seguretat en el treball i el compromís.

Garantir una gestió amb criteris de transparència, difonent i comunicant les activitats d’una manera accessible, i 
sotmetent-la a processos de verificació interns i externs que en garanteixin la fiabilitat i credibilitat.

Actuar amb integritat ètica i amb actituds alineades amb el desenvolupament sostenible i estendre els criteris de 
comportament als proveïdors i a tota l’àrea d’influència.

Treballar per obtenir la màxima eficiència en l’ús i la gestió dels recursos que la societat posa a disposició. A més, 
es compromet a incorporar en l’estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant o minimitzant 
els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar l’exercici de l’activitat.

Contribuir a la cohesió social i a l’equilibri territorial actuant com a motor econòmic en els territoris on desenvolupa 
activitat, amb el màxim compromís amb el país, amb la llengua i amb la cultura pròpia. D’altra banda, conserva i protegeix 
el patrimoni industrial, cultural i arquitectònic de l’empresa.

Estimular la transparència, el diàleg i la confiança amb les parts interessades i tenir en compte les seves necessitats i 
expectatives per fer-les compatibles amb la missió i la sostenibilitat d’FGC i incorporar-les d’una manera equitativa en 
l’estratègia i en els projectes empresarials.
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6

Altres sistemes de gestió

FGC disposa globalment de sistemes de gestió certifi-
cats segons la normativa ISO 14001, de gestió ambiental, 
i la normativa ISO 9001, de gestió de la qualitat, que són 
auditats periòdicament per auditors externs.

D’altra banda, les estacions de muntanya disposen de 
certificacions que avalen la qualitat dels equipaments 
que gestiona FGC.

Sistema de gestió ambiental ISO 14001

• Estacions de Muntanya, trens turístics i altre activi-
tats lúdiques: Montserrat, La Molina, Vall de Núria, 
Espot, Por Ainé i Vallter 2000.

• Taller de manteniment de trens de Rubí.

Sistema de gestió de qualitat ISO 9001

• Transport de mercaderies.

• Xarxa Ferroviària: Enclavaments.

• Xarxa Ferroviària: Subcentrals.

• Xarxa Ferroviària: Baixa tensió.

• Xarxa Ferroviària: Catenària.

• Xarxa Ferroviària: Desenvolupament de comunicacions.

• Xarxa Ferroviària: Infraestructura.

• Xarxa Ferroviària: Manteniment de via.

• Xarxa Ferroviària: Manteniment i projectes d’edificis. 
 

Sistema de gestió UNE 188002 Q de Qualitat de l’ICTE 
[1]

• Estació de muntanya de Vall de Núria.

• Estació de muntanya de La Molina.

• Estació de muntanya d’Espot.

• Estació de muntanya de Port Ainé.

• Estació de muntanya de Vallter 2000.

[1] Atorgat per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola.

Segell d’Equipament de Turisme Familiar, Natura i 
Muntanya en Família [2]

• Estació de muntanya de La Molina.

• Estació de muntanya de Vall de Núria.

• Estació de muntanya d’Espot.

• Estació de muntanya de Port Ainé.

• Estació de muntanya de Vallter 2000.

[2] Atorgat per l’Agència Catalana de Turisme.
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6 De la Responsabilitat Social a l’activisme corporatiu

Per tal de seguir donant resposta a la Responsabilitat Social, durant l’any 2020-2021 s’han estat treballant les bases per 
establir un nova Estratègia en la Responsabilitat Social d’FGC, amb l’objectiu d’anar un pas més enllà i diferenciar-se 
dels plans d’acció anteriors, implicant un salt endavant per a FGC, ampliant el nivell d’ambició i fixant objectius basats en 
la ciència i orientats a l’impacte, que permetin adoptar un posicionament activista davant dels nous reptes empresarials, 
de la societat i del medi ambient, des d’una perspectiva global i local, tenint sempre com a marc de referència l’Agenda 
2030 de les Nacions Unides i donant resposta també al Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

Com a resultat final de tot aquest procés s’ha obtingut l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030 articulada com a full 
de ruta i estructurada a partir de 4 eixos d’actuació i un repte transversal per al foment de l’activisme com a cultura 
corporativa, #JoSocActivista.

Els quatre eixos que formen l’estructura de l’Estratègia d’Activisme, inclouen reptes, objectius i projectes transformadors 
que dialoguen amb projectes inclosos a altres estratègies corporatives i integren projectes de continuïtat. 

L’impuls de l’activisme com a cultura corporativa, l’amplificació a través de la cadena de valor, la relació amb els grups 
d’interès, i la integració dels Objectius de l’Agenda 2030, són uns elements transversals en l’Estratègia d’Activisme.

6.2. Estratègia d’Activisme 
d’FGC 2020-2030

L’Estratègia d’Activisme 
marca un punt d’inflexió en 

la política de Responsabilitat 
Social d’FGC i està 

concebuda com un full de 
ruta dinàmic, obert i viu, 

d’actualització continua al 
llarg d’aquesta Dècada 

per a l’Acció.

“
GRI 102-12
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6

A continuació es recull una infografia amb l’estructura de 
l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030.
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Marc de governança 

L’Estratègia d’Activisme fomenta el lideratge relacional 
i participatiu juntament amb la flexibilització de la 
jerarquia corporativa, amb la finalitat de construir entorns 
de diàleg i col·laboració. Tots aquests aspectes s’han tingut 
en compte per establir el seu marc de governança.

La governança de l’Estratègia d’Activisme es basa en 
diferents agents clau, que tindran un paper destacat en 
el seu impuls, seguiment i avaluació al llarg d’aquesta 
dècada per a l’acció.

•	 Presidència i Consell d’Administració: lideratge em-
presarial per avançar, implicar i comunicar el posici-
onament activista d’FGC. Alineament de l’estratègia 
corporativa amb els valors activistes d’FGC.Lideratge 
empresarial per avançar, implicar i comunicar el posi-
cionament activista d’FGC. Alineament de l’estratègia 
corporativa amb els valors activistes d’FGC.

•	 Consell de Responsabilitat Social d’FGC: òrgan con-
sultiu per orientar l’evolució de l’Estratègia d’Activisme. 
Proposta, seguiment i valoració dels reptes, projectes i 
objectius que formen part de l’Estratègia d’Activisme.

•	 Comitè de Direcció d’FGC: lideratge empresarial per 
avançar, implicar i comunicar el posicionament activis-
ta d’FGC. Alineament de l’estratègia corporativa amb 
els valors activistes d’FGC i orientada a l’impacte amb 
objectius basats en la ciència. Aprovació de l’Estratègia 
d’Activisme i validació de la inclusió de nous objectius i 
projectes i l’ampliació de l’impacte a la cadena de valor. 
Avaluació de l’evolució de l’Estratègia d’Activisme. Asse-
gurament dels recursos per a la implementació de l’Es-
tratègia d’Activisme.

•	 Àrea d’Organització i Persones: impuls i coordinació 
de l’Estratègia d’Activisme. Avaluació, de manera peri-
òdica, de l’evolució i grau d’avanç de l’Estratègia d’Acti-
visme. Elaboració de l’Informe Anual sobre l’evolució de 
l’Estratègia d’Activisme, a partir de la informació repor-
tada per les diferents àrees impulsores.

•	 Comitè de Responsabilitat Social: impuls de l’Estra-
tègia d’Activisme. Avaluació, de manera periòdica, de 
l’evolució i grau d’avanç de l’Estratègia d’Activisme. 
Anàlisi de les noves propostes per valorar la seva inte-
gració a l’Estratègia d’Activisme. Vetllar per la inclusió 
de la perspectiva activista en els projectes impulsats 
per altres estratègies corporatives i que tenen una vin-
culació amb els eixos de l’Estratègia d’Activisme.

•	 Àrees impulsores: coordinar i vetllar per l’impuls dels 
projectes en el seu eix d’actuació. Reportar els resultats 
de la implementació dels projectes en el seu àmbit 
d’actuació a la persona Responsable de Responsabilitat 
Social de l’àrea d’Organització i Persones i al Comitè de 
Responsabilitat Social. Realitzar una valoració inicial 
i traslladar les propostes de noves accions en el seu 
àmbit d’actuació al Comitè de Responsabilitat Social.
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Consell de Responsabilitat Social d’FGC

El Consell de Responsabilitat Social d’FGC, constituït 
l’11 de juliol de 2019, és un òrgan consultiu del Consell 
d’Administració d’FGC que vol institucionalitzar el diàleg 
directe i obert amb les parts interessades. A la vegada, 
també assessora els òrgans de govern i la direcció de 
l’empresa en matèria de Responsabilitat Social mitjançant 
la formulació de propostes i informes amb caràcter de 
recomanacions.

El Consell està format per persones externes a FGC, 
especialistes en àmbits com el canvi climàtic, el 
desenvolupament sostenible, la Responsabilitat Social, la 
política econòmica, la igualtat, la corresponsabilitat, l’ètica, 
el futur del treball, les necessitats de les persones amb 
discapacitat o la defensa de les persones consumidores.

Amb la constitució del Consell de Responsabilitat Social 
s’enforteix la voluntat del Consell d’Administració d’FGC de 
fer de la companyia una empresa responsable socialment, 
i converteix la seva política de Responsabilitat Social en un 
eix vertebrador de la seva Agenda Estratègica 10/30 i dels 
principis d’actuació que regeixen en l’organització.

Xarxa d’Activistes

En aplicació de l’eix transversal de l’Estratègia d’Activisme, 
entre els mesos de maig i juny de 2021 es va posar en 
marxa una campanya per la constitució de la Xarxa 
d’Activistes. Com a resultat de les sessions de cocreació 
amb les 35 primeres persones pioneres de la xarxa, es va 
aprovar i difondre el Decàleg de l’Activista.
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FGC es compromet a 
actuar amb integritat ètica 
i amb actituds alineades 
amb el desenvolupament 
sostenible i compatibles 
amb els principis de la 
Responsabilitat Social de 
l’empresa. Al mateix temps, 
es requeriran i estendran 
els mateixos criteris de 
comportament a les empreses 
proveïdores i a tota l’àrea 
d’influència

“
Adhesió a iniciatives

Compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions 
Unides

FGC assumeix els compromisos del Pacte Mundial 
de les Nacions Unides i fa propis els seus principis 
de conducta en matèria de drets humans, drets del 
treball, medi ambient i lluita contra la corrupció.

FGC va adherir-se l’any 2004 al Pacte Mundial i hi 
consta com a participant des del febrer de 2015. L’any 
2018 se’n va fer soci signatari i va assumir l’objectiu de 
crear una ciutadania corporativa global compromesa 
amb els drets humans i del treball, el medi ambient i 
l’ètica.

FGC s’ha compromès amb els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de la resolució 
de l’Assemblea General de les Nacions Unides 
«Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible» i s’ha alineat amb 
l’Acord de Govern de 25 de setembre, pel qual s’aprova 
el Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 
2030 a Catalunya.

GRI 102-12
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Compromís amb altres iniciatives vinculades 
als principis del Pacte Mundial i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

FGC està adherida a diverses iniciatives alineades amb 
els principis del Pacte Mundial [1] i amb els Objectius de 
Desenvolupant Sostenible i que persegueixen objectius 
comuns, els quals integren la visió de futur d’FGC:

SDG Ambition
Durant l’any 2020, FGC va participar a la iniciati-
va SDG Ambition, promoguda pel Pacte Mundial 
amb l’objectiu d’accelerar i impulsar la integració 
dels ODS a les organitzacions

Target Gender Equality
FGC ha entrat a formar part, l’any 2020, d’aquest 
un programa accelerador de la igualtat de 
gènere centrat en donar suport a les empreses 
que participen al Pacte Mundial de les Nacions 
Unides en l’establiment i l’acompliment d’objec-
tius empresarials ambiciosos per augmentar la 
representació i el lideratge de les dones a l’em-
presa.

Bussiness Ambition for 1.5ºC
FGC ha signat, el desembre de 2019, l’adhesió a 
la campanya Business Ambition for 1.5ºC, que 
té com a objectiu evitar l’increment d’1,5ºC de la 
temperatura global del planeta. En aquest marc, 
s’ha adquirit el compromís que l’any 2050 les 
emissions de CO2 a FGC siguin zero.

Science Based Targets Initiative
FGC ha obtingut la validació dels objectius de 
reducció d’emissions basats en la ciència d’acord 
amb els criteris de Science Based Targets initiati-
ve (SBTi), el desembre de 2021.

Medi ambient

Drets humans

Normes Laborals

Lluita contra la corrupció

[1] principis del Pacte Mundial
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UIC: Union Internationale des Chemins de Fer
Com a membre de la UIC, FGC està adherida a la 
TopRail Charter on Sustainable Rail Tourism des 
de l’any 2017. La signatura de la carta demostra 
el compromís d’FGC amb la gestió sostenible: 
es maximitzen els beneficis socials i econòmics 
de les comunitats locals i es minimitza l’impacte 
negatiu derivat de l’activitat. 
FGC va signar el desembre de 2019 el nou com-
promís Railway Climate Declaration, amb l’ob-
jectiu d’assumir un rol de lideratge en accions 
per mitigar el canvi climàtic, reduir la petjada de 
carboni i promoure la transició cap a sistemes de 
transport més sostenibles, i contribuir així al Low 
Carbon Rail Transport Challenge.

Programa d’acords voluntaris
El 2012 FGC es va adherir al Programa d’acords 
voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle, promogut per l’Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic. Aquest programa té 
com a objectiu impulsar polítiques i accions que 
contribueixin a reduir les emissions a Catalunya.

Declaració de Glasgow
Ferrocarrils es va adherir el novembre de 2021, en 
el marc de la Conferència de les Nacions Unides 
sobre el Canvi Climàtic (COP26), a la Declaració 
de Glasgow per accelerar l’acció climàtica en 
l’àmbit del turisme.

Medi ambient

Drets humans

Normes Laborals

Lluita contra la corrupció
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UITP: Union Internationale des Transports 
Publics
Des de l’any 2007 FGC està adherida a la UITP 
Sustainability Charter, carta de compromís amb 
el desenvolupament sostenible que pretén im-
pulsar polítiques dins del sector. La carta té més 
de 150 signataris entre les organitzacions i les 
empreses de transport públic de tot el món.

Fundació Factor Humà
El 2013 FGC es va adherir al Manifest Factor 
Humà com a mostra del compromís que man-
té amb el valor de les persones. El manifest té 
com a objectiu ajudar a construir organitzacions 
capaces de fer compatibles els interessos propis i 
els de les persones que les integren.

Women in Transport–EU Platform for change
Des de l’any 2017 FGC està adherida a l’estratègia 
europea Women in Transport, quan va signar la 
Declaració per a la igualtat d’oportunitats d’ho-
mes i dones en el sector del transport, impulsa-
da pel Comitè Econòmic i Social Europeu.

Medi ambient

Drets humans

Normes Laborals

Lluita contra la corrupció
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FGC va dur a terme entre finals de 2019 i principis de 2020 una anàlisi de materialitat, amb l’objectiu d’obtenir una 
matriu que identifiqués els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) prioritaris i els aspectes rellevants per a 
l’organització i els seus grups d’interès.

Aquesta anàlisi es va efectuar contemplant una perspectiva interna (a partir d’una sessió participativa amb diferents 
persones referents de l’organització) i des d’una perspectiva externa, a través d’enquestes en línia disponibles a les webs 
corporatives d’FGC.

Aquests procés d’anàlisi de materialitat es va desenvolupar a partir de les fases següents:

• Identificació dels aspectes materials.

• Priorització d’aquests aspectes.

• Elaboració de la matriu de materialitat.

• Validació i revisió dels resultats obtinguts pel Comitè de Responsabilitat Social d’FGC.

Identificació dels aspectes materials

Per tal d’identificar els assumptes rellevants per a l’organització, es van tenir en compte diversos estudis i publicacions 
referents de l’àmbit de la sostenibilitat i de la responsabilitat social:

• Els estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI) per determinar els continguts de l’informe i els principis 
d’AccountAbility per valorar els canals de comunicació i la relació amb els grups d’interès.

• Els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

• Els compromisos del Govern que formen part del Pla Nacional per implementar l’Agenda 2030 a Catalunya.

• La Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria d’informació no financera i diversitat.

A partir d’aquestes normes i estàndards de referència, es van identificar un total de 56 possibles assumptes rellevants, 
estructurats en sis àmbits, tal com es mostra a continuació:

 

6.3. Anàlisi de materialitat

FGC es compromet a gestionar amb 
criteris de transparència, difonent i 
comunicant les activitats de forma 
accessible i sotmetent-les a processos de 
verificació interns o externs garantint la 
seva fiabilitat i credibilitat.

GRI 102-9; 102-15; 102-31; 102-44; 102-46; 102-47
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Temes socials i relatius al personal Temes mediambientals Informació sobre la societat

Salut i seguretat a la feina
Diversitat i igualtat d’oportunitats 
Corresponsabilitat i equitat de gènere
Vulnerabilitat femenina
Treball
Relacions treballador empresa
Polítiques de remuneració
Formació i ensenyament 
Compromís social i agenda 2030

Canvi climàtic
Economia circular
Foment de la mobilitat sostenible
Resiliència
Energia
Emissions
Residus
Aigua
Materials
Biodiversitat
Prevenció i restauració d’ecosistemes i de la biodi-
versitat
Conservació entorn
Medi Rural
Contaminació acústica

Consum i producció sostenible
Avaluació ambiental proveïdors
Avaluació social dels proveïdors
Eco-etiquetatge dels productes transportats
Economia digital
Innovació
Foment del turisme
Turisme sostenible
Ciutats inclusives
Smart cities
Foment de la no violència i la convivència
Informació i sensibilització ciutadana
Adhesió a iniciatives que fomentin l’RSC i la soste-
nibilitat
Valor social generat

Bon govern Qualitat del servei Respecte als drets humans

Anticorrupció
Ètica
Presència en el mercat
Inversió en la comunitat i en la societat, acció 
social
Pràctiques d’adquisició
Aliances
Política pública
Impactes indirectes econòmics
Exercici econòmic

Accessibilitat persones usuàries
Salut i seguretat dels clients
Satisfacció dels clients
Qualitat en el servei
Transparència i publicitat responsable
Eficiència del servei

Treball infantil
Treball forçós
Llibertat d’associació i negociació
No discriminació
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Matriu de priorització dels Objectius  
de Desenvolupament Sostenible

A partir dels resultats obtinguts en la 
priorització dels 17 ODS, es va elaborar la 
matriu següent, en la qual s’identifiquen 
els objectius prioritaris en funció de la 
importància atorgada pels grups d’interès 
i la pròpia organització.
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Matriu de materialitat

Els assumptes identificats com a rellevants per a 
FGC s’emmarquen en sis àmbits diferents: socials 
i relatius al personal, bon govern, ambiental, 
qualitat del servei, informació sobre la societat i 
respecte als drets humans.

La valoració dels assumptes va permetre 
elaborar la matriu de materialitat següent, en la 
qual s’identifiquen els assumptes materials en 
funció de la importància que els diferents grups 
d’interès d’FGC i la pròpia organització els va 
adjudicar.

L’estudi de materialitat queda reforçada amb el mapatge dels ODS a la cadena 
de valor. Aquest estudi ajuda a FGC a obtenir informació dels efectes positius i 

els riscos de la contribució d’FGC als ODS al llarg de la cadena de valor.
“
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Mapatge dels impactes d’FGC en els ODS i avaluació 
dels riscos dels impactes

El mapatge dels impactes positius i negatius i l’avaluació 
de riscos relacionats amb els ODS en la cadena de 
valor es va treballar a partir de la identificació dels 
assumptes rellevants per a l’organització en l’àmbit de la 
Responsabilitat Social i la seva posterior validació per part 
del Comitè de Responsabilitat Social d’FGC.

El primer pas va ser la identificació dels assumptes 
rellevants per a FGC. Per fer-ho, es va dur a terme una 
anàlisi dels compromisos de la Generalitat que conformen 
el Pla Nacional per implementar l’Agenda 2030 a 
Catalunya, seleccionant aquells compromisos que podien 
ser rellevants per a FGC i per als seus grups d’interès.

Amb l’objectiu de poder treballar els compromisos recollits 
en el Pla Nacional seleccionats i dur a terme el mapatge 
dels impactes, s’agruparen aquests compromisos per 
temàtiques, identificant-los per assumptes, la majoria 
inclosos als estàndards de la Global Reporting Initiative.

Com a resultat, es recullen els impactes positius de les 
activitats d’FGC al llarg de la cadena de valor i la seva 
contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
i s’avaluen els possibles riscos per a l’organització.

Mapatge dels impactes positius en relació amb els ODS

A continuació es mostra el resultat del mapatge dels impactes positius al llarg de la cadena de valor d’FGC, a partir 
dels assumptes rellevants identificats i de la contribució als ODS.

S’identifica que els impactes relatius a la gestió sostenible i a la minimització de l’impacte a l’entorn afecten al llarg 
de totes les fases. Per aquest motiu s’agruparen en la part superior de la imatge.

Els processos Obtenció de matèria primera i Manteniment, així com Transport/experiència client i Gestió del servei 
i atenció a l’usuari comparteixen també els impactes i, per tant, queden agrupats en el mapatge tal com mostra 
la imatge.

 

Obtenció  
matèria primera

C
ad

en
a 

de
 v

al
or

Temes ambientals  
Emissions   
Economia circular 
Biodiversitat

Temes socials i relatius al personal 
Salut i seguretat a la feina

Temes ambientals 
Materials

Informació sobre la societat 
Innovació

Temes ambientals  
Medi rural 
Foment mobilitat Sostenible 
Materials

Informació sobre la societat 
Informació i sensibilització 
ciutadana 
Economia digital 
Smart cities 
Ecoetiquetatge dels  
productes transportats 
Foment de la no violència  
i la convivència 
 
Respecte als drets humans 
No discriminació

Qualitat del servei 
Accessibilitat persones 
usuàries 
Salut i seguretat del client 
Qualitat en el servei 
Satisfacció dels clients 
Eficiència en el servei

Temes socials i relatius 
al personal 
Vulnerabilitat femenina 
Diversitat i igualtat  
d’oportunitats

Contaminació acústica 
Residus, Aigua i energia   
Canvi climàtic 
Conservació entorn

Informació sobre la societat 
Consum i producción sostenible  
Avaluació ambiental proveïdors   
Avaluació social proveïdors

Manteniment Transport/experiència 
client

Gestió del servei 
i atenció a l’usuari
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Identificació i avaluació de riscos

Es van identificar els principals riscos de les 
dimensions ambiental, social i de bon govern 
integrats en els diferents processos de la 
cadena de valor i que poden afectar a FGC.

En els esquemes següents es recullen els 
riscos identificats i classificats en funció dels 
diferents processos on podrien tenir lloc, així 
com la seva avaluació.

G
es

tió

Govern de la organització

Dimensió laboral

Dimensió social

Gestió ambiental 

Identificació integrada a la cadena de valor

Identificació integrada a la cadena de valor

Incompliment del codi de conducta/codi ètic de l’organització  

Casos de corrupció en l’organització   

Incompliment de la normativa legal  

Filtració d’informació confidencial a externs

Manca de salut i seguretat del treball 

Desigualtat d’oportunitats 

Pràctiques discriminatòries 

No respecte a les condicions laborals

Mal clima a l’organització 

Falta diàleg social

C
ad

en
a 

de
 v

al
or

• Ús no eficient de l’energia

• Ús no eficient de l’aigua 

• Riscos relacionats amb la 
manipulació de materials 
perillosos

• Impacte en la Biodiversitat  

• Condicions laborals 
discriminatòries de les 
empreses proveïdores

• Situacions de vulneració 
dels drets humans per part 
de les empreses proveïdores

• Riscos relacionats amb la 
seguretat ambiental

• Emissions excessives

• Incorrecta gestió de residus

• Riscos relacionats amb 
la seguretat de les 
instal·lacions

• Emergència energètica

• No adaptació als canvis de 
regulació ambiental

• No garantir la seguretat 
del passatger

• Inaccessibilitat del client

• Incompliment del control 
i qualitat del servei

• Saturació de línies

• Impuntualitat en el servei

• Irregularitat

• Riscos ambientals (risc 
d’inundació, incendi) 

• Riscos tecnològics

• Emergències mèdiques 

• Estacionalitat

• Contaminació acústica

• Contaminació lumínica

• Incivisme/Vandalisme

• Insensibilització dels riscos

• Insatisfacció del client

• Incompliment llei protecció 
de dades- gestió de dades 
personals

• Manca d’informació sobre 
els productes i serveis 
comercialitzats

• Manca sistema de queixes  
i reclamacions

Obtenció màteria primera Manteniment Transport/experiència client Gestió del servei i atenció  
a l’usuàri
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Probabilitat 1 D D C B 

- Manca sistema de queixes i reclamacions
A

Probabilitat 2 D C C
- Pràctiques discriminatòries
- Emissions excessives
- No adaptació als canvis de regulació ambiental
- Contaminació lumínica

B
- Manca de salut i seguretat del treball
- No respecte a les condicions laborals
- Falta diàleg social
- Riscos relacionats amb la seguretat de les instal·lacions
- Riscos relacionats amb la manipulació de materials perillosos
- Emergència energètica
- No garantir la seguretat del passatger
- Inaccessibilitat del client
- Incompliment del control i qualitat del servei
- Impuntualitat en el servei
- Irregularitat
- Riscos ambientals (risc d’inundació, incendi)
- Emergències mèdiques
- Insensibilització dels riscos
- Insatisfacció del client

A

Probabilitat 3 C C B
- Filtració d’informació confidencial a externs
- Desigualtat d’oportunitats
- Ús no eficient de l’energia
- Ús no eficient de l’aigua
- Condicions laborals discriminatòries de les empreses 
 proveïdores
- Estacionalitat
- Contaminació acústica
- Manca d’informació sobre els productes i serveis comercialitzats

A
- Incompliment del codi de conducta/codi ètic de l’organització
- Casos de corrupció en l’organització
- Incompliment de la normativa legal
- Mal clima a l’organització
- Situacions de vulneració dels drets humans per part de les empreses 
proveïdores
- Riscos relacionats amb la seguretat ambiental
- Incorrecta gestió de residus
- Saturació de línies
- Riscos tecnològics

A

Probabilitat 4 C B B
- Impacte a la biodiversitat
- Incompliment llei protecció de dades 
- Gestió de dades personals

A
- Incivisme/Vandalisme

A+

Probabilitat 5 B B A A+ A++

Impacte 1 Impacte 2 Impacte 3 Impacte 4 Impac-
te 5

Insignificant                       

A++ Risc intolerable     A+ Risc indesitjable      A Risc perillós      B Risc controlat     C Risc acceptable    D Risc raonablement acceptable 

Catastròfic   

Tota aquesta informació s’ha tingut en compte per elaborar el contingut de la present Memòria i per a l’elaboració de l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030.

A finals de 2021 es va revisar l’anàlisi de materialitat duta a terme entre finals de 2019 i principis de 2020, a partir de la situació contextual del sector, identificant aquelles qüestions 
relacionades amb la sostenibilitat que són rellevants a on opera FGC: els efectes econòmics, socials i ambientals significatius per a l’organització que poden generar un impacte i influir 
de forma positiva o negativa en la capacitat de l’organització de posar en pràctica la seva visió i estratègia, i que influeixen de manera substancial en les avaluacions i decisions dels 
grups d’interès.
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Qüestions importants:

Mobilitat

Medi ambient

• Contaminació

• Ús sostenible dels recursos

• Canvi climàtic

Laboral

• Ocupació

• Salut i seguretat

• Formació

Econòmic

• Consumidors

Bon govern

• Respecte pels drets 
humans

• Corrupció i suborn

• Compromís amb el 
desenvolupament 
sostenible

Turisme

Medi ambient

• Contaminació

• Ús sostenible dels recursos

• Protecció de la biodiversitat

Laboral

• Salut i seguretat

Econòmic

• Consumidors

Bon govern

• Respecte pels drets 
humans
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Per a FGC es conclou la importància de la selecció dels següents indicadors per 
avaluar el seguiment de les qüestions materials:

Medi ambient

• Mesures per a prevenir, reduir i reparar les emissions 
de carboni.

• Contaminació acústica i lumínica.

• Residus per tipus i mètode d’eliminació.

• Materials utilitzats per pes o volum.

• Consum energètic dins de l’organització.

• Consum d’aigua.

• Emissions directes de GEH, abast 1.

• Emissions indirectes de GEH, abast 2.

Social  

• Proporció d’alts executius contractats de la comunitat 
local.

• Operacions amb impactes significatius.

• Accions d’associació i patrocini.

• Casos de discriminació i accions correctives empreses.

• Operacions sotmeses a revisions i avaluacions 
d’impacte sobre els drets humans.

• Avaluació d’impactes en la salut i seguretat

Laboral

• Formació d’empleats en polítiques o procediments 
sobre drets humans.

• Dimensions de l’organització.

• Informació sobre empleats i d’altres persones 
treballadores.

• Bretxa salarial i remuneracions mesurades.

• Polítiques de desconnexió laboral.

• Treballadors coberts pel sistema de seguretat i salut 
laboral.

• Accidents i malalties laborals.

• Mitjana d’hores de formació anual per empleat.

• Casos de discriminació i accions correctives empreses.

• Protocols d’assetjament sexual o per raó de sexe. 

Econòmic:

• Sistemes de reclamació, queixes i resolució.

• Operacions avaluades per a riscos relacionats amb la 
corrupció.

• Comunicació i formació sobre polítiques i 
procediments anticorrupció.

• Proporció de proveïdors locals.

• Impactes ambientals i selecció de proveïdors.

• Impactes socials i selecció de proveïdors.

• Beneficis obtinguts i impostos pagats.

Bon govern:

• Missió, visió i valors.

• Polítiques i codis de conducta i ètica empresarial.

• Objectius de Desenvolupament Sostenible.

• Principals impactes, riscos i oportunitats.

Respecte dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, els objectius principals són:

Mobilitat Turisme



Gestió de  
les persones

7
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El compromís i la col·laboració d’FGC 
amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 3, 4, 5, 8 i 10 consistents 
a garantir la salut i el benestar, l’educació 
de qualitat, la igualtat de gènere, el 
treball decent i el creixement econòmic 
i la reducció de les desigualtats, es 
manifesta amb els propòsits següents: 
garantir el compliment de la legislació 
laboral vigent, promoure l’ocupació 
de qualitat, reconèixer la importància 
del diàleg social i els òrgans de 
negociació col·lectiva, proporcionar a 
totes les persones, en totes les etapes 
laborals, l’accés i el desenvolupament 
d’habilitats, formació i aprenentatge, i 
proporcionar condicions que permetin la 
conciliació de la vida personal i laboral, 
de manera que es garanteixin en tot 
moment la igualtat d’oportunitats, sense 
discriminació per cap tipus de raó.

7. Gestió de les persones

FGC té la persona en el centre de les seves actuacions, doncs aquestes són el seu motiu de ser i créixer. Aquest 
aspecte és també un pilar fonamental de l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030 i es trasllada al segon eix 
d’aquesta, #CreixerAmbLesPersones, ser i créixer amb les persones. Aquest eix recull reptes, objectius i projectes 
relacionats amb el aquest àmbit. 

Durant l’any 2021 la gestió de les persones s’ha centrat a impulsar tres àmbits d’actuació: el talent, el lideratge i el 
desenvolupament de competències.

7.1. Les persones, al centre

Eix 2. #CrèixerAmbLes Persones
Ser i créixer amb les persones

Les persones, l’essència d’FGC“

GRI 102-7; 102-8; 102-41; 103-1; 103-2; 103-3; 401-1; 403-1
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Composició de la plantilla
FGC ha comptat, durant l’any 2021, amb una plantilla de 
2.042 persones (nombre de persones contractades a 31 de 
desembre de 2021). 

Durant aquest exercici s’ha produït un augment del 
5,04% de la plantilla (en persones contractades a 31 de 
desembre de 2021) respecte l’any anterior, augmentant 
la plantilla mitjana un 2,86%. En aquest sentit, la plantilla 
mitjana de les Línies Metropolitanes han augmentat en 
un 3,40% el seu personal, mentre que a Turisme i Altres 
Serveis Ferroviaris la variació ha estat del -11,48% i +10,31% 
respectivament.

L’any 2021 hi ha hagut un increment important a les 
línies metropolitanes, especialment a l’àrea de Producció, 
degut a la incorporació de personal per cobrir les noves 
necessitats. Aquestes, han sigut generades per l’increment 
de l’absentisme derivat de la pandèmia COVID-19, per 
preparar la posada en marxa de l’itinerari BV07 i pel 
creixement de l’àrea de manteniment de material mòbil a 
causa de la compra de les noves unitats 115, que permetran 
cobrir les millores de servei del nou itinerari.

FGC compta amb un total  
de 2.042 persones en plantilla“

Personal en plantilla 
(a 31 de desembre de 2021) 2019 2020 2021 2020-2021 (%)

Línies Metropolitanes 1.551 1.580 1.629 3,10%

Homes 1.124 1.129 1.144 1,33% 

Dones 427 451 485 7,54%

Turisme 218 193 234 21,24%

Homes 166 143 174 21,68%

Dones 52 50 60 20,00%

Altres Serveis Ferroviaris 194 171 179 4,68%

Homes 115 99 101 2,02%

Dones 79 72 78 8,33%

Total Homes 1.369 1.344 1.419 3,50%

Total Dones 558 573 623 8,73%

Total 1.963 1.944 2.042 5,04%
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Distribució de la plantilla per conveni col·lectiu

218 193 234194 171 179

1.551 1.580
1.6291.963 1.944

2.042

2019 2020 2021

400

800

1200

1600

2000

2400

TurismeLínies Metropolitanes Altres Serveis Ferroviaris Total FGC

L’any 2021 l’ocupació indefinida de la plantilla ha estat de 1.184 persones, xifra que representa un 57,98% del total, 
i s’ha aplicat la cobertura permesa per la taxa de reposició establerta per la Llei de pressupostos de l’Estat. Així 
mateix, s’ha incrementat el nombre de persones contractades a jornada completa, de manera que s’ha arribat a 
1.579 persones, el 77,33% de la plantilla.
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7 Línies  
Metropolitanes 2019 2020 2021 2020-2021 (%)

Indefinit 1.023 1.009 997 -1,19%

Homes 726 708 691 -2,40%

Dones 297 301 306 1,66%

Temporal 528 571 632 10,68%

Homes 398 421 453 7,60%

Dones 130 150 179 19,33%

Turisme

Indefinit 92 89 90 1,12%

Homes 70 66 67 1,52%

Dones 22 23 23 0,00%

Temporal 126 104 144 38,46%

Homes 96 77 107 38,96%

Dones 30 27 37 37,04%

Altres Serveis Ferroviaris

Indefinit 98 99 97 -2,02%

Homes 55 55 53 -3,64%

Dones 43 44 44 0,00%

Temporal 96 72 82 13,89%

Homes 60 44 48 9,09%

Dones 36 28 34 21,43%

 

Línies  
Metropolitanes 2019 2020 2021 2020-2021 (%)

Complerta 1.220 1.224 1.281 4,66%

Homes 858 846 874 3,31%

Dones 362 378 407 7,67%

Parcial 331 356 348 -2,25%

Homes 266 283 270 -4,59%

Dones 65 73 78 6,85%

Turisme

Complerta 148 138 163 18,12%

Homes 111 100 118 18,00%

Dones 37 38 45 18,42%

Parcial 70 55 71 29,09%

Homes 55 43 56 30,23%

Dones 15 12 15 25,00%

Altres Serveis Ferroviaris

Complerta 150 138 135 -2,17%

Homes 89 81 76 -6,17%

Dones 61 57 59 3,51%

Parcial 44 33 44 33,33%

Homes 26 18 25 38,89%

Dones 18 15 19 26,67%

 

Personal segons tipus de contracte Personal segons tipus de jornada
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A continuació es recull informació relativa a la mitjana anual de tipus de contractació i tipus de jornada dels 
professionals d’FGC per sexe i edat i categoria professional. Cal destacar que a FGC no existeixen diferències de 
beneficis entre les persones treballadores en funció de la durada del seu contracte o del percentatge d’ocupació.

Total FGC Contractes indefinits Contractes temporals

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Col·lectiu de Direcció i alts comandaments 92,95 93,16 95,33 14,17 20,31 25,04

- Menors de 30 anys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Entre 30 i 50 anys 34,25 35,32 38,46 7,08 10,14 17,09

- Més de 50 anys 58,70 57,84 56,87 7,10 10,17 7,95

Comandaments intermedis 159,76 151,18 148,86 36,75 44,78 52,50

- Menors de 30 anys 0,00 0,00 0,00 1,33 2,83 4,22

- Entre 30 i 50 anys 76,29 72,40 72,69 26,91 28,44 36,25

- Més de 50 anys 83,47 78,78 76,17 8,51 13,51 12,03

Resta de personal 916,16 909,09 907,89 488,78 497,78 535,72

- Menors de 30 anys 2,16 3,31 3,00 124,18 101,94 111,99

- Entre 30 i 50 anys 570,12 561,98 569,38 318,42 332,93 357,97

- Més de 50 anys 343,88 343,79 335,51 46,19 62,91 65,76

Total plantilla 1.168,87 1.153,44 1.152,08 539,70 562,86 613,26

 

Plantilla mitjana per tipus de contracte
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Total FGC Jornada completa Jornada parcial

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Col·lectiu de Direcció i alts comandaments 102,85 107,49 115,82 4,27 5,98 4,55

- Menors de 30 anys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Entre 30 i 50 anys 40,33 45,46 55,55 0,00 0,00 0,00

- Més de 50 anys 62,52 62,03 60,27 4,27 5,98 4,55

Comandaments intermedis 188,70 183,45 191,49 7,03 12,51 9,88

- Menors de 30 anys 1,33 2,83 4,22 0,00 0,00 0,00

- Entre 30 i 50 anys 102,90 100,84 108,92 0,00 0,00 0,02

- Més de 50 anys 84,47 79,78 78,35 7,03 12,51 9,86

Resta de personal 1.132,12 1.133,05 1.177,29 273,60 273,82 266,32

- Menors de 30 anys 57,86 53,07 59,87 55,59 52,19 55,12

- Entre 30 i 50 anys 729,91 725,79 768,20 165,98 169,12 159,15

- Més de 50 anys 344,35 354,19 349,22 52,03 52,52 52,05

Total plantilla mitjana 1.423,67 1.423,99 1.484,60 284,90 292,31 280,75

 

Plantilla mitjana per tipus de jornada
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Al llarg de l’exercici a FGC s’han contractat un total de 174 persones, amb una taxa de contractació del 7,80% a Línies 
Metropolitanes, del 16,24% a Turisme i del 5,03% a Altres Serveis Ferroviaris.

La taula que es mostra a continuació recull les noves contractacions per edat i sexe a Línies Metropolitanes, a Turisme 
i a Altres Serveis Ferroviaris.

Noves contractacions 2019 2020 2021 Taxa de 
 contractació

Línies Metropolitanes 71 86 127 7,80%

Homes 50 56 77 6,73%

- Menys de 30 anys 20 10 23 29,11%

- Entre 30 i 50 anys 27 43 49 6,96%

- Més de 50 anys 3 3 5 1,39%

Dones 21 30 50 10,31%

- Menys de 30 anys 6 10 14 33,33%

- Entre 30 i 50 anys 14 16 35 11,55%

- Més de 50 anys 1 4 1 0,71%

Turisme 39 26 38 16,24%

Homes 32 20 25 14,37%

- Menys de 30 anys 14 4 14 41,18%

- Entre 30 i 50 anys 17 12 9 9,00%

- Més de 50 anys 1 4 2 5,00%

Dones 7 6 13 21,67%

- Menys de 30 anys 2 4 6 75,00%

- Entre 30 i 50 anys 4 2 7 18,42%

- Més de 50 anys 1 0 0 0,00%

Noves contractacions 2019 2020 2021 Taxa de 
 contractació

Altres Serveis Ferroviaris 41 18 9 5,03%

Homes 29 11 2 1,98%

- Menys de 30 anys 9 2 1 9,09%

- Entre 30 i 50 anys 18 9 1 2,08%

- Més de 50 anys 2 0 0 0,00%

Dones 12 7 7 8,97%

- Menys de 30 anys 3 3 4 50,00%

- Entre 30 i 50 anys 8 3 3 6,67%

- Més de 50 anys 1 1 0 0,00%

Total FGC 151 130 174 8,52%



86

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7. Gestió de les persones

7

La mitjana de la taxa de rotació del personal és del 2,26%, un 3,56% per a Línies Metropolitanes, un 13,25% per a Turisme 
i un 2,34% a Altres Serveis Ferroviaris.

D’altra banda, 58 persones es van acollir a la jubilació ordinària i 58 a la jubilació parcial. En aquest sentit, cal destacar 
que a FGC no existeix cap pla de pensions.

Taxa de rotació 2019 2020 2021

Línies Metropolitanes 0,77% -0,13% 3,56%

Homes 0,27% -0,97% 1,66%

- Menys de 30 anys 26,15% 12,70% 26,58%

- Entre 30 i 50 anys 3,55% 5,12% 5,11%

- Més de 50 anys -9,00% -14,14% -10,53%

Dones 2,11% 2,00% 8,04%

- Menys de 30 anys 14,29% 18,75% 33,33%

- Entre 30 i 50 anys 3,27% 3,56% 9,90%

- Més de 50 anys -3,23% -5,07% -3,57%

Turisme 5,96% -16,06% 13,25%

Homes 7,23% -19,58% 11,49%

- Menys de 30 anys 20,00% -100,00% 38,24%

- Entre 30 i 50 anys 5,94% -10,75% 6,00%

- Més de 50 anys 0,00% -11,11% 2,50%

Dones 1,92% -6,00% 18,33%

- Menys de 30 anys 12,50% 20,00% 75,00%

- Entre 30 i 50 anys 3,13% -10,00% 13,16%

- Més de 50 anys -8,33% -6,67% 0,00%

Taxa de rotació 2019 2020 2021

Altres Serveis Ferroviaris 2,06% -5,26% 2,34%

Homes 1,74% -7,07% 2,02%

- Menys de 30 anys 13,33% -9,09% 0,00%

- Entre 30 i 50 anys 6,90% -4,35% 10,87%

- Més de 50 anys -9,52% -9,52% -7,14%

Dones 2,53% -2,78% 2,78%

- Menys de 30 anys 8,33% -50,00% 50,00%

- Entre 30 i 50 anys 6,25% 0,00% 0,00%

- Més de 50 anys -10,53% 0,00% 0,00%

Total FGC 1,64% -2,37% 2,26%



87

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7. Gestió de les persones

7

L’any 2021 s’han seguit realitzant jornades d’acollida dirigides al personal de nova incorporació, concretament, el 
maig de l’any 2021 s’ha fet la tercera jornada d’acollida per al personal incorporat el 2020. La jornada, que es va 
realitzar en format virtual, va incloure diverses presentacions sobre temes relacionats amb la cultura corporativa, 
els valors, la història i el futur empresarial i un bloc participatiu per a la socialització del grup amb activitats 
interactives en diferents sales virtuals. 

Respecte als acomiadaments que han tingut lloc a FGC durant el 2021, a continuació es recull el nombre 
d’acomiadaments per sexe, edat i classificació professional.

Acomiadaments 2019 2020 2021

Edat i grup professional Dones Homes Dones Homes Dones Homes

Menys de 30 anys 0 0 1 0 0 0

2D 0 0 1 0 0 0

3A 0 0 0 0 0 0

Entre 30 i 50 anys 0 0 1 1 0 4

4A 0 0 0 0 0 1

4B 0 0 0 0 0 2

3B 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0

E2 0 0 1 0 0 0

D2 0 0 0 1 0 0

2D 0 0 0 0 0 0

Més de 50 anys 0 0 0 0 0 0

4A 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 2 1 0 4
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Diàleg social
A FGC es garanteix l’accés a la informació relativa 
al diàleg social a tota la plantilla mitjançant un 
procediment d’informació a les persones treballadores 
establert des de l’àrea de comunicació interna.

Donat que la legislació laboral vigent atribueix a la 
representació de les persones treballadores la potestat 
en la consulta i negociació del personal, no hi ha un 
procediment  establert,  per  tal  de  mantenir  unes  
relacions laborals ordenades, la consulta i/o negociació 
es vehicula en aquest àmbit.

La negociació amb el personal es duu a terme a 
través de la representació unitària i sindical de les 
persones treballadores. Dins dels respectius àmbits 
de negociació, la representació social i l’empresarial 
tracten els assumptes que resulten del seu interès dins 
les diferents comissions establertes. Els acords als que 
s’arriben poden afectar a una determinada explotació 
o alguna àrea concreta de la mateixa o col·lectiu de 
persones treballadores, i respecten el necessari equilibri 
entre les necessitats empresarials i les reivindicacions 
de les persones treballadores en els diferents àmbits 
(organització del treball, jornada, retribució, conciliació 
de les diferents esferes de la vida, etc.).

Relacions laborals
FGC compleix la legislació vigent en matèria laboral, i 
promou i respecta els òrgans de representació de les 
persones treballadores.

Atès que el personal d’FGC és personal laboral ordinari 
i no està inclòs en l’àmbit del personal laboral de 
l’Administració, no es regeix pel conveni únic del 
personal laboral de la Generalitat de Catalunya, 
sinó que es tracta de relacions laborals comunes, 
concertades per contractes de treball individuals, 
regulats per mitjà dels convenis col·lectius d’empresa. 
Totes les persones d’FGC estan cobertes pels convenis 
col·lectius d’aplicació. 

En l’aplicació de canvis operacionals significatius, 
sempre s’observa l’antelació mínima legal d’avís a 
la plantilla, així com als seus representants legals 
en funció del que s’estableix per cada tipus de 
modificació.  Cal afegir que en casos d’obres importants 
a les instal·lacions o esdeveniments que comporten 
modificacions en el servei de viatgers, es comuniquen 
les modificacions del contingut del torn al personal 
operatiu, amb una antelació en tots els casos de set 
dies naturals.

El 100% del personal d’FGC 
està cobert pels convenis 

col·lectius d’aplicació.“
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FGC disposa dels següents convenis col·lectius, on estan acordades les 
condicions per les quals es negocien els canvis significatius, mitjançant les 
comissions de seguiment del conveni:

• Conveni col·lectiu d’àmbit d’empresa d’aplicació al personal de les Línies 
Metropolitanes. El dia 12 de febrer de l’any 2020 es va constituir la comissió 
negociadora i durant l’any 2021 s’ha estat duent a terme la negociació del nou 
conveni, durant el qual s’han arribat a acords parcials de temes com el treball no 
presencial i la confecció de torns de maquinistes.

• Conveni col·lectiu d’àmbit inferior al d’empresa d’aplicació a les explotacions de 
Turisme de La Molina, Espot i Port Ainé i Parc Astronòmic del Montsec.

• Conveni col·lectiu d’àmbit inferior al d’empresa d’Altres Serveis Ferroviaris. Aquest 
conveni afecta a les explotacions de Vall de Núria, Montserrat i a la línia Lleida-La 
Pobla de Segur, amb una vigència per als anys 2019 a 2023.

Durant el 2021 s’han signat un total de 15 actes d’acord (les actes signades que 
afecten més d’una explotació es comptabilitzen de manera individual a cadascuna 
de les explotacions signants).

Al llarg de l’any 2021 s’han convocat tres jornades de vaga: una el 8 de març amb 
motiu del Dia Internacional de la Dona i dues altres jornades relacionades amb la 
temporalitat en la contractació del sector públic.

Persones cobertes per convenis 
col·lectius 2019 2020 2021

Línies Metropolitanes 1.551 1.580 1.629

Turisme 218 193 234

Altres Serveis Ferroviaris 194 171 179

Total 1.963 1.944 2.042

Signatura d’actes d’acord 2019 2020 2021

Línies Metropolitanes 16 8 9

Línia Lleida-La Pobla de Segur 3 2 2

La Molina 6 1 1

Explotació de Montserrat 2 2 1

Vall de Núria 3 2 1

Espot i Port Ainé 4 2 1

Total FGC 34 17 15
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7.2. Capacitació  
i desenvolupament 
professional

La formació a FGC s’estructura per mitjà d’un Pla de 
Formació Anual, que es confecciona segons la detecció de 
necessitats en cada àrea de l’empresa. Al Pla de Formació 
també s’hi inclouen formacions transversals impulsades 
per l’àrea d’Organització i Persones o per altres àrees com 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

També s’organitzen dues campanyes obertes de formació, 
de caràcter voluntari: una per potenciar l’anglès i, des de 
2017, una altra, anomenada tercera via formativa, destinada 
a la capacitació, actualització i reciclatge professional. A 
més, les persones que treballen a FGC tenen accés lliure 
a una plataforma en línia que conté formacions en temes 
ferroviaris, de gestió, ofimàtica i matèries transversals.

De manera general, la formació a FGC es porta a terme dins 
de la jornada laboral, excepte en el cas de les formacions 
de caràcter voluntari o de promoció professional. Durant 
l’any 2021 s’ha incrementat un 12,53% el nombre d’hores 
de formació respecte a l’any anterior, amb un total de 
75.519 hores, 45.759 rebudes per homes i 29.760 per dones, 
que representen una mitjana de 32,25 hores i de 47,77 
hores, respectivament.

Aquest augment es deriva d’accions massives motivades 
per la implantació de la T-Mobilitat i de l’arribada de la 
nova unitat de tren 115 on participaven col·lectius grans 
de persones de l’àrea de producció. A més, s’han habilitat 
94 formadors pràctics en matèries ferroviàries, acció que 
continuarà al 2022.

També s’ha continuat la formació en eines col·laboratives 
per les persones de les explotacions de muntanya que 
encara no l’havien rebut i motivant que es poguessin fer 
fins a 111 grups de formació en format virtual.

Així mateix, s’ha continuat en les accions per treballar 
diversos eixos de l’estratègia d’activisme, com són la 
conducció eficient, el llenguatge inclusiu o la governança 
ètica i transparent.

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 403-5; 404-1; 404-2; 404-3; 412-2
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Total d’hores de formació per grup professional i sexe 2019 2020 2021

Dones Homes Dones Homes Dones Homes

Grup 8/A/A1 – Director/a d’àrea 131 266 75 63 201 184

Grup 7/B/A2 - Director/a i Cap d'Àrea 1.016 491 128 144 504 324

Grup 6/C/B – Gestor/a d’àrea i Tècnic/a superior 4.039 639 2.051 672 2.916 1.805

Grup 5/D1 /C - Supervisor/a de grup i tècnic/a mig/mitja 9.747 2.164 5.473 4.007 5.610 4.294

Grup 4A/4B/D2/D1 – Maquinista, Agent Centre Control, Tècnic/a adminis-
tratiu/va, Tècnic/a especialitzat/da, Agent estacions tipus 1 17.759 12.394 13.575 10.332 26.494 15.809

3A/3B/E1/D2 – Agent estacions tipus 2/3, Agent atenció client, Agent esp. 
Producció, Operari/a especialitzat/da, Administratiu/va 21.654 9.857 17.666 7.928 8.362 4.963

2/1/E2/F/D3/D4 – Auxiliar Especialista i Personal base 4.420 2.254 2.210 1.734 1.672 2.383

Total 58.765 28.064 41.177 24.880 45.759 29.760
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Nombre d’hores de formació

Homes Dones
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60.000,00

2019 2020 2021

La distribució de la formació, per grup professional, es concentra 
majoritàriament en el grup Grup 6/C/B, amb una mitjana  
de 51,16 hores en el cas dels homes i de 90,24 en les dones.

Mitjana d’hores de formació per empleat/
da segons grup professional i sexe 2019 2020 2021

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Grup 8/A/A1 – Director/a d’àrea 10,04 132,75 5,77 31,25 15,46 46,00

Grup 7/B/A2 - Director/a i Cap d'Àrea 33,87 81,75 4,40 20,57 17,37 40,44

Grup 6/C/B – Gestor/a d’àrea i Tècnic/a superior 79,19 42,60 39,43 37,31 51,16 90,24

Grup 5/D1 /C - Supervisor/a de grup i tècnic/a 
mig/mitja 57,00 47,04 33,58 81,78 32,62 72,77

Grup 4A/4B/D2/D1 – Maquinista, Agent Centre 
Control, Tècnic/a administratiu/va, Tècnic/a 
especialitzat/da, Agent estacions tipus 1

29,26 44,11 22,55 35,51 38,96 47,33

3A/3B/E1/D2 – Agent estacions tipus 2/3, Agent 
atenció client, Agent esp. Producció, Operari/a 
especialitzat/da, Administratiu/va

57,44 69,91 43,51 52,51 25,26 38,17

2/1/E2/F/D3/D4 – Auxiliar Especialista 
i Personal base 28,33 33,64 20,85 31,53 12,20 35,04

Total 41,83 50,29 30,03 43,42 32,25 47,77
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Formació sobre oficis ferroviaris

 Formació en oficis ferroviaris 2019 2020 2021 2020-2021 
(%)

Persones formades en oficis ferroviaris 1.184 307 311 1,30%

- Homes 800 199 229 15,08%

- Dones 384 108 82 -24,07%

Nombre total d’hores dedicades  
a la formació en oficis ferroviaris 33.773 18.951 45.141 138,20%

- Homes 24.649 13.479 27.997 107,71%

- Dones 9.124 5.472 17.144 213,30%

L’any 2020, donada la situació excepcional provocada per la 
COVID-19, només es van dur a terme les accions formatives 
en oficis ferroviaris necessàries per garantir el servei 
essencial i per tant van ser inferiors a les dels anys anteriors. 
El 2021, motivat pel  futur nou itinerari de la línia Barcelona 
– Vallés i del previsible augment del trànsit de mercaderies, 
s’han format 311 persones en oficis ferroviaris, número 
similar al de 2020, però en funcions amb formacions 
més llargues com són els maquinistes, tant a les Línies 
Metropolitanes com del cremallera de Vall de Núria, i els 
agents d’estació, que provenien de les dues convocatòries 
públiques massives realitzades. Aquestes formacions no es 
reflecteixen en el nombre d’hores total d’FGC, ja que en el 
moment de fer el curs no són plantilla de l’empresa, però 
han augmentat el nombre total d’hores de formació anual 
a 103.114,5 hores.

També s’han realitzat dos cursos de maquinistes per 
personal intern que han estat els primers cursos d’aquesta 
habilitació en format virtual. Això s’ha pogut fer després 
d’un canvi en el sistema d’homologació per autoritzar 
aquest mètode formatiu i ha permès a persones de les 
explotacions de muntanya o de Lleida – La Pobla de Segur 
seguir aquesta formació i augmentar la seva mobilitat 
professional.

A més, s’han obtingut 16 certificats B restringits per a la 
línia Lleida – La Pobla de Segur, que permeten estabilitzar 
la plantilla d’aquesta explotació, generant treball de 
qualitat al territori, i que són els primers que s’emeten a 
l’Estat espanyol.
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L’any 2021 gran part de les formacions relacionades amb 
els drets humans estan emmarcades en el Pla d’Igualtat 
d’FGC. Algunes d’aquestes accions han estat voluntàries, 
mentre que d’altres han estat destinades a col·lectius 
concrets. 

La formació relacionada amb els drets humans durant el 
2021 ha augmentat respecte de 2020, en relació amb les 
hores de dedicació. En aquest sentit, té un fort impacte 
la formació sobre diversitat que es va impartir al col·lectiu 
d’agents de producció en el seu reciclatge anual, que 
va permetre formar més de 500 persones en aquesta 
matèria. Així mateix, s’ha continuat en les formacions de 
sensibilització sobre la igualtat i en llenguatge inclusiu.

Durant aquest any 2021 no s’ha dut a terme cap formació 
específica dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
però s’han fet formacions que donen resposta a ODS 
concrets, com assetjament sexual, prevenció de riscos 
laborals, codi ètic, etc.

Formació relacionada amb drets 
humans

Formació relacionada amb els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible

Formació en drets humans 2019 2020 2021 2020-2021 (%)

Nombre total d’hores dedicades a la formació 
en polítiques o procediments sobre drets 
humans

385 1.704 2.389 40,16%

Personal format en polítiques o procediments 
sobre drets humans 55 785 751 -4,33%

- Homes 22 484 483 -0,21%

- Dones 33 301 268 -10,96%

% Personal format en polítiques o 
procediments sobre drets humans 2,80% 40,38% 36,78% -8,92%
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7.3. Retenció 
i desenvolupament  
de talent

Acompliment i desenvolupament professional
Durant l’any 2021 s’ha continuat treballant en el model de gestió per competències, que es va iniciar el 2018, alhora que 
s’ha continuat amb la gestió per competències en l’elaboració dels plans de formació i desenvolupament. 

Seguint el procediment dels anys anteriors, aquest 2021 també s’ha realitzat l’avaluació de competències dels supervisors 
de grup, i el resultat obtingut s’ha considerat per determinar l’evolució salarial d’acord amb el seu model retributiu. 
Després de les valoracions dels perfils professionals, s’han mantingut entrevistes de devolució basades amb el model 
SOC, a partir del qual es duen a terme les fases següents: es crea una situació, es cerquen opcions de millora i s’estableixen 
compromisos. Aquest any, prèviament, s’ha fet formació en l’entrevista d’avaluació a les persones que havien d’avaluar 
personal per primera vegada.

Fer d’FGC una empresa oberta, 
promocionant el lideratge participatiu 
i l’impuls dels processos de cocreació i 
promoure la gestió activa de la diversitat 
a l’organització. Personal que ha rebut una avaluació de 

l’acompliment i desenvolupament professional 
durant l’any, segons sexe

2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Línies Metropolitanes 163 176 119 -32,39%

- Homes 140 146 107 -26,71%

- Dones 23 30 12 -60,00%

Turisme 28 13 1 -92,31%

- Homes 22 12 1 -91,67%

- Dones 6 1 0 -100,00%

Altres Serveis Ferroviaris 0 14 3 -78,57%

- Homes 0 9 1 -88,89%

- Dones 0 5 2 -60,00%

Total homes 162 167 109 -34,73%

Total dones 29 36 14 -61,11%

Total FGC 191 203 123 -39,41%

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 404-1; 404-2; 404-3; 412-2
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Reconeixement acadèmic de l’experiència 
laboral 
En el marc del conveni de col·laboració amb l’Observatori Dona Empresa 
i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, l’any 2020 s’ha 
finalitzat la segona promoció de l’acreditació de dones en competències 
directives, amb sis participants per part d’FGC. 

Per altra banda, l’any 2019 FGC va donar a conèixer a les persones em-
pleades de l’organització l’opció que ofereix el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya d’obtenir un reconeixement 
acadèmic de l’experiència professional de les persones amb més de 
dos anys d’experiència laboral en un sector mitjançant els centres de 
formació professional. 

L’objecte d’aquest programa és impulsar accions de desenvolupament, 
acreditació i reconeixement de les persones d’FGC que voluntàriament 
vulguin rebre el reconeixement acadèmic de la seva experiència 
professional i/o obtenir una titulació oficial o reglada.

Durant l’any 2021 s’ha realitzat el procés de reconeixement que finalitzarà 
l’any 2022 amb les acreditacions corresponents.

FGC col·labora amb centres de formació des de l’any 1986, quan va signar 
un conveni marc amb la Generalitat de Catalunya per fer pràctiques 
compartides a la formació professional. 

Aquesta relació amb escoles de formació professional s’ha mantingut 
i ampliat a altres centres com universitats i entitats d’ensenyament 
públiques o privades, fins al dia d’avui amb diferents modalitats. 

FGC compromesa amb la 
comunitat educativa“
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2019 2020 2021

Convenis de col·laboració educativa  
(cicles formatius) Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

- Alumnes en formació 5 4 9 0 0 0 1 0 1

- Alumnes incorporats * 1 1 2 0 0 0 0 0 0

Convenis de cooperació educativa 
(universitat)

- Alumnes en formació 17 15 32 5 2 7 10 6 16

- Alumnes incorporats * 4 0 4 0 2 2 1 3 4

Convenis d’FP en alternança i dual

- Alumnes en formació 8 1 9 7 2 9 9 4 13

- Alumnes incorporats * 4 1 5 0 0 0 6 1 7

* Alumnes incorporats a la plantilla d’FGC a través d’una 
convocatòria pública.
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En l’àmbit de la formació professional, FGC participa 
en la modalitat de convenis de col·laboració educativa 
amb cicles formatius. Consisteix en la concertació de 
convenis promoguts pel Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya que es duen a terme a tres 
bandes: empresa, centre educatiu i alumne. Aquesta 
col·laboració, d’aproximadament unes 350 hores, 
cobreix la formació pràctica obligatòria que inclouen 
els mòduls formatius de grau mitjà i superior, en les 
diferents especialitats.

FGC també col·labora amb centres que imparteixen 
estudis superiors gràcies a convenis de cooperació 
educativa. Aquesta modalitat s’ha portat a terme des que 
es va crear amb estudiants de diferents especialitats de 
graus universitaris o màsters. Són col·laboracions de llarga 
durada, entre 500 i 900 hores dins del curs escolar, i es 
fan amb alumnes dels darrers cursos de centres públics 
o privats. 

D’altra banda, l’empresa impulsa la formació dual amb els 
convenis de formació professional en alternança o dual. 
En aquests programes, que duren tot el curs escolar, FGC, 
amb col·laboració amb els centres de formació, adapta el 
contingut de les pràctiques a les necessitats formatives 
pròpies, ja que tenen valor curricular. Aquesta adaptació 
facilita als estudiants estar en contacte amb la cultura i 
la tecnologia d’FGC i en facilita l’ocupabilitat. En l’edició 
del curs 2021-22 FGC amplia l’oferta de places formatives 
pel curs acadèmic 2021-22, passant de nou a tretze i 
multiplicant per quatre les places ocupades per dones. 
Com a resultat d’aquesta acció, durant el curs 2021-22, són 
quatre les dones que realitzen la formació professional a 
FGC. Les especialitats dels tretze alumnes són aquestes: 
mecatrònica industrial, automatització i robòtica industrial, 
serveis electrotècnics i automatitzats, sistemes de 
telecomunicacions i informàtics i administració i finances.

L’establiment d’aquests convenis i col·laboracions amb 
els diferents centres educatius és una de les mesures 
adoptades per FGC amb l’objectiu no només d’oferir 
una primera experiència al món laboral als alumnes, sinó 
també de promoure’n l’ocupació.

Any rere any, FGC avança en la incorporació de 
persones amb discapacitat, gràcies al repte establert a 
l’Estratègia d’Activisme 2020-2030. En concret, l’objectiu 
2.2.2 d’aquesta Estratègia disposa l’objectiu de ser una 
empresa diversa i inclusiva, basada en la igualtat i 
l’equitat en tots els seus aspectes i contemplant de 
manera específica la diversitat funcional i les diferències 
generacionals, gestionant de manera activa la diversitat 
present a l’organització. En aquest sentit, la gestió activa 
de la diversitat és un aspecte que FGC té present per 
seguir treballant.

L’any 2021 un total de 22 persones amb discapacitat 
formen part de la plantilla d’FGC, que representen l’1,08% 
de la plantilla. Per complir la quota de reserva del 2% 
establerta per la llei caldria, però, tenir contractades 41 
persones, per la qual cosa es va sol·licitar al Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a 
declaració d’excepcionalitat amb vigència per als anys 
2018, 2019 i 2020, la qual es va obtenir. Aquesta autorització 
permet substituir la reserva del 2% en plantilla directa 
per contractacions de béns i serveis a centres especials 
de treball, que promouen l’ocupació de persones amb 
discapacitat. 

Durant l’any 2021 set alumnes, 
procedents de convenis en 

pràctiques, s’han incorporat a 
FGC després de passar per una 

convocatòria pública.

“
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Personal propi amb discapacitat per grup professional (%) 2019 2020 2021

Grup 8/A/A1 – Director/a d’àrea 0,00% 0,00% 0,00%

Grup 7/B/A2 - Director/a i Cap d'Àrea 0,00% 0,00% 0,00%

Grup 6/C/B – Gestor/a d’àrea i Tècnic/a superior 0,00% 0,00% 0,00%

Grup 5/D1 /C - Supervisor/a de grup i tècnic/a mig/mitja 1,38% 0,94% 1,16%

Grup 4A/4B/D2/D1 – Maquinista, Agent Centre Control, Tècnic/a administratiu/va, 
Tècnic/a especialitzat/da, Agent estacions tipus 1

1,24% 1,23% 2,22%

3A/3B/E1/D2 – Agent estacions tipus 2/3, Agent atenció client, Agent esp. Producció, 
Operari/a especialitzat/da, Administratiu/va

1,16% 0,90% 1,21%

2/1/E2/F/D3/D4 – Auxiliar Especialista i Personal base 1,79% 2,48% 2,19%

Adjudicació a empreses d’inserció i 
centre especials de treball en euros 2019 2020 2021

Objectiu 364.016,70 526.000,00 1.500.000,00

Import adjudicat 647.537,33 773.435,59 1.564.055,16

% assoliment objectiu 177,89% 147,04% 104%

En aplicació del Criteri Tècnic 98/2016 sobre actuacions d’inspecció en matèria de quota de reserva de llocs de treball per a persones 
amb discapacitat, es va modificar el criteri existent per determinar la consideració de persona amb discapacitat a l’efecte del còmput 
del marc normatiu d’aplicació en aquest àmbit (es va reduir el grau de discapacitat del 65% al 33%). No és, per tant, necessari igualar 
l’objectiu econòmic d’inserció amb el del marc normatiu, ja que aquest queda per sota de la quota de reserva social.

La Comissió d’Inserció de Persones amb Discapacitat, atenent que la xifra objectiu es va superar amb escreix el 2020, va acordar 
incrementar l’objectiu econòmic de 2021 en base al resultat obtingut en l’exercici anterior, incrementat en un percentatge que es 
pactarà en cada comissió anual en funció de l’evolució de l’any anterior i de les expectatives de contractació. En aplicació d’aquest criteri, 
la xifra objectiu per al 2021 queda establerta en 1.500.000,00 euros, IVA exclòs.

L’import adjudicat a centres especials de treball durant tot l’any 2021 ha ascendit a 1.500.000 euros i ha superat l’objectiu establert 
en un 4%.

FGC ha adjudicat 1.564.055,16 
euros a empreses d’inserció i 
a centres especials de treball 
que promouen l’ocupació de 

persones amb discapacitat

“



100

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7. Gestió de les persones

7

7.4. Igualtat 
d’oportunitats

La igualtat d’oportunitats és un aspecte que està molt 
present en l’estratègia d’FGC. Aquesta importància ha 
tingut cabuda en el marc de l’Estratègia d’Activisme 
d’FGC 2020-2030, concretament en l’establiment del 
repte 2.1 Una empresa feminista, amb el qual es vol 
avançar en la igualtat efectiva amb l’objectiu de ser 
una empresa paritària l’any 2025, impulsant un canvi 
cultural basat en els valors feministes com l’equitat de 
gènere, la corresponsabilitat, la intergeneracionalitat, la 
interseccionalitat, l’empoderament femení, la sororitat 
i el compromís contra les violències masclistes.

Aquest pas endavant que s’ha fet a l’Estratègia 
d’Activisme es suma al recorregut que està present a 
FGC des de fa anys en l’àmbit d’igualtat d’oportunitats. 
En aquest sentit, l’any 2018 es va elaborar i aprovar el II 
Pla d’Igualtat entre dones i homes a FGC.

Aquest Pla s’articula en 9 objectius estratègics i 68 
accions. El seguiment de la implantació del Pla es 
du a terme en el si de la Comissió d’Igualtat i també 
amb l’elaboració de l’informe anual corresponent, que 
permet: 

• Conèixer el grau de compliment dels objectius i de 
les mesures del Pla.

• Analitzar el procés de desenvolupament, valorant 
els recursos i els procediments que s’han posat en 
marxa en el Pla, a partir del seguiment a través de 
les fitxes de detall de les mesures.

• Conèixer el grau de millora en els principals 
indicadors quantitatius.

• Conèixer el pressupost invertit.

Entre els diferents objectius estratègics del Pla 
d’Igualtat 2018-2022 d’FGC destaquen:

• O.E.1. Consolidar, en la cultura interna, la igualtat de 
dones i homes.

• O.E.2. Augmentar la presència equilibrada de dones 
i homes.

• O.E.3. Garantir l’accés igualitari, de dones i homes, a 
la formació interna.

• O.E.4. Augmentar la presència equilibrada de dones 
i homes en llocs de comandament.

• O.E.5. Garantir la igualtat salarial de dones i homes.

• O.E.6. Integrar l’equilibri de les diferents esferes de 
la vida en la cultura de l’organització.

• O.E.7. Incorporar de manera transversal els criteris 
de comunicació inclusiva i no sexista.

• O.E.8. Garantir un entorn saludable i lliure de riscos 
amb perspectiva de gènere.

• O.E.9. Garantir un entorn de treball lliure 
d’assetjament.

A data 31 de desembre del 
2021, s’han implementat el 

86% de les mesures incloses 
en el II Pla d’Igualtat entre 

dones i homes a FGC 

“

GRI 103-1, 103-2, 103-3; 401-3; 405-1; 405-2
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La bretxa salarial a FGC 
s’ha reduït en un 4,36% en 

els dos últims anys
“En el marc de l’Estratègia d’Activisme es poden 

destacar altres actuacions no previstes al Pla d’Igualtat 
inicialment i que s’han dut a terme l’any 2021. 
Concretament:

• Organització, l’1 i 2 d’octubre de 2021 de la Jornada 
Anna Aresté (primera cap d’estació d’Espanya) a 
Montserrat dedicades a l’empoderament femení 
amb la participació de 50 dones d’FGC.

• Organització de la Jornada HeForShe que buscar 
sensibilitzar els homes amb la Igualtat de gènere 
i construir, entre tots i totes, una societat més 
igualitària i equitativa.

• Incorporació de mesures amb perspectiva de 
gènere en els pressupostos participatius d’FGC 
amb la millora de l’enllumenat al voltant de les 
estacions de Les Planes i Baixador de Vallvidrera.

• Convocatòria d’agents d’estació amb perspectiva 
de gènere i increment dels canals de comunicació 
(associacions, xarxes socials i altres) de les ofertes 
de feina.

En el marc del propi Pla d’Igualtat, es poden esmentar, 
entre altres:

• Continuïtat en la comunicació inclusiva i al 
llenguatge no sexista dirigida especialment a 
formació en format virtual, amb la participació de 
41 persones treballadores.

•	 Altres formacions en igualtat de gènere, 
en particular: curs de temps de treball i 
corresponsabilitat de 25 hores amb la participació 
d’una persona, curs d’igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes en el treball de 10 hores amb la 
participació de dues persones i el postgrau en 
polítiques d’igualtat de gènere en gestió pública de 
875 hores amb la participació d’una coordinadora 
del Pla d’Igualtat.

•	 Acreditació el 2021 de 5 dones d’FGC en 
competències directives per l’Observatori de 
Dona, Empresa i Economia de la Cambra de 
Comerç de Barcelona amb un total de 12 dones 
directives acreditades des de l’any 2019.

• Increment de la presència femenina en el Consell 
d’Administració d’FGC.

•	 Millora de la visibilitat dels Punts d’Informació 
i Emergència de les estacions en el marc de les 
auditories de seguretat amb perspectiva de gènere.

Es vol destacar especialment l’alt grau d’implantació 
en l’objectiu estratègic de garantir la igualtat salarial 
de dones i homes, ja que durant el 2021 la bretxa de 
gènere d’FGC s’ha continuat reduint. De fet, la bretxa 
respecte al salari brut anual el 2021 es troba en el 6,66% 
i respecte al sou total per hora en el 4,64%.

FGC aposta i treballa activament per la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i per una estratègia 
d’igualtat efectiva de caràcter tranversal, afectant a 
totes les àrees i nivells de decisió de l’empresa, en el 
convenciment que és la única manera de fer un canvi 
cultura que asseguri aquest objectiu. 
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Distribució de la plantilla per sexe (%)

Distribució del personal per grup professional i segons sexe

2019

Grup 2/1/E2/F/3D/4D - Auxiliar Especialista i Personal base

Grup 3A/3B/E1/2D - Agent estacions tipus 2/3, Agent atenció 
client, Agent esp. Producció, Operari/a....

Grup 4A/4B/D2/1D - Maquinista, Agent Centre Control, Tècnic/a 
administratiu/va, Tècnic especialitzat/da...

Grup 5/D1/1C - Supervisor/a de grup i tècnic/a mig/mitja

Grup 6/C/1B - Gestor/s d’Àrea i Tècnic/a superior

Grup 7/B/A2 - Director/a i Cap d’Àrea

Grup 8/A/A1 - Director/a d’Àrea

2020 2021

71,57% 70,52% 69,49%

28,43% 29,48% 30,51%

33,17%

28,20%

32,94%

25,54%

25,97%

21,62%

23,53º%

66,83%

71,80%

67,06%

74,46%

74,03%

78,38%

76,47%

10

30

50

70

90

Homes Dones
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Distribució del personal per grup professional i segons sexe 2019 2020 2021

Grup professional
Nombre 

empleats/ 
des

%
Nombre 

empleats/
des

%
Nombre 

empleats/
des

%

Grup 8/A/A1 – Director/a d’àrea 15 - 15 - 17 -

Homes 13 86,67% 13 86,67% 13 76,47%

Dones 2 13,33% 2 13,33% 4 23,53%

Grup 7/B/A2 - Director/a i Cap d'Àrea 36 - 36 - 37 -

Homes 30 83,33% 29 80,56% 29 78,38%

Dones 6 16,67% 7 19,44% 8 21,62%

Grup 6/C/B – Gestor/a d’àrea i Tècnic/a superior 66 - 70 - 77 -

Homes 51 77,27% 52 74,29% 57 74,03%

Dones 15 22,73% 18 25,71% 20 25,97%

Grup 5/D1 /C - Supervisor/a de grup i tècnic/a mig/mitja 217 - 212 - 231 -

Homes 171 78,80% 163 76,89% 172 74,46%

Dones 46 21,20% 49 23,11% 59 25,54%
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Distribució del personal per grup professional i segons sexe 2019 2020 2021

Grup professional
Nombre 

empleats/ 
des

%
Nombre 

empleats/
des

%
Nombre 

empleats/
des

%

Grup 4A/4B/D2/D1 – Maquinista, Agent Centre Control, 
Tècnic/a administratiu/va, Tècnic/a especialitzat/da, Agent 
estacions tipus 1

888 - 893 - 1.014 -

Homes 607 68,36% 602 67,41% 680 67,06%

Dones 281 31,64% 291 32,59% 334 32,94%

3A/3B/E1/D2 – Agent estacions tipus 2/3, Agent atenció 
client, Agent esp. Producció, Operari/a especialitzat/da, 
Administratiu/va

518 - 557 - 461 -

Homes 377 72,78% 406 72,89% 331 71,80%

Dones 141 27,22% 151 27,11% 130 28,20%

2/1/E2/F/D3/D4 – Auxiliar Especialista i Personal base 223 - 161 - 205 -

Homes 156 69,96% 106 65,84% 137 66,83%

Dones 67 30,04% 55 34,16% 68 33,17%

Total FGC 1.963 1.944 2.042
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Composició del Comitè  
de Direcció segons sexe (%) 2019 2020 2021

Homes 75% 75% 58%

Dones 25% 25% 42%

La majoria de la plantilla d’FGC es troba a la franja d’edat d’entre els 30 i els 50 
anys, tant a Línies Metropolitanes com a Turisme i a Altres Serveis Ferroviaris. 

Respecte a la distribució per edat i sexe, s’observa que tant a Línies Metropolitanes 
com a Turisme i a Altres Serveis Ferroviaris la proporció de dones més alta té lloc 
entre els 30 i els 50 anys. 

En el Comitè de Direcció, format per 12 persones, la presència de dones s’ha 
incrementat respecte el 2020, passant del 25% al 42%.

Plantilla per sexe i edat a Línies Metropolitanes 

<30 anys 30-50 anys

79

704

361

42

303

140

Homes Dones

Composició del Comitè  
de Direcció per sexe 

42% 58%

Homes Dones

Composició del Comitè  
de Direcció per edat 

58% 41,70%

30-50anys >50 anys
>50 anys
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Plantilla per sexe i edat a Turisme 

Plantilla per sexe i edat a Altres Serveis Ferroviaris 

<30 anys

<30 anys

30-50 anys

30-50 anys

>50 anys

>50 anys

34

11

100

48

40

42

8

8

38

45

14

25

25

10

50

20

75

30

100

40

125

50

Homes

Homes

Dones

Dones
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No discriminació en el treball
FGC garanteix la no discriminació en el treball i promou 
un ambient de respecte entre les persones. 

En el Codi Ètic d’FGC es concreta el compromís de 
l’organització a la no discriminació. Així mateix, en 
els principis ètics els quals han d’actuar les persones 
incloses en l’àmbit d’aplicació del Codi Ètic, es recull el 
principi d’igualtat, en el que es concreten els següents 
aspectes: garantir la igualtat de tracte de totes les 
persones, evitant qualsevol discriminació per raó de 
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació 
sexual, religió, conviccions, opinió, discapacitat, edat 
o qualsevol altre circumstància, i actuant sempre de 
manera objectiva. Es  garantirà  la  igualtat  real  i  
efectiva  entre  dones  i  homes  en  el  treball. Finalment, 
en el marc del mateix Codi Ètic també es concreta el 
tracte de dignitat, respecte i no discriminació que s’ha 
d’aplicar amb les persones treballadores de l’empresa.

Durant l’any 2021 no hi ha hagut cap demanda laboral o 
denúncia interna en matèria d’accions discriminatòries 
a FGC.
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Igualtat retributiva
Conscients de la necessitat que qualsevol feina sigui 
retribuïda de manera igual, FGC treballa per una igualtat 
retributiva entre homes i dones, tant en el conveni de Línies 
Metropolitanes com en el conveni de Turisme i en el conveni 
d’Altres Serveis Ferroviaris. 

La taula adjunta mostra la bretxa salarial de la mitjana de 
retribucions totals per hora de cada grup professional i del 
total d’FGC. 

Línies Metropolitanes 2019 2020 2021

Grup 8 19,10% 18,99% 6,34%

Grup 7 -7,39% -9,73% -6,61%

Grup6 -5,80% -2,79% -1,07%

Grup 5 8,50% 9,64% 10,97%

Grup 4A 6,14% 3,32% 3,79%

Grup 4B 2,71% 3,23% 4,34%

Grup 3A 1,89% 1,30% 1,74%

Grup 3B N/A N/A N/A

Grup 2 N/A N/A 12,47%

Turisme 2019 2020 2021

Grup A n/a n/a n/a

Grup B n/a n/a n/a

Grup C n/a n/a n/a

Grup D1 1,61% 0,46% -1,71%

Grup D2 -4,03% -5,58% -1,80%

Grup E1 5,19% 4,71% 4,98%

Grup E2 5,26% 5,19% 1,20%

Grup F 1,03% -7,63% -1,34%

Altres Serveis 
Ferroviaris 2019 2020 2021

Grup A1 n/a n/a n/a

Grup A2 2,97% -0,72% -0,68%

1B -15,89% -15,48% -19,44%

1C 2,28% 2,06% -2,96%

Grup 1D 1,88% 3,53% 1,22%

Grup 2D 0,91% 1,69% 0,50%

Grup 3D -0,48% -0,72% -1,66%

Grup 4D 3,10% 3,23% 10,83%

Total igualtat 
retributiva FGC 2019 2020 2021

6,35% 5,61% 4,64%

Igualtat retributiva entre dones i homes segons la 
categoria laboral (%)
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A continuació es recull la mitjana del salari total brut anual 
per edat i categoria professional, sobre la base de la següent 
agrupació de grups professionals: 

Grups professionals Conveni 
LMT

Conveni 
TUR

Conveni 
ASF

Col·lectiu de Direcció 
i alts comandaments 8, 7, 6 A, B, C A1, A2, B

Comandaments 
intermedis 5 D1 C

Resta de personal
4A, 4B, 
3A, 3B, 

2, 1
D2, E1, 
E2, F

D1, D2, 
D3, D4



110

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7. Gestió de les persones

7

Mitjana del salari total brut anual (€) 2019 2020 2021

Homes Dones Mitjana 
global Homes Mitjana 

global Total Homes Dones Mitjana 
global

Col·lectiu de Direcció i alts 
comandaments 68.766 68.446 68.509 70.894 69.152 69.540 67.588 64.204 64.987

- Entre 30 i 50 anys 61.303 63.892 63.231 64.319 66.037 65.590 61.023 63.319 62.707

- Més de 50 anys 76.907 71.148 72.053 77.000 71.173 72.322 76.342 64.999 67.230

Comandaments intermedis 43.374 43.774 43.689 43.075 46.391 45.628 42.737 45.071 44.475

- Menys de 30 anys 42.675 0 42.675 44.749 43.515 44.009 36.901 43.120 38.974

- Entre 30 i 50 anys 40.844 46.667 45.252 42.116 48.154 46.533 43.775 47.535 46.469

- Més de 50 anys 47.105 41.169 42.159 44.433 44.798 44.732 41.999 42.282 42.227

Resta de personal 31.362 32.678 32.283 32.181 33.855 33.338 31.869 33.562 33.025

- Menys de 30 anys 25.361 23.194 23.830 26.626 28.271 27.767 22.404 22.239 22.289

- Entre 30 i 50 anys 31.523 33.824 33.102 32.164 34.313 33.638 31.670 34.192 33.375

- Més de 50 anys 33.226 33.508 33.431 34.003 34.519 34.367 36.605 36.787 36.732

Mitjana global 33.894 36.422 35.703 34.941 37.777 36.942 34.504 36.965 36.214
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Mesures de conciliació
FGC té un compromís per fomentar la conciliació de 
la vida laboral, personal i familiar, de totes les persones 
que formen part de l’organització.

El nombre de persones que ha gaudit de les diferents 
mesures de conciliació ha disminuït un -19% respecte 
de l’any anterior.

A 31 de desembre de 2021, 73 persones d’FGC gaudien 
de reducció de jornada per tenir cura de menors de 12 
anys o per tenir cura de familiar, 60 dones i 16 homes; 
un total de 30 persones han gaudit del permís retribuït 
per tenir cura del lactant, 8 dones i 22 homes; i no s’ha 
rebut cap excedència per tenir cura de fills o filles 
menors de 3 anys.

Un total de 106 
persones s’han acollit 
aquest any a alguna de 
les mesures de conciliació 
disponibles per al personal

“

Mesures de conciliació 2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Personal amb reducció de jornada per tenir cura 
de menors de 12 anys o cura de familiar 107 73 76 4%

- Homes 20 13 16 19%

- Dones 87 60 60 0%

Personal acollit al permís retribuït per tenir cura 
del lactant 33 47 30 -57%

- Homes 21 33 22 -50%

- Dones 12 14 8 -75%

Personal acollit a excedències per tenir cura de 
fills/filles menors de 3 anys 14 6 0

- Homes 10 0 0

- Dones 4 6 0
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Pel que fa als permisos per naixement i cura de menors, ha augmentat respecte a anys anteriors. La taxa de 
retorn a la feina després d’acabar el permís per maternitat i paternitat s’ha situat en el 100%, i també en el 100% 
per a les persones que segueixen en plantilla un any després de tornar a la feina. 

FGC ofereix un seguit de fons per a ajudes socials que atén les 
sol·licituds que cursen les persones treballadores durant cada any de 
vigència dels respectius convenis col·lectius que resulten d’aplicació. 
Una comissió de seguiment específica decideix els conceptes, 
els criteris i els imports que s’han d’assignar, atenent també les 
disposicions legals que s’hagin d’aplicar en cada moment.

L’import total d’aquests fons és el resultant de la distribució equitativa 
entre les diverses explotacions i s’adequa a les disposicions legals i 
pressupostàries vigents.

Totes les persones treballadores d’FGC disposen d’una assegurança 
de vida i accidents que consisteix en un capital individual assegurat 
per a casos de mort i incapacitat permanent absoluta per malaltia i 
accident.

L’any 2021 s’ha implantat el Pla de Retribució Flexible, pel qual 
mitjançant acord individual amb la persona treballadora es pot 
substituir part dels conceptes salarials dineraris per retribucions 
en espècie. En aquests supòsits les ofertes de retribució flexible 
proposades per l’empresa són els vals menjar, vals bressol, assegurança 
mèdica i formació i van dirigides a la totalitat de la plantilla tenint en 
compte les característiques contractuals dels col·lectius.

A conseqüència de la pandèmia per la COVID-19 i en aplicació de 
mesures per evitar el contagi es va haver d’establir en aquells llocs 
de treball que ho permetien el treball no presencial. Donada la 
situació d’excepcionalitat de confinament total, es va haver de dotar 
dels mitjans tècnics a tot el personal per tal que treballés des del seu 
domicili. Una vegada la situació sanitària es va anar estabilitzant, la 
representació de les persones treballadores va sol·licitar mantenir 
aquesta modalitat de treball. Dins el marc de la negociació col·lectiva 
s’ha arribat a l’acord parcial del treball no presencial, excepcionalment 
aplicat des de la seva signatura en comptes de des del moment de 
l’aplicació del conveni. Per aquest acord, les persones treballadores 
amb possibilitat de desenvolupar la seva tasca de manera no 
presencial opten voluntàriament a realitzar un nombre de jornades 
de treball no presencial al trimestre natural inferior al 30%.

Permisos per naixement i  
per tenir cura de menors

2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Personal acollit a la prestació per 
naixement i cura de menors 54 67 70 4%

- Homes 40 52 53 2%

- Dones 14 15 17 12%

Personal que ha tornat a la feina després 
d’acabar la prestació per naixement i cura 
de menors

54 67 70 4%

- Homes 40 52 53 2%

- Dones 14 15 17 12%

Taxa de retorn a la feina 100% 100% 100%

- Homes 100% 100% 100%

- Dones 100% 100% 100%

Personal que ha tornat a la feina després  
d’acabar la prestació per naixement i cura  
de menors i que segueix en plantilla 12 
mesos després de tornar a la feina

54 67 70 4%

- Homes 40 52 53 2%

- Dones 14 15 17 12%

Taxa de retenció 100% 100% 100%

- Homes 100% 100% 100%

- Dones 100% 100% 100%
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Absentisme 

L’absentisme  dona  el  percentatge  que  representen  
les hores no treballades per contingències comunes i  
contingències  professionals respecte  de  les  hores  
totals que s’han de treballar. 

Absentisme (%) 2019 2020 2021

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Línies Metropolitanes 5,80% 8,46% 7,93% 10,90% 6,92% 8,14%

Contingències comuns 5,41% 8,09% 6,17% 8,93% 5,73% 7,03%

Contingències professionals 0,38% 0,37% 0,33% 0,39% 0,27% 0,20%

COVID-19 0,00% 0,00% 1,43% 1,58% 0,92% 0,91%

Turisme 5,54% 10,85% 4,23% 9,14% 7,95% 7,13%

Contingències comuns 4,77% 10,46% 3,21% 7,52% 5,19% 5,07%

Contingències professionals 0,77% 0,39% 0,37% 0,04% 1,46% 0,94%

COVID-19 0,00% 0,00% 0,65% 1,57% 1,31% 1,12%

Altres Serveis Ferroviaris 3,19% 2,94% 6,24% 2,52% 5,17% 6,30%

Contingències comuns 1,86% 2,76% 4,43% 1,63% 4,47% 5,74%

Contingències professionals 1,33% 0,18% 1,36% 0,85% 0,17% 0,02%

COVID-19 0,00% 0,00% 0,45% 0,04% 0,52% 0,55%

Total FGC 5,57% 7,97% 7,48% 9,83% 6,86% 7,84%
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Absentisme (hores) 2019 2020 2021

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Línies Metropolitanes 99.044 54.160 134.211 72.173 120.365 57.868

 Contingències comuns 92.479 51.792 104.429 59.138 99.682 49.981

Contingències professionals 6.565 2.368 5.523 2.552 4.704 1.396

COVID-19 0 0 24.258 10.482 15.978 6.492

Turisme 10.019 6.874 7.587 6.205 12.820 3.821

Contingències comuns 8.627 6.626 5.760 5.106 8.365 2.717

Contingències professionals 1.392 249 665 30 2.348 503

COVID-19 0 0 1.162 1.069 2106,79 601

Altres Serveis Ferroviaris 5.215 2.885 8.939 2.287 8.507 7.191

 Contingències comuns 3.042 2.709 6.347 1.482 7.362 6.547

Contingències professionals 2.173 177 1.946 769 286,75 20,57

COVID-19 0 0 646 36 859 623

Total FGC 114.278 63.919 150.737 80.664 141.693 68.880
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7.5. Entorn de treball 
segur i saludable

El sistema de Prevenció de Riscos Laborals d’FGC es 
gestiona a partir del Pla de Prevenció, el qual es basa 
en els objectius següents:

• Fomentar la cultura preventiva.

• Integrar la prevenció en els sistemes de gestió, en 
les accions i en tota la línia jeràrquica.

• Millorar contínuament les condicions de treball, la 
seguretat, la salut i el benestar de les persones que 
treballen a FGC.

• Eliminar o minimitzar els riscos laborals.

El sistema de Prevenció de Riscos Laborals d’FGC 
comprèn l’estructura de l’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 benestar 
d’FGC. Periòdicament es duen a terme auditories 
legals del sistema de gestió de salut i seguretat laboral.

Comitès de Seguretat i Salut
Els Comitès de Seguretat i Salut (CSS) consulten de 
manera regular i periòdica les actuacions de l’empresa 
en matèria de prevenció de riscos laborals, salut en el 
treball, riscos psicosocials, ergonomia i altres aspectes 
relacionats. Presents en tots els àmbits d’activitat de 
l’empresa, als comitès hi participen representants de 
l’empresa i del personal.

El 2021 es va constituir el CSS de Boí i Taüll amb 4 
persones.

D’altra banda, es fan reunions periòdiques de seguretat 
i salut amb delegats de prevenció de les explotacions 
de la línia Lleida-La Pobla de Segur i Parc Astronòmic 
del Montsec i Vallter.

Persones membres dels  
Comitès de Seguretat i Salut 2019 2020 2021

Línies Metropolitanes 10 10 10

Vall de Núria 4 4 4

La Molina 4 4 4

Espot i Port Ainé 4 4 4

Montserrat 4 4 4

Membres totals en Comitès 26 26 26

FGC disposa de 5 comitès de seguretat i salut amb 
representació peritaria de l’empresa i les persones 
treballadores:

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 403-1; 403-2; 403-3; 403-4; 403-5; 403-6
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Mesures i iniciatives
Amb l’objectiu de verificar les condicions de treball 
i detectar possibles aspectes perillosos de les 
instal·lacions, eines i materials o substàncies que 
es puguin manipular es fan visites de seguretat 
regularment. 

En matèria d’higiene industrial, són destacables les 
inspeccions per revisar i recollir mostres d’elements 
sospitosos de contenir amiant d’edificis i maquinària 
ferroviària. Aquesta revisió s’acompanya d’estudi i 
planificació de mesures preventives i correctores.

Mesures dutes a terme en matèria de Seguretat i Salut 2019 2020 2021

Avaluacions de riscos 141 145 46

Visites de seguretat 194 202 232

Reconeixements mèdics 432 538 421

Consultes mèdiques 3.301 4.618 6.573

Vacunacions 49 177 295

Persones acollides al Protocol de Protecció a la Maternitat i Lactància 9 2 4

Controls de prevenció de consum d’alcohol i drogues 1.606 1.003 1.474

Hores de formació en matèria de prevenció de riscos laborals 13.381 11.541 10.219

Durant el 2021 s’han 
realitzat un total de 10.219 
hores de formació en 
prevenció de riscos laborals

“
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Des de l’any 2015, amb l’objectiu de garantir la 
seguretat en el treball, la salut i la qualitat de vida de 
les persones que treballen a FGC, es disposa d’un Pla 
d’Acció i Prevenció contra els Riscos derivats del 
Consum d’Alcohol i Drogues. Anualment es duen a 
terme controls aleatoris entre el personal; l’any 2021 se 
n’han fet 1.474 en total.

FGC treballa constantment per garantir la seguretat 
de les persones que formen part de l’organització. 
Durant l’any 2021 s’ha incrementat el nombre total 
d’accidents laborals amb baixa al centre de treball 
i sense baixa al centre de treball respecte de 2021, 
relacionat amb l’activitat normalitzada després del 
confinament per la COVID-19 de 2020, tant a LMT com 
a Altres Serveis Ferroviaris. Pel que fa a ASF i TUR, el 
nombre d’accidents respecte de 2020 ha disminuït 
donada la baixa activitat l’any 2021 relacionada amb la 
limitació de mobilitat per la COVID-19. La major part 
dels accidents que s’han produït són accidents amb 
baixa laboral.

S’han fet 1.474 
controls de prevenció 
de consum d’alcohol i 
drogues durant l’any 2021

“

Dades d’accidentalitat 2019 2020 2021

Línies Metropolitanes

Nombre d’accidents laborals amb baixa al centre de treball 45 42 51

Homes 27 31 41

Dones 18 11 10

Nombre d’accidents laborals sense baixa al centre de treball 44 35 45

Homes 32 27 34

Dones 12 8 11

Nombre d’accidents laborals amb baixa in itinere 16 9 14

Homes 8 6 10

Dones 8 3 4

Turisme 

Nombre d’accidents laborals amb baixa al centre de treball 13 12 11

Homes 10 8 8

Dones 3 4 3

Nombre d’accidents laborals sense baixa al centre de treball 12 3 7

Homes 9 1 7

Dones 3 2 0

Nombre d’accidents laborals amb baixa in itinere 0 2 0

Homes 0 1 0

Dones 0 1 0
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Dades d’accidentalitat 2019 2020 2021

Altres Serveis Ferroviaris

Nombre d’accidents laborals amb baixa al centre de treball 5 3 3

Homes 3 3 2

Dones 2 0 1

Nombre d’accidents laborals sense baixa al centre de treball 2 4 3

Homes 1 4 3

Dones 1 0 0

Nombre d’accidents laborals amb baixa in itinere 1 1 1

Homes 0 1 1

Dones 1 0 0

Línies Metropolitanes

Índex de freqüència (nombre accidents/milió d’hores treballades) 10,72 12,01 13,09

Índex d’incidència (nombre accidents/100.000 persones exposades) 1.878,34 2.104,82 2.293,86

Índex de gravetat (nombre jornades perdudes/milers d’hores treballades) 0,50 0,29 0,36

Turisme

Índex de freqüència (nombre accidents/milió d’hores treballades) 61,20 52,07 50,94

Índex d’incidència (nombre accidents/100.000 persones exposades) 10.721,65 9.122,35 8.924,95

Índex de gravetat (nombre jornades perdudes/milers d’hores treballades) 3,87 6,3 2,9

Altres Serveis Ferroviaris

Índex de freqüència (nombre accidents/milió d’hores treballades) 12,29 6,35 6,58

Índex d’incidència (nombre accidents/100.000 persones exposades) 2.152,46 1.112,14 1.153,30

Índex de gravetat (nombre jornades perdudes/milers d’hores treballades) 1,59 0,21 0,21
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A les Línies Metropolitanes les caigudes al mateix nivell 
són la causa principal de la sinistralitat, sobretot pel 
que fa a Operadora, i els sobreesforços i cops pel que fa 
a les àrees de Manteniment i Xarxa Ferroviària.

Les caigudes al mateix nivell (tant esquiant com per 
relliscades) i els sobreesforços han estat les principals 
causes entre els 11 accidents laborals amb baixa al 
centre de treball a Turisme.

Malauradament, l’any 2021 s’ha produït la mort d’una 
persona en el lloc de treball, per causa natural, i que 
es va notificar com accident de treball. En el moment 
actual encara està en tràmit de reconeixement o no 
com accident de treball. 

Finalment, cal destacar que a FGC no s’ha notificat cap 
malaltia laboral.

El Pla d’Acció de Compromís i Riscos Psicosocials 
inclou 37 accions (consistent en 11 accions transversals 
corporatives, 5 accions transversals de Turisme, 2 
accions transversals d’àrees i 19 accions d’àrees). Durant 
l’any 2020 es van implementar les accions incloses en 
aquest Pla, se n’ha fet seguiment i el resultat que s’ha 
obtingut és que un 97% han estat acomplides.

De desembre 2020 a febrer 2021 es va dur a terme de 
nou l’avaluació de compromís i enquesta de riscos 
psicosocials, amb una participació de 915 persones (52% 
plantilla). Els aspectes a destacar han estat que el 16% 
de les persones perceben que en el seu lloc de treball 
hi ha risc psicosocial. No s’ha detectat cap situació 
de risc greu, únicament com a risc moderat destaca 
amb un 31% de valoració negativa de la dimensió de 
Confiança: criteris justos i interès per a les persones. 
Com a situacions de risc baix cal destacar el de l’àmbit 
de conciliació entre la vida personal i familiar (26%), 
Temps i personal suficient per realitzar la feina, qualitat 
de lideratge de l’equip directiu i gestió i organització 
(18%). Es realitzaran reunions monogràfiques en el si 
dels CSS per abordar les accions de millora per a les 
diferents àrees.

A FGC es promou un 
entorn de treball saludable 
a partir de projectes 
com el Pla d’Acció de 
Compromís i Riscos 
Psicosocials i el Pla 
d’Empresa Saludable

“

El Pla d’Empresa Saludable té com a objectiu la millora 
contínua de la salut de les persones. Les accions més 
destacades d’aquest dutes a terme durant el 2021 són 
les següents:

• Difusió de consells de salut amb periodicitat 
mensual ViaSaludable, en col·laboració amb el 
COIB.

• Realització de 3 webinars de xerrades impartides 
per metges de l’Institut Català d’Oncologia per 
donar a conèixer les causes de les malalties 
neoplàsiques més freqüents i com prevenir-les. 

• Inici d’un programa de tractament de 
deshabituació tabàquica en el que s’han inscrit 38 
persones per deixar de fumar al llarg del 2021.

• Seguir definint i implementat l’Estratègia COVID-19

El 28 d’abril de 2021, coincidint amb el Dia Mundial de la 
Seguretat i la Salut en el Treball, es va celebrar un acte 
de reconeixement de bones pràctiques en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals, que en aquesta ocasió va 
rebre els delegats de prevenció per la seva labor en pro 
de la seguretat i salut de les persones treballadores.
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Mesures i accions preventives  
en resposta a la pandèmia del  
SARS-CoV-2

En el marc de la resposta de la pandèmia del SARS-CoV-2 
a Catalunya FGC ha actualitzat i seguit  implementant 
l’Estratègia d’actuació davant la COVID-19.

Mesures informatives

Al llarg de l’any 2021, s’ha anat actualitzant l’Estratègia 
davant la COVID-19 d’FGC en funció de l’evolució de 
la pandèmia. S’ha seguit informant al respecte de les 
mesures preventives de la COVID-19 a través del Portal, 
de comunicacions informatives per correu electrònic i 
de 26 pantalles informatives ubicades en espais interns 
d’ús compartit, majoritàriament a menjadors, oficines 
i tallers.

Mesures organitzatives

Actualització de l’Estratègia d’actuació davant la 
COVID-19, que té com a objectiu definir les pautes 
d’actuació per tal que tot el personal desenvolupi les 
tasques professionals en condicions de seguretat, 
per impedir el risc de contagi de la COVID-19. També 
s’ha actualitzat el procediment d’Estudi de contactes 
en casos d’infecció de coronavirus SARS-CoV-2 que 
segueix contemplant que els casos confirmats, sospita 
i contactes estrets siguin de notificació obligatòria.

• El Comitè de Seguiment Coronavirus SARS-CoV-2 
ha estat l’òrgan amb representació dels treballadors 
per fer seguiment i aportacions de les mesures 
que en cada moment ha requerit l’evolució de la 
pandèmia, tant a nivell operatiu, de personal com 
sanitari, i sempre seguint les instruccions de les 
autoritats competents en cada àmbit.

• S’ha implementat la sistematizació de cribratges 
COVID-19 mitjançant el test diagnòstic d’antigen 
ràpids (TAR) per a tot el personal, al llarg del 2020 
s’han realitzat 3.171 TARs que han permès confirmar 
16 casos.

• S’ha obtingut la certificació del Protocol COVID-19 
per Applus el setembre de 2021, vigent per un any, 
per a tot el grup FGC.
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7.6. Participació

L’Estratègia d’Activisme preveu el repte “Una empresa 
on tothom compta” que persegueix fer d’FGC “una 
empresa oberta, promocionant el lideratge participatiu 
i l’impuls dels processos de cocreació i promoure la 
gestió activa de la diversitat a l’organització”.

El 2021 s’han desenvolupat dos projectes sota 
aquest marc i que desenvolupen l’objectiu: impulsar 
processos de cocreació que, sota l’impuls de lideratges 
relacionals i participatius, permetin la participació, la 
implicació i la suma de talent de totes les persones 
que formen part d’FGC, aconseguint que a partir de 
l’any 2022 el 0,5% del pressupost anual d’inversió sigui 
definit en base als pressupostos participatius a FGC.

Partida destinada als projectes

FGC va posar a disposició del procés participatiu 
una partida màxima de 300.000 €, dels quals  
80.000 € van ser per a executar propostes relacionades 
amb la millora del benestar en l’entorn laboral i el 
funcionament intern d’FGC, i altres 220.000 € per a 
executar propostes del servei, amb una incidència 
directa en la ciutadania i la resta de grups d’interès.

Fases del procés

El desenvolupament del procés es va realitzar amb 
diverses fases (difusió, presentació de propostes, 
validació, votació, retorn i tancament, i execució de les 
propostes més votades) entre març de 2021 i març de 
2022.

Presentació de propostes

Les persones treballadores d’FGC van presentar 97 
propostes, 61 d’àmbit intern i 36 d’àmbit extern. Una 
comissió tècnica va avaluar el compliment dels criteris 
del protocol per determinar les 23 propostes vàlides 
que van passar a la fase de votació, 14 d’àmbit intern 
i 9 d’extern.

Pressupostos participatius
L’any 2021, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
va impulsar el projecte dels Primers Pressupostos 
Participatius de l’empresa, una experiència pionera 
dins l’àmbit de les empreses públiques dependents de 
la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu general dels Primers Pressupostos 
Participatius d’FGC ha estat implicar el personal d’FGC 
en la definició de propostes que millorin el seu lloc 
de treball, així com fer participar els diferents grups 
d’interès d’FGC en la decisió sobre projectes relacionats 
amb als serveis que presta FGC.

El procés participatiu es va regir pels principis de 
transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, 
neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, 
diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, 
inclusió, eficàcia, protecció de les dades de caràcter 
personal i rendició de comptes.

GRI 102-12
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Nombre, tipologia i % de propostes presentades Internes Externes Total

Presentades 61 36 97

Vàlides 14 9 23

Previstes / existents 11 8 19

Fusionades 2 0 2

Repetides 1 0 1

Descartades 33 19 52

Excedeixen partida procés 7 11 18

No són inversió 8 3 11

No competència d'FGC 4 2 6

No viable tècnicament 4 3 7

Repetides 10 0 10
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Resultats de les votacions 

En la fase de votació van participar 161 persones d’FGC, 
que representa el 8% sobre el cens, amb 483 vots i 278 
persones dels diferents grups d’interès amb un total 
de 834 vots. Cada persona participant en les votacions 
va tenir la possibilitat de votar 3 projectes.

Projectes interns a votació Import Vots

Crear un tràmit a l’FGC Approp per atendre sol·licituds genèriques del 
personal 15.000 73

Millorar l’espai i l’exposició directa al sol al pati anglès de l’edifici 
d’oficines de Sarrià 20.000 63

Adequar una zona de descans exterior del Centre Operatiu de Rubí 39.990 60

Adequar sales de reunions amb pissarres digitals 15.000 57

Equipar aules polivalents a Rubí i Martorell 15.000 38

Millorar la il·luminació al túnel d’accés des de l’estació de Rubí al Centre 
Operatiu de Rubí 15.000 35

Substituir la moqueta a les oficines de La Molina 34.500 32

Millorar la zona de pàrquing de bicicletes i patinets del personal al 
Centre Operatiu de Rubí 20.000 26

Habilitar una zona d’aparcament coberta al Centre Operatiu de Martorell 15.000 20

Modernitzar les oficines d’Enclavaments de Sant Boi 39.990 19

Instal·lar una porta automàtica d’accés a vies a l’estació de Monistrol Vila 18.000 17

Crear un Bicibox al Centre Operatiu de Rubí 20.000 17

Millorar el despatx de l’estació de Pl. Catalunya 8.000 14

Dotar l’edifici d’oficines de Sarrià d’expositors per a llibres empresarials 4.000 12

Total 271.480 483
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Projectes externs a votació Import Vots

Millorar la il·luminació a l'entorn proper de les estacions de Baixador de 
Vallvidrera i Les Planes 30.000 143

Millorar un pas per a persones amb mobilitat reduïda a l’estació de 
Balaguer 39.950 139

Senyalitzar les rutes de Núria fins al cim del Puigmal 12.000 108

Habilitar un espai de maternitat a Vall de Núria 20.000 100

Millorar la visibilitat de les escales de l’estació de Sarrià 25.000 90

Instal·lar monitors del Sistema d’Informació al Client a la part ampliada 
de l’estació de Provença 15.000 81

Emetre píndoles divulgatives a l’interior dels trens  15.000 81

Climatitzar l’edifici de viatgers de Balaguer i adquirir un rellotge 39.990 61

Substituir les pistes de tenis per pistes de pàdel a La Molina 39.990 31

Total 236.930 834
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Projectes interns guanyadors Import Vots

Crear un tràmit a l’FGC Approp per atendre 
sol·licituds genèriques del personal 15.000 73

Millorar l’espai i l’exposició directa al sol al pati 
anglès de l’edifici d’oficines de Sarrià 20.000 63

Crear un tràmit a l’FGC Approp per atendre 
sol·licituds genèriques del personal 39.990 60

Adequar una zona de descans exterior del Centre 
Operatiu de Rubí 39.900 60

Adequar sales de reunions amb pissarres digitals 15.000 38

Projectes externs guanyadors Import Vots

Millorar la il·luminació a l'entorn proper de les 
estacions de Baixador de Vallvidrera i Les Planes 30.000 143

Millorar un pas per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’estació de Balaguer 39.950 139

Senyalitzar les rutes de Núria fins al cim del 
Puigmal 12.000 108

Habilitar un espai de maternitat a Vall de Núria 20.000 100

Millorar la visibilitat de les escales de l’estació de 
Sarrià 25.000 90

Instal·lar monitors del Sistema d’Informació  
al Client a la part ampliada de l’estació de Provença 15.000 81

Emetre píndoles divulgatives a l’interior dels trens 15.000 81

Climatitzar l’edifici de viatgers de Balaguer i 
adquirir un rellotge 39.990 61

(1) Al no poder-se incloure la última proposta externa votada doncs excedia del 
pressupost total reservat per a les propostes externes (220.000 €), s’ha redirigit la 
quantitat sobrant del cost total de les propostes externes seleccionades (23.060 €) 
per sumar-lo al pressupost reservat per a les internes (80.000 €), permetent així 
seleccionar dues propostes més de les internes.
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Projectes guanyadors 
Resultats (en milers d’euros) Import Vots

Total Projectes (2) 301.930 1.094

(2) El total del cost d’execució de totes les propostes 
seleccionades excedeix en 1.930 € de la partida del procés. 
Aquest sobre cost s’assumirà en base a altres partides 
d’FGC.

Continuïtat del projecte

Avaluats els resultats de la primera edició dels Pressupostos Participatius d’FGC, l’empresa ha 
acordat consolidar aquest projecte amb la segona edició dels Pressupostos Participatius.

Així, el 2022 s’incrementarà la partida pressupostària destinada a la implantació dels projectes, 
arribant al 0,5% del pressupost d’inversió d’FGC. En total es preveuen invertir 663.000 € (100%) en 
els projectes més votats: 166.000 € (25%) per a implementar els projectes interns i 497.000 € (75%) 
per a projectes externs.

Nexes, al teu costat

El projecte Nexes neix amb l’objectiu de promoure la participació de persones que presten serveis 
a les estacions de les Línies Metropolitanes, detectar talent i crear cultura innovadora i reconèixer 
les aportacions.

Mitjançant una plataforma d’innovació que permet la creació de comunitats d’innovació oberta 
enfocada a resultats, poden generar idees, desenvolupar-les i convertir-les en realitat i finalment 
generar valor per als clients d’FGC. S’ha dissenyat un punt digital d’atenció al client que millora el 
contingut de les vitrines, creant una zona d’atenció clarament visible.

Al desembre de 2021 es van presentar les propostes de quatre equips i un jurat va determinar la 
proposta guanyadora “Digitalització, l’eina estratègica d’interacció amb el client”. Es basa en un 
element digital diferenciador i referent a l’estació des d’on les persones usuàries puguin obtenir 
informació de tot tipus al moment.
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FGC es compromet a incorporar en 
l’estratègia empresarial la preservació 
del medi ambient, amb l’objectiu de 
minimitzar els possibles impactes 
negatius i les conseqüències no 
desitjades que es puguin derivar 
de l’exercici de la seva activitat, en 
relació amb els principis 6, 7, 8 i 9 
del Pacte Mundial i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS)  
6, 7, 12, 13 15 i 17.

8. Gestió del medi ambient

FGC té un compromís clar en la lluita contra el canvi climàtic i en la contribució a la mobilitat sostenible. L’Agenda 
d’Acció Climàtica 2030 és l’eina que ha establert per avançar en aquests compromisos, definint les línies d’actuació 
i millora de l’empresa en l’horitzó 2030. Alhora, aquesta Agenda es troba associada als Compromisos d’Acció 
Climàtica de la Generalitat de Catalunya i vinculada als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides.

En aquest sentit, l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2030 recull reptes, objectius i projectes en l’àmbit ambiental que 
es recullen en el paraigües de l’Eix 3 #TriarElCamíSostenible. Sostenibilitat ambiental, acció climàtica i protecció 
del capital natural, alguns dels quals  es vinculen amb l’Agenda d’Acció Climàtica anteriorment mencionada.

Eix 3. #TriarElCamíSostenible 
Sostenibilitat ambiental, acció climàtica 
i protecció del capital natural
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Per tal d’aconseguir aquests compromisos, FGC està 
portant a terme actuacions en diferents àmbits.

En l’àmbit de l’energia, són exemples la progressiva 
instal·lació d’enllumenat LED a les estacions, la 
substitució dels vehicles de flota per vehicles elèctrics i 
híbrids, la facilitació de punts de recàrrega per a cotxes 
elèctrics i la transició energètica de l’activitat, entre 
altres.

L’aigua és un recurs rellevant per a l’organització, 
sobretot en l’àmbit de Turisme, ja que és l’element 
bàsic per a la producció de neu. FGC té identificat 
aquest impacte i porta a terme un control exhaustiu 
de la producció de neu amb l’objectiu d’assegurar la 
gestió eficient d’aquest recurs.

Finalment, en el cas dels residus, les línies de 
treball desenvolupades s’orienten a l’eliminació o 
minimització dels residus de plàstic i derivats, i a la 
certificació «residu zero» de l’activitat industrial l’any 
2022, en una clara tendència cap al model d’economia 
circular.
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8.1. Agenda d’Acció 
Climàtica 2030

L’Agenda d’Acció Climàtica 2030 d’FGC és un 
document operatiu que recull una llista d’accions, 
cadascuna de les quals emmarcada en un dels capítols 
dels Compromisos d’acció climàtica impulsats per la 
Generalitat de Catalunya i signats per l’organització.

A continuació, es mostra l’estat de desenvolupament 
i consecució dels objectius ambientals més destacats 
marcats per a tot FGC, a 31 de desembre de 2021:

L’Agenda d’Acció Climàtica 
defineix les línies d’actuació
i millora d’FGC en l’horitzó 2030
“

Descripció
Situació 

de partida 
2018

2020 2021 Any 
Objectiu

Mesura de l'impacte de l'activitat 
d'FGC (tCO2) 142.758 48.425 117.499

2030 
Neutralitat 

carboni

Petjada de carboni de la flota de vehicles 
d’FGC (tCO2) 326,74 258,77 270,64 2025 

0 tCO2e

Ús del gasoil en locomotores de 
mercaderies (tCO2) 1.854,94 1.149,66 1.328,91 2022 

- 2/3 tCO2e

Energia renovable 99,8% 100% 100%
2021 

100% 
certificada

Energia solar 0% 25% 100% 2021

Ús de llums LED en estacions de tren 48% BV: 74%
LA: 32% 100% 2021

Flota de vehicles elèctrics i híbrids 21% 22,60% 30,20% 2025 
100%

Descarbonització parc mòbil de les línies 
d’aportació a les estacions d’FGC - - - 2022

100% 

Transició cap al “Residu zero” Diagnosi 92,10% 
valoritzat

2022
Certificació 

GRI 102-11; 103-1; 103-2;103-3; 304-1; 304-2; 304-3
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Els sistemes de gestió ambiental han estat adequats 
per certificar-los d’acord amb els nous requisits de la 
norma ISO 14001:2015. Aquest ha estat el cas de les 
activitats següents:

• Explotació de Montserrat.

• Estació de muntanya de La Molina.

• Estació de muntanya de Vall de Núria.

• Taller de manteniment de trens de Rubí.

• Estació de muntanya d’Espot.

• Estació de muntanya de Port Ainé.

Prevenció de riscos ambientals

FGC treballa per tal de prevenir els riscos ambientals, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental a l’entorn de la 
seva activitat. En aquest sentit, l’empresa té inclosos actius en l’immobilitzat material que es destinen a la minimització 
de l’impacte ambiental, així com a la protecció i millora del medi ambient. Aquesta informació es recull a continuació:

Cal destacar que en les inversions en immobilitzat s’inclouen els costos en què s’ha incorregut en l’adquisició de 
sistemes, equips i instal·lacions que tinguin com a objectiu eliminar, limitar o controlar possibles impactes que pugui 
ocasionar el desenvolupament de l’activitat d’FGC sobre el medi ambient. La resta de les despeses relacionades amb 
el medi ambient, diferents de les efectuades per a l’adquisició dels elements d’immobilitzat, es consideren despeses 
de l’exercici.

Les despeses d’FGC de naturalesa ambiental durant l’any 2021 es deuen principalment a despeses en què s’ha 
incorregut per al tractament de residus. El total d’aquestes despeses ha estat de 417 milers d’euros, xifra inferior a la 
de 2020, exercici en el qual es va meritar una despesa de 477 milers d’euros. 

FGC no ha dotat durant l’any 2021 cap provisió per cobrir riscos i despeses per a actuacions ambientals, ja que s’ha 
estimat que no existeixen contingències relacionades amb la protecció i la millora del medi ambient.

L’organització no ha rebut multes ni sancions no monetàries significatives per l’incompliment de les lleis o normatives 
en matèria de medi ambient. Tampoc ha identificat incompliments de les lleis o normatives en matèria de medi 
ambient.

Actiu en l’immobilitzat material destinat 
a la minimització de l’impacte ambiental 
(en milers d’euros)

2019 2020 2021

Cost 18.460 21.031 22.939

Amortització -4.189 -4.994 -5.861

Valor net comptable 14.271 16.037 17.078
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8.2. Mitigació  
del canvi climàtic
La mitigació del canvi climàtic és un repte de 
l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030 que forma 
part de l’Eix 3 #TriarElCamíSostenible Sostenibilitat 
ambiental, acció climàtica i protecció del capital 
natural, mitjançant el qual es vol contribuir a guanyar 
la lluita contra la crisi climàtica i esdevenir una empresa 
neutra en carboni, reduint la petjada de carboni 
d’FGC a través de les noves tecnologies, l’impuls dels 
esdeveniments sostenibles i l’economia verda i circular.

Impacte d’FGC en la lluita contra el canvi climàtic

La sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic 
constitueixen un dels eixos bàsics de l’Agenda d’Acció 
Climàtica 2030 d’FGC, que explicita els reptes globals 
als quals ens enfrontem com a societat i com FGC pot 
ser una eina eficaç per contribuir a transformar-los en 
oportunitats. 

Les accions en aquest eix es poden separar en quatre 
àmbits: 

• Empresarial.

• Aliances internacionals.

• Col·laboració amb el Govern.

• Compromís amb la societat.

Àmbit empresarial

FGC és capdavantera en l’adopció de mesures de 
mitigació i reducció de les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle que es deriven de la seva activitat, en línia amb 
els seus compromisos en la lluita contra el canvi climàtic. 
Entre aquestes accions destaquen: l’adquisició d’energia 
d’origen renovable en un 100%, la descarbonització 
del parc de vehicles, la instal·lació d’il·luminació de baix 
consum, la implantació de plaques solars o l’adopció de 
mesures de conducció eficient i recuperació d’energia, 
entre moltes d’altres.

FGC està desenvolupant acords i iniciatives, tant de 
caràcter comercial com tecnològic, amb l’objectiu que 
les seves estacions esdevinguin centres de mobilitat 
a partir dels quals es puguin establir cadenes de 
transport més sostenibles, tant per a viatgers com per 
a mercaderies. Alguns exemples en són la instal·lació de 

microcentres de distribució de petita paqueteria (amb la 
reducció del cost ambiental de la distribució urbana al 
destinatari final) o la facilitació de la intermodalitat amb 
mitjans sostenibles, des de nous sistemes de mobilitat 
fins a l’electrificació dels sistemes d’aportació (tant en 
busos, com en el vehicle privat).

En els pròxims anys les estacions de muntanya d’FGC 
s’aniran transformant per posar en valor el medi natural 
com a actiu de qualitat de vida i fonament d’integració 
territorial. FGC ha adquirit el compromís d’incorporar 
els ODS a la gestió de les estacions de muntanya i es 
marca, entre d’altres objectius, arribar a una visió zero de 
la petjada ambiental (descarbonització i minimització) i 
la integració sostenible de les estacions de muntanya al 
territori i en uns entorns naturals protegits.

En aquest sentit, en el marc 1a Cimera Catalana d’Acció 
Climàtica del Govern de la Generalitat l’organització 
va compartir els seus compromisos en l’àmbit de la 
mobilitat amb l’objectiu d’avançar cap a un sistema de 
transport més sostenible i respectuós amb el territori i, 
en particular, que suposi una reducció de les emissions 
d’efecte hivernacle articulant una oferta de transport 
públic que sigui capaç d’atreure usuaris del vehicle privat. 

Així mateix, també es va compartit la voluntat d’FGC 
en relació a de les estacions d’esquí i de muntanya 
de promoure una transició a les energies netes, 
reduir les necessitats d’energia essent més eficients i 
autosuficients, a la descarbonització, la no generació 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, a l’ús eficient 
i sostenible dels recursos naturals, a promoure una 
mobilitat neta, a implementar els principis de l’economia 
circular i a promoure els nostres entorns naturals, 
el paisatge contribuint al desenvolupament social i 
econòmic de les persones que viuen i treballen al Pirineu 
i Pre-Pirineu de Catalunya.

GRI 102-12; 103-1; 103-2;103-3



133

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8. Gestió del Medi Ambient

8

Àmbit d’aliances internacionals

Business Ambition for 1.5º C

En desembre de 2019, FGC va signar l’adhesió a la 
campanya Business Ambition for 1.5º C, que té com a 
objectiu evitar l’increment d’1,5º C de la temperatura 
global del planeta i que l’any 2050 les emissions de 
CO2 a FGC siguin zero.

Science Based Targets initiative (SBT)

El desembre de 2021, FGC es va convertir en una de les 
16 primeres empreses del sector del transport ferroviari 
de tot el món, i la primera de l’Estat espanyol, en tenir 
validats els seus objectius de reducció de gasos amb 
efecte d’hivernacle (GEH) per la iniciativa Science 
Based Targets.

Amb el reconeixement de l’SBT, FGC referma el 
compromís global de la companyia per aconseguir 
reduir les emissions de GEH directes de l’activitat i 
indirectes del consum d’electricitat un 92% l’any 2030, 
partint del 2018 com a any base. Quant a la cadena de 
valor, l’objectiu es reduir un 57% les emissions.

TopRail Charter on Sustainable Rail Tourism

Com a membre de la UIC, FGC està adherida a la TopRail 
Charter on Sustainable Rail Tourism des de l’any 2017. 
La signatura de la carta demostra el compromís d’FGC 
amb la gestió sostenible: es maximitzen els beneficis 
socials i econòmics de les comunitats locals i es 
minimitza l’impacte negatiu derivat de l’activitat. FGC 
va signar en data desembre de 2019 el nou compromís 
Railway Climate Declaration, que consisteix a assumir 

un rol de lideratge en accions per mitigar el canvi 
climàtic, reduir la petjada de carboni i promoure la 
transició a sistemes de transport més sostenibles, i 
contribuir així al Low Carbon Rail Transport Challenge.

Declaració de Glasgow 

 

Ferrocarrils es va adherir el novembre de 2021, en el 
marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic (COP26), a la Declaració de Glasgow 
per accelerar l’acció climàtica en l’àmbit del turisme. 
L’adhesió implica assegurar accions i compromisos que 
permetin reduir a la meitat les emissions derivades del 
sector de cara al 2030 així com aconseguir l’objectiu de 
zero emissions netes abans del 2050, un compromís 
que FGC vol assolir ja al 2030.

Com a signant del manifest, FGC es compromet a 
adaptar els seus plans d’acció climàtica als objectius 
de la Declaració de Glasgow, informant públicament 
de les mesures adoptades i dels progressos 
aconseguits, en base a cinc eixos d’actuació: la medició 
de les emissions, la descarbonització del turisme, la 
regeneració dels ecosistemes, la col·laboració amb la 
resta d’agents implicats i el finançament dels objectius 
fixats.
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Àmbit de col·laboració amb el Govern

L’any 2012 FGC es va adherir al Programa d’acords 
voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle, promogut per l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic. Aquest programa té com a objectiu 
impulsar polítiques i accions que contribueixin a reduir 
les emissions a Catalunya.

En data novembre de 2019, FGC va ampliar  el  
compromís a totes les instal·lacions. En aquest sentit 
informa de les emissions de GEH en l’abast 1, 2 i 3.

El 3 de maig de 2019 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va atorgar 
el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a la 
flota de vehicles i el 7 de d’octubre de 2019 a l’edifici 
d’oficines corporatiu de Sarrià. 

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un 
sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix 
productes i serveis que superen determinats 
requeriments de qualitat ambiental més enllà dels 
que s’estableixen com a obligatoris per la normativa 
vigent.

Àmbit de compromís amb la societat

Els projectes que planteja FGC són essencials per a una 
dotació de transport públic que sigui una alternativa 
al vehicle privat i per promoure la transició cap a un 
model sostenible de mobilitat. 

FGC incorpora, des de l’any 2019 una Ecocalculadora 
en el cercador d’horaris del seu web corporatiu. 
Aquesta eina permet a les persones usuàries conèixer 
ràpidament l’impacte mediambiental dels seus 
desplaçaments i la comparativa entre fer-ho amb el 
servei d’FGC o amb vehicle privat.

Segons l’itinerari de cada persona usuària, 
l’Ecocalculadora calcula automàticament les emissions 
de CO2, la contribució en la millora de la qualitat de 
l’aire, l’optimització del consum d’energia, l’estalvi 
econòmic que es genera, la reducció de la congestió 
viària i la disminució de la sinistralitat.

Així mateix, FGC aposta per desenvolupar una activitat 
a les estacions de muntanya que contribueixi a la 
sostenibilitat social, econòmica i ambiental d’aquests 
territoris, fent-los exemple de gestió i actuació davant 
el repte de la crisi climàtica.
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Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)

El 2018 va ser el primer any que FGC va calcular les 
seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
(GEH). Així doncs, l’any 2021 és el quart any que es 
calcula la petjada de carboni d’FGC.

El control de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle que es dona des d’FGC ens permet 
conèixer l’impacte ambiental de l’organització i establir 
accions per focalitzar la reducció d’aquest. 

La memòria d’emissions de GEH d’FGC està realitzada 
en el marc de referència de Greenhouse Gas Protocol, 
a Corporate Accounting and Reporting Standard, 
desenvolupat pel World Business Council for 
Sustainable Development.

FGC considera les emissions generades per l’activitat 
de l’organització incloses en els abasts següents:

• Abast 1: Emissions directes de GEH controlades per 
l’organització.

• Abast 2: Emissions indirectes de GEH associades al 
consum d’electricitat.

• Abast 3: Emissions indirectes de GEH que són 
conseqüència de l’activitat de l’organització, però que 
es generen en fonts propietat o sota el control d’una 
altra organització.

Per al càlcul de les emissions de l’abast 3, se segueix 
la metodologia establerta en el document Corporate 
Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard, publicat l’any 2011 pel World Resources 
Institute (WRI) i el World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), que classifica les 
emissions de l’abast 3 en 15 categories, la qual cosa 
permet analitzar una a una cada categoria i determinar 
per què s’inclou en el càlcul de la petjada de carboni. 
S’han considerat les categories d’emissió següents:

• 3.1 Compra de béns i serveis.

• 3.2 Béns de capital.

• 3.3 Activitats relacionades amb el transport, 
distribució i generació de combustibles i energia 
aigües amunt.

• 3.5 Residus generats.

• 3.6 Desplaçaments corporatius.

• 3.7 Transport in itinere.

• 3.13 Actius arrendats a tercers.

•  3.15 Inversions.

FGC ha reduït un 86,64%  
les emissions de gasos  
amb efecte hivernacle  

de l’abast 1 i 2 des de l’any 2018

“GRI 305-1; 305-2; 305-3
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Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) tCO2

Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) tCO2e 2018 2020 2021 2021-2020 2021-2018

Abast 1: Emissions directes GEH 7.471,43 5.366,26 6.646,73 23,86% -11,04%

Combustió fixa (gas natural, gasoil C, GLP, biomassa i geotèrmia) 1.483,75 1.314,51 1.337,69 1,76% -9,84%

Combustió mòbil (flota pròpia auxiliar, maquinària mòbil, trens i locomotores) 4.695,54 3.292,99 4.146,11 25,91% -11,70%

Emissions fugitives de gasos refrigerants (instal·lacions fixes i maquinària mòbil) 1.291,32 758,22 1.162,82 53,36% -9,95%

Emissions de procés (consum d’acetilè) 0,82 0,55 0,11 -80,00% -86,59%

Abast 2: Emissions indirectes GEH 42.281,11 75,44 0,00 -100% -100%

Associades al consum d’energia elèctrica per a instal·lacions en baixa tensió 417,68 75,44 0,00 -100% -100%

Associades al consum d’energia elèctrica per a instal·lacions en alta tensió 41.863,43 0,00 0,00 -0% -0%

Abast 3: Altres emissions indirectes GEH 93.005,31 42.983,00 110.852,62 157,90% 19,19%

3.1 Compra de béns i serveis 78.415,33 17.124,93 65.102,25 280,16% -16,98%

3.2 Béns de capital 440,59 16.142,64 35.683,46 121,05% 7999,02%

3.3 Activitats relacionades amb el transport, distribució i generació de  
combustibles i energia aigües amunt 9.103,96 5.037,49 3.905,95 -22,46% -57,10%

3.5 Residus generats 483,12 739,06 254,88 -65,51% -47,24%

3.6 Desplaçaments corporatius 96,00 67,12 52,61 -21,62% -45,20%

3.7 Transport in itinere 457,40 458,81 2.083,72 354,16% 355,56%

3.11 Actius arrendats a tercers 3.269,27 2.288,07 2.965,68 29,61% -9,29%

3.15 Inversions 739,64 1.124,88 804,07 -28,52% 8,71%

Emissions totals GEH 142.757,85 48.424,71 117.499,35 142,64% -17,69%

El 2021 s’incorpora a l’abast del càlcul les emissions de les explotacions del Parc Astronòmic del Montsec, Vallter 2000 
i Boí-Taüll que aporten a la xifra total 994,27 tCO2.
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Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) tCO2e

Abast 1. Emissions directes GEH 
Abast 2. Emissions indirectes de GEH
Abast 3. Altres emissions indirectes

Abast 2 Abast 3
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2021 MOBILITAT. Intensitat 
d’emissions de GEH per número de 
viatges (kg CO2 / núm. de viatges = 
validacions)

BV LA LPS Total 
Mobilitat

Abast 1: Emissions directes GEH 0,06 0,02 4,73 4,81

Abast 2: Emissions indirectes GEH 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,06 0,02 4,73 4,81

2021 TURISME. Intensitat d’emissions 
de GEH per número de visitants (kg 
CO2 / núm. de visitants)

VN LM EPA EM FTAL PAM VALL BOÍ Total 
TUR

Abast 1: Emissions directes GEH 1,39 1,99 5,75 0,01 0,93 0,72 3,23 4,04 2,15

Abast 2: Emissions indirectes GEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1,39 1,99 5,75 0,01 0,93 0,72 3,23 4,04 2,15
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8.3. Adaptació  
al canvi climàtic

L’adaptació al canvi climàtic és un repte de l’Estratègia 
d’Activisme d’FGC 2020-2030 que forma part de l’Eix 
3 #TriarElCamíSostenible Sostenibilitat ambiental, 
acció climàtica i protecció del capital natural, 
mitjançant el qual es vol contribuir a guanyar la lluita 
contra la crisi climàtica i millorar la resiliència a partir 
de l’adaptació de les infraestructures, dependències 
i serveis als efectes del canvi climàtic d’acord amb 
l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 
2021-2030 (ESCACC30).

FGC està impulsant la redacció de l’Estratègia 
d’Adaptació al Canvi Climàtic 2030 amb l’objectiu de 
preparar les infraestructures i l’operació ferroviària als 
efectes de l’escalfament global. Aquesta estratègia 
incorporarà els impactes, vulnerabilitats i actuacions 
en curs, previstes o potencialment aplicables per reduir 
els riscos associats al canvi climàtic i que tindrien un 
impacte directe en l’activitat de l’empresa, com per 
exemple altes i baixes temperatures, pluges intenses o 
ratxes de vent fortes.

L’elaboració de l’estratègia sorgeix de la Diagnosi de 
la vulnerabilitat vers els efectes del canvi climàtic 
de les infraestructures que FGC va encarregar a 
començaments de 2021. Aquesta diagnosi reconeix 
principalment dos impactes climàtics sobre la xarxa 
d’FGC: els físics sobre la infraestructura, que inclouen 
els diferents components de la xarxa (raïls, catenàries, 
plataforma, xarxa de telecomunicacions, xarxa 
elèctrica, etc.) així com les estacions; i els impactes 
sobre l’operació, que inclouen tant qüestions que 
no causen dany sobre la infraestructura (pèrdua de 
confort climàtic, reducció de visibilitat per boira, etc.), 
com d’altres de físiques que afecten el parc mòbil, 

com les avaries derivades d’elevades temperatures; o 
altres d’externes a la pròpia infraestructura, com ara 
un incendi forestal.

Entre els punts forts de la companyia a tenir en compte 
per a l’elaboració de l’Estratègia d’Adaptació hi ha el 
pla d’actius d’FGC, que indica la vida útil dels equips 
per poder dur a terme una previsió de les inversions; 
la priorització de les noves tecnologies per millorar 
l’eficiència, reduint d’aquesta manera el consum i la 
temperatura; la redundància del subministrament 
elèctric, que està connectat en anella, fet que facilita 
l’operativa en cas d’incidència puntual; la distància 
entre els suports de la catenària, que és d’un màxim de 
45 metres, el que permet mitigar l’efecte del vent i evitar 
afectacions; o els convenis amb l’Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya per a l’assessorament i el 
seguiment tant de l’estat de les obres de drenatge 
(que eviten inundacions a les vies) com de l’estat de 
talussos i vessants.

A partir d’aquestes fortaleses, els impactes del 
canvi climàtic que s’hauran de tenir en compte en 
l’elaboració de l’Estratègia són, per exemple, la dilatació 
de la catenària i dels elements que la conformen; el 
desconfort climàtic de les persones treballadores i 
usuàries; l’afectació d’equips i components electrònics 
per elevades temperatures; caiguda d’elements a la 
via, com ara arbres i branques; inundacions de via o 
altres instal·lacions; o bé la inestabilitat dels terrenys 
que poden causar esllavissades i despreniments.
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8.4. Utilització sostenible 
i protecció de l’aigua

Tot i que el consum d’aigua és present a tota la 
organització, dins de l’àmbit de Turisme la gestió de 
l’aigua és una prioritat, ja que és on es produeix el 
major consum. En aquest sentit, el consum d’aigua 
és un fet rellevant i, com a tal, està identificat dins 
dels Sistemes de Gestió Ambiental implantats o en 
procés d’implantació a les diferents explotacions 
de muntanya, en què s’avalua el consum d’aigua 
en la producció de neu com un dels aspectes 
ambientals destacats. Malgrat que aquest impacte 
es pot considerar temporal, si es té en compte que 
l’aigua retorna al medi sense fer-hi cap tractament, 
es considera igualment una alteració dels recursos 
hídrics naturals.

Pel que fa als subministraments d’aigua en metres 
cúbics en la producció de neu, venen determinats per 
les concessions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
o de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), fet 
que acota un consum excessiu en la producció de neu. 
D’altra banda, en les èpoques de desglaç, s’intenta 
canalitzar l’aigua a les basses artificials. 

A continuació es detalla la gestió de l’aigua a les 
estacions de Turisme:

Vall de Núria

L’Estació de Muntanya de Vall de Núria s’abasta 
d’aigua de les seves pròpies captacions ubicades en 
el municipi de Queralbs i per connexió a les xarxes de 
distribució d’aigua dels municipis de Queralbs i Ribes 
de Freser. Concretament, les captacions d’aigua de 
Vall de Núria i els cabals ecològics a respectar són:

• Captació Riu Finestrelles - Subministra consum 
domèstic, central hidroelèctrica, xarxa contra 
incendis, i bassa de la granja. 

• Font del Ferro – Subministra el consum domèstic.

• Captació del riu Eina – xarxa contra incendis. 

• Captació Llac Núria - Per la producció de neu a la 
xarxa d’alta pressió. 

•  La xarxa municipal de distribució d’aigua de Queralbs 
subministra l’estació del cremallera de Queralbs 

•  La xarxa municipal de distribució d’aigua de Ribes de 
Freser subministra les estacions de cremallera de Vila 
i Enllaç, i el sistema contra incendi de Ribes Vila i de 
Ribes Enllaç (només en cas d’incendi).

L’ús de l’aigua en aquesta estació és per abastament, 
ús recreatiu i ús ramader. En aquest sentit, estan 
establerts un total de 62.000m3 per l’abastament, 
143.120m3 per la producció de neu artificial del Llac de 
Núria i 158m3 per ús ramader.

El procés de gestió de l’aigua d’aquesta explotació 
està format per: el sistema d’aigua potable, el procés 
de subministrament d’aigua a la Central Hidroelèctrica 
i xarxa contra incendis, el subministrament d’aigua a 
la xarxa d’estesa de producció de neu d’alta pressió i 
reg, el subministrament d’aigua estació de Ribes Vila, 
el subministrament d’aigua estació de Ribes Enllaç i el 
subministrament d’aigua estació de Queralbs.

"FGC es compromet a impulsar 
la recerca per poder produir 
més neu amb menys despesa 
energètica d’aigua i a substituir 
progressivament els canons 
de neu per tecnologies que 
permeten generar el doble de 
neu amb la meitat de l’energia. 
En l’horitzó 2025, FGC es marca 
l’objectiu d’haver reduït un 50% 
el consum d’energia."

En la Cimera d’Acció Climàtica del Govern, celebrada 
el gener del 2020, FGC va adquirir el compromís de 
reducció del consum d’aigua i d’energia en l’àmbit de 
la producció de neu:

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 303-1; 303-2; 303-5
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Port Ainé

La captació a l’estació de Port Ainé es porta a terme a 
base de pous. Concretament es compta amb un total 
de 7 pous, dels quals un s’utilitza exclusivament per a 
l’hotel, un altre per les instal·lacions de cota 2100, i dels 
restants, dos no estan operatius. 

El Pla d’emergència de l’Explotació, així com les seves 
normes, estan aprovades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua.

El volum d’aigua concedida en aquesta estació és de 
238.614 m3 anuals.

La Molina 

Aquesta, en ser l’estació  amb el major nombre 
d’innivadors, s’hi produeix més neu i es porta un 
control tecnològic diari de l’estat  de  les  fonts, basses  
i  captacions d’aigua  que  abasteixen  la  xarxa  de  
neu  durant  la  temporada d’hivern. D’aquesta forma, 
juntament amb un acompliment estricte dels plans de 
manteniment establerts, s’assegura una gestió òptima 
de l’aigua.

En aquesta explotació la captació s’obté  de  pous, 
fonts i torrents, mentre que les basses s’utilitzen 
d’emmagatzematge. La concessió de l’aigua és de 
323.500m3 anuals

Espot

La captació d’Espot es realitza mitjançant la bassa 
Estanyets. Aquesta bassa normalment s’emplena de 
forma natural amb l’aigua que li entra del barranc dels 
Estanyets, però també s’alimenta, en cas de necessitat, 
dels 2 pous annexes a la mateixa bassa.

El comptatge de consum d’aigua es fa amb els 
cabalímetres que hi ha a la sala de bombeig (a la 
sortida de la bassa), on arriba el tub i es compta el 
consum de gravetat i de bombeig per la producció 
de neu. Per altra banda, hi ha un altre tub que ve 
directament de la bassa per alimentar els edificis i que 
té el seu corresponent comptador.

Actualment s’ha elaborat i presentat a la CHE (Conca 
Hidrogràfica de l’Ebre) les Normes d’Explotació i el Pla 
d’Emergència d’aquesta bassa, i on aquest organisme 
ha presentat certs requeriments els quals s’estan 
actualitzant a través de la consultoria tècnica que 
assessora a FGC Turisme. El volum d’aigua concedida 
en aquesta estació és de 249.550m³ anuals.

FGC monitoritza un total de 
23 punts a les instal·lacions de 

mobilitat, amb l’objectiu de 
detectar de forma precoç les 

fuites i sobre consums d’aigua.

“
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A les instal·lacions de mobilitat, tot i no tenir tant 
impacte en el consum d’aigua, també es promou una 
gestió responsable d’aquest recurs. En aquest sentit, 
amb l’objectiu de detectar les fuites i sobreconsums 
d’aigua, actualment es compta amb una monitorització 
de 23 punts i es preveu ampliar-la a 4 punts més.

Aquesta  monitorització  es  va  iniciar  l’any  2017  amb  
7  punts: Pl.  Catalunya,  Pl.  Espanya,  Rubí  COR,  Rubí  
COR  (Rentador  de  trens),  Martorell  i  subcentral  de  
Sarrià per ser els majors consumidors d’aigua. A més, 
se’n monitoritza un 8é a l’Explotació de Montserrat des 
de l’any 2019.

Consum d’aigua (m³) 2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Mobilitat 46.450 51.765 32.928 -36,39%

Subministrament per tercers (Municipal) 46.450 51.765 32.928 -36,39%

Turisme 800.684 449.975 576.141 28,04%

Subministrament per tercers (Municipal) 30.504 33.605 28.718 -14,54%

Subministrament propi (Pous) 770.180 416.370 547.423 31,48%

Consum total 847.134 501.740 609.069 21,39%

Consum d’aigua en valors absoluts
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8.5. Transició a una 
economia circular, 
prevenció de residus 
i reciclat

Economia circular i consum i producció sostenible

FGC promou l’economia circular així com el consum 
i producció sostenible al llarg de la cadena de 
subministrament. En aquest sentit, per la pròpia 
activitat de l’organització, FGC només compra material 
nou pel propi manteniment.

A continuació es detalla el pes dels principals materials 
utilitzats a FGC:

FGC té previst obtenir en el 2022 la certificació Residu 
Zero dels seus centres industrials. S’hi està treballant 
des de fa temps amb diferents mesures per assolir una 
xifra de valorització dels residus de prop del 100%, en el 
marc d’una dinàmica empresarial de gestió circular. En 
aquest sentit, l’anàlisi del cicle de vida dels productes 
que FGC adquireix és un dels principals eixos del 
Model de Contractació Socialment i Ambientalment 
Responsable de l’empresa.

Consum de matèries primeres 
i materials Pes (t)

Mobilitat

Material per fer el manteniment dels 
vehicles i desenvolupar el servei de 
transport de passatgers

2,00

Turisme 

Serveis de transport turístic per ferrocarril 
de passatgers 2,50

Serveis de promoció d'esdeveniments 
esportius i d'oci 2,00

Serveis d'allotjament en hotels i hotels 
apartament 2,00

Serveis de gestió d'estacions d'esquí 2,00

Total 10,50

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 306-2
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Prevenció de residus i reciclat

FGC va adquirir el compromís d’assolir la certificació 
«residu zero» del model d’economia circular en la 
Cimera d’Acció Climàtica del Govern que posteriorment 
es va traslladar a l’Agenda d’Acció Climàtica 2030, amb 
l’objectiu de promoure una transició d’FGC en relació 
amb els residus en l’horitzó 2025. El primer pas per 
assolir-lo és eliminar el plàstic i els seus derivats de les 
estacions i, posteriorment, avançar en el compromís 
de maximitzar la valoració dels residus produïts per 
obtenir la certificació. 

Durant el 2021 s’han generat un total de 875,67 tones 
de residus, de les quals 554,85 a Mobilitat i 320,82 a 
Turisme.

En l’àmbit de la Mobilitat, la major part dels residus 
deriven de les activitats de manteniment. Això fa que 
principalment es tracti de líquids aquosos de neteges, 
fusta, ferralla, recollides d’aigües residuals, restes de 
poda, etc. 

Residus generats (t) 2019 2020 2021

Mobilitat 709,42 534,65 554,85

Turisme 218,01 576,20 320,82

Total 927,43 1.110,85 875,67

TurismeMobilitat

709,42

218,01

554,85

320,82

534,65
576,2
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Residus no eliminats (t) Mobilitat Turisme Total

Residus perillosos 53,36 2,23 55,59 

Preparació per a la reutilització 0,00 0,56 0,56 

Reciclatge 0,24 0,01 0,25 

Altres operacions de valorització 53,12 1,66 54,78 

Residus no perillosos 426,29 172,56 598,85 

Preparació per a la reutilització 0,14 66,94 67,08 

Reciclatge 7,58 78,04 85,62 

Altres operacions de valorització 418,57 27,58 446,15 

Total 479,65 174,79 654,44 

Residus eliminats (t) Mobilitat Turisme  Total

Residus perillosos 4,42 18,13 22,55 

Preparació per a la reutilització 0,00 0,29 0,29 

Reciclatge 4,42 17,84 22,26 

Altres operacions de valorització 0,00 0,00 0,00 

Residus no perillosos 98,01 126,42 224,43 

Preparació per a la reutilització 0,00 1,37 1,37 

Reciclatge 0,00 125,05 125,05 

Altres operacions de valorització 98,01 0,00 98,01 

Total 102,43 144,55 246,98 

Totes les operacions especificades a les taules anteriors tenen lloc fora 
de les instal·lacions d’FGC. Cada centre productor d’FGC detalla, a la 
declaració anual, el tractament aplicat a cada residu. Actualment s’està 
treballant en un projecte d’optimització de la valorització dels residus que 
permetrà obtenir resultats tangibles l’any 2021.

A causa de l’activitat de l’organització, el malbaratament alimentari no és 
rellevant.
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Reciclatge d’envasos a les estacions

FGC participa amb l’empresa Ecoembes, en el projecte Reciclos, que és un Utility Token, obtingut pel ciutadà 
a través d’un web per l’acte de reciclar els envasos d’ampolles i llaunes de begudes a través del contenidor 
groc. D’aquesta manera, FGC participa en el foment de l’economia circular mitjançant la instal·lació de 
màquines en les seves estacions per a aquest reciclatge. Al tancament de 2021, hi ha màquines a 22 estacions 
de les Línies Metropolitanes, el que ha suposat la recollida de 42.597 envasos.

Les persones que treballen a les Línies Metropolitanes van participar en un projecte per la gestió de la 
uniformitat en desús, coincidint amb l’estrena de la nova uniformitat, que va aconseguir recollir 2.936 quilos. 

La roba es va gestionar per la Fundació Formació i Treball a través d’un acord de col·laboració per afavorir 
la formació i inserció laboral de persones en situació de risc o exclusió social i en el marc d’un sistema 
d’economia circular.

Les persones de les 
Línies Metropolitanes 

van recollir 2.936 quilos 
d’uniformitat en desús

“
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8.6. Prevenció i control  
de la contaminació

Minimització de la contaminació 
lumínica, acústica i vibracions

Contaminació lumínica

Pel que fa a l’impacte lumínic a l’exterior, FGC està 
instal·lant fanals de baixa contaminació lumínica, amb 
una reducció del 50% del consum, que aporten més 
llum i tenen menys impacte, excepte a les estacions on, 
per valor històric i arquitectònic o bé per necessitats 
específiques, no es pot canviar la il·luminació, com són 
les estacions del Baixador de Vallvidrera, Les Planes, La 
Floresta, Bellaterra i Igualada.

Com a conseqüència de la protecció lumínica de la 
serra del Montsec, s’han instal·lat llums específics per 
a aquest entorn protegit a les estacions de Palau, Gerb, 
Vallfogona, Térmens i Alcoletge de la línia Lleida-La 
Pobla de Segur.

Contaminació acústica i vibracions

Qualsevol infraestructura ferroviària porta intrínseca una generació de vibracions i de sorolls amb el pas de les 
circulacions de trens. FGC n’és conscient de l’impacte que aquest fet suposa sobre el públic usuari del servei de 
trens, el propi personal de l’empresa i el veïnat que resideix al voltant de les vies del tren.

Per aquesta raó, FGC promou mesures de reducció dels nivells d’immissió sonora i de vibracions per millorar el 
confort de totes les persones que puguin rebre l’impacte. Es duen a terme accions de manteniment, accions 
correctives i noves millores.

El protocol que se segueix quan es rep una reclamació relativa a sorolls o vibracions consisteix en determinar des 
d’un primer moment si es tracta d’obres en curs o alguna problemàtica ja detectada i en fase de solució. En cas 
contrari, es procedeix a realitzar mesures sonomètriques o de vibracions de contrast amb la normativa i una revisió 
de la via de la zona afectada. En funció dels resultats es determinen les actuacions de millora a emprendre.

A nivell acústic i de vibracions al 2021 no hi ha hagut advertiments, multes ni sancions respecte a incompliments 
de la normativa relativa a la contaminació acústica.

FGC promou mesures de reducció dels nivells de soroll, tant per garantir el benestar de les persones usuàries i 
treballadores, com dels habitants i de l’entorn de les zones per on passen les vies del tren.

En general,han augmentat les reclamacions de gairebé totes les temàtiques ja que ha hagut més mobilitat que el 
2020 pel confinament i les restriccions en els desplaçaments. 

Observacions relatives a soroll i vibracions 2019 2020 2021 2021-2020

Línies Metropolitanes 99 74 109 47,30%

Barcelona - Vallés 78 30 49 63,33%

Llobregat - Anoia 21 44 60 36,36%

Línia Lleida – la Pobla de Segur 8 4 0 -100,00%

Turisme 0 0 0 --

Totals 107 78 109 39,74%

GRI 103-1; 103-2; 103-3
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A nivell acústic i de vibracions, l’any 2021 no hi ha hagut advertiments, multes ni sancions respecte a 
incompliments de la normativa relativa al soroll i vibracions derivades del servei ferroviari. 

Durant 2021, FGC ha promogut diverses actuacions cercant una reducció de les vibracions i el soroll 
emès pel seu servei, entre les que es pot destacar:

• Renovació dels aparells de via de la capçalera sud de Sarrià, amb tecnologia de punta de cor mòbil 
que redueix la generació de vibracions.

• Renovació de l’aparell de via d’Av. Tibidabo i formigonat d’un tram de via entre Av. Tibidabo i El Putxet.

• Entrada en servei de les primeres unitats de la sèrie 115, amb menor contaminació acústica gràcies al 
disseny i avanç de la tecnologia dels equips embarcats com els de climatització o els compressors.

•  Redacció de l’estudi d’impacte ambiental de la integració urbana i ampliació de la línia Llobregat-
Anoia entre Manresa Alta i Manresa Baixador.

•  Redacció de l’estudi d’impacte ambiental de la integració urbana i ampliació de la línia Llobregat-
Anoia a Igualada.

A banda de les actuacions específiques, se segueixen aplicant les mesures periòdiques 
ininterrompudament:

•  Auscultació de la via semestral per tal de detectar els trams més problemàtics de geometria de via i 
de desgast o rugositat dels carrils. 

•  Esmolat de carrils en els trams detectats en els treballs d’auscultació. Aquesta mesura permet una 
reducció dels nivells de soroll d’entre 3 i 5 dB d’una via acabada d’esmolar.

•  Tornejat de rodes cada 120.000 km, com a mesura preventiva per evitar increments del soroll, que 
permet un millor rodolament del tren. 

Addicionalment, en les noves construccions i obres a les zones d’afecció al ferrocarril, es demana 
l’estudi vibro-acústic corresponent que justifica l’adequació a la normativa vigent dels aïllaments 
vibro-acústics instal·lats per evitar molèsties a les persones.
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8.7. Protecció 
d’ecosistemes saludables 
i recuperació de 
la biodiversitat

Preservació i promoció de l’entorn

Al llarg de l’activitat que es duu a terme des d’FGC s’està en contacte directe amb l’entorn natural, especialment 
a les explotacions d’FGC Turisme. Aquest fet suposa un compromís afegit i ineludible en la gestió del nostre 
patrimoni natural.

Conservació de l’entorn 

Les estacions d’esquí i de muntanya d’FGC han de ser destinacions turístiques íntimament lligades a la sostenibilitat 
del territori. Ara mateix el repte principal és la lluita contra l’emergència climàtica. Per aquest motiu la col·laboració 
amb els diferents Parcs Naturals del territori, i les bones pràctiques en la gestió del control operacional de les 
estacions en termes d’eficiència, són pilars fonamentals per evitar la degradació del medi natural i la pèrdua de 
biodiversitat.

 

Aquesta estratègia en la gestió ve derivada d’una nova Política Ambiental i de Qualitat, aprovada pel Comitè de 
Direcció d’FGC Turisme el març de 2021, a partir de la qual s’articulen tota una sèrie de processos estratègics, 
operatius i de suport que donen cobertura a l’acompliment i bon funcionament dels Sistemes de Gestió 
implementats a FGC Turisme. 

Entrant al detall de les operacions, cal destacar que dins d’FGC Turisme es porten a terme procediments interns 
i bones pràctiques de cara a preservar l’entorn natural, i també encaminades a enfortir la vessant pedagògica i 
capacitat d’influència entre els nostres clients, visitants i altres grups d’interès. 

La preservació de l’entorn natural és un 
aspecte molt present a FGC, en el qual 
es vol seguir avançant i realitzant nous 
projectes. En aquest sentit, a l’Estratègia 
d’Activisme d’FGC 2020-2030 es recull 
el repte 3.2 Valoració, preservació i 
promoció del capital natural, que detalla 
l’objectiu de quantificar el capital 
natural relacionat amb l’entorn de les 
estacions de Turisme i Muntanya, a 
partir del valor dels serveis ecosistèmics 
associats al medi natural, per esdevenir 
un agent clau en la seva preservació i 
promoció.

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 304-1; 304-2; 304-3
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Política d’FGC Turisme
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Aliances i col·laboracions  
amb els parcs naturals 

Àrees protegides o zones de gran valor per la 
biodiversitat

Les explotacions d’FGC Turisme es localitzen a 
prop o a dins dels Parcs Naturals. Es tracta de zones 
considerades de gran valor per a la biodiversitat que, 
en ocasions, són concessions dels ajuntaments locals 
on s’ubiquen, o en altres casos són terrenys propietat 
d’FGC. 

En aquestes ubicacions, FGC Turisme desenvolupa 
activitats de lleure relacionades amb l’esport, la cultura, 
les activitats lúdiques, l’allotjament i la restauració, 
procurant l’equilibri necessari amb l’entorn, a través 
d’un control operacional diari sòlid, que aplica uns 
procediments interns establerts de cara a afavorir la 
millora contínua del seus Sistemes de Gestió de Medi 
Ambient i de Qualitat. 

La col·laboració estreta entre FGC Turisme i els 
Parcs Naturals és un dels factors claus en termes de 
conservació dels hàbitats naturals que ens permet 
aprofitar l’expertesa dels professionals en aquest 
àmbit i desenvolupar accions conjuntes destinades a 
potenciar, divulgar i promoure conjuntament els valors 
que ambdues entitats representen, principalment pel 
que fa al foment de l’esport i les activitats a l’aire lliure, 
el respecte per la natura i l’entorn, i el coneixement del 
medi natural, la geologia, la fauna, la flora i el patrimoni 
cultural local.

Regulació accés 
Fontalba

Projecte Miradors Exposició  
Gall Fer

Cova de l’Embut

Accions realitzades durant el 2021

Accions Descripció

Miradors de la Vall Redacció de dos projectes: Mirador de l’Alberg i Mirador del Llac

Regulació trànsit visitants ctra. Fontalba Regulació de l’accés a la carretera de Fontalba i a Daió de Baix. 
Contractació de vigilants informadors durant els mesos de major 
afluència (juny, juliol, agost i setembre). 

Exposició a Vall de Núria Instal·lació exposició temporal sobre el Gall-Fer a les instal·lacions de Vall 
de Núria de l’1 de maig de 2021 a l‘11 de juliol de 2021 

Treballs Arqueologia Treballs arqueològics al Forat de l'Embut, per tal de verificar/aprofundir en 
el registre prehistòric de la Vall i posar en valor el seu Patrimoni Històric.

Les estacions d’esquí i de muntanya 
d’FGC son properes als Parcs Naturals, 

per això ens comprometem en el 
manteniment, neteja i prevenció de 

l’entorn i el patrimoni

“
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Accions realitzades durant el 2021

Accions Descripció

Protecció Flora - Col·locació de barana de protecció per a l’esperó muntanyenc 
(Delphinium montanum). Espècie de flora endèmica dels Pirineus.

- Col·locació tancat de protecció per a l’Oncophorus a l’Estany Fonedís, 
espècie de molsa amenaçada.

Senyalització Senyalització d’itineraris aprofitant per donar a conèixer pautes de 
comportament en un espai natural protegit.

Neteja lleres i marges Neteja de les lleres i marges del Torrent de Morens.

Protecció 
Oncophorus 

(molsa)

Barana protecció 
flora (Delphinium 

montanum)

Senyalització Neteja Torrent 
de Morens
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Accions realitzades durant el 2021

Accions

Accions

Descripció

Descripció

Desenvolupament Pla d’usos de la Tosa S’han dut a terme les actuacions de senyalització, adequació de senders i 
altres accions que preveu el Pla d’Usos de la Tosa.

Seguiment visitants Niu de l’Àliga Seguiment de l’estat de conservació i impactes ambientals generats per 
l’increment de visitants, sobre els valors naturals dels entorns de la Tosa, 
amb motiu de la construcció del telecabina fins al Niu.

Projecte adaptació persones amb 
mobilitat reduïda Tosa d’Alp

Elaboració d’un projecte de recorregut per a persones amb Mobilitat
Reduïda a la zona del Niu de l’Àliga.

Tallers educació ambiental Realitzada una campanya d’educació ambiental per donar a conèixer el 
Parc i el seu patrimoni natural i cultural a treballadors i esquiadors.

Senyalització Senyalització del trajecte de pujada del telecadira “Jet Cim” fins el Pic 
de l’Orri amb pautes de respecte per l’entorn natural. Col·locació de vuit 
cartells informatius.
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Accions realitzades durant el 2021

Accions

Accions

Descripció

Descripció

Recuperació memòria històrica del Parc Realització del projecte de la recuperació de la memòria històrica del Parc 
Nacional d’Aigüestortes. Publicació del llibre de la història del Parc.

Recuperació memòria històrica del Parc Realització del projecte de la recuperació de la memòria històrica del Parc 
Nacional d’Aigüestortes. Publicació del llibre de la història del Parc.

Nou traçat fora pista vall de Moró Consensuat un nou traçat en el descens fora pista de la vall de Moró per 
evitar el destorb a la fauna protegida present

Exposició Parc Exposició itinerant al Punt d’Informació i Restaurant
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Hàbitats protegits o restaurats 

La transformació de l’hàbitat és un dels impactes 
contemplats dins dels Sistemes de Gestió de Medi 
Ambient i de Qualitat, a partir del qual s’articulen 
una sèrie de mesures preventives i correctores per 
tal de minimitzar, en la mesura del possible, aquesta 
transformació de la morfologia del terreny. Aquestes 
mesures preventives i correctores es realitzen, o bé 
regenerant les actuacions de l’activitat on hi ha hagut 
degradació, o executant mesures compensatòries en 
cas de necessitat. 

Cal destacar que les actuacions de manteniment 
durant l’estiu són fonamentals per realitzar una eficient 
explotació, producció de neu i manteniment de pistes 
a l’hivern. Aquestes actuacions de manteniment 
s’articulen en base a l’aprofitament dels ramats de 
pastures i l’execució d’un Pla de Gestió Forestal en 
col·laboració amb l’organització del Parc Natural, a 
través del qual es netegen els boscos dels quals FGC 
Turisme n’és propietari. Es tracta la fusta per fer estella 
i es reaprofita per a la caldera de biomassa. 

A continuació es recullen les accions periòdiques que 
regularment es realitzen: 

• Preparació de pistes. La realització d’un bon 
manteniment de pistes a l’estiu permet preservar 
la morfologia del terreny i minimitzar l’erosió, i a la 
vegada, ajuda a una gestió òptima de la producció de 
neu a l’hivern. En definitiva, les feines de despedregar 
i ressembrar pistes, sobretot en episodis puntuals 
d’obres o localitzacions on la neu pateix més desgast, 
permet fer una estesa de neu més uniforme que 
rendibilitza la neu produïda.

• Accions que s’emmarquen i s’alineen amb el 
compromís de preservar l’entorn tenint en compte els 
aspectes ambientals:
- Eliminació d’estructures d’antigues instal·lacions.

- Neteja i desbrossat de bosc.

- Retirada de cablejat soterrat. 

- Eliminació de paravents i altres estructures obsoletes.

- Despedregament i drenatges.

- Tancament de camins.

- Plantacions i sembres.
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8.8. Eficiència energètica

La principal font d’energia per poder desenvolupar 
l’activitat d’FGC és l’energia elèctrica. El consum 
elèctric en el cas de les Línies Metropolitanes correspon 
principalment a la tracció de trens i a l’enllumenat.

FGC ha reduït el consum d’electricitat a través de la 
gestió energètica, l’eficiència i la recerca i substituint 
el consum de combustibles fòssils. Des de l’any 2019 
l’energia elèctrica es d’origen 100% renovable i des del 
2021, d’origen 100% solar.

En aquest sentit, FGC adquireix el compromís 
d’establir una estratègia de reducció de les necessitats 
energètiques i d’autogeneració d’energia neta, ja sigui 
solar, eòlica, geotèrmica, biomassa o hidràulica abans 
de l’any 2025.

L’any 2020 FGC va aprovar un Projecte 10/30 que 
inclou diferents mesures que s’han d’implementar 
amb l’objectiu d’impulsar l’eficiència energètica a 
l’empresa. 

L’explotació de Vall de Núria compta amb una 
instal·lació d’energia geotèrmica i una minicentral 
hidràulica. L’any 2021 s’ha ampliat la instal·lació de 
geotèrmia amb 60 kw de potència, passant de 240 
a 300 kwp, per produir un 37% més d’energia neta i 
superar anualment els 300.000 kwh d’energia elèctrica 
renovable i una previsió de estalviar 100 tCO2e l’any 
respecte a l’antiga instal·lació de gasoil.

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 302-1; 302-4
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A La Molina i Vallter 2000 les instal·lacions de biomassa, 
juntament amb la recent instal·lació de panells solars 
tèrmics a l’edifici del Club Social de La Molina per 
donar servei d’ACS i calefacció als edificis annexes de 
la cota 1700, permet estalviar al voltant de 300 tCO2e 
d’emissions.

Consum energètic en MWh 2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Consum electricitat total 114.596,16 103.551,08 113.988,52 0

Mobilitat 96.884,12 88.487,75 98.057,55 0

Turisme 17.712,04 15.063,33 15.930,97 0

Consum carburant total 15.681,63 11.111,28 13.044,71 17,40%

Consum ferroviari 8.922,49 6.407,04 9.291,05 45,01%

Consum automoció (Gasoil A, Benzina i GLP) 1.192,20 927,96 3.426,25 269,22%

Turisme (calefacció) 5.474,36 3.776,28 327,41 -91,33%

Gas natural 4.910,52 5.006,51 5.545,11 10,76%

Gas propà 4.013,22 1.092,28 1.005,49 -7,95%

Biomassa 708,98 935,96 731,86 -21,81%

Geotèrmia 145,79 151,47 66,50 -56,10%

Consum energètic total 137.287,88 121.848,58 177.222,54 45,44%

Energia fotovoltaica generada (en MWh) 34,10 70,97 80,47 13,39%

Energia procedent de fonts renovables 2019 2020 2021 2021-2020

% Energia procedent de fonts renovables 84,09% 85,90% 88,99% 3,59%
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FGC com a empresa amb un impacte present 
a tot al territori, té un ferm compromís vers la 
generació de riquesa i oportunitats. Aquest 
compromís es trasllada en el repte 4.1 Repte 
demogràfic: generació de riquesa i oportunitats 
de l’Eix 4 #GenerarOportunitats Territori, 
mobilitat, connectivitat i cohesió social de 
l’estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030.

A partir d’aquest repte l’objectiu establert per 
FGC és generar ocupació de qualitat en el 
territori, tant de manera directa com indirecta, 
que permeti especialment l’arrelament de joves 
i dones en les localitats i els entorns rurals de les 
estacions de turisme i muntanya.

Eix 4. #GenerarOportunitats
Territori, mobilitat, connectivitat 
i cohesió social

9. Compromís  
amb el territori
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9.1. Contribució al dinamisme 
socioeconòmic dels territoris

La inversió en infraestructures d’FGC, especialment 
en l’àmbit de Turisme, permet mantenir unes 
infraestructures que contribueixen al dinamisme 
socioeconòmic de les poblacions del territori, en tant 
que possibiliten continuar amb les activitats d’FGC en 
aquestes zones.

Les inversions destinades a les infraestructures i 
serveis recolzats d’FGC ha suposat una dotació total de 
114.767,50 milers d’euros.

Inversions en infraestructures i serveis recolzats 
(en milers d’euros) 2019 2020 2021

Línies Metropolitanes (LMT) 107.037,71 115.285,25 99.477,20

Línia Lleida-La Pobla de Segur (LPS) 11.705,01 7.905,00 5.505,00

Total LMT + LPS 118.742,72 123.190,25 104.982,20

- La Molina 2.828,83 3.319,09 2.255,83

- Vall de Núria 5.924,50 3.770,19 2.183,53

- Explotació de Montserrat 3.100,81 2.121,16 3.572,53

- Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat 119 156,4 83,00

- Espot i Port Ainé 6.060,32 1.857,20 1.582,43

- Parc Astronòmic del Montsec 0,00 43,67 108,00

Total Turisme 18.033,46 11.267,71 9.785,30

Total FGC 136.776,18 134.457,96 114.767,50

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 203-1; 203-2
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9.2. Impacte econòmic d’FGC

El Centre d’Estudis UPF Sports Lab de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF) va elaborar l’any 2019 uns estudis 
sobre l’impacte econòmic de les Línies Metropolitanes 
de la xarxa ferroviària i de les estacions de muntanya 
d’FGC. Durant aquest any 2021 no s’ha realitzat una 
actualització de les dades donada l’anormalitat de la 
tendència de l’any. En aquest sentit, les dades que 
s’haguessin obtingut no serien significatives a l’hora  
de fer la comparativa.

Aquests informes avaluen l’impacte econòmic sobre 
l’economia catalana de les despeses d’explotació 
i d’inversió de l’any 2018. Amb aquest efecte, 
quantifiquen els impactes (directe, indirecte i induït) 
sobre la producció, el valor afegit, l’ocupació i els 
impostos, a partir de la metodologia input-output.

A les conclusions dels estudis es destaca que a totes les 
explotacions de muntanya i a les Línies Metropolitanes 
d’FGC, cada euro addicional de despesa genera una 
producció de més d’1,7 euros i un valor afegit, en 
general, al voltant d’1 euro. Els estudis també constaten 
que per cada milió d’euros addicional en qualsevol 
tipus de despesa es generen entre 14 i 20 llocs de 
treball. 

Impacte econòmic Mobilitat Turisme Total FGC

Impacte sobre la producció (en milions d'euros) 451,00 305,40 756,40

Impacte sobre el valor afegit (en milions d'euros) 237,00 166,80 403,80

Impacte sobre els llocs de treball 4.019,00 2.583,00 6.602,00

Impacte fiscal (en milions d'euros) 68,00 44,88 112,88

Turisme (en milions d’euros) La Molina Vall de 
Núria

Espot i 
Port Ainé FTAL Total TUR

Impacte sobre la producció 124,40 96,60 70,70 3,90 295,60

Impacte sobre el valor afegit 68,40 52,40 38,50 2,10 161,40

Impacte sobre les llocs de treball 1.051,00 832,00 585,00 32,00 2.500,00

Impacte fiscal 18,50 14,30 10,00 0,58 43,38

GRI 203-1; 203-2
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9.3. Acció social

FGC té un compromís ferm amb la comunitat i el 
territori on desenvolupa la seva activitat.

En aquest sentit, l’empresa col·labora amb el 
Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya en el marc del Programa de Mesures 
Penals Alternatives i participa en diverses iniciatives 
de diferents entitats per a la conservació i promoció 
del patrimoni històric, i de promoció de la llengua, 
la cultura i l’esport a partir de la cessió d’espais. Així 
mateix, impulsa la sensibilització sobre el transport 
sostenible, la mobilitat i el respecte a l’entorn entre els 
més joves. 

En relació a les subvencions i donacions, cal destacar  
que FGC no en realitza. Únicament en determinats 
casos, formalitza contractes de patrocini adjudicats a 
través del corresponent procediment amb publicitat i 
concurrència. 

Col·laboració amb el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya

FGC col·labora des de l’any 2010 amb el Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya per dur 
a terme treballs en benefici de la comunitat en 
el desplegament del Programa de Mesures Penals 
Alternatives. 

FGC ofereix una formació inicial per a diverses tasques: 
informació al client, supervisió dels aparcaments de 
bicicletes, retirada d’objectes i residus d’entrevies i 
aparcaments i retirada de xiclets, entre d’altres.

(1) Durant el curs 20-21 aquesta activitat no es va fer per obres.

Durant el 2021 no es va portar a terme l’activitat donada 
la situació de restriccions per la COVID-19.

El juny de 2017 FGC va signar un conveni de col·laboració 
amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb una durada de 4 anys, prorrogables a 4 
anys més per acord exprés. Es tracta d’un conveni entre 
la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i 
de Justícia Juvenil i FGC, per portar a terme programes 
de conciliació i reparació adreçats a menors infractors 
no reincidents que, com a conseqüència de la comissió 
d’un fet delictiu, hagin causat un perjudici a FGC i 
assumeixin el compromís de dur a terme activitats 
reparatòries a les instal·lacions, a més d’abonar l’import 
corresponent a la valoració dels danys causats. Durant 
l’any 2021 s’ha arribat a tres acords de mediació amb 
sis menors.

El Tren de l’Ensenyament 

D’acord amb el currículum educatiu del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’organitzen 
activitats pedagògiques per sensibilitzar i formar els 
més joves en el coneixement, el funcionament i la 
gestió del transport sostenible, la mobilitat i el respecte 
per l’entorn en el qual vivim, així com per donar a 
conèixer l’evolució i la història del tren. El programa té 
tres itineraris segons la temàtica que es vulgui tractar.

L’any 2021 hi han participat 816 alumnes, amb un total 
de 1.210 beques que ha donat FGC (el nombre màxim 
de beques que es poden atorgar és de 1.320 cada curs, 
660 beques per institució). Les dades de les activitats 
del Tren de l’Ensenyament s’han vist reduïdes durant 
l’any 2020-2021 respecte el 2019-2020 degut a l’efecte 
de la COVID-19.

Nombre d’activitats realitzades 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2020 (%)

1. Vine al Funicular de Vallvidrera 1.520 583 522 -10,46%

2 Descobreix l’evolució del Ferrocarril (1) 460 0 0 0

3. Coneix el funcionament d’FGC des de dins 1.099 630 112 -82,22%

4. Visita una estació 1.130 388 182 -53,09%

Total 4.209 1.601 816 -49,03%

GRI 103-1; 103-2; 103-3
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Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i del 
sector públic

En el marc del seu compromís amb la Responsabilitat 
Social, FGC col·labora amb entitats sense ànim de lucre 
i del sector públic. L’organització posa a disposició 
d’aquestes entitats, canals de difusió i espais propis 
d’algunes de les seves instal·lacions, estacions i trens 
perquè exposin a les persones usuàries d’FGC els seus 
projectes i activitats i els n’informin.

FGC disposa d’un formulari a la seva pàgina web com 
a via per establir els contactes inicials per plantejar 
aquestes col·laboracions. Durant l’any 2021 s’han 
incrementat les col·laboracions amb les entitats sense 
ànim de lucre i del sector públic que es van reduir 
sensiblement el 2020 donada la situació de pandèmia.

Col·laboració amb entitats sense ànim de 
lucre i del sector públic (€) 2019 2020 2021 2021-2020 (%)

Cessió d’espais físics 13.031,60 10.333,72 10.400,20 0,6%

Cessió d’espais publicitaris 31.777,20 11.409,30 48.833,00 328,0%

Desplaçaments línies 9.487,00 280,70 1.606,18 472,2%

Altres conceptes 1.980,50 175,00 1.192,75 581,6%

Total 56.276,30 22.198,72 62.032,13 179,4%

A continuació es recullen les dades en relació amb les 
col·laboracions establertes durant els últims anys: 



164

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

9. Compromís amb el territori

9

Altres col·laboracions

Reutilització de dispositius informàtics

FGC va signar un acord de col·laboració per la reutilització de dispositius informàtics 
amb l’Associació Pangea - Coordinadora comunicació per a la cooperació. 

El dispositius lliurats per FGC es canalitzen cap a entitats d’economia solidària que 
els van restaurar i distribuir a destinatàries finals, com són entitats i particulars 
que reutilitzen els dispositius. Si al final de l’ús encara tenen vida útil es retornen a 
Pangea, i si no és el cas, són portats a un gestor de residus que en fa el reciclatge.

En un primera remesa es van cedir 150 dispositius, 93 ordinadors de sobretaula i 
57 monitors que es van derivar a les entitats Migrano de Arena i Solidança Treball.

A final d’any encara no s’havia completat el processament. 

Estat del cicle de vida 
per tipus de dispositiu Reutilitzats Reciclats Estoc Total

Ordinadors sobretaula 3 30 60 93

Monitors 19 1 37 57

Total 22 31 97 150
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Projecte participatiu de Placemaking a l’estació de 
Bellaterra

L’objectiu del projecte va ser la concertació de 
propostes de millora de l’estació de Bellaterra i el seu 
entorn a partir de la participació ciutadana. El projecte 
va tenir quatre fases: anàlisi i diagnosi tècnica, taller 
participatiu, definició de la “visió del lloc” i pla d’acció 
i execució de les actuacions (plafons informatius, mur 
rotonda, paravents i bicitancat).

Contractes de patrocini amb fundacions o entitats 
sense ànim de lucre

FGC estableix contractes de patrocini amb fundacions 
o entitats sense ànim de lucre que es regulen en el 
procediment “Contractes de patrocini en el marc de la 
Responsabilitat Social d’FGC”, aprovat el juliol de l’any 
2020.

En aplicació d’aquest procediment es van formalitzar 
contractes de patrocini per un import de 69.900 euros.

A continuació es destaquen altres contractes de patrocini que 
s’han dut a terme durant l’any 2021:

•	 Comunicacions del Ripollès, SL. Patrocini cultural de 3.000 € 
per a l’entrega dels Premis Ripollès Líders, vinculat per tant a la 
promoció de projectes i iniciatives del territori.

•	 Manners Congressos SL. Patrocini Esportiu de 30.000 €  
per a la celebració del congrés Ciclo BCN 21.
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9.4. Accessibilitat universal  
en la mobilitat i el lleure

L’accessibilitat universal és un aspecte amb el que FGC 
se segueix comprometent, a més, és també un dels 
reptes que es recullen a l’EIX 4. #GenerarOportunitats 
Territori, mobilitat, connectivitat i cohesió social 
l’Estratègia d’Activisme d’FGC. A partir del repte 
d’accessibilitat universal en la mobilitat i el lleure, 
FGC recull el compromís a l’accessibilitat de totes les 
infraestructures, dependències i serveis d’FGC, incloent 
la intermodalitat i l’accés porta a porta, l’accessibilitat a 
les estacions de muntanya i als serveis relacionats amb 
el lleure, assegurant una oferta accessible i inclusiva.

FGC es compromet amb els principis de l’accessibilitat 
universal i el disseny per a tothom, de tal manera que 
les instal·lacions i els trens facilitin l’accés, en condicions 
de total autonomia, a les persones que, de manera 
permanent o temporal, ho necessitin.

Amb la finalització de les obres d’adaptació de les 
estacions de Sarrià i del Putxet realitzades l’any 2017 es 
va assolir l’adaptació del 100% de totes les estacions i 
trens d’FGC per a persones amb mobilitat reduïda. 

En línia amb el compromís d’FCG, durant l’any 2020, 
s’han dut a terme les següents actuacions de millora 
per afavorir la mobilitat de persones amb discapacitat:

L’any 2019 FGC va creat el bitllet T-Acompa-
nyament, que permet viatjar gratuïtament 
l’acompanyant d’una persona amb disca-
pacitat i ofereix unes condicions equipara-
des a les condicions de la targeta homòlo-
ga confeccionada per l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Durant l’any 2020 s’han fet 
un total de 499 T-Acompanyament.

100% de les 
estacions i trens 
accessibles“

Actuacions organitzatives

GRI 103-1; 103-2; 103-3
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S’han dut a terme diferents accions per 
tal de seguir garantint l’accessibilitat a les 
estacions d’FGC. A continuació es recullen 
les més destacades.

Pagament sense contacte a les Màquines Auto 
Expenedores (MAE)

Durant l’any 2021, s’ha incorporat la funcionalitat de 
pagament sense contacte al 50% de les estacions de 
la xarxa, i el 100% de les estacions principals. Aquest 
lector incorpora elements per facilitar l’accessibilitat, 
com la senyalització Braille i l’etiqueta indicativa de 
mitjà de pagament, fet que millora l’accessibilitat per 
a totes les persones usuàries d’FGC.

A més a més, s’ha incorporat aquest lector a les 
màquines expenedores de l’explotació de Montserrat 
i a la línia Lleida – La Pobla de Segur.

Línies Metropolitanes

Missatge de megafonia sobre l’estacionament de 
trens a Plaça Catalunya

Amb l’objectiu de millorar l’adaptabilitat i accessibilitat 
de trens i dependències, per assolir les expectatives en 
matèria de mobilitat autònoma i independent per a les 
persones invidents, FGC ha incorporat un missatge de 
megafonia a Plaça Catalunya quan el tren estacioni a 
una via diferent a l’estipulada per la línia d’origen. 

Així, quan es produeix l’estacionament del tren en una 
via diferent a l’estipulada, s’ha establert un procediment 
on el/la maquinista informa per megafonia interior en 
quina via ha entrat. Aquesta aportació per part del/la 
maquinista permet ajudar a les persones invidents 
a continuar utilitzant amb seguretat i qualitat el 
servei d’FGC, de manera que estan orientades en 
sortir del tren.
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Proves pilot per a la millora de l’accessibilitat a les 
estacions de Vallparadís Universitat i Europa | Fira

FGC, en el seu propòsit de disposar d’unes instal·lacions 
accessibles per a tots els clients i que permetin utilitzar 
el ferrocarril de manera autònoma, està treballant en 
col·laboració amb diverses entitats per a millorar la 
mobilitat de les persones amb discapacitat amb la 
posada en marxa de tres iniciatives pilot:

•	 Canvi de paviment de l’encaminament per a 
persones invidents: substitució del paviment 
de l’encaminament d’invidents actualment 
acanalat per un paviment llis, per tal de millorar 
el contrast de textura entre l’encaminament i 
el paviment general, de forma que les persones 
invidents usuàries de bastó puguin detectar els 
encaminaments amb facilitat. Prova pilot a l’estació 
de Vallparadís Universitat.

•	 Sistema d’orientació per veu: instal·lació del 
sistema d’orientació per veu NaviLens a l’àmbit de 
l’estació que permet, amb una aplicació instal·lada 
en el mòbil, llegir etiquetes intel·ligents situades 
a punts concrets (accessos, connectors, andanes, 
encaminaments, intèrfons, barreres tarifàries, 
màquines expenedores, etc.) i reproduir en veu 
informació que guia a les persones a través de 
les instal·lacions  d’FGC. Proves pilot a Vallparadís 
Universitat i Europa | Fira.

Es preveu la seva posada en marxa a totes les estacions 
a finals de l’any 2022.

•	 Senyalística adaptada a col·lectius amb 
discapacitat cognitiva: implantada com a pilot 
a l’estació de Vallparadís Universitat, la nova 
senyalització pretén facilitar la mobilitat de 
les persones amb discapacitat intel·lectual. Es 
tracta d’un redisseny global de la senyalització 

per a millorar la seva accessibilitat treballada 
amb DINCAT i Capaç per absència de referencial 
tècnic. A principis de 2022 s’han realitzat diferents 
visites de valoració amb diferents col·lectius amb 
discapacitat. Està previst el tancament del pilot 
l’any 2022 i la seva posterior implantació gradual a 
la resta d’estacions.
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9.5. Civisme, convivència  
i no-discriminació

FGC du a terme de forma anual i com a part del seu Pla d’Entrenament Permanent del personal en contacte 
amb el client (agents de conducció, agents d’atenció al client i interventors), un mòdul específic per a entrenar 
l’actuació davant de casos d’incivisme, seguint els procediments operatius establerts.

Algunes d’aquestes formacions per una banda s’integren en els programes d’habilitació per a determinats oficis 
ferroviaris, que no es realitzen tots els anys, i per altra banda s’imparteixen formacions d’aprofundiment per una 
part de la plantilla. Per aquesta raó, les dades varien d’un any a un altre. Durant l’any 2020 no hi va haver cap 
d’aquestes formacions per motiu de la COVID-19.

FGC es compromet a fomentar  
el civisme i la convivència en els 
trens i les instal·lacions, impulsant 
que totes les persones que treballen 
a FGC, així com els clients i les 
empreses contractades, actuïn  
i defensin aquests valors.

Formació en l’actuació davant l’incivisme

2019 2020 2021

Nombre total d’hores dedicades a la formació en protocols 
i procediments d’actuació davant de casos d’incivisme i 
procediments d’actuació davant de casos d’incivisme

810,30 0 399,00

Personal format en protocols i procediments d’actuació 
davant de casos d’incivisme 97 0 49,00

· Homes 74 0 38,00

· Dones 23 0 11,00

Personal format en protocols i procediments d’actuació 
davant de casos d’incivisme (%) 4,94% 0% 2,40%

GRI 102-9; 103-1; 103-2; 103-3; 406-1
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Durant l’any 2021, FGC ha continuat fent evolucionar 
la campanya de civisme iniciada el desembre de 
2019 amb voluntat de continuïtat en el temps per a 
promoure els valors ètics i de convivència al transport 
públic i fomentar les conductes cíviques entre les 
persones usuàries.

La campanya segueix la referència de la il·lustració 
‘La marxa del progrés’ (1965) de l’artista rus Rudolph 
F. Zallinge, i consisteix a il·lustrar l’evolució de l’espècie 
des dels seus orígens. De manera desenfadada, es vol 
mostrar com les actituds incíviques no són positives ni 
ens fan evolucionar com a societat civilitzada. 

L’evolució de la campanya enguany ha mantingut els 
missatges relacionats amb el control de la pandèmia i 
la contenció dels contagis, a través de l’ús correcte de 
la mascareta com a comportament cívic, així com la 
recomanació de fer silenci en els trens. 

D’altra banda, des de 2016, les persones usuàries 
poden informar de manera immediata sobre actituds 
incíviques als trens i a les dependècies mitjançant 
l’app d’FGC.

L’any 2020, es van afegir alertes pel tren del silenci i ús 
de la mascareta. El fet de no portar mascareta o de fer-
nu un ús indegut ha sigut, amb diferència, la queixa 
més destacada. Durant el 2021, s’han registrat un total 
de 5.768, un 246,84% més que l’any anterior.

Finalment, cal destacar que FGC ha continuat afegint 
clàusules de caràcter obligatori sobre el civisme a les 
empreses contractistes. 

Foment de les conductes cíviques 
entre les persones usuàries

Alertes aplicació per a mòbils 
d’FGC

Alertes per casos 
d’incivisme 2019 2020 2021

Aldarulls 126 99 308

Apedregament 5 2 8

Assetjament 17 6 41

Captaires 61 25 45

Gent a terra 370 115 109

Sense Fum 641 374 797

Grafitis 21 11 20

Música alta 806 449 595

Peus als seients 562 335 485

Reservats 151 28 50

Sense bitllet 100 116 192

Vidres ratllats 72 57 81

Brutícia 133 62 108

Consum d’alcohol 88 35 132

Altres 88 154 84

Alertes totals 3.241 1.868 3.055

Alertes per casos 
d’incivisme vinculats 
a la COVID-19

2019 2020 2021

Ús mascareta 0 1.663 5.768

Tren del silenci 0 5 10
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Durant l’any 2021 FGC ha seguit liderant l’Observatori 
de Civisme en el Transport Ferroviari, constituït el 2012, 
i que agrupa tots els operadors ferroviaris i tramviaris 
de l’Estat. Entre el total dels 14 operadors, el 2021 s’ha 
donat servei a 4,75 milions viatgers al dia. 

La missió de l’Observatori és analitzar, avaluar i 
proposar mesures dirigides a disminuir o erradicar els 
comportaments incívics o delictius en les instal·lacions 
ferroviàries, i té la vocació de contribuir a les polítiques 
públiques de reducció de les conductes incíviques o 
delictives que es produeixen en l’àmbit de la prestació 
de serveis públics essencials, com és el transport per 
ferrocarril i tramviari, d’especial sensibilitat per a la 
col·lectivitat.

Foment de la no-discriminació.

Durant el 2021 no s’han registrat casos de discriminació 
ni multes en matèria de discriminació dels clients.

Observatori de Civisme  
en el Transport Ferroviari



Excel·lència  
del servei

10
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FGC es compromet a vetllar per la 
seguretat del sistema de transport i de 
les instal·lacions de Turisme, aplicant 
el principi de prevenció més enllà del 
compliment dels mínims legals exigibles. 
En el mateix sentit, l’empresa entén 
que és indissociable la promoció de la 
qualitat, basada en la professionalitat, 
la innovació, l’orientació al client i la 
millora contínua en els processos de 
prestació del servei, de manteniment del 
material i infraestructures i els processos 
corporatius de suport.

10. Excel·lència 
del servei 10.1. Seguretat en el servei

FGC aposta de forma decidida per la millora contínua 
de la seguretat de les seves explotacions de transport 
ferroviari i per cable. Per aquest motiu, promou una 
evolució cap a un sistema de gestió de la seguretat 
que té com a objectius l’anticipació, la planificació i 
l’actuació pro-activa per a la prevenció dels riscos de 
seguretat operatius. 

Malgrat la situació de pandèmia que ha marcat els 
últims dos anys, a FGC s’ha continuat impulsant la 
implementació de millores, tant en base a la prevenció 
i planificació, com als mecanismes de participació dels 
treballadors i també al procés de retorn de l’experiència. 
En l’àmbit del retorn de l’experiència, s’han definit 33 
noves mesures i s’ha finalitzat la implementació d’un 
total de 26 mesures de millora.

Respecte al paper de les diferents àrees d’FGC, 
destacar que s’han implementat accions de promoció 
de la seguretat operativa, tant en l’àmbit del transport 
ferroviari com per cable (formació, sensibilització, 
inspecció, millora de procediments, millora 
d’instal·lacions i equipaments). 

En aquest àmbit cal destacar, entre d’altres, els 
següents treballs:

• Noves vies i tallers al Centre Operatiu de Martorell. 

• Estabilització de vessants i talussos a les diferents 
línies d’FGC.

•  Implementació de la Distància Objectiu a Pl. 
Catalunya.

•  Implantació d’un sistema de detecció automàtica de 
despreniments en nou vessants de la línia Lleida-La 
Pobla de Segur.

•  Treballs de renovació de via i de catenària.

El sistema de gestió  
de seguretat d’FGC té com 
a objectius l’anticipació, la 

planificació i l’actuació  
pro-activa per a la prevenció 

dels riscos de seguretat 
operatius 

“

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 416-1; 416-2
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En relació al grau d’assoliment dels objectius de seguretat, durant l’any 2021 no hi ha hagut cap accident 
amb ferits greus o víctimes mortals ni a la xarxa ferroviària d’FGC ni als sistemes de transport per cable 
(funiculars i remuntadors).

No obstant, d’acord amb la definició de la Directiva 2016/798/UE1 sobre seguretat ferroviària, s’ha produït dos 
incidents, un provocat per un despreniment a la línia Lleida-La Pobla de Segur i l’altre per la col·lisió d’una 
batonadora que va sortir del tram interceptat amb un tren de mercaderies, el que suposa una ràtio de 0,202 
accidents significatius per milió de trens-km recorreguts. Com a referència, els accidents significatius per 
milió de tren-km a EU-28 segons l’European Railway Agency van ser de 0,43 .

Gestió de la seguretat en les instal·lacions i del transport ferroviari 2019 2020 2021

Nombre de reunions Comitè de Seguretat en la Circulació 8 6 7

Nombre d’accidents significatius 2 1 2

% Accidents ferroviaris significatius per milió de tren-km 0,20 0,11 0,20

1 Accident significatiu és qualsevol accident en el que estigui implicat pel cap baix un vehicle ferroviari en moviment amb, com a mínim, un 
mort o ferit greu, o bé que es produeixin greus danys en el material, la via o d’altres instal·lacions o entorns (cost de més de 150.000 euros), o 
interrupcions greus del tràfic (més de 6 hores en via principal), excloent els accidents en tallers, magatzems i dipòsits.

2 Durant el 2021 s’han operat 9.966.638 trens-km.

3 https://www.era.europa.eu/sites/default/files/library/docs/safety_interoperability_progress_reports/report_on_railway_safety_and_
interoperability_in_the_eu_2020_en.pdf
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Gestió de la Protecció Civil

Des de l’octubre de 2012, amb l’aprovació de la versió 
1 del procediment O.PC.PR.005 “Sistema de gestió 
de la Protecció Civil” per tal de donar compliment al 
decret 82/2010 “Catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció”, es té en compte 
aquest procediment a totes les activitats d’FGC.

Des d’aleshores, s’han implantant diferents accions: 
s’han constituït tots els comitès d’autoprotecció, 
s’han redactat els plans que s’actualitzen i revisen 
periòdicament i es realitzen cada any accions 
d’implantació i manteniment (simulacres i formació).

En aquest sentit, durant aquest 2021, s’ha aprovat, per 
part del Comitè de Direcció, la revisió 5 del procediment 
O.PC.PR.005 “Sistema de gestió de la Protecció Civil” 
per incorporar-hi noves l’explotació de l’estació de 
muntanya de Boí Taüll i incloure-hi la constitució del 
comitè general de Protecció Civil.

Actualment, FGC disposa dels següents comitès 
d’autoprotecció:

Comitè d’autoprotecció Any 
constitució

1. Vall de Núria 2010

2. La Molina 2011

3. Espot i Port Ainé 2012

4. Vallter 2000 2013

5. Línies Metropolitanes 2013

6. Montserrat 2014

7. Centres Operatius 2014

8. Línia Lleida – La Pobla de Segur 2015

9. Edifici corporatiu NEO 2015

10. Dependències de Xarxa Ferroviària i Projectes 2020

11. Parc Astronòmic del Montsec 2020

12. Boí Taüll 2021
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L’any 2021 s’han realitzat 26 reunions dels 12 comitès 
constituïts, que representen el 100% dels comitès 
aprovats al procediment de gestió de la Protecció Civil.

Les activitats amb pla d’autoprotecció estan obligades 
legalment a realitzar un simulacre anual, així mateix, 
el procediment de gestió de la Protecció Civil preveu 
també la realització d’un simulacre anual a les activitats 
amb pla d’actuació en emergències i un simulacre 
bianual a les activitats amb mesures d’emergències. 
En aquest sentit, durant l’any 2021 s’han realitzat un 
total de 23 simulacres.

Durant l’any 2021 s’han 
realitzat un total de les 
38 formacions en 
emergències en les  
que han participat  
1.471 persones.

“
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10.2. Indicadors 
de qualitat

Per tal de monitoritzar l’acompliment de les tasques 
i dels objectius, FGC fa servir diversos indicadors que 
permeten el seguiment i el control dels processos i de 
les activitats. 

Índex de control de qualitat
L’índex de control de qualitat (ICQ) és una mesura diària d’indicadors objectius que reflecteix el grau 
de compliment del servei real respecte al servei programat. Durant l’any 2021 s’ha mantingut l’alt nivell 
dels índexsde control de qualitat a les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de 
Segur. La petita davallada és deguda a la major demanda de 2021 respecte a 2020.

Índex de puntualitat
La puntualitat és també un dels indicadors de qualitat del servei. Es mesura com a percentatge de 
trens arribats amb puntualitat o amb retards de fins a tres minuts. Durant aquest 2021 s’ha mantingut 
el alt nivell dels índex de puntualitat a les línies Barcelona-Vallès, Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla de 
Segur. La petita davallada és deguda a la major demanda de 2021 respecte a 2020.

Índex de control de qualitat (ICQ) 2019 2020 2021 Comparació  
2021-2020

Línia Barcelona-Vallès 98,87 99,10 98,97 -0,13%

Línia Llobregat-Anoia 98,69 99,13 99,06 -0,07%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 99,39 99,81 99,65 -0,16%

Índex de puntualitat 2019 2020 2021 Comparació 
2021-2020

Línia Barcelona-Vallès 99,64 99,69 99,64 -0,05%

Línia Llobregat-Anoia 99,00 99,40 99,13 -0,27%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 99,00 99,47 99,26 -0,21%

GRI 103-1; 103-2; 103-3
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Índex de satisfacció del client
FGC elabora anualment l’índex de satisfacció del client (ISC), un indicador pioner en el sector de 
l’anàlisi de la qualitat del servei, que valora quantitativament, a través d’enquestes directes, la qualitat 
del servei percebuda pels clients i usuaris. 

El 2021 ha suposat una recuperació del nivell global de l’ISC de 2019 després del descens de l’any 2020, 
produït per l’efecte de la pandèmia. S’incrementa la percepció de qualitat i se superen, fins i tot, els 
valors prepandèmics.

Cal destacar la millora de la satisfacció d’aspectes importants com la presència i amabilitat dels 
empleats, els aspectes relacionats amb la informació de la línia en cas d’incidència, la neteja de trens 
i estacions que amb la pandèmia ha agafat pes en la importància que li donen els clients i tots els 
aspectes relacionats amb les estacions.

A FGC Turisme l’ISC de l’exercici 2021 s’ha elaborat a partir 
d’una mostra de 837 enquestes de persones visitants dels 
negocis turístics excepte el Parc Astronòmic del Montsec. 
El resultat ha estat una puntuació de la “valoració general” 
dels Centres Turístics de 4,19 sobre un màxim de 5,00, que 
representa una millora respecte a l’exercici del 2020 en que 
la puntuació va ser de 4,10.

Índex de satisfacció del client (ISC) 2019 2020 2021 Comparació 
2021-2020

Línia Barcelona-Vallès 77,00 74,60 77,60 4,02%

Línia Llobregat-Anoia 75,60 72,20 75,70 4,85%

Línia Lleida-La Pobla de Segur 85,00 78,50 79,00 0,64%

L’ISC de Turisme s’ha 
incrementat un 2,20% a 

l’últim any.
“
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Sistema de queixes i reclamacions 
FGC posa a disposició de les persones usuàries diferents 
canals per realitzar queixes i reclamacions. A nivell 
digital aquells usuaris que vulguin fer la seva queixa 
o reclamació disposen d’un formulari a la pàgina web 
d’FGC, així mateix, també es pot fer mitjançant un 
telèfon gratuït o per carta. Finalment, un altre canal 
per tramitar queixes o reclamació és presencialment, 
a través de llibres de reclamacions que es troben a 
l’estació d’FGC i als Centres d’Atenció al Client de Plaça 
Catalunya i Plaça Espanya.

 A continuació, es resumeixen les queixes i reclamacions 
rebudes a Mobilitat i Turisme. En el cas de Mobilitat 
es detallen el tipus de comunicació rebudes al llarg 
dels últims tres anys, el canal i el temps de resolució 
d’aquestes. Per contra, a Turisme, s’hi detallen les 
queixes i reclamacions en funció de l’explotació. 

Cal destacar que a Mobilitat, durant l’any 2021, s’han 
rebut un total de 2.193 comunicacions (reclamacions, 
suggeriments i agraïments), la majoria de les quals 
s’han rebut formulari web i gairebé el 98% s’han resolt 
dins de termini. En el cas de Turisme s’han rebut 
un total de 154 queixes i reclamacions, un -75,48% 
menys que l’any anterior al disminuir les queixes i 
reclamacions vinculades a la COVID-19.

Queixes i reclamacions  
a Mobilitat 2019 2020 2021 Comparació 

2021-2020 

Comunicacions1

Reclamacions 2.741 1.972 1.992 1,01%

Suggeriments 99 133 153 15,04%

Agraïments 66 29 48 65,52%

Total 2.906 2.134 2.193 2,76%

Vies d’entrada

Carta 25 12 10 -16,67%

Formulari web 1.291 1.384 1.330 -3,90%

Llibre de reclamacions 1.223 386 186 -51,81%

Telèfon 354 347 658 89,63%

Presencialment 13 5 9 80,00%

Total 2.906 2.134 2.193 2,76%

% Dins del termini 96,87 97,8 97,58 -0,22%

% Fora del termini 3,13 2,2 2,42 10,00%

(1) Durant l’any 2021 s’han deixat de comptabilitzar en aquest apartat les objeccions a percepcions mínimes, que 
han entrat de manera més nombrosa pel formulari de la web ja que el Llibre d’Objeccions no s’ha lliurat als clients 
o s’ha lliurat de manera residual a causa de la COVID-19.
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Queixes i reclamacions  
a Turisme 2019 2020 2021 Comparació 

2021-2020 

Espot 7 27 9 -66,67%

Port Ainé 41 28 18 -35,71%

Vall de Núria 75 80 54 -32,50%

La Molina 130 479 51 -89,35%

Montserrat 23 14 22 57,14%

Total 276 6282 154 -75,48%

2 L’increment en 2020 està motivat per la COVID-19 que va causar 357 queixes i reclamacions.
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FGC promou una conducta ètica 
i de bon govern en les empreses 
proveïdores amb les quals col·labora

11. Gestió de la 
cadena de valor

La gestió de la cadena de valor a partir de criteris 
socialment responsables és un dels pilars que es 
recullen a l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030 
sota el repte Aliances a la cadena de valor: contractació 
socialment responsable. Aquest repte té com a 
objectiu la promoció de la contractació socialment 
responsable, la integració de les empreses proveïdores 
i contractistes i el posicionament d’FGC com una 
entitat referent en la contractació pública socialment 
responsable.

En relació a l’estructura de la cadena de valor d’FGC, 
aquesta es pot diferenciar en relació amb els quatre 
sectors en els quals es desenvolupa la seva activitat:

• El transport per ferrocarril de viatgers i de 
mercaderies.

• El turisme i el lleure, en els àmbits d’estacions de 
muntanya i trens turístics.

• L’explotació d’espais comercials a les estacions 
ferroviàries.

• La comercialització d’infraestructures de 
telecomunicacions.

En línia amb els compromisos de la companyia, 
FGC promou una conducta ètica i de bon govern en 
les empreses proveïdores amb les quals col·labora. 
Aquest compromís es recull en el Codi Ètic d’FGC, 
on es detallen bones pràctiques en relació amb 
l’anticorrupció, els principis d’igualtat d’oportunitats 
i de lliure concurrència, així com la seva adhesió 
als principis del projecte de reducció de conductes 
incíviques, entre d’altres qüestions.

FGC també ha avançant en la identificació dels 
possibles impactes que es poden produir al llarg de la 
seva cadena de valor. Aquesta informació es detalla al 
capítol 6.3 Anàlisi de materialitat d’aquesta memòria.

GRI 102-9; 102-10; 103-1;103-2;103-3
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11.1. Descripció de les 
empreses proveïdores

La contractació d’empreses proveïdores d’FGC es 
regeix per la normativa de contractació pública, que 
té com a principis, entre d’altres, la transparència i la 
igualtat de tracte a totes les persones licitadores.

La majoria d’empreses proveïdores de l’organització 
són de proximitat o amb domicili a Catalunya. L’any 
2021 ha disminuït lleument el nombre d’empreses 
proveïdores, 18 menys respecte el 2020. Així mateix, 
també han disminuït els volums d’adjudicació respecte 
l’any 2020, amb una disminució de 9,86 milions. 

Del total d’empreses proveïdores d’FGC, 1.487 són de 
Catalunya i representen el 77,9% sobre els proveïdors 
totals. Els proveïdors de la Unió Europea i de fora de la 
UE majoritàriament són empreses vinculades a l’àmbit 
ferroviari i al transport per cable.

Total. Nombre d’empreses proveïdores, segons la regió 2019 2020 2021

Catalunya 1.769 1.523 1.487

Resta de l’Estat espanyol 380 345 368

CEE 51 41 37

Resta del món (fora de la CEE) 21 17 16

Total 2.221 1.926 1.908

% Proveïdors locals (Catalunya) sobre el total de proveïdors 79,6% 79,1% 77,9%

Mobilitat. Nombre d’empreses proveïdores, segons regió 2020 2021

Nombre total de proveïdors Mobilitat 1.408 1.483

Catalunya 1.071 1.117

Resta de l'estat espanyol 306 338

CEE 22 21

Resta d'Europa (fora de la CEE) 9 7

% Proveïdors locals (Catalunya) sobre el total de proveïdors 76,1% 75,3%

Turisme. Nombre d’empreses proveïdores, segons regió 2020 2021

Nombre total de proveïdors TUR 640 544

Catalunya 551 467

Resta de l'estat espanyol 62 51

CEE 19 17

Resta d'Europa (fora de la CEE) 8 9

% Proveïdors locals (Catalunya) sobre el total de proveïdors 86,1% 85,8%

GRI 102-9; 102-10
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Pel que fa a l’evolució dels volums d’adjudicació, per 
a l’any 2021 el volum més gran correspon a empreses 
d’àmbit estatal (59,76%), seguit per les adjudicacions 
a empreses de Catalunya (38,76%), i de manera més 
reduïda empreses de la CEE (1,41%) i de la resta del 
món (0,10%). 

Cal indicar que el volum d’adjudicacions a empreses 
de la resta de l’Estat espanyol està condicionat per 
l’adjudicació del contracte per al subministrament 
de quatre unitats de tren i el seu manteniment per a 
la línia de rodalies Lleida, per un volum de 63 milions 
d’euros a una empresa de la Comunitat Valenciana. 
Aquesta adjudicació té la particularitat de que ha estat 
licitada i adjudicada per FGC, però s’ha formalitzat per 
part de l’empresa del grup FGCRAIL S.A. 

Sense tenir en compte l’adjudicació del contracte 
indiciat, en el volum d’adjudicació es mantindria la 
tendència de l’indicador del nombre de proveïdors, 
essent majoria les adjudicacions a empreses de 
Catalunya. 

S’ha de tenir present que els volums d’adjudicació es 
troben condicionats pel resultat de les licitacions que 
FGC du a terme en el marc de la Llei de contractes del 
sector públic. En aquestes licitacions poden participar-
hi, en igualtat de condicions, totes les empreses 
d’àmbit autonòmic, estatal, de la UE i de la resta del 
món.

Volum adjudicat, segons la regió (en milions €) 2019 2020 2021

Total 222,98 162,55 215,61

Catalunya 105,85 102,90 83,56

Resta de l’Estat espanyol 105,18 57,43 128,84

CEE 3,12 1,82 3,05

Resta d’Europa (fora de la CEE) 8,82 0,40 0,16

% Volum adjudicació a proveïdors locals (Catalunya) 47,47% 63,30% 38,76%

Mobilitat. Volum adjudicat, segons la regió (en milions €) 2020 2021

Total 147,94 203,21

Catalunya 92,35 76,74

Resta de l’Estat espanyol 54,79 125,79

CEE 0,46 0,60

Resta d’Europa (fora de la CEE) 0,34 0,08

% Volum adjudicació a proveïdors locals (Catalunya) 62,4% 37,8%

Turisme. Volum adjudicat, segons la regió (en milions €) 2020 2021

Total 14,61 12,41

Catalunya 10,55 6,83

Resta de l’Estat espanyol 2,64 3,05

CEE 1,36 2,45

Resta d’Europa (fora de la CEE) 0,06 0,08

% Volum adjudicació a proveïdors locals (Catalunya) 72,2% 55,0%
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11.2. Contractació 
Socialment Responsable

En el marc de l’Estratègia 10/30, FGC ha adoptat el 
repte i l’obligació d’integrar a la contractació mesures 
socialment responsables: de respecte al medi ambient, 
d’inclusió social, de millora de la qualitat del treball, 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, de lluita 
contra la corrupció i de promoció del comerç just i 
de proximitat. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, 
aquesta obligació també s’especifica en el repte 
Aliances a la cadena de valor: contractació socialment 
responsable, que forma part de l’Estratègia d’Activisme 
2030.

El model de contractació socialment responsable és 
un dels elements vertebradors de l’Estratègia 10/30, 
impulsat amb la voluntat que FGC pugui convertir-
se en referent en el sector públic català, per la seva 
capacitat d’influir en el seu entorn a través de la 
contractació pública.

Els requeriments de l’aplicació d’aquest model es 
basen en el fet que el  disseny de les licitacions, més 
enllà d’adquirir un producte, servei o obra, també 
tingui en compte aspectes relacionats amb l’impacte 
i les afectacions a la nostra societat. En aquesta 
línia d’actuació, l’any 2020 es va aprovar un Codi 
de Contractació Socialment Responsable d’FGC i 
de les seves societats mercantils, el qual recull les 
condicions mínimes que s’hauran d’aplicar en tots els 
procediments de contractació d’FGC. 

L’objectiu d’aquest codi és establir determinades 
mesures que permetin garantir que l’empresa 
adjudicatària respectarà en l’execució del contracte 
no només la normativa estatal/nacional que li és 
d’aplicació, sinó també les previsions i la regulació que 
contenen els Convenis de l’Organització Internacional 
del Treball (OIT) que han estat ratificats pel seu Estat, 
així com els Drets Humans i els Drets dels Nens, en 
l’àmbit i les condicions que es detallen en el Codi de 
Contractació Socialment Responsable.

Mitjançant el Codi de Contractació Socialment 
Responsable, FGC corrobora el compromís contra 
la pràctica del treball forçós i l’explotació infantil i 
permet una avaluació dels impactes en la cadena de 
subministrament de l’organització en matèria de drets 
humans.

En 2021 s’aprova una Addenda al Codi de Contractació 
Socialment Responsable que concreta algunes 
condicions de caràcter ambiental i social que es poden 
incorporar als procediments de licitació en les fases de 
licitació, adjudicació i execució del contracte.

Durant l’any 2021 un 83,37% del total de contractes 
que s’han formalitzat per part d’FGC han inclòs 
clàusules socials i/o ambientals, aquest percentatge 
s’ha incrementat un punt respecte l’any 2020 (82,33%) i 
pràcticament un 50% respecte l’any 2019 (32,95%). 

Les clàusules més comunes són les socials, que estan 
incloses en un 80% del total de contractes, mentre que 
les clàusules d’igualtat de gènere apareixen al 72,13% 
del total dels contractes i les ambientals en un 60,67%. 

La quantitat de contractes que inclouen clàusules 
ambientals, socials i d’igualtat de gènere ha variat un 
+16,40%, un +5,0% i un -0,60% respectivament respecte 
l’any 2020.

GRI 204-1; 308-1; 414-1
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A continuació es detalla l’import d’adjudicació i la quantitat de contractes amb clàusules 
socials i ambientals i s’especifica el tipus de clàusules que inclouen els contractes: 

2020 2021

Contractes formalitzats Quantitat %
Import 

d’adjudicació 
(milions €)

Quantitat %
Import 

d’adjudicació 
(milions €)

Contractes amb clàusules socials i/o ambientals 354 82,33% 134,25 371 83,37% 163,14

Contractes sense clàusules socials i/o ambientals 76 17,67% 17,48 74 16,63% 15,97

Total de contractes formalitzats 430 100% 151,73 445 100% 179,11

2020 2021

Contractes formalitzats segons  
la tipologia de clàusules 

Quantitat %
Import 

d’adjudicació 
(milions €)

Quantitat %
Import 

d’adjudicació 
(milions €)

Contractes amb clàusules ambientals 232 53,95% 68,26 270 60,67% 142,47

Contractes amb clàusules socials 339 78,84% 129,39 356 80,00% 97,67

Contractes amb clàusules d’igualtat de gènere 323 75,12% 94,68 321 72,13% 88,46
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Alguns contractes i licitacions poden contenir més d’un 
tipus de clàusula socialment responsable. Per aquest 
motiu, el sumatori de les clàusules pot ser superior al 
total de contractes i licitacions amb clàusules socials 
i/o ambientals recollits a les taules.

A continuació es recull el nombre d’expedients de licitacions amb criteris d’adjudicació socialment responsables:

Més d’un 69% de les 
licitacions d’FGC inclouen 
criteris d’adjudicació 
socialment responsable

“
Expedients de licitacions amb criteris d’adjudicació 
socialment responsable (CSR) 2019 2020 2021 2020-2021

Criteris socials 206 425 361 -15,06%

Criteris ambientals 183 317 275 -13,25%

Total d’expedients CSR 265 455 382 -16,04%

Total expedients 483 466 550 18,03%

Nombre de licitacions > 0,5M€ que integren el model CSR 2021

Licitacions < 0,5M€ 471

Licitacions > 0,5M€ 79

Total licitacions 550 
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Reconeixements i ponències en l’àmbit  
de la contractació socialment responsable

Les pràctiques de contractació desenvolupades per 
FGC han obtingut diferents reconeixements, i els més 
destacats han estat els que es detallen a continuació: 

•	 Elaboració de l’addenda de condicions socials i 
ambientals específiques (Codi de Contractació 
Socialment Responsable): (abril 2021) 
 
FGC va elaborar una addenda al seu Codi de 
Contractació socialment responsable, identificant 
actuacions específiques i concretes, adaptades a 
cadascun dels seus contractes. 

•	 Presentació del monogràfic tèxtil (contractació 
socialment responsable), juntament amb Setem 
(reunió del primer semestre del Grup de Contractació 
Socialment Responsable, integrat per la Generalitat, 
Ajuntament, Universitats, TMB, empreses del tercer 
sector): (maig 2021) 
 
FGC va presentar, dintre de la sessió de monogràfic 
tèxtil, la seva experiència a través de la licitació en el 
marc del subministrament d’uniformitat. 

•	 Participació en el Curs sobre l’impacte exterior 
de la contractació pública organitzat per l’Escola 
d’Administració Pública: (juny 2021) 
 
FGC va participar impartint una sessió específica sota 
el títol: ”Mecanismes per assegurar el compliment 
dels Drets Humans mitjançant l’elaboració d’un Codi 
de Bones Pràctiques”. 

•	 Menció en el dossier de la I edició  SDG Ambition 
(Pacto Mundial de Naciones Unidas): (setembre 
2021)  
 
FGC va presentar la proposta Implantació d’un 
nou model socialment responsable a través de la 
digitalització del procediment de contractació. 

•	 Creació d’espais de participació amb proveïdors 
per apropar i donar a conèixer el model de 
contractació socialment responsable: (setembre-
octubre 2021) 
 
FGC va organitzar dues sessions de treball amb 
proveïdors externs (al mes de setembre i al mes 
d’octubre), per donar conèixer el nou model de 
contractació socialment responsable. Van ser dues 
sessions de treball en les que FGC va donar a conèixer 
el seu model i les empreses van poder traslladar les 
seves consideracions, necessitats d’adaptació i fer 
consultes. 

•	 Participació en les IV Jornades de compra pública 
socialment responsable: l’obligació de garantir els 
Drets Humans a les cadenes de subministrament 
en un món globalitzat: (novembre 2021)  
 
FGC va participar amb la ponència: “Incorporació de 
mecanismes que permeten assegurar la protecció 
dels Drets Humans en la contractació pública: el 
contracte de subministrament d’uniformitat d’FGC: 
un model de referència en l’àmbit tèxtil”.
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12.1. Línies metropolitanes

Oferta
Oferta de serveis

Línia Barcelona-Vallès
FEINERS

Trajecte
Interval mitjà (minuts) Temps  

de viatge
 (minuts)

Nombre de trens/dia 2021 Nombre de trens/dia 20210

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 1:30 119 118 119 118

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

Notes: 
(1) Entre parèntesi, temps emprat pels trens S1 i S2.
(2) 155 trens L7 + 110 trens L6 + 213 trens S1, S2, S5, S6, S7 inclosos 2 escolars.
(3) 110 trens L6 + 213 trens S1, S2, S5, S6, 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 NA, 7’30” des de TR i 10’ en sentit ascendent.

GRI 102-2; 102-7; 102-8
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DISSABTES I FESTIUS  (1)

Trajecte
Interval mitjà 

(minuts) Temps de viatge
 (minuts)

Nombre de trens/dia 2021 Nombre de trens/dia 
20210

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 NA 20 48 52 51 52 51

Pl. Catalunya – Sabadell PN 20 49 51 50 51 50

Notes: 
[1] No es contemplen els trens del servei nocturn.
[2] Entre parèntesi, temps emprat pels trens S1 i S2.
[3] 73 trens L7 + 74 trens L6 + 103 trens S1 i S2.
[4] 74 trens L6 + 103 trens S1 i S2.
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Línia Llobregat-Anoia 
FEINERS

Trajecte

Interval mitjà (minuts)

Temps  
de viatge
 (minuts)

Nombre de trens/dia 2021 Nombre de trens/dia 20210

Hora punta 

[1]
Hora 

intermèdia 

[2]
Ascend. Descend. Ascend. Descend.

Metro del Baix Llobregat

Pl. Espanya - Sant Boi 4 4 18 198 [4] 199 198 199

Pl. Espanya - Molí Nou 4:35 4:20 20 192 [5] 193 192 193

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

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

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

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

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

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

Servei de Rodalies

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

Pl. Espanya - Igualada 20 30 94 (84) 31+(3) [12] 31+(3) 31+(3) [12] 31+(3)

Notes: 
[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.
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Línia Llobregat-Anoia 
DISSABTES I FESTIUS

Dissabtes i festius Interval 
mitjà 

(minuts)

Temps  
de viatge

 (minuts) [1]

Nombre de trens/dia 2021 Nombre de trens/dia 2020

Trajecte Ascend. Descend. Ascend. Descend.

Metro del Baix Llobregat

Pl. Espanya - Sant Boi 10 18 114 [2] 112 114 112

Pl. Espanya - Molí Nou 10 20 114 [2] 112 114 112

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

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

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

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

Pl. Espanya - Olesa 30 56 (53) 35 [5] 34 35 34

Servei de Rodalies

Pl. Espanya - Manresa B. 60 86 19 [6] 18 19 18

Pl. Espanya - Igualada 60 89 19 [7] 19 19 19

Notes: 
[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.
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Parc Comercial

Línia Barcelona-Vallès Línia Llobregat-Anoia. Servei de viatgers Els trens històrics

Línia Llobregat-Anoia. Servei de mercaderies

Tipus Quantitat Quilòmetres 
recorreguts

UT 112 22 2.241.898

UT 113 19 2.215.096

UT 114 5 381.107

Funicular de Vallvidrera (1) 2 46.030

Tipus Quantitat Quilòmetres 
recorreguts

UT 213 42 5.243.086

Funicular de Gelida 2 2.334

Tipus Quantitat Quilòmetres 
recorreguts

Línia Barcelona-Vallès UT 
400 (1) 1 0

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

1
5

0
0

Tipus Quantitat Quilòmetres 
recorreguts

Locomotora 251 (o 1000) 1 2.008

Locomotora 254 3 126.944

Locomotora 256 1 17.760

Vagó tremuja 62.000 73 1.489.446

Vagó porta-cotxes 
articulat 65.000 

7 229.232

(1)Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les cabines.

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

Cotxes-km recorreguts pel parc comercial

2017  
Total c-km útils    32.106.656 
Total c-km recorreguts   33.549.591

2018  
Total c-km útils    32.934.600 
Total c-km recorreguts   34.411.970

2019  
Total c-km útils    33.190.839 
Total c-km recorreguts   34.745.893

2020  
Total c-km útils    30.077.538 
Total c-km recorreguts   31.414.962

2021  
Total c-km útils    33.188.623 
Total c-km recorreguts   34.700.555
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Parc de mercaderies de via ampla

Tipus Quantitat Quilòmetres 
recorreguts

Locomotora s/353 (1) 4 80.216 (2)

Vagons plataforma (1) 18 82.214 (3)

(1) Formen dues composicions indeformables de nou vagons i 
dues locomotores cadascuna.

(2) De les 1.100 circulacions fetes, 27 s’han fet amb locomotores de 
Captrain España, SA per revisió de les locomotores d’FGC.

(3) Total de quilòmetres recorreguts per les dues composicions 
indeformables.

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 participació. S’encarrega 
de gestionar el transport de peces d’automòbils entre les factories de Seat de Zona Franca i Martorell.
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Demanda
Nombre de viatges efectuats per estacions d’origen

Línia Barcelona-Vallès Servei urbà Metro del Vallès Total

Pl. Catalunya 4.205.761 3.892.846 8.098.607

Provença 3.456.811 2.274.296 5.731.107

Gràcia 1.330.523 1.116.254 2.446.777

Sant gervasi 329.958 50.902 380.860

Muntaner 1.247.922 611.220 1.859.142

La bonanova 449.407 107.175 556.582

Les tres torres 541.287 114.406 655.693

Sarrià 1.902.988 1.263.721 3.166.709

Reina elisenda 296.666 71.111 367.777

Plaça molina 334.007 43.046 377.053

Pàdua 421.956 45.161 467.117

El putxet 918.546 119.892 1.038.438

Av. Tibidabo 841.179 114.977 956.156

Peu del funicular 350.750 350.750

Carretera de les aigües 19.948 19.948

Vallvidrera superior 376.145 376.145

Baixador de vallvidrera 349.295 349.295

Les planes 282.780 282.780

La floresta 356.691 356.691

Valldoreix 995.279 995.279

Sant cugat 3.051.318 3.051.318

Mira-sol 548.301 548.301

Hospital general 602.155 602.155

Rubí 2.040.273 2.040.273

Les fonts 305.667 305.667

Terrassa rambla 1.174.220 1.174.220

Vallparadís universitat 855.853 855.853

Terrassa estació del nord 526.194 526.194

Terrassa nacions unides 399.204 399.204

Volpelleres 822.260 822.260

Sant joan 547.501 547.501

Bellaterra 403.410 403.410

Universitat autònoma 1.116.915 1.116.915

Sant quirze 604.606 604.606

Can feu | gràcia 483.661 483.661

Sabadell plaça major 974.955 974.955

La creu alta 448.093 448.093

Sabadell nord 535.738 535.738

Sabadell parc del nord 355.854 355.854

Total (1) 16.277.011 28.352.073 44.629.084

(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.
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Línia Llobregat-Anoia Metro del Baix 
Llobregat

Servei de
Rodalies Total

Barcelona pl. Espanya 2.996.003 304.127 3.300.130

Magòria la campana 418.687 16.801 435.488

Ildefons cerdà 775.204 30.982 806.186

Europa | fira 827.647 29.488 857.135

Gornal 460.093 23.017 483.110

Sant josep 662.954 16.763 679.717

L'hospitalet av.Carrilet 1.485.974 64.322 1.550.296

Almeda 779.930 25.909 805.839

Cornellà riera 993.427 31.215 1.024.642

Sant boi 1.386.604 46.854 1.433.458

Molí nou ciutat cooperativa 537.329 14.339 551.668

Colònia güell 42.846 4.969 47.815

Santa coloma de cervelló 176.436 8.659 185.095

Sant vicenç dels horts 547.825 25.660 573.485

Can ros 382.037 15.288 397.325

Quatre camins 178.297 14.140 192.437

Pallejà 253.911 15.349 269.260

Sant andreu de la barca 523.342 34.239 557.581

El palau 219.911 20.350 240.261

Martorell vila | castellbisbal 54.187 3.616 57.803

Martorell central 272.138 118.607 390.745

Martorell enllaç 105.921 38.337 144.258

Abrera 105.388 8.264 113.652

Olesa de montserrat 237.868 32.982 270.850

Aeri de montserrat 36.690 36.690

Monistrol de montserrat 96.841 96.841

Castellbell i el vilar 4.142 4.142

Sant vicenç | castellgalí 81.444 81.444

Manresa viladordis 54.382 54.382

Manresa alta 58.127 58.127

Manresa baixador 116.341 116.341

Sant esteve sesrovires 62.824 62.824

La beguda 8.979 8.979

Can parellada 8.376 8.376

Masquefa 75.432 75.432

Piera 122.614 122.614

Vallbona d'anoia 17.812 17.812

Capellades 41.445 41.445

La pobla de claramunt 21.067 21.067

Vilanova del camí 21.441 21.441

Igualada 161.196 161.196

Total (1) 14.423.959 1.933.430 16.357.389

(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.
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Nombre de viatgers i viatges-km efectuats i ingressos, per serveis 

Viatgers 2017 2018 2019 2020 2021

Línia Barcelona-Vallès (servei urbà)

Viatges 25.145.428 25.246.843 25.693.566 12.634.817 16.277.011

Viatges-km 73.406.525 72.897.206 75.006.839 36.782.592 47.456.163

Ingressos (€) 13.603.389,85 13.896.748,74 13.906.796,83 6.921.624,68 8.756.356,37

Línia Barcelona-Vallès (Metro del Vallès)

Viatges 36.841.129 38.855.138 40.626.941 21.830.258 28.352.073

Viatges-km 594.897.811 623.865.634 619.127.589 317.388.502 408.310.406

Ingressos (€) 42.134.934,51 44.339.537,41 37.393.342,39 19.200.027,60 23.782.425,42

Línia Llobregat-Anoia (Metro del Baix Llobregat)

Viatges 19.647.226 20.243.970 21.722.267 11.588.890 14.423.959

Viatges-km 160.746.144 167.300.554 180.417.911 98.302.090 122.776.442

Ingressos (€) 14.385.409,86 15.084.824,56 13.841.674,60 7.393.955,00 8.795.037,20

Línia Llobregat-Anoia (servei de Rodalies)

Viatges 2.714.604 2.856.252 3.010.319 1.459.416 1.933.430

Viatges-km 95.122.292 99.582.254 108.703.315 50.815.610 67.802.655

Ingressos (€) 6.901.066,26 7.505.795,38 7.846.577,81 3.445.311,50 4.410.950,26

Total Línies Metropolitanes

Viatges 84.348.387 87.202.203 91.053.093 47.513.381 60.986.473

Viatges-km 924.172.772 963.645.648 983.255.654 503.288.794 646.345.666

Ingressos (€) 77.024.800,48 80.826.906,09 72.988.391,63 36.960.918,78 45.744.769,25

Funicular de Gelida

Viatges 0 0 (1) 5.138 (2) 2.513 3.987

Viatges-km 0 0 4.583 2.242 3.556

Ingressos (€) 0,00 0,00 4.119,55 2.184,07 3.490,42

(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.
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Nombre de tones i tones-km transportades i ingressos, per serveis

Mercaderies 2017 2018 2019 2020 2021

Sals potàssiques

Tones 380.339 (2) 411.572 (3) 286.400 (4) 137.018 379.784

Tones-km 30.640.596 32.941.150 22.912.000 10.961.440 29.243.368

Ingressos (€) 2.388.880,40 2.289.628,91 1.793.039,24 1.090.326,64 2.544.548,49

Sal 

Tones (1) 74.880

Tones-km 3.669.120

Ingressos (€) 488.311,82

Vehicles SEAT (5)

Vehicles 105.487 94.905 102.631 (6) 66.137 80.801

Tones 137.130 123.381 133.413 85.988 105.046

Tones-km 4.648.707 4.182.617 4.522.701 2.914.993 3.561.060

Ingressos (€) 666.841,59 583.837,05 665.527,31 430.845,78 518.074,74

Altres

Ingressos (€) (7) 283.843,60 446.622,23 363.325,44 368.329,40 366.832,90

Total

Tones 592.349 534.953 419.813 223.006 484.830

Tones-km 38.958.423 37.123.767 27.434.701 13.876.433 32.804.428

Ingressos (€) 3.827.877,41 3.320.088,19 2.821.891,99 1.889.501,82 3.429.456,13

(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.
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Activitat i ingressos per altres serveis de mercaderies 

Peces de Seat (1) 2017 2018 2019 2020 2021

Circulacions (voltes, 70 km) 1.299 1.305 1.266 557 1.100

Ingressos (€) (2) 534.479,28 543.760,32 918.886,79 308.091,29 740.951,38

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana 1.353,48 1.387,29 1.422,48 1.438,70 1.487,56

El 31 de desembre 1.505 1.523 1.551 1.580 1.629

Distribució per sexes

Homes 1.105 1.110 1.124 1.129 1.144

Dones 400 413 427 451 485

Distribució per jornada laboral

Completa 1.163 1.150 1.167 1.224 1.281

Parcial 342 373 384 356 348

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 1.061 1.003 1.023 1.009 997

Temporal 444 520 528 571 632

(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.

Personal
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Qualitat del servei 

Altres indicadors importants de gestió 

Peces de Seat (1) 2017 2018 2019 2020 2021

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

ISC Llobregat-Anoia 72,80 75,50 75,60 72,20 75,70

ICQ Barcelona-Vallès 98,39 98,62 98,87 99,10 98,97

ICQ Llobregat-Anoia 99,23 99,24 98,69 99,13 99,06

Puntualitat (%) 99,43 99,49 99,48 99,61 99,51

Compliment de la producció 
programada (%) 99,85 99,89 99,91 99,93 99,83

Nombre de viatges Línies Metropolitanes
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Consum d’energia 

2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica (kWh):

Tracció (1) 94.756.074 96.286.370 96.531.031 88.027.314 95.715.539

Enllumenat 372.499 286.127 227.884 269.280 576.719

Total energia elèctrica 95.128.573 96.572.497 96.758.915 88.296.594 96.292.258

Gasoil ferroviari (l) (2) (4)

Gasoil d’automoció n. d. 66.133 86.818,41 88.898,78  70.471,39

Benzina d’automoció 98 octans 0 0 0 237,1  3.140,90

Benzina d’automoció 95 octans n. d. 7.450 8.227,10 8.801,51  9.263,9

Biodièsel 0 0 0 0  0

Total combustible de vehicles n. d. 73.583 95.045,51 97.937,39  82.876,19

Gas natural (kWh) (3) 5.373.806 5.669.314 4.910.516 5.006.508 5.544.922

(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.
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Altres consums Costos

Fiabilitat de les unitats de tren 
UT-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)

Disponibilitat de les instal·lacions

2017 2018 2019 2020 2021

Aigua (m³) 83.976 55.470 55.495 60.746 41.508

Euros 2017 2018 2019 2020 2021

Cost de l’activitat / 
viatger 1.29 1.32 1,35 2,53 2,13

Cost de l’activitat / 
cotxe-km útil 3.39 3.48 3,70 4,00 3,92

2017 2018 2019 2020 2021

UT 112 69.771 62.638 105.918 67.959 84.129

UT 113 155.563 265.438 133.138 131.785 106.028

UT 114 98.749 130.128 66.148 68.335 98.559

UT 213 70.501 54.687 45.253 40.512 35.555

Percentatge 2017 2018 2019 2020 2021

Escales mecàniques 99.874 99.88 99,70 99,72 99,79

Ascensors 99,839 99.85 99,74 99,83 99,81

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

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

Sistema d'informació al client (SIC) 99,820 99,68 99,86 99,88 99,90

Sistema magnètic d'expedició  
i control (SMEC) 98,988 99,00 98,93 99,35
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12.2. Línia Lleida – La Pobla de Segur

Oferta
Oferta de serveis

2021 2020

Trajecte
Temps  

de viatge 
(minuts)

Nombre de sortides/dia Nombre de sortides/dia

Ascend. Descend. Ascend. Descend.

SERVEI EN FEINERS

Lleida – Balaguer 27 min 10 10 10 10

Lleida – la Pobla de Segur 1 h 35 min 4 4 4 4

SERVEI EN DISSABTES

Lleida – Balaguer 27 min 9 9 9 9

Lleida – la Pobla de Segur 1 h 35 min 2 (1) / 3 (2) 2 (1) / 3 (2) 2 / 3 2 / 3

SERVEI EN FESTIUS

Lleida – Balaguer 27 min 9 10 9 10

Lleida – la Pobla de Segur 1 h 35 min 3 3 3 3

(1) Oferta del servei regular.

(2) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i del Tren Panoràmic els dissabtes de la temporada turística.
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Parc comercial 

2017 2018 2019 2020 2021

Cotxe-km recorreguts Renfe - - - - -

Cotxe-km recorreguts FGC 689.666 699.068 633.284 431.322 645.220

Cotxe-km recorreguts Tren dels Llacs 24.785 23.707 22.784 (2) 8.010 (2) 19.580

Total cotxe-km recorreguts útils 714.451 722.775 656.068 439.332 664.800

UT FGC 331  2 321.898

Tipus  Quantitat Quilòmetres  
recorreguts

(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). 
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Demanda 
Nombre de viatges efectuats per estacions d’origen Nombre de viatges i viatges-km efectuats i ingressos (1)

Línia Lleida - la Pobla de Segur

Lleida-Pirineus 81.747

Alcoletge 6.765

Vilanova de la Barca 9.299

Térmens 11.319

Vallfogona de Balaguer 4.297

Balaguer 68.037

Gerb 707

Sant Llorenç de Montgai 2.026

Vilanova de la Sal 275

Santa Linya 85

Àger 609

Cellers-Llimiana 860

Guàrdia de Tremp 151

Palau de Noguera 24

Tremp 7.568

Salàs de Pallars 1.097

La Pobla de Segur 12.501

TOTAL (1) 207.367

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

2017 2018 2019 2020 2021

Viatges 206.651 221.504 251.483 104.697 207.367

Viatges-km 7.625.171 7.985.693 8.413.078 2.650.450 6.602.769

Ingressos (€) 588.211,83 617.999,86 653.275,02 225.919,21 489.104,54
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Personal

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana 24,58 25,59 29,93 27,58 29,78

El 31 de desembre 26 29 36 36 29

Distribució per sexes

Homes 20 23 24 24 18

Dones 6 6 12 12 11

Distribució per jornada laboral

Completa 23 26 36 23 20

Parcial 3 3 0 13 9

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 2 1 1 1 1

Temporal 24 28 35 35 28
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Altres indicadors importants de gestió 
Nombre de viatges i viatges-km efectuats i ingressos (1)

2017 2018 2019 2020 2021

ISC 79,00 81.20 85,00 78,50 79,00

ICQ 99,65 99,66 99,39 99,81 99,65

Puntualitat (%) 99,04 99,10 99,00 99,47 99,26

Compliment de la producció 
programada (%) 99,80 99,75 99,60 99,92 99,74

2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica (kWh) 
Enllumenat 77.135 (2) 135.888 139.362 154.115 148.837

Gasoil ferroviari (l) (1) 359.308 361.041 355.755 246.422 297.173

2017 2018 2019 2020 2021

Aigua (m³) 114 130 27 106 61,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

UT 331 (3) 10.578 11.622 29.675 23.215 55.231 26.165

(1) Fins al 24 de juliol de 2016, el consum de gasoil de tracció 
era a càrrec de Renfe. Consum a partir del 25 de juliol de 2016 
dels trens d’FGC.

(2) Increment del consum derivat de les noves instal·lacions a 
les estacions.

(3) En servei des del 25 de juliol de 2016.

Consum d’energia

Altres consums

Fiabilitat de les unitats de tren 
UT-km recorreguts entre avaries (en còmput anual) 
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12.3. Vall de Núria

Oferta
Oferta de serveis

Estació de Muntanya de Vall de Núria

Línia Ribes - Núria

2017 2018 2019 2020 2021

Dies de la temporada d’hivern 122 110 106 87 109

Hores de funcionament 
dels remuntadors 4.419 4.317 2.881 2.159 1.918

Neu natural acumulada (cm) 561 613 175 215 204

Nombre de canons de neu 88 88 88 88 88

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (1) 131.604 81.166 110.398 92.034 92.585

(1) Els metres cúbics de neu fabricada es poden 
estimar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua. 
A les memòries dels anys anteriors aquest concepte 
es definia erròniament com a “m3 de neu artificial 
fabricats”.

Trajecte Interval tipus
(minuts)

Temps
 de viatge 
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascend. Descend.

TEMPORADA BAIXA (230 dies)

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

TEMPORADA ALTA (112 dies)

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

SERVEI URBÀ (23 dies)

Ribes-Enllaç - Queralbs - 12 3 3

A causa de la pandèmia COVID-19:

Es realitza servei feiner amb 5 circulacions ascendents 
i 5 circulacions descendents de l’01.01.2021 al 21.05.2021,  
a excepció dels dies 20,21 i 27,28,31 de març i 1,2,3,4 d’abril,  
en què es realitza servei festiu amb 11 circulacions 
ascendents i 11 circulacions descendents.

A partir del dia 22 de maig es normalitza el servei.



210

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12. Dades i xifres

12

Parc comercial

Línia Ribes - Núria

Trens històrics

Tipus Quantitat Quilòmetres 
recorreguts

Automotors A6 i A7 (2 cotxes)  2 27.930

Automotors A5 i A8 (3 cotxes) 2 65.822

Automotor A11 (2 cotxes) 1 21.505

Locomotora DM6 (1) 1 0

Locomotora D9 (2) 1 75.662

Locomotora H12 1 11.065

Cotxes B2273 i B2275 2 6.086

Cotxes C27 (ex-B4244) 
i C28 (ex-B4245) (3) 2 66

(1) Fora de servei per avaria des del mes de febrer.
(2) En servei a Vall de Núria a partir del mes de novembre.
(3) Cotxes de reserva.

Cotxes-quilòmetre 2017 2018 2019 2020 2021

Total cotxes-km recorreguts 297.132 296.046 304.068 216.166 208.136

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Cotxe saló A51 1 23



211

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12. Dades i xifres

12

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

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

2017 2018 2019 2020 2021

Línia Ribes-Núria

Visitants 312.468 293.245 282.150 162.538 171.562

Viatges 546.231 513.770 487.249 289.474 338.823

Viatges-km 6.523.084 6.076.801 5.806.151 3.551.139 4.313.405

Ingressos a taquilles (€) 3.430.580,74 3.188.858,30 3.208.203,08 2.039.128,46 2.455.902,69

Forfets Estació de Muntanya

Visitants 39.652 38.196 31.792 28.172 15.937

Ingressos a taquilles (€) 376.424,16 343.440,33 285.885,81 270.230,72 152.661,51

Total Vall de Núria

Ingressos a taquilles (€) (1) 3.807.004,90 3.548.661,80 3.494.088,89 2.309.359,18 2.608.564,20
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Personal

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana 74,81 75,08 73,99 74,00 62,30

El 31 de desembre 81 79 76 70 68

Distribució per sexes

Homes 50 51 51 48 46

Dones 31 28 25 22 22

Distribució per jornada laboral

Completa 61 59 58 57 56

Parcial 20 20 18 13 12

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 58 54 52 50 49

Temporal 23 25 24 20 19

Accidents laborals

Nombre d’accidents 
amb baixa 2 4 4 2 1
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Altres indicadors importants de gestió
Consum d’energia

2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica (kWh)

Tracció i taller 2.074.659 2.246.244 2.085.490 1.894.615 2.256.871

Enllumenat 59.462 60.927 52.796 40.043 38.320

Altres (1) 1.889.998 1.763.291 2.102.516 1.856.794 1.849.305

Total energia elèctrica 4.024.119 4.070.462 4.240.801 3.791.452 4.144.496

Combustibles (l)

Gasoil per a tracció 18.645 15.022 22.945 21.135 7.146

Gasoil altres (2) 179.313 180.355 124.440 56.937 52.750

Total combustibles 197.958 195.377 147.385 78.072 59.896

Gas natural (m³) n. d. 2.704 2.716 3.864 2.857

(1) Complex hoteler, Cabana dels Pastors i neu artificial.

(2) Maquinària per als treballs (condicionament de la 
neu) i calefacció. Des del 2011 part de la calefacció es fa 
amb energia geotèrmica.
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12.4. La Molina

Oferta
Oferta de serveis

Demanda
Nombre de visitants i ingressos

2017 2018 2019 2020 2021

Dies de la temporada 
d’hivern 139 131 148 89 130

Hores de funcionament  
dels remuntadors (1) 12.207 10.521 11.255 10.212 8.742

Neu natural acumulada (cm) 360 271 167 121 159

Nombre de canons de neu 511 513 521 521 507

Aigua per a la fabricació 
de neu (m³) (2) 356.873 262.231 385.505 347.272 217.838

2017 2018 2019 2020 2021

Visitants a l’hivern 290.534 309.547 287.564 220.007 136.200

Visitants a Alp 2500 55.117 59.856 62.064 51.148 46.707

Visitants a l’estiu 29.005 25.091 24.582 38.196 32.764

Ingressos per forfets (€) 5.465.780,82 5.813.451,19 5.479.649,33 4.721.760,74 3.549.012,67

(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”.
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Personal

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana 48,57 56,66 68,54 66,73 52,53

El 31 de desembre 71 89 113 81 119

Distribució per sexes

Homes 56 69 90 63 93

Dones 15 20 23 18 26

Distribució per jornada laboral

Completa 46 80 78 59 83

Parcial 25 9 35 22 36

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 40 39 38 38 37

Temporal 31 50 75 43 82

Accidents laborals

Nombre d’accidents 
amb baixa 6 8 7 5 7
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Altres indicadors importants de gestió
Consum d’energia

2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica (kWh)

Tracció 6.064.175 5.192.108 7.789.514 5.800.072 5.215.355

Enllumenat (1) 249.213 80.384 47.943 125.641 122.030

Total energia elèctrica 6.313.388 5.272.492 7.789.514 5.925.713 5.337.385

Gasoil (l) 207.203 196.052 210.101 195.240 137.470

Gas natural (m3) 2.277 3.354 2.774 2.591 1.231

Biomassa (t) 189 186 193 184 271

(1) Les oscil·lacions són fruit de regularitzacions de 
lectures estimades.
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12.5. Espot i Port Ainé

Oferta
Oferta de serveis

Estació de Muntanya de Vall de Núria
2017 2018 2019 2020 2021

Espot

Dies de la temporada d’hivern 138 130 104 (3) 91 124

Hores de funcionament dels 
remuntadors 4.895 4.523 (1) 3.658 3.282 2.598

Neu acumulada (cm) 449 375 277 193 298

Nombre de canons de neu 163 163 163 163 163

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 153.997 110.724 193.409 154.411 117.648

Port Ainé

Dies de la temporada d’hivern 138 130 145 (3) 91 131

Hores de funcionament dels 
remuntadors 5.281 5.371 5.884 3.580 3.360

Neu natural acumulada (cm) 458 323 238 190 260

Nombre de canons de neu 126 126 137 137 137

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (2) 142.197 78.163 177.159 140.569 119.508

Hotel Port Ainé 2000

Dies de la temporada 175 178 202 77 48

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 
estimar en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic 
d’aigua.

(3) Finalització temporada 2019-2020 el 13 de març 
per la COVID-1919.
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Demanda
Nombre de visitants i ingressos

2017 2018 2019 2020 2021

Visitants a Espot (forfets) 65.293 60.179 55.576 50.167 42.739

Visitants a Port Ainé (forfets) 116.304 119.091 125.421 90.956 80.115

Visitants de l’hotel (pax) 34.038 29.731 31.942 15.286 5.439

Ingressos totals (€) 2.221.623,32 2.292.142,98 2.253.212,4 2.016.327,6 1.601.507,0

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana 46,90 53,65 61,55 54,30 51,75

El 31 de desembre 85 103 105 99 106

Distribució per sexes

Homes 64 74 76 73 75

Dones 21 29 29 26 31

Distribució per jornada laboral

Completa 48 99 67 66 71

Parcial 37 4 38 33 35

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 56 51 54 47 48

Temporal 29 52 51 52 58

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa 4 5 6 8 4

Personal
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Altres indicadors importants de gestió
Consum d’energia

2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica per a tracció (kWh)

Espot 1.701.752 1.624.993 1.742.027 1.462.707 1.380.919

Port Ainé 2.330.484 2.052.312 2.536.655 2.021.605 1.966.412

Combustibles (l)

Gasoil A Espot 4.466 4.700 5.180 4.699 4.442

Gasoil A Port Ainé 8.023 8.100 6.248 7.130 7.562

Gasoil B Espot 67.553 58.903 70.605 42.589 48.768

Gasoil B Port Ainé 82.923 90.996 101.782 52.053 66.886

Gas (l)

Espot (1) 1.228 2.102 1.751 1.430 2.430

Port Ainé (2) 148.667 153.014 174.674 134.350 136.498

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

(2) Inclou hotel + cota 1.600 + cota 2.100. Les dades 
corresponen a subministraments.
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12.6. Explotació de Montserrat

Oferta
Oferta de serveis

Línia Monistrol – Montserrat

Trajecte Interval
tipus (minuts)

Temps  
de viatge 
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascend. Descend.

TEMPORADA BAIXA 1 (120 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 30 13 5 4

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 9 10

TEMPORADA BAIXA 2 (17 dies)

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 9 10

TEMPORADA MITJA (73 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 30 13 10 10

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 10 11

TEMPORADA ALTA 1 (6 dies)

Monistrol Vila – Montserrat 30 13 16 16

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 11 12

TEMPORADA ALTA 2 (77 dies)

Monistrol Vila - Montserrat 20 13 11 11

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 11 12

 NADAL (1 dia)

Monistrol Vila - Montserrat 30 13 7 6

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60 20 6 8

FORA DE SERVEI (71 dies)

A causa de la pandèmia COVID-19:

Línia tancada del 07/01/2021 al 18/6/2020, ambdós 
inclosos, degut a confinaments municipals i 
comarcals
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Funiculars

Trajecte Interval
tipus (minuts)

Temps  
de viatge 
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascend. Descend.

Sant Joan

Temporada baixa (139 dies) 30 6 13 14

Temporada mitja 1 (20 dies) 20 6 20 20

Temporada mitja 2 (43 dies) 20 6 23 24

Temporada alta (77 dies) 15 6 30 31

Nadal (1 dia) 15 6 11 12

Fora de servei (85 dies)     

La Santa Cova

Temporada mitja (48 dies) 20 3 21 20

Temporada alta (77 dies) 20 3 21 20

Nadal (1 dia) 20 3 9 9

Fora de servei (239 dies)     

El Funicular de Sant Joan ha estat tancat 67 dies 
per revisió anual + treball talussos, 9 dies per 
diversos tipus de confinament COVID-19 i 9 dies 
per l’activació del Pla Alfa 3 per risc d’incendi.

El Funicular de La Santa Cova ha estat tancat 
19 dies per revisió anual, 20 dies per diversos 
tipus de confinament COVID-19, 6 dies per Fase 
d’Alerta Pla Alfa 3 i 194 dies per oferta/demanda.
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Parc comercial

Línia Monistrol-Montserrat

Funiculars

Cotxes-quilòmetre 2017 2018 2019 2020 2021

Total cotxes-km recorreguts 357.870 350.136 359.285 165.778 175.867

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Automotors articulats  
AM1-AM5 i A10 6 88.133

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts (1)

Funicular de Sant Joan 2 5.619,52

Funicular de La Santa Cova 2 641,64

(1) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les dues cabines.
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Demanda
Nombre de visitants, viatges i viatges-km efectuats i ingressos

2017 2018 2019 2020 2021

Línia Monistrol–Montserrat

Visitants 697.861 672.719 702.157 148.430 189.648

Viatges 1.137.774 1.094.971 1.140.287 262.269 341.119

Viatges-km 5.766.344 5.532.641 5.781.308 1.318.591 1.711.735

Ingressos (€) 4.075.144,22 4.069.860,67 4.423.430,40 1.053.228,47 1.488.549,72

Funicular de Sant Joan

Visitants 339.784 320.284 394.969 72.608 110.329

Viatges 622.817 580.920 716.796 125.134 183.373

Viatges-km 323.746 324.139 372.661 67.096 125.674

Ingressos (€) 2.744.900,26 2.807.559,87 3.416.814,80 692.377,55 1.020.377,75

Funicular de La Santa Cova

Visitants 150.921 623 0 5.156 27.566

Viatges 287.407 1.099 0 9.212 48.927

Viatges-km 74.699 280 0 3.447 27.956

Ingressos (€) 485.631,32 2.401,13 0 20.667,06 89.507,41

Total Funiculars de Montserrat

Visitants 490.705 320.907 394.969 77.764 137.895

Viatges 910.224 582.019 716.796 134.346 232.300

Viatges-km 398.445 324.419 372.661 70.543 153.630

Ingressos (€) (1) 3.230.531,58 2.809.961,00 3.416.814,80 713.044,61 1.109.885,16

(1) Fora de servei per avaria des del 8 de gener de 2018, fins al 16 
d’agost de 2020, inclosos.
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Personal

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana 46,71 46,54 50,22 44,19 36,98

El 31 de desembre 48 48 50 32 46

Distribució per sexes

Homes 23 21 25 13 21

Dones 25 27 25 19 25

Distribució per jornada laboral

Completa 26 26 24 27 27

Parcial 22 22 26 5 19

Distribució per tipus de contracte

Indefinit 24 24 24 27 27

Temporal 24 24 26 5 19

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa 0 0 0 1 0

Consum d’energia

2017 2018 2019 2020 2021

Cremallera

Energia elèctrica per a tracció (kWh) 1.061.221 1.033.542 1.043.713 694.595 593.820

Enllumenat (kWh) (1) 2.927 3.254 4.745 4.233 2.929

Funiculars

Energia elèctrica per a tracció (kWh) 187.594 181.652 181.048 111.757 214.276

Enllumenat (kWh) (1) 1.169 1.121 1.824 4.774 1.124

(1) Consum de les escomeses d’emergència.
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12.7.  Ferrocarril turístic de l’Alt Llobregat

Oferta
Oferta de serveis

Parc comercial

(1) En servei des del 27/03/2021 fins al 07/11/2021, tots 
dos inclosos (226 dies en total).

(2) Es realitzen 8 dies de servei tipus 1.

(3) En servei des del 8 d’abril fins al 19 de novembre.
(4) En servei des del 22 de març fins al 25 de novembre.
(5) En servei des del 6 d’abril fins al 24 de novembre.
(6) En servei des del 20 de juny fins al 25 d’octubre.
(7) En servei des del 27 de març fins al 7 de novembre.

Trajecte Interval
tipus (minuts)

Temps  
de viatge 
(minuts)

Nombre de trens/dia

Ascend. Descend.

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

Servei tipus 1 a demanda (112 dies) (2) - 20 - -

Servei tipus 2 (36 dies) 60 20 5 5

Servei tipus 3 (20 dies) 60 20 7 7

Servei tipus 4 (58 dies) 60 20 8 8

Cotxes-quilòmetre 2017 (3) 2018 (4) 2019 (5) 2020 (6) 2021 (7)

Total cotxe-km recorreguts 20.811 24.234 23.947 14.966 18.774

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotores 2 3.808

Cotxes 4 14.966
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Demanda
Nombre de viatges, viatges-km efectuats i ingressos

Altres indicadors importants de gestió 
Consum d’energia

Personal

2017 2018 2019 2020 2021

Visitants 25.207 23.974 23.406 13.734 19.030

Viatges 45.865 43.372 42.379 26.766 36.022

Viatges-km 146.768 138.790 135.613 85.651 82.850,60

Ingressos a taquilles (€) 110.107,94 105.161,09 101.944,01 71.310,23 109.700,91

2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica per a 
enllumenat (kWh) 53.087 48.943 47.537 48.497 41.884

Gasoil per a tracció (l) 7.481 7.996 8.000 6.088 5.583

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana 1,57 1,72 1,87 1,33 1,41

El 31 de desembre 0 0 0 0 0
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12.8. Tren dels Llacs

Tren dels Llacs 2017 2018 2019 2020 2021

Circulacions 26 24 24 9 22

Places ofertes 7.280 6.720 6.720 2.520 6.160

Tren dels Llacs 2017 2018 2019 2020 2021

Visitants 7.258 6.689 6.703 1.411 4.355

Ocupació (%) 99,7 99,5 99,8 56,0 70,7

Tren Panoràmic 2017 2018 2019 2020 2021

Circulacions 4 6 4 0 4

Places ofertes 352 528 352 0 352

Tren Panoràmic 2017 2018 2019 2020 2021

Visitants 330 472 336 0 354

Ocupació (%) 93,8 89,4 95,4 0 98,3

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.

Demanda
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12.9. Parc Astronòmic Montsec

2017 2018 2019 2020 2021

Dies de la temporada 275 275 270 129 208

2017 2018 2019 2020 2021

Visitants 32.936 34.808 35.419 14.773 24.443

Ingressos per taquilles (€) 242.033,41 256.570,91 273.822,73 114.133,72 239.239,63

El Parc Astronòmic Montsec està gestionat per FGC des de l’1 de gener de 2020.

Oferta
Oferta de serveis

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

2017 2018 2019 2020 2021

Plantilla

Mitjana n. d. n. d. n. d. 9,51 9,83

El 31 de desembre 10 9

Distribució per sexes

Homes n. d. n. d. n. d. 7 6

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

Distribució per jornada laboral

Completa n. d. n. d. n. d. 10 9

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

Distribució per tipus de contracte

Indefinit n. d. n. d. n. d. 10 5

Temporal n. d. n. d. n. d. 0 4

Accidents laborals

Nombre d’accidents amb baixa n. d. n. d. n. d. 0 0
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Altres indicadors importants de gestió
Consum d’energia

Altres consums

2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica (kWh)

Total energia elèctrica 110.885 105.920 116.117 94.527 109.064

Combustibles (litres)

Gasoil n. d. n. d. n. d. 3.000 4.300

2017 2018 2019 2020 2021

Aigua (m³) n. d. n. d. 204 155 128
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12.10. Vallter 2000

2017 2018 2019 2020 2021

Dies de la temporada d’hivern 134 135 136 90 128

Hores de funcionament dels remuntadors 3.425 4.275 3.445 2.881 2.889

Neu natural acumulada (cm) 567 676 372 304 406

Nombre de canons de neu 90 90 97 97 97

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (1) 71.029 31.916 61.378 66.789 19.758

2017 2018 2019 2020 2021

Visitants a l’hivern (forfets) 49.110 51.311 45.037 42.622 34.547

Visitants a l’estiu (forfets) 5.770 5.371 6.062 10.195 7.658

Total visitants hivern+estiu (forfets) 54.880 56.682 51.009 52.817 42.205

Total visitants al Parc Lúdic 10.187 8.375 11.056 7.022 3.635

Total visitants (forfets + Parc Lúdic) 65.067 31.916 61.378 66.789 19.758

Ingressos per forfets i activitats (€) 792.584,94 825.313,00 799.560,24 792.633,49 623.400,11

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

Oferta
Oferta de serveis

Demanda
Nombre de visitants i ingressos

(1) Els metres cúbics de neu fabricada es poden estimar 
en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua.
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2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica total (kWh) 795.976 778.970 1.094.120 800.207 785.555

Gasoil (litres) 45.025 44.288 41.291 46.142 56.360

Biomassa (tones) 114,5 104,2 114,0 82,0 102,4

Altres indicadors importants de gestió
Consum d’energia
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12.11. Boí Taüll

2017 2018 2019 2020 2021

Dies de la temporada d’hivern 137 129 143 89 113

Hores de funcionament dels remuntadors 8.795 7.088 8.610 6.077 3.943

Neu natural acumulada (cm) 560 543 254 329 275

Nombre de canons de neu 205 205 205 205 143

Aigua per a la fabricació de neu (m³) (1) 81.294 96.868 96.540 138.484 161.473

2017 2018 2019 2020 2021

Visitants a l’hivern (forfets) 143.079 131.026 149.360 95.871 60.985

Ingressos per forfets i activitats (€) 1.888.360,19 3.123.978,16 3.488.181,08 2.447.686,04 1.144.666,28

Boí Taüll és una estació d’esquí explotada per la societat 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.

Oferta
Oferta de serveis

Demanda
Nombre de visitants i ingressos

(1) Els metres cúbics de neu fabricada es poden estimar 
en 1,9 m3 de neu per cada metre cúbic d’aigua.
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2017 2018 2019 2020 2021

Energia elèctrica total (kWh) n. d. 1.980.275 2.156.643 1.921.514 1.927.740

Gasoil (litres) 143.383 127.735 123.848 106.036 106.126,60

Altres indicadors importants de gestió
Consum d’energia
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La Memòria d’FGC 2021 inclou el 
període comprès entre l’1 de gener 
i el 31 de desembre de 2021. 

La informació reflectida en el present 
document correspon a l’àmbit de 
les activitats de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i de les 
societats participades d’FGC: FGC Rail, 
SA; Autometro, SA, i Cargometro Rail 
Transport, SA, Vallter SA i Actius de 
Muntanya, SA.

13. Sobre la 
memòria

En l’elaboració d’aquesta memòria s’ha considerat la 
Llei 11/2018, de 28 de desembre, sobre informació no 
financera i diversitat, i els estàndards internacionals 
següents:

• Guia d’estàndards de la Global Reporting Initiative 
(GRI), seguint l’opció de conformitat essencial.

•  Norma AA1000SES d’AccountAbility, per a l’anàlisi de 
materialitat.

GRI 102-45; 102-46; 102-50; 102-53; 102-54

https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.globalreporting.org/standards/
https://www.accountability.org/standards/
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Els estàndards GRI defineixen un seguit de principis per 
determinar el contingut de la memòria, als quals FGC 
ha donat compliment durant el procés d’elaboració:

•	 Participació de les parts interessades. L’elaboració 
d’aquesta memòria ha comptat amb la involucració 
directa de persones clau de diferents àmbits interns 
d’FGC i amb la col·laboració directa de les parts 
interessades, les quals han aportat la informació 
relacionada amb els diferents temes que s’hi inclouen. 

•	 Context de sostenibilitat. En la identificació dels 
diferents temes de sostenibilitat rellevants per a 
l’empresa, s’han tingut en compte els Plans d’Acció 
des de 2007, el Pla de Responsabilitat Social 2013-2015, 
el Pla d’Acció 2016-2020 d’FGC i l’Estratègia d’Activisme 
d’FGC 2020-2030, així com informes anuals que 
recullen iniciatives de sostenibilitat sectorials.

•	 Materialitat. L’anàlisi de materialitat s’ha elaborat 
de conformitat amb els estàndards GRI i tenint en 
compte la norma AA1000SES d’AcountAbility. L’anàlisi i 
els resultats es poden consultar a l’apartat 4 d’aquesta 
memòria.

•	 Exhaustivitat. FGC té definits diversos indicadors de 
seguiment amb la finalitat d’observar l’acompliment 
de l’empresa i analitzar l’efectivitat de les accions 
dutes a terme. 

Addicionalment, s’han considerat els principis se-
güents per determinar la qualitat de la informació 
contemplada en aquesta Memòria de Responsabilitat 
Social:

•	 Equilibri. Aquesta memòria presenta un balanç entre 
els aspectes positius i negatius derivats de l’activitat de 
l’empresa.

•	 Puntualitat. Les dades proporcionades corresponen a 
l’any 2021, el període objecte de la memòria.

•	 Precisió. La informació presentada és precisa i 
detallada.

•	 Claredat. La redacció del contingut s’ha portat a terme 
perquè s’entengui adequadament.

•	 Comparabilitat. La informació presentada segueix 
una metodologia de càlcul i es treballa de manera 
estandarditzada per afavorir la comparabilitat amb 
altres organitzacions i per poder valorar l’evolució de 
l’empresa en els anys vinents.

•	 Fiabilitat. FGC disposa de diferents sistemes de gestió 
que recolzen la transparència, la precisió i la fiabilitat 
de la informació proporcionada en aquest informe.

D’altra banda, tot i que la Llei 11/2018, sobre informació 
no financera i diversitat, no és d’aplicació obligada a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, atès el seu 
caràcter d’ens públic, també s’ha considerat com a marc 
de referència per a l’elaboració d’aquesta memòria, en 
línia amb el compromís amb la transparència i la gestió 
ètica, responsable i sostenible de l’empresa.

Aquesta norma obliga les societats a complir certs criteris 
a l’hora de presentar un estat d’informació no financera 
(EINF) en el seu informe de gestió anual, que contingui 
informació relativa a qüestions mediambientals i socials, 
així com relatives al personal, respecte als Drets Humans 
i a la lluita contra la corrupció i el suborn.

Pel que fa als indicadors inclosos en aquesta memòria, 
s’han reportat, sempre que ha estat possible, dades dels 
darrers tres anys (2019, 2020 i 2021) amb la finalitat de 
facilitar la comparació de les dades.

Les dades aportades són emprades per al seguiment de 
la gestió correcta dels diversos temes de Responsabilitat 
Social reflectits en la memòria i que són rellevants per 
a FGC. En el procés d’elaboració s’ha tingut en compte 
presentar la informació rellevant sobre la gestió d’FGC de 
manera clara i concisa per a totes les parts interessades. 

Aquesta memòria s’ha elaborat emprant llenguatge no 
sexista.

Per a qualsevol consulta relacionada amb 
el contingut d’aquesta memòria, es pot 
contactar amb l’Àrea de Responsabilitat Social 
d’FGC (memoriars@fgc.cat) 



238

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13. Sobre la memòria

13

13.1. Verificació externa 
de la informació no 
financera
GRI 102-56
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13.2. Índex de continguts 
GRI, ODS, PM, EINF

Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

Aspectes generals

a) Una descripció breu del model de 
negoci del grup, que inclourà el seu 
entorn empresarial, la seva organització i 
estructura, els mercats en què opera, els 
seus objectius i estratègies, i els principals 
factors i tendències que poden afectar la 
seva futura evolució.

Perfil de 
l’organització 102-1 Nom de l’organització 3. Perfil de l'organització

102-2 Activitats, marques, 
i productes i serveis

3.2. Les activitats d’FGC
12. Dades i xifres

102-4 Ubicació de les operacions 3.2. Les activitats d'FGC

102-5 Propietat i forma jurídica 3. Perfil de l'organització 
5. Gestió econòmica

102-6 Mercats servits

3.2 Les activitats d’FGC
4.1. Mobilitat al servei de les 
persones usuàries
4.2. Turisme compromès amb el 
territori
4.3. Avancem en els projectes de 
futur

102-7 Dimensions de l’organització
2. Principals xifres
3.2 Les activitats d’FGC
12. Dades i xifres

102-10 Canvis significatius a 
l’organització i la seva cadena de 
subministrament

3.2. Les activitats d’FGC
5. Gestió econòmica
11. Gestió de la cadena de valor
11.1. Descripció de les empreses 
proveïdores

102-14 Declaració del màxim 
responsable de la presa de decisions 1. Presentació de la Presidenta

GRI 102-55
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Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

Aspectes generals

Ètica 102-16 Valors, principis, estàndards i 
normes de conducta

3.4. Gestió ètica i responsable
6.1. La Responsabilitat Social a FGC

ODS 8
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 16
ODS 17

102-18 Estructura de governança 3.3. Governança

102-45 Entitats incloses en els estats 
financers consolidats 13. Sobre la memòria

102-48 Reexpressió de la informació 13. Sobre la memòria

102-49 Canvis en l’elaboració 
d’informes 13. Sobre la memòria

102-50 Període objecte de l’informe 13. Sobre la memòria

102-51 Data del darrer informe 2019

102-52 Cicle d’elaboració d’informes Anual

102-53 Punt de contacte per a 
preguntes sobre l’informe 13. Sobre la memòria

102-54 Declaració d’elaboració de 
l’informe de conformitat amb els 
estàndards GRI

13. Sobre la memòria

102-55 Índex de continguts GRI 13.2. Índex de continguts GRI, ODS, 
PM, EINF

102-56 Verificació externa  13.1. Verificació externa de la 
informació no financera

Principals factors i tendències que 
poden afectar a la futura evolució de 
l’organització

4.2. Estratègia d’Activisme d’FGC
4.4. Anàlisi de materialitat



241

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13. Sobre la memòria

13

Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

Aspectes generals

b) Una descripció de les polítiques 
que aplica el grup respecte a aquestes 
qüestions, que inclourà els procediments 
de diligència deguda aplicats per a 
la identificació, l’avaluació, la prevenció 
i l’atenuació de riscos i impactes 
significatius i de verificació i control, 
incloent-hi les mesures que s’han adoptat.

Identificació, gestió i avaluació de 
riscos

3.1. La vocació d’FGC
4.4. Anàlisi de materialitat

102-31 Avaluació de temes 
econòmics, ambientals i socials

3.1. La vocació d’FGC
6.3. Anàlisi de materialitat

102-11 Principi o enfocament de 
precaució 8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030

c) Els resultats d’aquestes polítiques han 
d’incloure indicadors clau de resultats 
no financers pertinents que permetin 
el seguiment i l’avaluació dels progressos 
i que afavoreixin la comparabilitat entre 
societats i sectors, d’acord amb els marcs 
nacionals, europeus o internacionals de 
referència utilitzats per a cada matèria.

Indicadors contemplats en la 
Memòria de Responsabilitat Social 
en els àmbits econòmic, social i 
ambiental

Al llarg de tota la memòria

d) Els principals riscos relacionats 
amb aquestes qüestions vinculats a 
les activitats del grup, entre elles, quan 
sigui pertinent i proporcionat, les seves 
relacions comercials, productes o serveis 
que puguin tenir efectes negatius en 
aquests àmbits, i com el grup gestiona 
aquests riscos, explicant els procediments 
utilitzats per detectar-los i avaluar-los, 
d’acord amb els marcs nacionals, europeus 
o internacionals de referència per a cada 
matèria. S’ha d’incloure informació sobre 
els impactes que s’hagin detectat, i oferir-
ne un desglossament, en particular, sobre 
els principals riscos a curt termini, a mitjà 
termini i a llarg termini.

102-15 Principals impactes, riscos i 
oportunitats

3.1 La vocació d’FGC
4.4. La mirada internacional: 
innovació i consultoria
6.3. Anàlisi de materialitat
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Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

Aspectes generals

e) Indicadors clau de resultats no 
financers que siguin pertinents respecte 
a l’activitat empresarial concreta, i 
que compleixin amb els criteris de 
comparabilitat, materialitat, rellevància 
i fiabilitat. S’utilitzaran estàndards que 
puguin ser generalment aplicats i que 
compleixin amb les directrius de la CE 
en aquesta matèria i els estàndards GRI, 
i s’ha d’esmentar en l’informe el marc 
nacional, europeu o internacional utilitzat 
per a cada matèria. Els indicadors clau de 
resultats no financers s’han d’aplicar a cada 
un dels apartats de l’estat d’informació 
no financera. Aquests indicadors 
han de ser útils, tenint en compte les 
circumstàncies específiques i coherents 
amb els paràmetres utilitzats en els seus 
procediments interns de gestió i avaluació 
de riscos. En qualsevol cas, la informació 
presentada ha de ser precisa, comparable i 
verificable. 

102-44 Temes i preocupacions clau 
mencionats 6.3. Anàlisi de materialitat

102-46 Definició dels continguts dels 
informes i les cobertures del tema 

6.3. Anàlisi de materialitat
13. Sobre la memòria

102-46 Definició dels continguts dels 
informes i les cobertures del tema 

6.3. Anàlisi de materialitat
13. Sobre la memòria
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Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

I. Informació sobre qüestions ambientals  

Informació detallada sobre els efectes 
actuals i previsibles de les activitats de 
l’empresa en el medi ambient i, si escau, 
la salut i la seguretat, els procediments 
d’avaluació o certificació ambiental; els 
recursos dedicats a la prevenció de riscos 
ambientals; l’aplicació del principi de 
precaució, la quantitat de provisions i 
garanties per a riscos ambientals. 

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i 
el seu abast 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient

103-2 L’enfocament de gestió i els 
seus components 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient

GRI 307: Compliment 
ambiental (2016)

307-1 Incompliment de la legislació i 
normativa ambiental 8. Gestió del medi ambient Medi ambient

GRI 201: Compliment 
econòmic 2016

201-2 Implicacions financeres i altres 
riscos i oportunitats derivades del 
canvi climàtic

8. Gestió del medi ambient Medi ambient

Recursos dedicats a la prevenció de 
riscos ambientals 8. Gestió del medi ambient  Medi ambient
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Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

I. Informació sobre qüestions ambientals  

Efectes actuals i previsibles de les 
activitats 8. Gestió del medi ambient  Medi ambient

Quantitat de provisions i garanties 
per a riscos ambientals 8. Gestió del medi ambient  Medi ambient

- Contaminació: mesures per prevenir, 
reduir o reparar les emissions de carboni 
que afecten greument el medi ambient, 
tenint en compte qualsevol forma de 
contaminació atmosfèrica específica  
d’una activitat, inclosos el soroll i la 
contaminació lumínica.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura

8.6. Prevenció i control de la 
contaminació

ODS 13
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

8.6. Prevenció i control de la 
contaminació

ODS 13
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió

8.6. Prevenció i control de la 
contaminació

ODS 13
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

Contaminació 
acústica

Mesures per prevenir, reduir o 
reparar la contaminació acústica

8.6. Prevenció i control de la 
contaminació

ODS 13
ODS 14
ODS 15 

Medi ambient

Mesures per prevenir, reduir o 
reparar la contaminació lumínica

8.6. Prevenció i control de la 
contaminació

ODS 13
ODS 14
ODS 15 

Medi ambient

Mesures per prevenir, reduir o 
reparar les emissions de carboni que 
afecten el medi ambient

8. Gestió del medi ambient
8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient
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Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

I. Informació sobre qüestions ambientals  

- Economia circular i prevenció i gestió 
de residus: mesures de prevenció, 
reciclatge, reutilització, altres formes de 
recuperació i eliminació de deixalles; 
accions per combatre el malbaratament 
d’aliments.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15 Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15 Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15 Medi ambient

306-1 Generació de residus I 
impactes significatius relacionats 
amb els residus

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15 Medi ambient

306-2 Gestió d'impactes significatius 
relacionats amb els residus

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15 Medi ambient

306-3 Residus generats
8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient

306-4 Residus no destinats a 
l'eliminació

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient

306-5 Residus destinats a 
l'eliminació

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient
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Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

I. Informació sobre qüestions ambientals  

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient

Economia circular
Consum i producció 
sostenible

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

Malbaratament alimentari
8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

Medi ambient
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Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

I. Informació sobre qüestions ambientals  

Ús sostenible dels recursos: el 
consum d’aigua i el subministrament 
d’aigua d’acord amb les limitacions 
locals; consum de matèries primeres 
i les mesures adoptades per millorar 
l’eficiència del seu ús; consum, directe 
i indirecte, d’energia; mesures preses 
per millorar l’eficiència energètica i l’ús 
d’energies renovables.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura

8.4 Utilització sostenible i protecció 
de l’aigua

ODS 6
ODS 13
ODS 14

Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

8.4. Utilització sostenible i protecció 
de l'aigua

ODS 6
ODS 13
ODS 14

Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

8.4. Utilització sostenible i protecció 
de l'aigua

ODS 6
ODS 13
ODS 14

Medi ambient

Aigua
GRI 303: Aigua i 
efluents 2018

303-1 Interacció amb l'aigua com a 
recurs compartit

8.4. Utilització sostenible i protecció 
de l'aigua

ODS 6
ODS 13
ODS 14

Medi ambient

303-2 Gestió dels impactes 
relacionats amb els abocaments 
d'aigua

8.4. Utilització sostenible i protecció 
de l'aigua

ODS 6
ODS 13
ODS 14

Medi ambient

303-5 Consum d’aigua 8.4. Utilització sostenible i protecció 
de l'aigua

ODS 6
ODS 13
ODS 14

Medi ambient

Existència de limitacions locals en el 
subministrament d'aigua

8.4 Utilització sostenible i protecció 
de l’aigua

6. Aigua neta i 
sanejament Medi ambient
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I. Informació sobre qüestions ambientals  

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 8.8. Eficiència energètica Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 8.8. Eficiència energètica Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 8.8. Eficiència energètica Medi ambient

Ús de l’energia
GRI 302: Energia 2016

302-1 Consum energètic dins de 
l’organització 8.8. Eficiència energètica Medi ambient

302-4 Reducció del consum 
energètic 8.8. Eficiència energètica Medi ambient

Mesures preses per millorar 
l’eficiència energètica i l’ús 
d’energies renovables 

8.8 Eficiència energètica
7 Energia 
assequible i no 
contaminant.

Medi ambient

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

8.5. Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

ODS 12
ODS 14
ODS 15

Medi ambient

Consum i producció 
sostenible

301-1 Materials utilitzats per pes o 
volum

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient

Mesures adoptades per millorar 
l’eficiència de l'ús de les matèries 
primeres i materials.

8.5 Transició a una economia 
circular, prevenció de residus i 
reciclat

12. Producció 
i consum 
responsable

Medi ambient
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I. Informació sobre qüestions ambientals  

Canvi climàtic: els elements importants 
de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle generats com a resultat 
de les activitats de l’empresa, inclòs 
l’ús dels béns i serveis que produeix; 
les mesures adoptades per adaptar-se 
a les conseqüències del canvi climàtic; 
les metes de reducció establertes 
voluntàriament a mitjà termini i a llarg 
termini per reduir les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle i els mitjans 
implementats per a aquesta finalitat.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030 Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030 Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030 Medi ambient

Canvi climàtic i 
Emissions
GRI 305: Emissions 
2016

305-1 Emissions directes de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH) 
(abast 1)

8.2. Mitigació del canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 17

Medi ambient

305-2 Emissions indirectes de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH) en 
generar energia (abast 2)

8.2. Mitigació del canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 17

Medi ambient

305-3 Altres emissions indirectes 
GEH (abast 3) 8.2. Mitigació del canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 17

Medi ambient

305-5 Reducció de les emissions de 
GEH 8.2 Mitigació del canvi climàtic 13. Acció pel 

clima Medi ambient
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I. Informació sobre qüestions ambientals  

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13 
ODS 15
ODS 17

Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

8. Gestió del medi ambient
8.2. Mitigació del canvi climàtic
8.3. Adaptació al canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió

8. Gestió del medi ambient
8.2. Mitigació del canvi climàtic
8.3. Adaptació al canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient

Resiliència Mesures adoptades per adaptar-se a 
les conseqüències del canvi climàtic

8. Gestió del medi ambient
8.2. Mitigació del canvi climàtic
8.3. Adaptació al canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient

Fites de reducció establertes 
voluntàriament a mitjà termini i a 
llarg termini per reduir les emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle 
i els mitjans implementats per a 
aquesta finalitat.

8. Gestió del medi ambient
8.2. Mitigació del canvi climàtic
8.3. Adaptació al canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Medi ambient
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I. Informació sobre qüestions ambientals  

Protecció de la biodiversitat: mesures 
preses per preservar o restaurar la 
biodiversitat; impactes causats per 
les activitats o operacions en àrees 
protegides.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 

8.7. Protecció d'ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15 Medi ambient

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15 Medi ambient

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió

8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15 Medi ambient

Conservació de 
l’entorn
GRI 304: Biodiversitat

304-1 Centres d’operacions en 
propietat, ubicats dins o juntament 
a àrees protegides o zones de gran 
valor per la biodiversitat fora d’àrees 
protegides

8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030
8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15 Medi ambient

304-2 Impactes significatius de les 
activitats, els productes i els serveis 
en la biodiversitat

8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030
8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15 Medi ambient

304-3 Hàbitats protegits o 
restaurats

8.1. Agenda d’Acció Climàtica 2030
8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15 Medi ambient



252

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13. Sobre la memòria

13

Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Ocupació: nombre total i distribució 
d’empleats per sexe, edat, país i 
classificació professional; nombre total 
i distribució de modalitats de contracte 
de treball, mitjana anual de contractes 
indefinits, de contractes temporals 
i de contractes a temps parcial per 
sexe, edat i classificació professional, 
nombre d’acomiadaments per sexe, 
edat i classificació professional; les 
remuneracions mitjanes i la seva 
evolució desagregades per sexe, edat i 
classificació professional o igual valor; 
bretxa salarial, la remuneració de llocs de 
treball iguals o de mitjana de la societat; 
la remuneració mitjana dels consellers i 
directius, incloent-hi la retribució variable, 
dietes, indemnitzacions, el pagament 
als sistemes de previsió d’estalvi a llarg 
termini i qualsevol altra percepció 
desagregada per sexe; implantació 
de polítiques de desconnexió laboral, 
empleats amb diversitat funcional. 

102-7 Dimensions de l’organització 7.1 Les persones, al centre

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

102-8 Informació sobre empleats i 
altres treballadors

7.1. Les persones, al centre
12. Dades i xifres

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Treball de qualitat Nombre total dels empleats per 
gènere, edat i categoria professional 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Mitjana anual de contractes 
indefinits, temporals i a temps 
parcial per gènere, edat i 
classificació professional

7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Nombre total i distribució de 
modalitats de contracte de treball 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Nombre d’acomiadaments per 
gènere, edat i categoria professional 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Persones empleades amb 
diversitat funcional 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Treball de qualitat
GRI 401: Ocupació 
2016 

401-1 Noves contractacions 
d’empleats i rotació de personal 7.1. Les persones, al centre

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

401-2 Beneficis pels empleats a 
temps complert que no es donen als 
empleats a temps parcial o temporal

7.1 Les persones, al centre ODS 7 Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Diversitat i igualtat 
d’oportunitat
GRI 405: Diversitat 
i igualtat 
d’oportunitats 2016 

405-1 Diversitat en òrgans de govern 
i persones treballadores

3.3. Governança
7.4. Igualtat d’oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

GRI 201: Acompliment 
econòmic 2016

201-3 Obligacions del pla de 
beneficis definits i altres plans de 
jubilació

7.1 Les persones, al centre ODS 7 Normes 
laborals

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 7.4. Igualtat d’oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Polítiques de 
remuneració 7.4. Igualtat d’oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

405-2 Ràtio del salari base i de la 
remuneració de les dones respecte 
als homes

7.4. Igualtat d'oportunitats
ODS 5
ODS 8
ODS 10

7.4. Igualtat 
d’oportunitats

Remuneracions mitjanes i la seva 
evolució desagregades per sexe, 
edat i classificació professional o 
igual valor

7.4. Igualtat d'oportunitats
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Bretxa salarial 7.4. Igualtat d'oportunitats
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Remuneració de llocs de treball 
iguals o de mitjana de la societat 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Remuneració mitjana dels 
consellers i directius, incloent-
hi la retribució variable, dietes, 
indemnitzacions, pagament als 
sistemes de previsió d’estalvi a llarg 
termini i qualsevol altra percepció 
desagregada per sexei qualsevol 
altra percepció desagregada per 
gènere

3.3. Governança Normes 
laborals

Polítiques de desconnexió laboral 7.4. Igualtat d’oportunitats
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Organització del treball: organització 
del temps de treball; nombre d’hores 
d’absentisme; mesures destinades 
a facilitar el gaudi de la conciliació i 
fomentar l’exercici corresponsable 
d’aquesta conciliació per part dels dos 
progenitors.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Corresponsabilitat i 
equitat de gènere

Mesures de conciliació per fomentar 
la corresponsabilitat 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Hores d'absentisme 7.4. Igualtat d'oportunitats
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Organització del temps de treball 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

GRI 401: Ocupació 
2016 401-3 Permís parental 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Salut i seguretat: condicions de salut 
i seguretat en el treball; accidents de 
treball, en particular la seva freqüència 
i gravetat, així com les malalties 
professionals, desagregat per sexe. 

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 

7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 

7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals

Salut i seguretat  
a la feina

GRI 403: Salut i 
seguretat a la feina 
2018

403-1 Sistema de gestió de la  
salut i la seguretat en el treball

7.1. Les persones, al centre
7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

403-2 Identificació de perills, 
avaluació de riscos i investigació 
d’accidents

7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals

403-3 Serveis de salut en el treball 7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8 Normes 

laborals

403-4 Participació dels treballadors, 
consultes i comunicació sobre salut i 
seguretat en el treball.

7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8 Normes 

laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

403-5 Formació dels treballadors 
sobre salut i seguretat en el treball.

7.2. Capacitació i desenvolupament 
professional
7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Normes 
laborals

403-6 Foment de la salut dels 
treballadors

7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals

403-7 Prevenció i mitigació dels 
impactes en la salut i la seguretat 
dels treballadors directament 
vinculats amb les relacions 
comercials.

7.5 Entorn de treball segur i 
saludable ODS 3 Normes 

laborals

403-9 Lesions per accident laboral 7.5 Entorn de treball segur i 
saludable ODS 3 Normes 

laborals

403-10 Accidents i malalties laborals 7.5 Entorn de treball segur i 
saludable ODS 3 Normes 

laborals

Índex de gravetat d’accidents 7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals

Índex de freqüència d’accidents 7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Relacions socials: organització del diàleg 
social, inclosos els procediments per 
informar i consultar el personal i negociar 
amb ell; percentatge d’empleats coberts 
per conveni col·lectiu per país; el balanç 
dels convenis col·lectius, particularment 
en el camp de la salut i la seguretat en el 
treball.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Relacions  
treballador-empresa
GRI 402: Relacions 
treballador - empresa

402-1 Terminis d'avís mínims sobre 
canvis operacionals 8.1 Gestió del personal ODS 8

ODS 8
Normes 
laborals

102-41 Acords de negociació 
col·lectiva 7.1. Les persones, al centre

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Organització del diàleg social, 
procediments d’informació, consulta 
i negociació amb el personal

7. Gestió de les persones

ODS 3
ODS 4
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Normes 
laborals

Balanç dels convenis col·lectius, 
particularment en el camp de la 
salut i la seguretat en el treball

7.5. Entorn de treball segur i 
saludable

ODS 3
ODS 8

Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Formació: les polítiques implementades 
en el camp de la formació; la quantitat 
total d’hores de formació per categories 
professionals. 

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura

7.3. Retenció I desenvolupament de 
talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

7.3. Retenció I desenvolupament de 
talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

7.3. Retenció I desenvolupament de 
talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Formació i 
ensenyament
GRI 404: Formació i 
ensenyament 2016  

404-1 Mitjana d’hores de formació 
per empleat/ada segons grup 
professional i sexe

7.2. Capacitació i desenvolupament 
professional
7.3. Retenció i desenvolupament de 
talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8

404-2 Programes per millorar les 
aptituds dels empleats i programes 
d’ajuda a la transició

7.2. Capacitació i desenvolupament 
professional
7.3. Retenció i desenvolupament de 
talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8

404-3 Percentatge d’empleats que 
reben avaluacions periòdiques de 
l’acompliment i desenvolupament 
professional

7.2. Capacitació i desenvolupament 
professional
7.3. Retenció i desenvolupament de 
talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Quantitat total d’hores de formació 
per categories professionals.

7.3. Retenció I desenvolupament de 
talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Accessibilitat universal de les persones 
amb diversitat funcional.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 

9.4 Accessibilitat universal en la 
mobilitat i el lleure ODS 10  Drets Humans

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 

16. REPTE 4.2 Accessibilitat universal 
en la mobilitat i el lleure ODS 10  Drets Humans

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

16. REPTE 4.2 Accessibilitat universal 
en la mobilitat i el lleure ODS 10  Drets Humans

Accessibilitat 
universal  16. REPTE 4.2 Accessibilitat universal 

en la mobilitat i el lleure ODS 10  Drets Humans
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

Igualtat: mesures adoptades per 
promoure la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes; plans 
d’igualtat (capítol III de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes), mesures 
adoptades per promoure l’ocupació, 
protocols contra l’assetjament sexual i per 
raó de sexe, la integració i l’accessibilitat 
universal de les persones amb diversitat 
funcional; la política contra tota classe de 
discriminació i, si escau, de gestió de la 
diversitat. 

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Drets Humans

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Drets Humans

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Drets Humans

Normes 
laborals

Diversitat i igualtat 
d’oportunitats

GRI 405: Diversitat 
i igualtat 
d’oportunitats 2016

405-1 Diversitat en òrgans de govern 
i empleats

3.3. Governança
7.4. Igualtat d’oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Drets Humans

Normes 
laborals

405-2 Ràtio del salari base i de la 
remuneració de les dones respecte 
als homes

7.4. Igualtat d’oportunitats
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Drets Humans

Normes 
laborals

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Drets Humans

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Drets Humans

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Drets Humans

Normes 
laborals
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II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal 

No-discriminació
GRI 406: 
No-discriminació 2016 

406-1 Casos de discriminació i 
accions correctives dutes a terme

9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació

Drets Humans

Normes 
laborals

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material  
i la seva cobertura 

9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació

Drets Humans

Normes 
laborals

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació

Drets Humans

Normes 
laborals

103-3 Avaluació de l’enfocament 
de gestió 

9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació

Drets Humans

Normes 
laborals

Vulnerabilitat 
femenina

9.5. Civisme, convivència  
i no-discriminació

Drets Humans

Normes 
laborals

Mesures adoptades per promoure 
l’ocupació.

7.3. Retenció I desenvolupament  
de talent

ODS 4
ODS 5
ODS 8

Drets Humans

Normes 
laborals

Política establerta contra tota classe 
de discriminació i de gestió de la 
diversitat.  

7.4. Igualtat d'oportunitats
ODS 5
ODS 8
ODS 10

Drets Humans

Normes 
laborals

Protocols contra l’assetjament 
sexual i per raó de gènere. 7.4. Igualtat d'oportunitats

ODS 5
ODS 8
ODS 10

Drets Humans

Normes 
laborals
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III. Informació sobre el respecte dels drets humans 

Aplicació de procediments de diligència 
deguda en matèria de Drets Humans; 
prevenció dels riscos de vulneració de 
Drets Humans i, si escau, mesures per 
mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos; denúncies per casos de 
vulneració de Drets Humans; promoció 
i compliment de les disposicions dels 
convenis fonamentals de l’Organització 
Internacional del Treball relacionades 
amb el respecte per la llibertat 
d’associació i el dret a la negociació 
col·lectiva; l’eliminació de la discriminació 
en l’ocupació i l’ocupació; l’eliminació 
del treball forçós o obligatori; l’abolició 
efectiva del treball infantil.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 3.3. Governança Drets Humans

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 3.3. Governança Drets Humans

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 3.3. Governança Drets Humans

GRI 406:  
No-discriminació 2016

406-1 Casos de discriminació i 
accions correctives d’empreses 5.1 Governança Drets Humans

Mesures per mitigar, gestionar i 
reparar possibles abusos comesos 3.3. Governança Drets Humans

Denúncies per casos de vulneració 
dels Drets Humans 3.3. Governança Drets Humans

Promoció i compliment de 
les disposicions dels convenis 
fonamentals de l’Organització 
Internacional del Treball 
relacionades amb el respecte per 
la llibertat d’associació i el dret a la 
negociació col·lectiva

3.3. Governança Drets Humans
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IV. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn  

Mesures adoptades per prevenir la 
corrupció i el suborn; mesures per 
lluitar contra el blanqueig de capitals; 
aportacions a fundacions 
i entitats sense ànim de lucre.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 3.3. Governança Lluita contra  

la corrupció

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 3.3. Governança Lluita contra  

la corrupció

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 3.3. Governança Lluita contra  

la corrupció

Anticorrupció
GRI 205:  
Anticorrupció 

205-1 Operacions avaluades per 
riscos relacionats amb la corrupció 3.4. Gestió ètica i responsable

ODS 8
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 16
ODS 17

Lluita contra  
la corrupció

205-2 Comunicació i formació 
sobre polítiques i procediments 
anticorrupció

3.4. Gestió ètica i responsable

ODS 8
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 16
ODS 17

Lluita contra  
la corrupció

205-3 Casos de corrupció confirmats 
i mesures preses 3.4. Gestió ètica i responsable

ODS 8
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 16
ODS 17

Lluita contra  
la corrupció

Mesures per lluitar contra el 
blanqueig de capitals 3.3. Governança
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IV. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn  

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 9.3. Acció social

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 9.3. Acció social

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 9.3. Acció social

Inversió en la 
comunitat i en la 
societat, acció social

Aportacions a fundacions i entitats 
sense ànim de lucre. 9.3. Acció social
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V. Informació sobre la societat

- Compromisos de l’empresa amb 
el desenvolupament sostenible: 
l’impacte de l’activitat de la societat en 
l’ocupació i el desenvolupament local; 
l’impacte de l’activitat de la societat en 
les poblacions locals i en el territori; les 
relacions mantingudes amb els actors de 
les comunitats locals i les modalitats del 
diàleg amb aquests actors; les accions 
d’associació o patrocini

102-12 Iniciatives externes

6.2. Estratègia d’Activisme d’FGC 
2020-2030
7.6. Participació
8.2. Mitigació del canvi climàtic

ODS 6
ODS 7
ODS 10
ODS 12
ODS 13
ODS 17

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 

3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

Aliances 102-13 Afiliació a associacions 3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

Adhesió a iniciatives 
que fomentin l’RSC i 
la sostenibilitat

102-13 Afiliació a associacions 3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

102-40 Llista de grups d’interès 3.5. Les parts interessades

102-42 Identificació i selecció de 
grups d’interès 3.5. Les parts interessades

102-43 Enfocament per a la 
participació dels grups d’interès 3.5. Les parts interessades
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V. Informació sobre la societat

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material  
i la seva cobertura 

9.1. Contribució al dinamisme 
socioeconòmic dels territoris
9.2. Impacte econòmic FGC

ODS 8

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 

9.1. Contribució al dinamisme 
socioeconòmic dels territoris
9.2. Impacte econòmic FGC

ODS 8

103-3 Avaluació de l’enfocament 
de gestió 

9.1. Contribució al dinamisme 
socioeconòmic dels territoris
9.2. Impacte econòmic FGC

ODS 8

Impactes econòmics 
indirectes 
GRI 203: Impactes 
econòmics indirectes 

203-1 Inversions en infraestructures 
i serveis recolzats

9.1. Contribució al dinamisme 
socioeconòmic dels territoris
9.2. Impacte econòmic d’FGC

ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 17

203-2 Impactes econòmics 
indirectes significatius

9.1. Contribució al dinamisme 
socioeconòmic dels territoris
9.2. Impacte econòmic d’FGC

ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 17

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 9.3. Acció social ODS 8

103-2 Enfocament de gestió 
i els seus components 9.3. Acció social ODS 8

103-3 Avaluació de l’enfocament 
de gestió 9.3. Acció social ODS 8
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V. Informació sobre la societat

Inversió en la 
comunitat i en la 
societat, acció social

413-1 Operacions amb la participació 
de la comunitat local, avaluacions 
de l’impacte i programes de 
desenvolupament.

9.3  Acció social
6.3 Anàlisi de materialitat
3.5 Les parts interessades
10.2 Indicadors de qualitat

ODS 10

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17

Foment de la 
mobilitat sostenible 8. Gestió del medi ambient

ODS 6
ODS 7
ODS 12
ODS 13
ODS 15
ODS 17
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V. Informació sobre la societat

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material  
i la seva cobertura 

3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 

3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

103-3 Avaluació de l’enfocament 
de gestió 

3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

Compromís social 
i Agenda 2030

3.6. Adhesions i pertinença a 
associacions ODS 17

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 

8.7. Protecció d'ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15

103-2 Enfocament de gestió 
i els seus components 

8.7. Protecció d'ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15

103-3 Avaluació de l’enfocament  
de gestió 

8.7. Protecció d'ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15
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V. Informació sobre la societat

Foment del turisme
8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material  
i la seva cobertura 

8.7. Protecció d'ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15

103-2 Enfocament de gestió 
i els seus components 

8.7. Protecció d'ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15

103-3 Avaluació de l’enfocament 
de gestió 

8.7. Protecció d'ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15

Turisme sostenible
8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat

ODS 14
ODS 15

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura

8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat
9.2. Impacte econòmic FGC

ODS 14
ODS 15
ODS 8

103-2 Enfocament de gestió 
i els seus components

8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat
9.2. Impacte econòmic FGC

ODS 14
ODS 15
ODS 8

103-3 Avaluació de l’enfocament  
de gestió

8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat
9.2. Impacte econòmic FGC

ODS 14
ODS 15
ODS 8
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V. Informació sobre la societat

Valor social generat

8.7. Protecció d’ecosistemes 
saludables i recuperació de la 
biodiversitat
9.2. Impacte econòmic FGC

ODS 14
ODS 15
ODS 8

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 

9.2. Impacte econòmic FGC
9.3. Acció social ODS 8

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 

9.2. Impacte econòmic FGC
9.3. Acció social ODS 8

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

9.2. Impacte econòmic FGC
9.3. Acció social ODS 8

Ciutats inclusives Accions d’associació i patrocini 9.3. Acció social

L’impacte de l’activitat de la societat 
en l’ocupació i el desenvolupament 
local

9.2. Impacte econòmic FGC ODS 8

L’impacte de l’activitat de la societat 
en les poblacions locals i en el 
territori

9.2. Impacte econòmic FGC
9.3. Acció social ODS 8
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V. Informació sobre la societat

Subcontractació i proveïdors: la 
inclusió en la política de compres de 
qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals; consideració en les relacions 
amb proveïdors i subcontractistes de la 
seva responsabilitat social i ambiental; 
sistemes de supervisió i auditories i 
resultats d’aquestes auditories.

102-9 Cadena de subministrament

6.3. Anàlisi de materialitat
9.5. Civisme, convivència  
i no-discriminació
11. Gestió de la cadena de valor
11.1. Descripció de les empreses 
proveïdores

ODS 9
ODS 11
ODS 12

Medi ambient
Drets Humans
Normes 
laborals
Lluita contra la 
corrupció

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

103-3 Avaluació de l’enfocament  
de gestió 

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

Avaluació ambiental 
dels proveïdors 

GRI 308: Avaluació 
ambiental dels 
proveïdors 2016

308-1 Noves empreses proveïdores 
que han passat filtres d’avaluació 
i selecció d’acord amb els criteris 
ambientals

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17 Medi ambient

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

Medi ambient
Drets Humans
Normes 
laborals
Lluita contra la 
corrupció

103-2 Enfocament de gestió  
i els seus components

11.2. Contractació Socialment 
Responsable



274

MEMÒRIA 2021

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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13

Llei 11/2018 Tema GRI / Assumpte 
material Indicadors GRI / Altres Apartat memòria ODS PM

V. Informació sobre la societat

103-3 Avaluació de l’enfocament  
de gestió 

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

Medi ambient
Drets Humans
Normes 
laborals
Lluita contra 
la corrupció

Pràctiques 
d’adquisició 
responsable

204-1 Proporció de despesa en 
proveïdors locals. 

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

Medi ambient
Drets Humans
Normes 
laborals
Lluita contra 
la corrupció

Sistemes de supervisió i auditories i 
resultats d’aquestes auditories

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

Medi ambient
Drets Humans
Normes 
laborals
Lluita contra 
la corrupció

Consideració en les relacions 
amb proveïdors i subcontractats 
de la seva responsabilitat social i 
ambiental 

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

Medi ambient
Drets Humans
Normes 
laborals
Lluita contra 
la corrupció

Inclusió en la política de compres 
de qüestions socials, d’igualtat de 
gènere i ambientals

11.2. Contractació Socialment 
Responsable ODS 17

Medi ambient
Drets Humans
Normes 
laborals
Lluita contra 
la corrupció
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V. Informació sobre la societat

- Consumidors: mesures per a la salut i la 
seguretat dels consumidors; sistemes de 
reclamació, queixes rebudes i resolució 
d’aquestes queixes.

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 10.1. Seguretat en el servei

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 10.1. Seguretat en el servei

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 10.1. Seguretat en el servei

Salut i seguretat dels 
clients

GRI 416: Salut i 
seguretat dels clients 
2016 

416-1 Avaluació dels impactes en la 
salut i seguretat de les categories
de productes o serveis

10.1. Seguretat en el servei

416-2 Casos d’incompliment relatius 
als impactes en la salut i la seguretat 
de les categories de productes i 
serveis

10.1. Seguretat en el servei

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 10.2. Indicadors de qualitat

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 10.2. Indicadors de qualitat

103-3 Avaluació de l’enfocament  
de gestió 10.2. Indicadors de qualitat
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V. Informació sobre la societat

Qualitat en el servei
Sistemes de reclamació, queixes 
rebudes i resolució d'aquestes 
queixes. 

10.2. Indicadors de qualitat

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 10.2. Indicadors de qualitat

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 10.2. Indicadors de qualitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 10.2. Indicadors de qualitat

Transparència 
i publicitat 
responsable

417-3 Casos d'incompliment 
relacionats amb comunicacions de 
màrqueting

No hi han hagut casos 
d’incompliment relacionats amb 
comunicacions de màrqueting

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 10.2. Indicadors de qualitat

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 10.2. Indicadors de qualitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 10.2. Indicadors de qualitat

Eficiència del servei  10.2. Indicadors de qualitat
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V. Informació sobre la societat

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 10.2. Indicadors de qualitat

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 10.2. Indicadors de qualitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 10.2. Indicadors de qualitat

Satisfacció dels 
clients  10.2. Indicadors de qualitat

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 

9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 

9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació

Foment de la 
no-violència i la 
convivència

 9.5. Civisme, convivència 
i no-discriminació
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V. Informació sobre la societat

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 10.1. Seguretat en el servei

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 10.1. Seguretat en el servei

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 10.1. Seguretat en el servei

Informació i 
sensibilització 
ciutadana

 10.1. Seguretat en el servei

Informació fiscal: els beneficis obtinguts 
país per país; els impostos sobre beneficis 
pagats i les subvencions públiques 
rebudes.

Impostos pagats sobre el benefici 
per país 5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17

Beneficis obtinguts 5. Gestió econòmica ODS 8
ODS 17

Subvencions públiques rebudes 5. Gestió econòmica ODS 8
ODS 17

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material 
i la seva cobertura 5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17

103-3 Avaluació de l’enfocament 
de gestió 5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17
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V. Informació sobre la societat

Política pública 
responsable  5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17

GRI 103: Enfocament 
de Gestió 2016

103-1 Explicació del tema material i la 
seva cobertura 5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17

103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 5. Gestió econòmica ODS 8

ODS 17

Exercici econòmic 
GRI 201: Compliment 
econòmic 2016 

201-1 Valor econòmic directe generat 
i distribuït

5. Gestió econòmica ODS 8
ODS 17

201-4 Assistència financera rebuda 
del govern

5. Gestió econòmica ODS 8
ODS 17
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Informe d'auditoria publica de comptes annals emes per un auditor 
independent de conformitat amb la normativa de finances de la 

Generalitat de Catalunya 

Al Consell d'Administraci6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 

Opini6 

Hem auditat els comptes anuals de l'entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que 
comprenen el balan9 a 31 de desembre de 2021. el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en 
el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta 
data. 

Segons la nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la 
imatge fidel del patrimoni i de la situaci6 financera de l'entitat a 31 de desembre de 2021, aixi com 
dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el mare normatiu d'informaci6 financera que resulta d'aplicaci6 (que s'identifica a la 
nota 2.1 de la memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin 
continguts. 

Fonament de l'opini6 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del mare que preveu la Resoluci6 de la lntervenci6 General 
de la Generalitat de Catalunya de 15 de gener de 2020, per la qual s'aprova la lnstrucci6 1/2020 
sobre el regim general a seguir en l'exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de 
Finances Publiques de Catalunya, aixf com la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes per al Sector Public Estatal vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes 
normes es descriuen mes endavant en la secci6 Responsabilitats de /'auditor en relaci6 a l'auditoria 
de comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de l'entitat de conformitat amb els requeriments d'etica i protecci6 de la 
independencia que s6n aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Public a 
Espanya segons allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes de 
l'esmentat Sector Public. 

Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opini6. 

Questions clau de l'auditoria 

Les questions clau de l'auditoria son aquelles questions que, segons el nostre judici professional, han 
estat de la major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del periode actual. 

Aquestes questions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el 
seu conjunt, i en la formaci6 de la nostra opini6 sobre aquests, i no expressem una opini6 per separat 
sobre aquestes questions. 

· PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, Espana 

Tel.: +34 932 532 700 I +34 902 021111, Fax: +34 934 059 032, www.pwc.es 

R. M. Madrid. hoja 87.250-1. folio 75. tomo 9.267. libro 8.054. secci6n J•. 
lnscrita en el R.O.A.C. con el ntlmero S0242 - CIF: B-79 031290 
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Questions clau de l'auditoria Manera en ue s'han tractat en l'auditoria 

lmmobllitzat material (valoraci6 i existencia) 
(notes 4.2 i 7 de la memoria adjunta) 

Tai i com es detalla a la nota 1 de la memoria 
dels comptes anuals adjunts, l'entitat te com 
activitat principal l'explotaci6, gesti6 i 
administraci6 de lfnies de ferrocarrils, de 
serveis de transport que puguin ser auxiliars, 
complementaris, alternatius o substitutius de 
ferrocarril, i tambe de qualsevol altre mitja de 
transport que s'estableixi com a propi o de 
tercers encarregat per la Generalitat de 
Catalunya. Gran part d'aquestes linies 
ferroviaries i la seva infraestructura forma part 
de l'immobilitzat material de l'entitat. 

Centrem la nostra analisi en aquesta area 
degut a la gran importancia del valor net 
comptable de l'immobilitzat material respecte 
dels comptes anuals en el seu conjunt 
(representa el 87% de l'actiu total de l'entitat al 
31 de desembre de 2021 amb un import de 
1.986.497 milers d'euros) i, en consequencia, 
a la major concentraci6 del rise inherent 
d'incorrecci6 material. 

Paragraf d'emfasi 

Al respecte d'aquesta questi6, els nostres 
procediments d'auditoria van consistir, entre 
altres: 

• Hem realitzat un enteniment de les
politiques comptables de valoraci6 i registre
de l'immobilitzat material.

• Hem dut a terme una comprensi6 i
avaluaci6 dels controls interns claus
relacionats amb l'immobilitzat material.

•

• 

Hem realitzat proves substantives per a la
correcta capitalitzaci6 de les altes, baixes i
traspassos d'una mostra representativa de
l'immobilitzat mitjanc;ant l'obtenci6 de la
documentaci6 suport.

Hem verificat el correcte registre en el 
compte de perdues i guanyes de la 
depreciaci6 dels diferents elements de 
l'immobilitzat. 

• Hem assistit al recompte fisic de
determinades partides de l'immobilitzat.

• Hem analitzat la polftica aplicada per
l'entitat respecte del potencial
deteriorament dels diferents elements de
l'immobilitzat.

• Hem comprovat, aixi mateix, la totalitat i
idone"i"tat de la informaci6 revelada als
comptes anuals adjunts respecte d'aquest
epigraf.

Com a resultat dels nostres procediments no es 
van observar excepcions o incorreccions 
materials. 

Cridem l'atenci6 respecte del que assenyala la nota 23 de la memoria dels comptes anuals adjunts, 
en que es descriu la situaci6 creada per la crisi sanitaria ocasionada pel coronavirus (Covid-19), que 
es va produir durant l'exercici 2020 i els efectes de de la qual s'han allargat durant l'exercici 2021, aixf 
com una avaluaci6 de les mesures adoptades i dels principals impactes que a data de formulaci6 dels 
comptes anuals adjunts ha tingut aquesta situaci6 per l'entitat. La nostra opini6 no ha estat modificada 
en relaci6 amb aquesta questi6. 

2 
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Responsabilitat dels administradors en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals 

Els administradors son responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin 
la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats de l'entitat, de conformitat amb el 
mare normatiu d'informaci6 financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin 
necessari per permetre la preparaci6 de comptes anuals lliures d'incorrecci6 material, a causa de frau 
o error.

En la preparaci6 dels comptes anuals, els administradors s6n responsables de la valoraci6 de la 
capacitat de l'entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, 
les questions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa 
en funcionament excepte si els administradors tenen la intenci6 o l'obligaci6 legal de liquidar l'entitat o 
de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de !'auditor en relaci6 amb l'auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius son obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 
estan lliures d'incorrecci6 material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conte 
la nostra opini6. 

Seguretat raonable es un alt grau de seguretat, pero no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al Sector Public 
vigent a Espanya sempre detecti una incorrecci6 material quan existeixi. Les incorreccions poden 
tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 
preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques que els usuaris prenen basant
se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent per al Sector Public a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una 
actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. Tambe: 

• ldentifiquem i valorem els riscos d'incorrecci6 material en els comptes anuals, a causa de frau o
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim
evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opini6. El
rise de no detectar una incorrecci6 material a causa de frau es mes elevat que en el cas d'una
incorrecci6 material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusi6, falsificaci6, omissions
deliberades, manifestacions intencionadament erronies, o l'elusi6 del control intern.

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les circumstancies, i no amb la
finalitat d'expressar una opini6 sobre l'eficacia del control intern de l'entitat.

• Avaluem si les polftiques comptables que s'apliquen s6n adequacies i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informaci6 revelada pels administradors.

3 
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• Concloem sabre si es adequada la utilitzaci6, per part dels administradors, del principi
comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidencia d'auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions
que poden generar dubtes significatius sabre la capacitat de l'entitat per continuar com a
empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l'atenci6 en el nostre informe d'auditoria sabre la corresponent informaci6 revelada en
els comptes anuals o, si aquestes revelacions no son adequacies, que expressem una opini6
modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidencia de auditoria obtinguda fins a la
data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la causa
que l'entitat deixi de ser una empresa en funcionament.

• Avaluem la presentaci6 global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informaci6 revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els administradors en relaci6 amb, entre altres questions, l'abast i el moment 
de realitzaci6 de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, aixf com qualsevol 
deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 

Entre les questions que han estat objecte de comunicaci6 als administradors de l'entitat, determinem 
les que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del perfode actual i que 
son, en consequencia, les questions clau de l'auditoria. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242) 

Francisco Joaquin Ortiz Garcia 

10 de juny de 2022 

Col·legi 

de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PricewaterhouseCoope"' 

Auditores, S.L. 

2022 Nlim. 20/22/02472 

IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR 

lnforme d'aud•tond de comptrs �UbJ<'Clt' 

d la normdttvu d·aud1toria de comptE"'i 

espanyold o interndcional 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Balarn; al 31 de desembre de 2021 i 2020 
(Expressat en milers d'euros) 

ACTIU NO CORRENT 

lmmobilitzat intangible 6 

Patents, llicencies, marques i similars 

Aplicacions informatiques 

lmmobilitzat material 7 

Terrenys i construccions 

lnstal·lacions tecniques i altre immobilitzat material 

lmmobilitzat en curs i bestretes 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

Instruments de patrimoni 8.1/8.2 

Credits a empreses del grup i associades 8.1/8.2.2/19 

Inversions financeres a llarg termini 

Instruments de patrimoni 8.1/8,3 

Credit a tercers 8.1/8.4 

Altres actius financers 8.1 

ACTIU CORRENT 

Existencies 9 

Comercials 

Materies primeres i altres aprovisionaments 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Clients per vendes i prestacions de serveis 8.1/ 10.1 

Clients, empreses del grup i associades 8.1 / 19 

Deutors varis 8.1/ 10.2 

Personal 8.1 

Altres credits ambles Administracions Publiques 11.a

Inversions en empreses del grup i associades a curt 
termini 

Credits a empreses del grup i associades 8.1/ 19 

Inversions financeres a curt termini 

Periodificaci6 a curt termini 8.1 

Efectiu i altres actius liquids equivalents 

Tresoreria 8.5 

Altres actius lfquids equivalents 8.5 

Les Notes 1 a 24 descrites a la Mem6ria s6n part integrant del Balan9 a 31 de desembre de 2021 

2021 2020 

2.025.948 1.966.759 

5.995 4.955 

118 137 

5.877 4.818 

1.986.497 1.945.827 

727.504 721.710 

1.166.478 1.160.970 

92.515 63.147 

31.072 13.681 

26.580 12.591 

4.492 1.090 

2.384 2.296 

1.766 1.561 

10 2 

608 733 

253.483 279.137 

2.966 2.313 

80 85 

2.886 2.228 

151.481 225.617 

56.807 57.574 

64.542 143.008 

8.869 8.706 

914 

21.263 15.415 

4.500 4.348 

4.500 4,348 

210 35 

176 313 

94.150 46.511 

5.965 5.352 

88.185 41.159 

2.271AJ 1 2.245.n,a 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Balanc; al 31 de desembre de 2021 i 2020 
(Expressat en milers d'euros) 

.P.ATRIMONI NET S.PAS$1U,.- = - · ---;;-- -r-=-"' - Notes 2021 20261 

PATRIMONI NET 1.931.077 1.868.765 

FONS PROPIS 949.907 893.716 

Fons Social 12.1 1.344.632 1.269.732 

Reserves 12.2 23.308 23.308 

Altres reserves 23.308 23.308 
Resultat d'exercicis anteriors (390.296) (371.183) 

Romanent 1.660 1.660 
Resultats d'exercicis anteriors 12.3 (391.956) (372.843) 

Resultat de l'exercici 3 (27.737) (28.141) 

AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR (466) (1.250)

Actius financers disponibles per a la venda 8.3 608 403 
Operacions de cobertura 15.3 (1.074) (1.653) 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 13 981.636 976.299 

PASSIU NO CORRENT 262.953 293.199 

Provisions a l larg termini 14 2.746 2.378 

Obligacions per prestacions a llarg termini al personal 2.336 2.169 
Altres provisions 410 209 

Deutes a llarg termini 223.249 243.808 

Deutes amb entitats de credit 15.1/15.2 219.008 239.396 
Derivats 15.1/15.3 1.074 1.653 
Altres passius financers 15.1/15.4 3.167 2.759 
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 15.1/19 36.958 47.013 

PASSIU CORRENT 85.401 83.932 

Provisions a curt termini 125 139 

Deutes a curt termini 32.264 33.097 

Deutes amb entitats de credit 15.1/15.2 21.534 21.678 
Altres passius financers 15.1/15.4 10.730 11.419 
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 15.1/19 22.568 20.091 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 29.322 29.866 

Prove"idors 15.1 5.670 4.056 
Prove"idors, empreses del grup i associades 15.1/19 108 222 
Creditors varis 15.1 15.691 16.912 
Personal (remuneracions pendents de pagament) 15.1 3.133 4.527 
Altres deutes amb l'Administraci6 Publica 11.a 4.720 4.149 
Periodificacions a curt termini 15.1/15.5 1.122 739 

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memoria s6n part integrant del Balan� a 31 de desembre de 2021 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Compte de perdues i guanys a 31 de desembre de 2021 i 2020 
(Expressat en milers d'euros) 

COMP'TE De PER'IJUES t,GUANYS Notes iOZf · ;202!J - 1

Import net de la xifra de negoci 17.1 70.045 50.646 

Vendes 13 56 

Prestacions de serveis 70 032 50.590 

Aprovisionaments 17.2 (20.354) (18.148) 

Consum de mercaderies (8) (51)
Consum de materies primeres i altres materials (2.201) {1,609)

Treballs realitzats per altres empreses (18.145) (16.488)

Altres ingressos d'explotaci6 17.3 134.281 144.973

Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent 3.372 11.194 

Subvencions d'explotaci6 incorporades al resultat de l'exercici 130.909 133.779 

Despeses de personal 17.4 (99.406) (96.036) 

Sous i salaris (72.727) {70.313) 

Seguretat Social a carrec de l'empresa (25.532) (24.834) 

Altres despeses de personal (1.147) (894) 
Provisions 14 5 

Altres despeses d'explotaci6 (35.539) (32.477) 

Serveis exteriors 17.6 (34.751) (31.975) 

Tributs (675) (665)
Perdues, deteriorament i variaci6 de provisions per operacions 

(113) 163
comercials 
Amortitzaci6 de l'immobilitzat 6/7 (107.515) (103.211) 
lmputaci6 de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 13 47.211 48.137 
Deteriorament i resultat per alienaci6 de l'immobilitzat 17.7 (4) (101)

Resultats per alienacions i altres (4) (101)

Altres resultats 17.8 (7,525) (9,777)

RESULTAT D'EXPLOTACl6 (18.806) (15.994)

lngressos financers 503 288 
De participacions en instruments financers 8.3/17.9 503 288 

a) D'empreses del grup i associades 8.3/19 503 288 

Despeses financeres 17.10 (5.063) (5,894) 
Per deutes amb empreses del grup i associades 19 (432) (662)

Per deutes amb tercers (4,631) (5.232)

Diferencies de canvi (1) 
Deteriorament i resultat per alienaci6 d'instruments financers (4,371) (6,540) 

Deteriorament i perdues 8.2 {4.371) (6.540) 

RESULTAT FINANCER (8.931) (12.147) 

RESUL TAT ABANS D'IMPOSTOS 11 (28.141) 

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memoria s6n part integrant del Compte de perdues i guanys a 31 de desembre de 2021 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Estats d'ingressos i despeses reconeguts corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020 

(Expressat en milers d'euros) 

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 
Per cobertures de fluxos d'efectiu 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 

TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS 
Subvencions, donacions i llegats rebuts/ 
TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUE$ I GUANYS 

3 {27,737) 

15.3 784 
13 52.548 

53.332 

13 !47.211)
{47.211) 

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memoria s6n part integrant de l'Estat d'ingressos i despeses reconeguts a 31 de desembre de 2021 

128.141) 

272 
76.620 
76.892 

�48.137)
(48.137} 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020 

(Expressat en milers d'euros) 

B) Estat total de canvis en el patrimoni net

SALDO, FINAL DE L'ANY 2020 1.269.732 

Correccions 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021 1.269.732 

Total ingressos i despeses reconeguts 

Operacions amb socis o propietaris 74.900 
Aportacions a compte de capital 74.900 
Ajustaments excedents de romanents -

Distribuci6 del resultat del 2020 

23.308 1.660 (372.843) (28.141) 

23.308 1.660 (372.843) (28.141) 

(27.737) 

- -
-

- 9.028 
(28.141) 28.141 

Les Notes 1 a 24 descrites a la Mem6ria s6n part integrant de l'Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2021 

(1.250) 976.299 

(1.250) 976.299 

784 5.337 

1.868.765 

1.868.765 

(21.616) 

74.900 
74.900 

9.028 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020 
(Expressat en milers d'euros) 

SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 1.189.622 23.308 1.660 (353.111) (18.336) (1.522) 947.816 

Correccions 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 1.189.622 23.308 1.660 (353.111) (18.336) (1.522) 947.816 

Total ingressos i despeses reconeguts (28.141) 272 28.483 

Operacions amb socis o propietaris 80.110 - � - - -

Aportacions a compte de capital 80.110 - - . 

Ajustaments excedents de romanents - (1.396) - -

Distribuci6 del resultat del 2019 - (18,336) 18.336 

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memoria s6n part integrant de l'Estat de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2021 

1.789.437 

1.789.437 

614 

80.110 
80.110 
(1.396) 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Estat de fluxos d'efectiu als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020 
(Expressats en milers d'euros) 

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustaments del resultat

a) Amortitzaci6 de l'immobilitzat
b) Correccions valoratives per deteriorament
c) Variaci6 de provisions
d) lmputaci6 de subvencions
e) Resultats per baixes i alienaci6 de l'immobilitzat
f) lngressos financers
g) Despeses financeres

3. Canvis en el capital corrent
a) Existencies
b) Deutors i altres comptes a cobrar
c) Altres actius corrents
d) Creditors i altres comptes a pagar
e) Altres passius corrents

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotaci6
a) Pagaments d'interessos
b) Cobraments d'interessos

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACl6 

5. Pagaments per inversions
a) Empreses del grup i associades
b) lmmobilitzat intangible
c) lmmobilitzat material
d) Altres actius financers

6. Cobraments per desinversions
a) lmmobilitzat material
b) Altres actius financers
c) Empreses del grup i associades

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIO 

7. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
c) Subvencions, donacions i llegats rebuts

8. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Devoluci6 i amortitzaci6 de:

a.1) Deutes amb entitats de credit
a.2) Deutes amb empreses del grup i associades

9. Cobraments i pagaments per dividends i instruments de patrimoni
Remuneraci6 d'altres instruments de patrimoni 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 
Efectiu o e uivalents al final de l'exercici 

3 

6/7 
8.2/10 

13 
17.7 
17.9 

17.10/19 

9 

17.10/19 
17 9 

8.2 
6 
7 

8.3 

7 

8.2 

13 

8.5 
8.5 

(27.737) 
69.706 

107.515 
4.484 

354 
(47.211) 

4 
(503) 
5.063 

137.394 
(653) 

135.599 
(38} 

2.103 
383 

(5.063) 
(5.063) 

174.300 

(170.508) 
(21.762) 
(4.156) 

(144.377) 
(213) 

628 

628 

169.880 

74.900 
74.900 

(32.465) 

(22.088) 
(10.377) 

784 
784 

46.511 
94.150 

(28.141) 
67.461 

103.348 
6.363 

180 
(48.137) 

101 
(288) 
5.894 

64.222 
(320} 

73.896 
(14) 

(9.166) 
(174} 

(5.894) 
(5,894) 

97.648 

(154.747) 
(13.915) 

(3.337) 
(137.364) 

(131) 

518 
83 

435 

154.229 

79.535 
79.535 

(32.397) 

(15.878) 
(16.519) 

55.954 
46.511 

Les Notes 1 a 24 descrites a la Memoria son part integrant de l'Estat de fluxos d'efectiu a 31 de desembre de 2021 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

1. Activitat de l'empresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant FGC) es una entitat de dret public, 
amb personalitat jurfdica propia i independent, que actua en regim d'empresa mercantil i 
gaudeix d'autonomia en la seva organitzaci6, de patrimoni propi i capacitat plena per a 
l'exercici de les seves finalitats. 

La seva relaci6 amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a traves del 
Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori. 

El seu domicili social, aixi com la seu fiscal actual, es troba a Barcelona, al carrer dels Verg6s 
44. 

1.1 . Objecte d'FGC 

Constitueix l'objecte d'FGC: 

a) L'explotaci6, la gesti6 i l'administraci6 de lfnies de ferrocarrils (incloent-hi Jes If nies
transferides a la Generalitat, i les que, en virtut de la legislaci6 vigent, Ii siguin transferides
d'ara endavant, o d'altres que en el futur la Generalitat pugui legalment establir o assumir),
de serveis de transport que puguin ser auxiliars, complementaris, alternatius o substitutius
del ferrocarril, i tambe de qualsevol altre mitja de transport que s'estableixi com a propi o
de tercers encarregat per la Generalitat.

b) La construcci6 i, si escau, l'administraci6 i la gesti6 d'infraestructures ferroviaries que
siguin competencia de la Generalitat i que expressament Ii atribueixi el Govern, a proposta
del conseller o consellera de ta Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori, i tambe
llur ampliaci6, renovaci6, modificaci6, supressi6 i aixecament, sens perjudici de les
funcions encomanades de l'Ens Gestor d'lnfraestructures Ferroviaries.

c) La construcci6 d'obres i instal·lacions, llur ampliaci6, renovaci6 o millora i llur explotaci6,
tant les relacionades amb el transport com les relacionades amb la promoci6 urbanistica,
els serve is turf sties, esportius, de lleure o oci.

d) La prestaci6 de serveis d'enginyeria, d'assessorament tecnic i, en general, d'assistencia
tecnica o d'altres serveis d'assessorament empresarial generats per la seva propia gesti6.

e) La construcci6 i l'explotaci6 d'infraestructures i la prestaci6 de serveis de telecomunicaci6
o d'altres vincutats o relacionats amb infraestructures ferroviaries.

f) La promoci6 urbanistica i la prestaci6, la gesti6, l'explotaci6 i la comercialitzaci6 de serveis
turistics, esportius, de lleure.

Per acomplir amb el seu objecte, FGC pot actuar directament o per mitja de la constituci6 de 
societats, empreses, o altres tipus d'entitats, o participant-hi directament o indirecta, o amb 
qualsevol altra forma de col·laboraci6 empresarial. 

FGC pot realitzar tots els actes de gesti6 i disposici6 per complir amb el seu objecte, i totes 
les activitats mercantils, industrials, de serveis, d'investigaci6 i de transferencia de tecnologia 
que siguin necessaries. 

8 



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

1.2. Contractes Programa d'FGC 

Per aquest exercici el mare de referencia de l'actuaci6 economicofinancera d'FGC el 
constitueixen dos Contractes Programa: 

• El contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC 2017-2021, aprovat per
!'Acord de Govern de 25 de juliol de 2017, i

• Contracte Programa entre l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM) i FGC per a l'any
2021, vigent des de I' 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021 que es va signar
el 28 de desembre de 2021, si be la Comissi6 de Seguiment continuara operativa fins
formular-ne la seva liquidaci6. El finan9ament tal i com estableix el pacte tercer del
Contracte Programa es basara en el Pia Marc 2014-2031 entre l'ATM i res entitats
consorciades.

2. 

Amb data 14 de desembre de 2021 s'ha aprovat el Contracte Programa entre 
l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya i el grup FGC per als anys 2022-2026. 

En aquests moments s'esta treballant amb l'ATM en el Contracte Programa 2022-26, i per 
a l'exercici 2022 el finan9ament previst es el dels Pressupostos d'FGC per al 2022, en 
proces parlamentari. 

Bases de presentaci6 dels comptes anuals 

2.1. lmatae fidel 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables d'FGC i es presenten 
d'acord amb les normes establertes en el Pia General de Comptabilitat aprovat mitjan9ant 
Reial Decret 1514/2007 de data de 16 de novembre, i les modificacions incorporades a aquest 
sent les ultimes les incorporades mitjanc;ant el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, en vigor 
pels exercicis iniciats a partir de 1'1 de gener de 2021, a l'objecte de mostrar la imatge fidel del 
patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats d'FGC, aixr com la veracitat dels aspectes 
incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu, i d'acord a l'Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de 
comptabilitat de la Generalitat de Catalunya en materia pressupostaria, aixl com de les 
pertinents instruccions realitzades per la lntervenci6 General, la Direcci6 General de 
Pressupostos i la Direcci6 General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

D'acord amb !'article 3 de l'ordre VEH/137/2017 de 29 de juny per la qual s'aprova el Pia 
General de comptabilitat publica de la Generalitat de Catalunya, FGC va demanar a la 
intervenci6 de la Generalitat seguir aplicant el Real decret 1514/2007, de 16 de novembre pel 
qual s'aprova el Pia General de Comptabilitat. En data 8 de gener del 2018, la intervenci6 
General va donar resposta autoritzant a FGC a regir-se pel Pia general de comptabilitat (PGC) 
de l'empresa i seguir aplicant el Real decret 1514/2007 del PGC. 

I d'acord amb la legislaci6 d'aplicaci6 a l'Entitat: 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es regeix per allo especificat en els seus Estatuts; 
per la normativa reguladora def sector public de la Generalitat; per les normes de dret civil, 
mercantil i laboral; per la Llei ferroviaria i per la normativa reguladora dels transports terrestres 
i per cable; i, en tot all6 que Ii resulti d'aplicaci6, per les normes generals de regim juridic i 
procediment de les administracions publiques, i per les normes reguladores de les finances 
publiques i el patrimoni de la Generalitat. Les activitats relacionades amb el turisme, l'esport i 
el lleure es regiran per la seva propia normativa. 

9 



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

Resten, en tot cas, sotmesos al dret public: 

• El regim d'acords i de funcionament dels organs de govern, que se sotmet, en allo no
previst en els Estatuts d'FGC, a la normativa general sobre organs col·legiats de
l'Administraci6 de la Generalitat.

• Les relacions d'FGC amb l'Administraci6 de la Generalitat i amb altres administracions i
ens publics.

• El regim de contractaci6 publica.
• Les relacions jurfdiques externes que es derivin d'actes de limitaci6, d'intervenci6, de

control i sancionadors, i, en general, tot acte que impliqui l'exercici de potestats
administratives.

• La resta d'actuacions que determini la normativa vigent.

Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals 
(balan9, compte de perdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos 
d'efectiu i memoria) estan expressades en milers d'euros, que es la moneda de presentaci6 i 
funcional d'FGC, tret que s'indiqui el contrari. 

Atenent a !'article 7.c), del Reial Decret 1159/2010, del 17 de setembre en el qual s'aproven 
les normes per a la formulaci6 dels comptes anuals consolidats, FGC no esta obligada a 
consolidar, ates que les societats dependents en les que hi participa no tenen un interes 
significatiu, individualment i en conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 
financera i dels resultats de les societats del grup. 

D'acord amb el punt 11.1 de les instruccions conjuntes de la lntervenci6 General, la Direcci6 
General de Pressupostos i la Direcci6 General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
de data 15 de juliol del 2009, sabre alguns aspectes pressupostaris i comptables de 
determinades entitats del sector public de la Generalitat de Catalunya en la que es delimita el 
concepte de les entitats de grup, FGC es una entitat del grup de la Generalitat de Catalunya 
per vinculaci6. FGC incloura en els seus comptes obligacions informatives propies de les 
entitats del grup. 

El 20 de gener de 2014 FGC va rebre un escrit de la lnterventora General en el qual 
comunicava que la lntervenci6 General de l'Administraci6 de l'Estat l'havia inclos amb efectes 
de l'exercici 2013 dins del sector Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya, 
segons normes del sistema europeu de comptes (SEC). 

A 31 de desembre de 2021 !'import de l'actiu corrent supera el del passiu corrent en 168.082 
milers d'euros (195.205 milers d'euros a 31 de desembre de 2020). Addicionalment, FGC 
compta amb el recolzament financer de la Generalitat de Catalunya, i disposa dels contractes 
programa amb la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM) que es 
mencionen a la Nota 1 anterior. 

Cal esmentar que, per als compromisos de passiu corrent derivats de les obres que gestiona 
l'empresa lnfraestructures.cat a compte d'FGC, s6n els previstos en l'Acord de Govern de 16 
de novembre de 2021, en que s'aprova l'actualitzaci6 del Programa d'Encarrecs d'Actuacions 
de l'empresa publica d'lnfraestructures.cat, en relaci6 amb les actuacions i aportacions al 
Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori. El procediment de 
contractaci6, execuci6 del contracte i pagament ats prove"idors d'FGC corresponents a les 
obres gestionades per lnfraestructures.cat, recau directament sabre aquesta. 
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2.2. Principis comptables 

S'han aplicat les normatives i criteris comptables obligatoris per a l'obtenci6 dels comptes 
anuals, en no existir raons excepcionals que justifiquin l'adopci6 d'altres procediments. 

2.3. Comparaci6 de la informaci6 

D'acord amb la legislaci6 mercantil els Administradors presenten, a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les partides de balan9 i del compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net, l'estat de fluxes d'efectiu i la informaci6 quantitativa requerida a la memoria, a 
mes de les xifres de l'exercici 2021 i les corresponents a l'exercici anterior. 

No obstant, a l'hora de comparar el compte de perdues i guanys de l'exercici 2021 amb 
l'exercici precedent s'ha de prendre en consideraci6 que, en l'exercici 2020, els ingressos 
derivats de prestaci6 de serveis per arrendaments, comissions, publicitat i altres serveis 
prestats, entre d'altres, per import de 8.515 milers d'euros van ser classificats a l'epigraf 
"Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent" per considerar els Administradors que tals 
activitats no constitu"ien l'activitat principal de l'Entitat. En l'exercici present, en atenci6 a 
l'ultima modificaci6 del Pia General Comptable i les seves disposicions complementaries, a 
traves del Reial Decret 1/2021, del 12 de gener, s'han inclos els ingresses esmentats en 
"Import net de la xifra de negocis" per ser considerats com "activitats ordinaries", en tant que 
es tracta d'activitats realitzades per l'empresa regularment i pels que s'obtenen ingresses de 
caracter periodic (Nota 2.6). 

2.4. Aspectes critics de la valoraci6 

En la preparaci6 dels comptes anuals d'FGC els Administradors han realitzat estimacions que 
estan basades en l'experiencia historica i en altres factors que es consideren raonables 
d'acord amb les circumstancies actuals, i que constitueixen la base per establir el valor 
comptable dels actius i passius, el valor dels quals no es facilment determinable mitjan9ant 
altres fonts. 

FGC revisa les seves estimacions de forma contf nua. No obstant aixo, i donada la possible 
incertesa inherent a les mateixes, existeix cert rise que en el futur poguessin sorgir 
ajustaments sobre els valors dels actius i passius afectats, sempre i quan arribes a produir-se 
un canvi significatiu en les hipotesis, fets i circumstancies en les quals es basen. 

Els suposits claus abans esmentats, que porten associats un rise d'originar canvis en el valor 
dels actius o passius en el proxim exercici, aixf com altres dades rellevants sobre l'estimaci6 
de la incertesa a la data de tancament de l'exercici, son els seg0ents: 

• Deteriorament del valor dels actius no corrents

La valoraci6 dels actius no corrents, diferents dels financers, requereix la realitzaci6
d'estimacions amb la finalitat de determinar el seu valor recuperable, a l'efecte d'avaluar
un possible deteriorament. Per tal de determinar aquest valor raonable, els Administradors
d'FGC utilitzen la metodologia descrita a la Nota 4.2.

• Deteriorament d'actius financers

FGC, al tancament de cada exercici, analitza si s6n necessanes provIs1ons per
deteriorament dels actius financers, sotmetent-se a la prova de deteriorament de valor,
quan existeixen indicadors d'aquest.
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Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

FGC ha realitzat judicis i estimacions en relaci6 a la probabilitat d'ocurrencia de riscos i
contingencies, aixf com la quantia dels mateixos, i ha registrat una provisi6 quan el rise ha
estat considerat com a probable, estimant el cost que Ii originaria aquesta obligaci6.

■ Calcul dels valors raonables, valors en us i valors actuals

El calcul dels valors raonables, valors en us i valors actuals implica el calcul de fluxos
d'efectiu futurs i l'assumpci6 d'hipotesi relatives als valors futurs dels fluxos, aixf com de
les taxes de descompte aplicables als mateixos. Les estimacions i les assumpcions
relacionades estan basades en l'experiencia historica i en altres factors diversos que s6n
entesos com raonables, d'acord amb les circumstancies.

■ Passius financers

Seguint el Pia General Comptable, les despeses de formalitzaci6 de deutes s'han de
comptabilitzar com a menor import del finan9ament rebut. Posteriorment, es periodificaran
i s'imputaran les esmentades despeses en el decurs de la vida del deute contractat.

La imputaci6 es realitzara a mesura que es vagin pagant les quotes de l'amortitzaci6 i en
proporci6 a aquestes. Amb l'aplicaci6 d'aquest criteri s'acompleix amb l'esperit del pla de
comptes i es millora el control de les xifres, prioritzant la senzillesa i la comprensi6 del
calcul.

En contraposici6 a aquesta alternativa, existeix l'opci6 de calcular-los d'acord als
interessos de cada any i ajustar-los amb els tipus d'interes de cada fita, pero es rebutja
aquesta acci6 per la seva complexitat.

2.5. Correcci6 de valors d'exercicis anteriors 

No s'ha realitzat cap correcci6 d'errors durant l'exercici. 

2.6. Nota de transici6 

Canvis de polftigues comptables com a consegoencia del Reial Decret 1/2021 

El passat 30 de gener de 2021 es va publicar al Butlletf Oficial de l'Estat el Reial Decret 
1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pia General de Comptabilitat aprovat 
pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pia General de Comptabilitat de Petites 
i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes 
per a la Formulaci6 de Comptes Anuals Consolidades aprovades pel Reial Decret 
1159/2010, de 17 de setembre; i les Normes d'Adaptaci6 del Pia General de Comptabilitat 
a les entitats sense anim de lucre aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre. 
Aixi mateix, i com a conseqoencia del Reial Decret 1 /2021, el passat 13 de febrer de 2021, 
es va publicar al Butlleti Oficial de l'Estat la resoluci6 de l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes (ICAC) per la qual es dicten norma de registre, valoraci6 i elaboraci6 de 
comptes anuals pel reconeixement d'ingressos per l'entrega de bens i la prestaci6 de 
serveis (d'ara endavant, "Resoluci6 d'ingressos"). 
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Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

D'acord amb l'apartat 1) de la Disposici6 Transit6ria Primera del Reial Decret 1/2021, 
l'Entitat, ha optat per l'aplicaci6 dels nous criteris considerant com a data de transici6 1'1 
de gener de 2021, i les xifres corresponents a l'exercici 2020 que s'inclouen a efectes 
comparatius als comptes anuals de l'exercici 2021, no s'han adaptat d'acord amb els nous 
criteris. 

El contingut del Reial Decret i de la Resoluci6, anteriorment esmentats, s'ha aplicat als 
comptes anuals corresponents a l'exercici iniciat a partir de 1'1 de gener de 2021. 

Els canvis afecten a l'Entitat principalment a les seguents partides: 

a) Instruments financers.
b) lngressos per vendes i prestaci6 de serveis.

Les principals diferencies entre els criteris comptables i de classificaci6 utilitzats a 
l'exercici 2020 i els aplicats a l'exercici 2021 que han afectat a l'Entitat son els segi.ients: 

a) Instruments financers

Els instruments financers han passat a classificar-se en funci6 de la nostra gesti6 o
el nostre model de negoci per gestionar els actius financers i els termes contractuals
dels fluxes d'efectiu dels mateixos.

La classificaci6 dels actius financers s'engloba en les segOents categories:

• Valor raonable amb canvis al compte de perdues i guanys: A aquesta
categoria s'han incl6s tots els actius financers llevat dels que cal classificar-los
en una altra categoria. Agrupa les anteriors carteres d' "Actius financers
mantinguts per negociar" i "Altres actius financers a valor raonable amb canvis
al compte de perdues i guanys".

• Cost amortitzat: s'han integrat a aquesta categoria les anteriors carteres de
"Prestecs i partides a cobrar" i "Inversions mantingudes fins al venciment" en la
mesura en que es mantenen amb l'objectiu de percebre els fluxos d'efectiu
derivats de l'execuci6 del contracte, i les condicions contractuals de l'actiu
financer donen a lloc, en dates especffiques, a fluxos d'efectiu que s6n
unicament cobraments de principal i interessos sabre l'import def principal
pendent.

Aixl mateix, s'inclouen en aquesta categoria els credits per operacions
comercials i els credits per operacions no comercials.

• Cost: Aquesta categoria compren els segOents actius financers: les inversions a
empreses del grup, multigrup i associades.

La classificaci6 dels passius financers s'engloba a la seguent categoria: 

• Cost amortitzat: s'han integrat a aquesta categoria tots els passius financers
excepte aquells que han de valorar-se a valor raonable amb canvis a la compte
de perdues i guanys. Per tant, inclou les anteriors carteres de "Prestecs i partides
a pagar" i "Deutes i altres comptes a pagar", tant per operacions comercials com
no comercials.
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Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

(i) Classificaci6 i valoraci6

A la data d'aplicaci6 inicial del Reial Decret 1/2021, d'1 de gener de 2021,
l'Entitat ha optat per l'aplicaci6 de la OT 2a i incloure informaci6 comparativa
sense reexpressar. Per aix6 l'Entitat ha aplicat les noves categories
d'instruments financers d'acord amb el Reial Decret 1/2021 i ha mantingut la
classificaci6, a efectes comparatius, de les categories dels instruments
financers d'acord amb les classificacions de la NRV ga del Reial Decret
1514/2007, de 16 de novembre, per la qual s'aprova el Pia General de
Comptabilitat.

En consequencia, els efectes principals d'aquesta reclassificaci6 son els 
seg0ents: 

Saldo final 31 desembre 2020 - RD 
1.561 216.688 12.591 

1514/2007 

Inversions mantingudes per a negociar 8 (1.561) 1.561 

Saldo inicial 1 gener 2021 - RD 
1.561 216.688 12.591 

1/2021 

No s'han produ'ft impactes al patrimoni net de la Societat com a conseq0encia 
d'aquests canvis. 

L'Entitat no s'ha acollit a cap de les excepcions que preveu la Disposici6 
Transit6ria Segona del Reial Decret 1/2021 en l'aplicaci6 dels nous criteris en 
materia d'instruments financers. 

(ii) Derivats i activitats de cobertura:

En aplicaci6 de la Disposici6 Transitoria Tercera del Reial Decret 1/2021,
l'Entitat ha optat per seguir aplicant els criteris establerts a l'apartat 6 -
Cobertures comptables de la NRV ga - Instruments financers del Reial Decret
1514/2007, de 16 de novembre. L'Entitat descriu la seva polftica de cobertures
comptables a la nota 4.6 d'aquestes comptes anuals.

b) Ingresses per vendes i prestaci6 de serveis

L'aplicaci6 a 1'1 de gener de 2021 de la Resoluci6 de l'ICAC per la qual es dicten 
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normes de registre, valoraci6 i elaboraci6 dels comptes anuals per al reconeixement 
d'ingressos per l'entrega de bens i la prestaci6 de serveis, i l'ultima modificaci6 del 
PGC i les seves disposicions complementaries a traves del Reial Decret 1/2021, ha 
suposat canvis a la NRV 14 "Ingresses per vendes i prestaci6 de serveis", aixf com 
a la informaci6 a incloure a la memoria sabre aquestes transaccions. 

La nova normativa es basa en el principi que els ingresses ordinaris es reconeixen 
quan el control d'un be o serve i es traspassa al client per l'import que reflecteixi la 
contraprestaci6 a que l'entitat esperi tenir el dret. Aixf el concepte de control, com a 
principi fonamental, substitueix !'actual concepte de riscos i beneficis. 

Per aplicar !'anterior principi fonamental, s'han de seguir les segi.lents etapes 
successives: 

• identificar els contractes amb clients;
• identificar les obligacions a complir;
• determinar el preu o la contraprestaci6 de la transacci6 del contracte;
• assignar el preu de la transacci6 entre les obligacions a complir, i
• reconeixer els ingresses quan (o a mesura que) l'entitat satisfaci cada obligaci6

compromesa.

En la practica actual no ha suposat cap canvi rellevant per a l'Entitat, ates l'analisi 
detallat sabre aquest aspecte que ha estat realitzat per la Direcci6 i els 
Administradors. 

No obstant, el canvi clau que suposa a la practica actual son els criteris per calcular 
l'import net de la xifra de negocis que deriven de la inclusi6 de totes aquelles 
activitats que formin part de "l'activitat ordinaria" de l'Entitat, en tant que s'entengui 
com una activitat a partir de la qual s'obtinguin ingresses de forma regular i periodica 
i derivin del cicle economic de producci6, comercialitzaci6 o prestaci6 de serveis 
propis de l'empresa, es a dir, de la circulaci6 de bens i serveis que s6n objecte del 
transit de la mateixa. (vegeu Nata 17.1 i 17.3). 

Aquesta norma no ha tingut impacte en el patrimoni net de l'Entitat a 1 de gener de 
2021. 

Proposta de distribuci6 de resultats 

Proposta de distribuci6 del resultat de l'exercici 2021 

L'exercici s'ha tancat amb unes perdues de 27.737 milers d'euros. Les esmentades perdues 
seran aplicades a resultats negatius d'exercicis anteriors, d'aquests perdues els resultats de 
l'exercici abans de partides no subvencionables per !'import de 8.241 milers d'euros, que 
corresponen al resultat que es liquida amb la Generalitat, es finan9ara amb el romanent de 
tresoreria no afectat. 

Resultat de l'exercici abans de partides no subvencionables 

Amortitzacions no subvencionables 

Subvencions traspassades a resultals de partides no subvencionables 

Deteriorament participacions instruments de patrimoni i altres. 

.. .,_ 

(8.241) 
(62.228) 

47.200 
(4.468) 
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Les diferencies entre el resultat comptable de perdues de 27.737 milers d'euros i el resultat 
de l'exercici abans de partides no subvencionables de 8.241 milers d'euros (vegeu Nota 20), 
son consequencia del que diu !'article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril de 2020, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que en el seu apartat 3 diu: ... "Les transferencies 
corrents a favor de /es entitats a que fan referencia els apartats 1 i 2 tenen per objecte finanr;ar 
/es despeses d'explotaci6 en la mesura necessaria per a equilibrar el compte de perdues i 
guanys, 1/evat de /es dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions 
d'existencies i baixes de l'immobilitzat ( ... )". 

Aquest fet comporta que no siguin subvencionables: 

• Les despeses per amortitzacions no subvencionables de 62.228 milers d'euros.
• Els ingressos de les subvencions traspassades a resultats de 47.200 milers d'euros.
• La depreciaci6 de les participacions accionarials en altres empreses i altres

deterioraments de 4.468 milers d'euros.

Per tant, no es liquiden, en el pressupost d'FGC (vegeu Nota 20), d'acord a l'esmentat article 
14, pero si que s'han de comptabilitzar aplicant les normes del Pia General de Comptabilitat 
del Reial Decret 1514/2007 de data 16 de novembre. 

3.2. Distribuci6 del resultat de l'exercici 2020 

L'exercici s'ha tancat amb unes perdues de 28.141 milers d'euros. Les esmentades perdues 
seran aplicades a resultats negatius d'exercicis anteriors, d'aquests perdues els resultats de 
l'exercici abans de partides no subvencionables per !'import de 9.028 milers d'euros, que 
corresponen al resultat que es liquida amb la Generalitat, es finan9ara amb el romanent de 
tresoreria no afectat quin import a 31 de desembre del 2019 ascendeix a 45 milions d'euros. 

Resultat de l'exercici �bans de partides no subvencionables 
Amortitzacions no subvencionables 
Subvencions traspassades a resultats de partides no subvencionables 
Deteriora�e'!! participacions instruments de patrimoni i altres. 

_@_()28) 
(60.723) 

48.124 

(6.514) 
n 

Les diferencies entre el resultat comptable de perdues de 28.141 milers d'euros i el resultat 
de l'exercici abans de partides no subvencionables de 9.028 milers d'euros (vegeu Nota 20), 
s6n conseqi.iencia del que diu !'article 14 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril de 2020, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que en el seu apartat 3 diu: ... "Les transferencies 
corrents a favor de Jes entitats a que fan referencia els apartats 1 i 2 tenen per objecte finanr;ar 
Jes despeses d'expfotaci6 en fa mesura necessaria per a equilibrar el compte de perdues i 
guanys, 1/evat de /es dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions 
d'existencies i baixes de f'immobilitzat ( ... )". 

Aquest fet comporta que no siguin subvencionables: 

• Les despeses per amortitzacions no subvencionables de 60. 723 milers d'euros.
• Els ingressos de les subvencions traspassades a resultats de 48.124 milers d'euros.
• La depreciaci6 de les participacions accionarials en altres empreses i altres

deterioraments de 6.514 milers d'euros.

Per tant, no es liquiden, en el pressupost d'FGC (vegeu Nata 20), d'acord a l'esmentat article 
14, pero si que s'han de comptabilitzar aplicant les normes del Pia General de Comptabilitat 
del Reial Decret 1514/2007 de data 16 de novembre. 
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Normes de registre i valoraci6 

Les principals normes de registre i valoraci6 utilitzades per FGC en l'elaboraci6 dels presents 
comptes anuals, han estat les seguents: 

4.1. lmmobilitzat intangible 

Les llicencies i marques tenen una vida util definida i es registren a cost d'adquisici6 menys 
amortitzaci6 acumulada i correccions per deteriorament del valor reconegut. L'amortitzaci6 es 
calcula per el metode lineal per assignar el cost de les marques i llicencies du rant la seva vida 
util estimada en 10 anys. 

Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisici6 i s'amortitzen en 
funci6 de la seva vida util, que es de menys de 4 anys. Les despeses de manteniment 
d'aquestes aplicacions informatiques es carreguen al compte de perdues i guanys de l'exercici 
en que es produeixen. 

Despeses de desenvolupament 
L Aplicacions informatiq_u_e_s _��-

4.2. lmmobilitzat material 

25% 

30% 

L'immobilitzat material adquirit amb anterioritat al 31 de desembre de 1983 es troba valorat al 
preu de cost actualitzat, d'acord amb diverses disposicions legals. Les addicions posteriors 
s'han valorat al cost d'adquisici6. 

L'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisici6 menys l'amortitzaci6 i l'import 
acumulat de qualsevol eventual perdua de valor. 

Les despeses directament imputables als elements de l'immobilitzat material son incorporades 
al cost d'adquisici6 fins a la seva entrada en funcionament. 

Els costos d'ampliaci6, modernitzaci6 o millores que representen un augment de la 
productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida util dels bens, es capitalitzen 
com a major cost dels corresponents bens. 

Les despeses financeres directament atriburbles a l'adquisici6 o construcci6 d'elements 
d'immobilitzat que necessiten un periode de temps superior a un any per estar en condicions 
d'us, s'incorporen al seu cost fins que es troben en condicions de funcionament, sempre i quan 
no se superi el seu valor de mercat o de reposici6. A partir de l'any 2011 s'han anat 
capitalitzant les despeses financeres sistematicament fins a l'exercici actual, d'acord amb el 
Pia General Comptable del 2007, a excepci6 de l'exercici 2010 en que no es van capitalitzar 
per ser un import no significatiu. 

Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida util estimada dels 
mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen en el compte de 
perdues i guanys durant l'exercici en que s'incorren. 

L'amortitzaci6 de l'immobilitzat material es calcula sistematicament pel metode lineal, 
distribuint el cost dels actius entre els anys de vida util estimada, aplicant el criteri d'amortitzar 
els elements d'immobilitzat material des que entren en funcionament. Quan l'entrada en 
funcionament es produeix dins de l'exercici, names s'amortitza la part proporcional 
corresponent. 
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La taula d'amortitzacions per comptes es la seg0ent: 

Edificis d'estacions i habitatg_� 2% 
Altres edificis 5% 1 

_Ma�inaria i altres instal·lacions ___ � ___ 8% � 
Utillatge 20% 
Material automobil 10% I _ __, 

· Automotors, remolcs, vagons i grues 3_o/c_o __ __,
Lfylobiliari i estris ____ 10% 
_ Eg�§ .. �� processes d'informaci6 25% 
Via permanent

· Pents i tunels
· Passes a nivell i tanques
; Unia catenaria i senyalitzaci6
: lnstal·lacions complexes especialitzades
Funiculars Montserrat

· 
--r-

. Subcentrals
i Parquings __
Maquines deneu ________________ _ 

. Telecadires, teleesquis i telecabines 
A[tre mater�er activitats d'estiu 
lnstaHacions esportives 
Linies electriques generadors 
Maguinaria neu artificial 
Carreteres 
Pistes i camins 

4% 
3% 
5% 
5% 
5% 

-----< 

4% 
5% 
30/4 __

_

20% . ',,. 
4% 
25% 
8% 
5% 
8% 
5% 
3% 

D'acord amb els criteris establerts en els acords de Govern que aproven el Programa 
d'Encarrecs d'Actuacions de l'empresa publica lnfraestructures.cat, en concret, els acords de 
Govern del 16 de novembre de 2021, lnfraestructures.cat fa d'intermediari financer amb els 
prove"idors d'obra i FGC. lnfraestructures.cat es qui fa front als venciments establerts en la 
factura dels prove"idors. Aixf mateix, en l'esmentat acord de Govern, tambe s'estableix com es 
finan9a lnfraestructures.cat per a realitzar les obres, que pot ser mitjan9ant aportacions del 
Oepartament d'Economia i Coneixement, o aportacions d'FGC. Mentre no es fa front a aquests 
venciments per part d'FGC, en relaci6 a factures de prove"idors que lnfraestructures.cat ha 
abonat, FGC mante en el seu balan9 el deute amb lnfraestructures.cat, com a exigible a curt 
i/o llarg termini en funci6 del venciment. 

Actius en regim de concessi6 

En el cas dels actius ubicats sobre terrenys en regim de concessi6, si la vida util dels actius 
es superior al periode de la concessi6, l'amortitzaci6 es calcula sistematicament pel metode 
lineal en funci6 del periode concessional. 

FGC no te activat immobilitzats intangibles per les concessions de les quals te el dret 
d'explotaci6, donat que seguint el pla d'aplicaci6, PGC aprovat mitjanr;ant RD 1514/2007, 
names s'haurien d'activar el valor actual dels pagaments realitzats en el cas que fas un 
arrendament financer implf cit, pero com els actius concessionals s6n terrenys, i segons el 
PGC a la seva norma de valoraci6 8a 4 especifica que els terrenys seran arrendament 
operatiu, no aplica activaci6. 
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Deteriorament d'actius tangibles i intangibles 

D'acord amb el Pia General de Comptabilitat i l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de mare;: de 2010, 
les entitats han de fer una estimaci6 sobre el possible valor recuperable dels seus actius quan 
hi ha indicis de deteriorament. 

Les caracteristiques dels negocis d'FGC fan que normalment els preus dels serveis publics 
estiguin regulats per la Generalitat de Catalunya i, per tant, que siguin inferiors als que 
resultarien en un entorn en que es poguessin fixar preus d'acord amb el cost real dels serveis 
prestats. 

La situaci6 normal d'aquests tipus d'entitats es que els resultats siguin negatius, tret que hi 
hagi transferencies que permetin compensar els impactes que en el compte de resultats i en 
la capitalitzaci6 de les empreses publiques genera l'existencia de preus que no responen als 
que es donarien de no estar regulats. En conseqi.iencia, la majoria de les activitats 
desenvolupades per FGC mostren indicis sabre la possible existencia de deteriorament i 
aquest no pot ser mesurat pel metode de descompte de fluxos d'efectiu, sin6 que ha de ser 
mesurat en funci6 del seu possible valor recuperable. 

Per les caracteristiques de la majoria dels immobilitzats d'FGC no hi ha un mercat actiu del 
qual se'n puguin obtenir preus de referencia, pel que es considera que el preu de mercat 
hauria de ser el que pagarien les administracions que han encarregat el servei public a FGC 
per l'assumpci6 d'un servei que no pot deixar de prestar i que no esta previst que deixi de 
prestar en el futur; en conseqi.iencia, els Administradors d'FGC entenen que el preu que es 
pagaria pel traspas dels serveis publics seria com a minim el cost de reposici6 dels actius en 
el seu estat actual, aixo es el seu valor net comptable. 

En tot cas, per aquells actius en que es considera (sigui pel seu estat de conservaci6 o perque 
corresponen a activitats que no poden ser considerades com a servei public) que hi ha indicis 
de deteriorament, es doten els corresponents imports d'acord amb els requeriments establerts 
en el Pia General de Comptabilitat per tenir-los comptabilitzats al seu valor estimat d'us, o de 
venda. 

Les perdues per deteriorament es comptabilitzen dins del compte de perdues i guanys, i es 
reverteixen si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per determinar l'import 
recuperable. 

La reversi6 d'una perdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de perdues i 
guanys, de manera que el valor comptable de l'actiu despres de la reversi6 no podra excedir 
!'import net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagues reconegut previament 
l'esmentada perdua per deteriorament. 

4.3. Arrendaments 

Quan l'Entitat es l'arrendataria -Arrendament operatiu 

Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis 
derivats de la titularitat, es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en 
concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de l'arrendador) es 
carreguen en els comptes de perdues i guanys de l'arrendatari de l'exercici en que es meriten, 
sabre una base lineal durant el perfode d'arrendament. 
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Quan l'Entitat es l'arrendadora - Arrendament o_peratiu 

Quan els actius s6n arrendats en concepte d'arrendament operatiu, l'actiu s'inc1ou en el balanc; 
de l'arrendador d'acord amb la seva naturalesa. Els ingressos derivats de l'arrendament es 
reconeixen de forma lineal durant el termini de l'arrendament. 

4.4. Polftica comptable dets recanvis 

Els recanvis figuren registrats dins l'epigraf "lmmobilitzat material", i es comptabilitzen pel seu 
cost d'adquisici6 menys l'amortitzaci6 i !'import acumulat de qualsevol perdua de valor. La 
seva amortitzaci6 es realitza per la meitat del percentatge d'amortitzaci6 que Ii correspon a 
!'element de l'immobilitzat material. 

Ates que el perfode de maduraci6 a FGC es superior a un any, i considerant la vessant 
industrial que te l'activitat d'FGC, fa que s'hagin de tenir a l'abast certes peces de pare, 
imprescindibles per al funcionament continuat. 

4.5. Actius financers 

Actius financers a valor raonable amb canvis al compte de perdues i quanvs 

A aquesta categoria s'inclouen els instruments de patrimoni que no es mantenen per negociar, 
ni els que s'han de valorar a cost, i sobre els quals s'ha realitzat l'elecci6 irrevocable en el 
moment del seu reconeixement inicial de presentar els canvis posteriors a valor raonable 
directament al patrimoni net. 

Addicionalment, s'inclouen aquells actius financers designats, en el moment del 
reconeixement inicial de forma irrevocable com valorat a valor raonable amb canvis al compte 
de perdues i guanys, i que en cas contrari s'hagues inclos a una altra categoria, per eliminar 
o reduir significativament una incoherencia de valoraci6 o asimetria comptable que sorgiria en
un altre cas de la valoraci6 dels actius i passius sobre bases diferents.

Valoraci6 inicial 

Els actius financers inclosos a aquesta categoria es valoraran inicialment pel seu valor 
raonable, que, llevat evidencia del contrari, sera el preu de la transacci6, que equivaldra al 
valor raonable de la contraprestaci6 entregada. Els costos de transacci6 que els hi siguin 
directament atribu"i'bles es reconeixeran al compte de perdues i guanys de l'exercici. 

VaJoraci6 posterior 

Despres del reconeixement inicial l'empresa valorara els actius financers inclosos a aquesta 
categoria a valor raonable amb canvis al compte de perdues i guanys. 

Actius financers a cost amortitzat 

S'inclouen en aquesta categoria aquells actius financers, fins i tot els admesos a negociaci6 
en un mercat organitzat, en els que la Societal mante la inversi6 amb l'objectiu de percebre 
els fluxos d'efectiu derivats de l'execuci6 del contracte, i les condicions contractuals de l'actiu 
financer donen a lloc, en dates especifiques, a fluxos d'efectiu que s6n (micament cobraments 
de principal i interessos sabre !'import del principal pendent. 
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Els fluxos d'efectiu contractuals que son unicament cobraments de principal i interes sobre 
l'import principal pendent s6n inherents a un acord que te la naturalesa de prestec ordinari o 
comu, sense prejudici que l'operaci6 estigui acordada a un tipus d'interes zero o per sota del 
mercat. 

S'inclouen en aquesta categoria els credits per operacions comercials els credits per 
operacions no comercials: 

a) Credits per operacions comercials: s6n aquells actius financers que s'originen de la
venda de bens i la prestaci6 de serveis per operacions de transit de l'empresa amb
cobrament ajornat, i

b) Credits per operacions no comercials: s6n aquells actius financers que, no sent
instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial i els cobraments dels
quals s6n de quantitat determinada o determinable, que procedeixin d'operacions de
prestec o credit concedits per l'empresa.

Valoraci6 inicial 

Els actius financers classificats en aquesta categoria es valoraran inicialment pel seu valor 
raonable, que, llevat evidencia del contrari, es el preu de la transacci6, que equival al valor 
raonable de la contraprestaci6 lliurada, mes els costos de transacci6 que Ii siguin directament 
atribu"ibles. 

No obstant aixo, els credits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i 
que no tenen un tipus d'interes contractual explfcit, aixf com les bestretes i credits al personal, 
els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sabre instruments de patrimoni, l'import 
dels quals s'espera rebre en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal, quan l'efecte de 
no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu. 

Valoraci6 posterior 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoraran pel seu cost amortitzat. Els 
interessos meritats es comptabilitzaran al compte de perdues i guanys, aplicant el metode del 
tipus d'interes efectiu. 

No obstant aixo, els credits amb venciment no superior a un any que, d'acord amb el que 
disposa l'apartat anterior, es valoren inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se 
per aquest import, llevat que s'hagin deteriorat. 

Quan els fluxos d'efectiu contractuals d'un actiu financer es modifiquin degut a les dificultats 
financeres de l'emissor, l'empresa analitza si procedeix comptabilitzar una perdua per 
deteriorament de valor. 

Deteriorament del valor 

S'efectuen les correccions valoratives necessaries, almenys al tancament i sempre que 
existeixi evidencia objectiva que el valor d'un actiu financer, o d'un grup d'actius financers amb 
similars caracterfstiques de rise valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o 
mes esdeveniments que han tingut lloc despres del seu reconeixement inicial i que ocasionin 
una reducci6 o retard en els fluxes d'efectiu estimats futurs, que puguin venir motivats per la 
insolvencia del deutor. 
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Amb caracter general, la perdua per deteriorament de valor d'aquests actius financers es la 
diferencia entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs, inclosos, en 
el seu cas, els procedents de f'execuci6 de les garanties reals i personal, que s'estima que 
generaran, descomptats al tipus d'interes efectiu calculat en et moment def seu reconeixement 
inicial. Per afs actius financers a tipus d'interes variable, s'utilitza el tipus d'interes efectiu que 
correspon a la data de tancament dels comptes anuals d'acord amb les condicions 
contractuals. 

Les correccions de valor per deteriorament, aixi com la seva reversi6 quan l'import dOaquesta 
perdua disminueixi per causes refacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixen 
com una despesa o ingres, respectivament, en el compte de perdues i guanys. La reversi6 del 
deteriorament te com a limit el valor en els llibres de l'actiu que estaria reconegut a la data de 
reversi6 si no s'hagues registrat el deteriorament de valor. 

Actius financers a cost 

En tot cas, s'inclouen en aquesta categoria de valoraci6: 

a) Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
b) Les inversions restants en instruments de patrimoni, el valor raonable dels quals no es

pugui determinar per referencia a un preu cotitzat en un mercat actiu per a un
instrument identic, o no es pugui estimar amb fiabilitat, i els derivats que tinguin com a
subjacent aquestes inversions.

c) Els actius financers hibrids, el valor raonable dels quals no es pugui estimar de manera
fiable, llevat que es compleixin els requisits per a la seva comptabilitzaci6 a cost
amortitzat.

d) Les aportacions realitzades com a conseqi.iencia d'un contracte de comptes en
participaci6 i similars.

e) Els prestecs participatius, els interessos dets quals tinguin caracter contingent, be
perque es pacti un tipus d'interes fix o variable condicionat al compliment d'una fita en
l'empresa prestataria (per exemple, l'obtenci6 de beneficis), o be perque es calculin
exclusivament per referencia a l'evoluci6 de l'activitat de la citada empresa.

f) Quafsevol altre actiu financer que inicialment procedeixi classificar-lo a la cartera de
valor raonable amb canvis al compte de perdues i guanys quan no sigui possible
obtenir una estimaci6 fiable del seu valor raonable.

Valoraci6 inicial 

Les inversions incloses en aquesta categoria es valoraran inicialment a cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestaci6 lliurada mes els costos de transacci6 que Ii siguin 
directament atribu'ibles, sense incorporar aquests ultims al cost d eles inversions en empreses 
del grup. 

No obstant aixo, en els casos en que hi ha una inversi6 anterior a la seva qualificaci6 com a 
empresa del grup, multigrup o associada, es considera com a cost d'aquesta inversi6 el valor 
comptable que hauria de tenir la mateixa immediatament abans que l'empresa passi a tenir 
aquesta qualificaci6. 

Forma part de la valoraci6 inicial l'import dels drets preferents de subscripci6 i simitars que, 
en el seu cas, s'haguessin adquirit. 
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Valoraci6 posterior 

Els instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost, menys, 
en el seu cas, l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

Quan s'hagi d'assignar valor a aquests actius per baixa del balan9 o algun altre motiu, s'aplica 
el metode del cost mig ponderat per grups homogenis, entenent-se per aquests els valors que 
tenen els mateixos drets. 

En el cas de venta de drets preferents de subscripci6 i similars o segregaci6 dels mateixos 
per exercitar-los, ]'import del cost dels drets disminueix el valor comptable dels respectius 
actius. 

Les aportacions realitzades com a conseqoencia d'un contracte de comptes en participaci6 i 
similars es valoraran a cost, incrementat o disminu'it pel benefici o la perdua, respectivament, 
que corresponguin a l'empresa com a partfcip no gestor, i menys, si escau, l'import acumulat 
de les correccions valoratives per deteriorament. 

S'aplica aquest mateix criteri en els prestecs participatius, els interessos dels quals tenen 
caracter contingent, be perque es pacti un tipus d'interes fix o variable condicionat al 
compliment d'una fita a l'empresa prestataria (per exempte, l'obtenci6 de beneficis), o be 
perque es calculen exclusivament per referencia a l'evoluci6 de l'activitat de la citada empresa. 
Si addicionalment de l'interes contingent es pacta un interes fix irrevocable, aquest ultim es 
comptabilitza com un ingres financer en funci6 del seu meritament. Els costos de transacci6 
s'imputen al compte de perdues i guanys de forma lineal al llarg de la vida del prestec 
participatiu. 

Deteriorament del valor 

Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries, 
sempre que existeixi evidencia objectiva que el valor en llibres d'una inversi6 no sera 
recuperable. L'import de la correcci6 valorativa es la diferencia entre el seu valor en llibres i 
l'import recuperable, entes aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els 
costos de venta i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversi6, que en el 
cas d'instruments de patrimoni es calcula, be mitjan9ant l'estimaci6 dels que s'espera rebre 
com a consequencia del repartiment de dividends realitzat per l'empresa participada i de 
l'alineaci6 o baixa en comptes de la inversi6 en la mateixa, o be mitjan9ant l'estimaci6 de la 
seva participaci6 en els fluxes d'efectiu que s'espera que siguin generats per l'empresa 
participada, precedents tant de les seves activitats ordinaries com de la seva alineaci6 o baixa 
en comptes. 

Llevat miller evidencia de !'import recuperable de les inversions en instruments de patrimoni, 
l'estimaci6 de la perdua per deteriorament d'aquesta classe d'actius es calcula en funci6 del 
patrimoni net de l'entitat participada i de les plusvalues ta.cites existents a la data de la 
valoraci6, netes de l'efecte impositiu. En la determinaci6 d'aquest valor, i sempre que 
l'empresa participada hagi invertit alhora en una altra, es te en compte el patrimoni net inclos 
en els comptes anuals consolidats elaborats aplicant els criteris del Codi de Comen; i les seves 
normes de desenvolupament. 

El reconeixement de les correccions valoratives per deteriorament de valor y, en el seu cas, 
la seva reversi6, es registra con una despesa o ingres, respectivament, en el compte de 
perdues i guanys. La reversi6 del deteriorament te com a Hmit el valor en llibres de la inversi6 
que estaria reconeguda a la data de reversi6 si no s'hagues registrat el deteriorament del 
valor. 
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No obstant, en el cas en que s'hagues produit una inversi6 a l'empresa, previa a la seva 
qualificaci6 com a empresa del grup, multigrup o associada, i amb anterioritat a aquesta 
qualificaci6, s'haguessin realitzat ajustos valoratius imputats directament al patrimoni net 
derivats de tal inversi6, aquests ajustos es mantenen despres de la qualificaci6 fins a 
l'alineaci6 o baixa de la inversi6, moment en el que es registren al compte de perdues i guanys, 
o fins que es produeixen les segOents circumstancies:

a) En el cas d'ajustos valoratius previs per augments de valor, les correccions valoratives
per deteriorament es registraran contra la partida del patrimoni net que reculli els
ajustos valoratius previament practicats fins a l'import dels mateixos, i l'exces, en el
seu cas, es registra al compte de perdues i guanys. La correcci6 valorativa per
deteriorament imputada directament al patrimoni net no es reverteix.

b) En el cas d'ajustos valoratius previs per reduccions de valor, quan posteriorment
!'import recuperable es superior al valor comptable de les inversions, aquest ultim
s'incrementa, fins al limit de la indicada reducci6 de valor, contra la partida que hagi
recollit els ajustos valoratius previs i a partir d'aquest moment el nou import sorgit es
considera cost de la inversi6. Tanmateix, quan existeixi una evidencia objectiva de
deteriorament en el valor de la inversi6, les perdues acumulades directament al
patrimoni net es reconeixen al compte de perdues i guanys.

Fins al 31 de desembre de 2020, les normes de registre i valoraci6 dels actius financers eren 
les segOents: 

FGC fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement inicial i 
revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcci6. 
Aquesta classificaci6 depen de la finalitat amb la qual aquestes inversions han estat 
adquirides. 

De forma general, en el balam;; adjunt es classifiquen com corrents els actius financers amb 
venciment igual o inferior a l'any, i com no corrents si el seu venciment supera aquest periode. 

FGC registra la baixa d'un actiu financer quan s'han extingit o s'han cedit els drets contractuals 
sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin transferit de forma 
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en et cas concret de 
comptes a cobrar s'enten que aquest fet es produeix, en general, si s'han transmes els riscos 
d'insolvencia i de demora. 

Els actius financers d'FGC es classifiquen en les segi.ients categories: 

■ Prestecs i partides a cobrar

Aquest epigraf incorpora la partida de balanc; de ''Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar'' en el qual s'inclouen : 

Clients per vendes i prestacions de serveis. 
Clients per empreses del grup i associades, deutors varis. 
Altres credits amb les Administracions Publiques. 

En aquesta categoria es registren els credits per operacions comercials i no comercials, 
que inclouen els actius financers, els cobraments dels quals son d'una quantitat 
determinada o determinable, que no es negocien en un mercat actiu i pels qua1s s'estima 
recuperar tot el desemborsament realitzat per FGC, excepte que hi hagi raons imputabfes 
a la solvencia del deutor. 
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En el reconeixement inicial del balan9 es registren pel seu valor raonable que, exceptuant 
evidencia en sentit contrari, es el preu de la transacci6, que equival al valor raonable de la 
contraprestaci6 lliurada, mes els costos de transacci6 que Ii siguin directament atriburbles. 

Despres del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren pel seu cost 
amortitzat. 

No obstant aixo, els credits per operacions comercials amb venciment no superior a un 
any i que no tenen un tipus d'interes contractual, aixi com les bestretes i credits al personal, 
els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, 
l'import dels quals s'espera rebre en el curt termini, es valoren inicialment i posteriorment 
pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu. 

■ Inversions en el patrimoni d'empreses def grup. multigrup i associades

Es valoren pel seu cost menys, en el seu cas, per l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament del valor. No obstant aixo, quan existeix una inversi6 anterior 
a la seva qualificaci6 com empresa del grup, multigrup o associada, es considera com a 
cost de la inversi6 el seu valor comptable abans de tenir aquesta qualificaci6. Els ajustos 
valoratius previs comptabilitzats directament en el patrimoni net es mantenen fins que es 
donen de baixa. 

Si existeix l'evidencia objectiva de que el valor en els llibres no es recuperable, s'efectuen 
les oportunes correccions valoratives per la diferencia entre el valor en els llibres i l'import 
recuperable, entenent aquest com el import mes gran entre el valor raonable menys els 
costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu derivats de la inversi6. Llevat d'una 
millor evidencia de !'import recuperable, en l'estimaci6 def deteriorament d'aquestes 
inversions, es pren en consideraci6 el patrimoni net de la societal participada corregit per 
les plusvalues tacites existents en la data de la valoraci6. La correcci6 del valor i, en el seu 
cas, la seva reversi6; es registra en el compte de perdues i guanys de l'exercici en que es 
produeix. 

Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de 
l'adquisici6 es reconeixen com a ingressos en el compte de perdues i guanys. Els 
interessos s'han de reconeixer utilitzant el metode def tipus d'interes efectiu i els dividends 
quan es declari el dret a rebre'ls. Tot i aixo, si els dividends distribu"fts procedeixen de 
resultats generats amb anterioritat a la data d'adquisici6, no es reconeixen com a 
ingressos, sin6 que minoren el valor comptable de la inversi6. 

A aquests efectes, en la valoraci6 inicial dels actius financers es registren de forma 
independent, atenent al seu venciment, l'import dels interessos explicits meritats i no 
venc;:uts en aquell moment, i !'import dels dividends acordats per l'organ competent fins al 
moment de l'adquisici6. S'enten per interessos explicits aquells que s'obtenen d'aplicar el 
tipus d'interes contractual de l'instrument financer. 

■ Actius financers disponibles per a la venda

En aquest epf graf def balanc s'inclouen aquelles inversions en les qua ls FGC no te 
influencia significativa o control (vegeu Nata 8.3). Aquestes es classifiquen com actius no 
corrents, si no es que es pretengui vendre la inversi6 en els 12 mesas segOents a la data 
del balan9 de situaci6, cas en el qual la inversi6 es ctassificara com un actiu corrent. 
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Aquestes inversions es valoren pel seu valor raonable, registrant les perdues o guanys 
que sorgeixen per canvis en el mateix dins del patrimoni net fins que l'actiu es vengui o es 
deteriori, moment en que les perdues i guanys acumulats en el patrimoni net s'imputen en 
el compte de perdues i guanys, sempre que sigui possible determinar el mencionat valor 
raonable. En cas contrari, es registren pel seu cost menys les perdues per deteriorament 
de valor. 

En el cas dels actius financers disponibles per a la venda, s'efectuen correccions 
valoratives si existeix evidencia objectiva de que el seu valor s'ha deteriorat o revaloritzat 
com a resultat d'una reducci6 o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs en el cas 
d'instruments de deute adquirits, o per falta de recuperabilitat del valor en llibres de l'actiu 
en el cas d'inversions en instruments de patrimoni. La correcci6 valorativa es la diferencia 
entre el seu cost o cost amortitzat menys, en el seu cas, qualsevol correcci6 valorativa 
previament reconeguda en el compte de perdues i guanys i el valor raonable en el moment 
en que s'efectua la valoraci6. 

En el cas dels instruments de patrimoni que es valoren pel seu cost, en no poder 
determinar-ne el seu valor raonable, la correcci6 de valor es determina de la mateixa 
manera que per a les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i 
associades. 

Els ingressos per dividends derivats d'actius financers disponibles per a la venda es 
registren en l'epigraf d' "ingressos financers" del compte de perdues i guanys en el moment 
en el fet que s'estableix el dret d'FGC a rebre'ls. 

4.6. Instruments financers de cobertura del rise del tipus d'interes 

Els instruments financers per a la cobertura del rise del tipus d'interes es valoren, tant al 
moment inicial com en valoracions posteriors, pel seu valor raonable. El metode per reconeixer 
les perdues o guanys resultants depen de si el derivat s'ha designat com instrument de 
cobertura o no i en el seu cas, del tipus de cobertura. La Societat designa determinats derivats 
com: 

Cobertura del valor raonable 

Els canvis en el valor raonable dels derivats que es designen i qualifiquen com a cobertures 
comptables del valor raonable es registren al compte de perdues i guanys, juntament amb 
qualsevol canvi en el valor raonable de l'actiu o passiu cobert que sigui atribu·1ble al rise cobert. 

Quan la partida coberta es un compromis en ferm no reconegut o un component d'aquest, el 
canvi acumulat al valor raonable de la partida coberta amb posterioritat a la seva designaci6 
es reconeix com un actiu o un passiu, i el benefici o perdua corresponent es reflecteix en el 
compte de perdues i guanys. 

Les modificacions a l'import en llibres de les partides cobertes que es valoren a cost amortitzat 
impliquen la correcci6, o be des del moment de la modificaci6, o posteriorment des de que 
cessa la comptabilitat de cobertures, del tipus d'interes efectiu de !'instrument. 

Fins al 31 de desembre de 2020, les normes de registre i valoraci6 dels instruments financers 
de cobertura eren les seguents: 
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Els instruments financers per a la cobertura del rise del tipus d'interes son valorats al 
tancament de l'exercici pel seu valor raonable i els imports resultants es comptabilitzen com a 
actius quan el valor raonable es positiu i, com a passius quan es negatiu. El valor raonable 
dels instruments financers de cobertura del rise del tipus d'interes es determina prenent com 
a referencia el valor de mercat d'instruments similars. 

FGC inicia l'operaci6 estudiant la situaci6 financera i el rise que te, per aixo es genera la 
documentaci6 corresponent, la qual inclou la identificaci6 de !'instrument de cobertura, el 
prestec cobert, la naturalesa del rise que s'esta cobrint i com s'avaluara l'eficacia de 
!'instrument de cobertura per compensar l'exposici6 als canvis en el valor raonable de la 
partida coberta, o en els fluxos d'efectiu atribu·1bles al rise cobert. 

Les cobertures que cobreixen el rise de variacions en els fluxos d'efectiu connexes, tant amb 
un actiu o amb un passiu, com amb una transacci6 futura prevista i que compleixin els requisits 
esmentats, es registren directament en el patrimoni net per la part efectiva del guany o perdua 
de !'instrument de cobertura, en tant que la part inefectiva es registra en el compte de perdues 
i guanys. 

Qualsevol resultat provinent de canvis en el valor raonable dels instruments derivats que no 
compleix els requisits esmentats, es porta directament al compte de perdues i guanys de 
l'exercici. 

Les operacions amb venciment no superior a un any es comptabilitzaran a curt termini, i la 
resta a llarg termini. 

4.7. Existencies 

Les existencies de materials es valoren al cost (preu mig ponderat) o al valor de mercat, si 
aquest fos menor. Per a les existencies afectes a depreciacions reversibles es dota la 
corresponent provisi6 al tancament de l'exercici. 

Quan el valor net realitzable de les existencies sigui inferior al seu preu d'adquisici6, o al seu 
cost de producci6, s'efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com a una 
despesa en el compte de perdues i guanys. 

4.8. Actius no corrents {qrups alienables) mantinguts per a la venda 

Els actius no corrents (o grups alienables d'elements) es classifiquen com a mantinguts per a 
la venda quan es considera que el seu valor comptable es recuperara mitjan9ant una operaci6 
de venda en comptes de miljarn;ant el seu us continuat. Aquesta condici6 es considera 
complida unicament quan la venda es altament probable i esta disponible per a la seva venda 
immediata en la seva condici6 actual, i previsiblement es completara en el termini d'un any 
des de la data de classificaci6. Aquests actius es presenten valorats pel menor import entre el 
seu valor comptable i el valor raonable minorat pels costos necessaris per a la seva alienaci6, 
i no estan subjectes a amortitzaci6. 

4.9. Efectiu i altres actius lfquids equivalents 

Aquest epfgraf inclou l'efectiu en caixa, els comptes corrents bancaris els diposits 
adquisicions temporals d'actius que compleixen amb els seglients requisits: 

■ Son convertibles en efectiu.
■ En el moment de la seva adquisici6 el seu venciment no era superior a tres mesas.
■ No estan subjectes a un rise significatiu de canvi de valor.
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FGC mante un compte de Cash-Pooling amb la Generalitat de Catalunya que es correspon 
amb el pressupost alliberat i que garanteix els pagaments a mes curt termini, d'acord amb la 
normativa de funcionament del Cash-Pooling (segons el Manual de la Generalitat de 
Catalunya: manual_ep_gecat_pdf} i es considera efectiu el saldo mantingut a cobrar amb la 
Generalitat de Catalunya, segons la instrucci6 rebuda de la lntervenci6 General def 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

4.10. Fons propis 

Dins el compte dels fans socials s'inclouen fins a l'exercici 2009, la totalitat de les aportacions 
de capital concedides per la Generalitat de Catalunya per capftol 8, d'acord amb la instrucci6 
rebuda de la Generalitat i al tractament comptable del Pia General de Comptabilitat 1990. 

Des de l'exercici 2010 i sense efectes retroactius, d'acord amb la Norma 18.2 def Pia General 
de Comptabilitat i d'acord amb l'Ordre EHA/733/201 O del 25 de mar9 de 2010, les subvencions 
rebudes es registren com s'indica en el punt segi.ient, "4.13 Subvencions rebudes". 

4.11. Passius financers 

Els passius financers, a efectes de la seva valoraci6, s'inclouran a la segUent categoria: 

Passius financers a cost amortitzat 

Amb caracter general, s'inclouen a aquesta categoria els deutes per operacions comercials i 
els deutes per operacions no comercials: 

a) Deutes per operacions comercials: s6n aquells passius financers que s'originen a la
compra de bens i serveis per operacions de transit de l'empresa amb pagament
apla9at, i

b) Deutes per operacions no comercials: s6n aquells passius financers que, no sent
instruments derivats, no tenen origen comercial, sin6 que procedeixen d'operacions de
prestec o credit rebuts per l'empresa.

Els prestecs participatius que tenen les caracterrstiques d'un prestec ordinari o comu tambe 
s'inclouen a aquesta categoria sense prejudici del tipus d'interes acordat (zero o per sota del 
mercat}. 

Vaforaci6 inicial 

Els passius financers inclosos a aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, que, es el preu de la transacci6, que equival al valor raonable de la contraprestaci6 
rebuda ajustat pels costos de transacci6 que els hi siguin directament atribu'fbles. 
No obstant, els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que 
no tenen un tipus d'interes contractual, aixf com els desemborsaments exigits per tercers 
sabre participacions, !'import dels qua ls s'espera pagar a curt termini, es vatoren pel seu valor 
nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu. 
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Valoraci6 posterior 

Els passius financers inclosos a aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els 
interessos meritats es comptabilitzen al compte de perdues i guanys, aplicant el metode del 
tipus d'interes efectiu. 

No obstant, els deutes amb venciment no superior a un any que, es valorin inicialment pel seu 
valor nominal, continuen valorant-se per aquest import. 

Fins al 31 de desembre de 2020, els passius financers es classificaven de la segoent manera: 

S'lnclouen sota aquesta categoria les seg0ents tipologies de passius per naturalesa: 

Debits per compra de bens i serveis per operacions de trafic d'FGC. 
Deutes amb entitats de credit. 
Debits per operacions no comercials. S'inclouen, entre d'altres, personal. 

En el seu reconeixement inicial en el balanc es registren pel seu valor raonable, que tret 
d'evidencia en sentit contrari, es el preu de la transacci6, que equival al valor raonable de la 
contraprestaci6 rebuda ajustat pels costos de transacci6 que els siguin directament 
atribu"ibles. 

Despres del seu reconeixement inicial, aquests passius financers es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de perdues i guanys, 
aplicant el metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant aixo, els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i 
que no tinguin un tipus d'interes contractual, aixi com els desemborsaments exigits per tercers 
sabre participacions, l'import dels quals s'espera pagar a curt termini, es valoren pel seu valor 
nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

La diferencia entre el valor raonable i !'import rebut de les fiances per arrendaments operatius 
es considera un cobrament anticipat per l'arrendament i s'imputa al compte de perdues i 
guanys durant el periode d'arrendament. Per al calcul del valor raonable de les fiances es pren 
com a periode romanent el termini contractual minim compromes. 

FGC dona de baixa un passiu financer quan l'obligaci6 s'ha extingit. 

Quan es produeix un intercanvi d'instruments de deute, sempre que aquests tinguin 
condicions substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es 
reconeix el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera, es registra una 
modificaci6 substancial de les condicions actuals d'un passiu financer. 

La diferencia entre el valor en llibres del passiu financer, o de la part del mateix que s'hagi 
donat de baixa, i la contraprestaci6 pagada, inclosos els costos de transacci6 atriburbles, i en 
que es recull tarn be qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en 
el compte de perdues i guanys de l'exercici en que tingui lloc. 

Quan es produeix un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions 
substancialment diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del balanc;;, 
registrant-ne !'import de les comissions pagades com un ajustament del seu valor comptable. 
El nou cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d'interes efectiu, que 
es aquell que iguala el valor en llibres del passiu financer en la data de modificaci6 amb els 
fluxos d'efectiu a pagar segons les naves condicions. 
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4.12. Provisions i contingencies 

Les provisions es reconeixen en el balanc quan FGC te una obligaci6 present (sigui per 
disposici6 legal o contractual, o per una obligaci6 implfcita o tacita) com a resultat de 
successos passats i s'estima probable que suposi la sortida de recursos per a la seva 
liquidaci6 i que aquesta sortida sigui quantificable. 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimaci6 possible de l'import necessari 
per cancel· lar o transferir a un tercer l'obligaci6, registrant-ne els ajustaments que sorgeixin 
per l'actualitzaci6 de ta provisi6 com una despesa financera a mesura que es vagin meritant. 

Per a aquelles provisions amb venciment inferior o igual a un any, i en les que l'efecte financer 
no sigui significatiu, no es porta a fi cap tipus de descompte. 

Les provisions es revisen a la data de tancament de cada balan<; i s6n ajustades amb l'objectiu 
de reflectir la millor estimaci6 actual del passiu corresponent en cada moment. 

Es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a 
conseq0encia de fets passats, la materialitzaci6 de les quals esta condicionada a que 
succeeixi, o no, un o mes esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat. 
Aquests passius contingents no son objecte de registre comptable, presentant el detall dels 
mateixos en la memoria. 

4.13. Subvencions rebudes 

En general, FGC aplica a les subvencions rebudes el tractament establert per la norma 18.2 
del Pia General de Comptabilitat i d'acord amb l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de mare de 2010, 
que podem provenir basicament de diferents capitols pressupostaris i contractes programes 
de: 

Generalitat de Catalunya. 
Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) 

Reben el segCrent tractament comptable en funci6 de la seva naturalesa tenint en 
consideraci6 l'origen de les subvencions: 

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren com a passius fins complir 
les condicions per considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no 
reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es 
reconeixen com a ingresses sabre una base sistematica i racional de forma correlacionada 
amb les despeses derivades de la subvenci6, un cop dedu"it l'efecte impositiu corresponent, 
el qual en el cas d'FGC es considera irrellevant. Les subvencions no reintegrables rebudes 
dels socis es registren directament en fons propis. 

A aquests efectes, una subvenci6 es considera no reintegrable quan existeix un acord 
individualitzat de concessi6 de la subvenci6, s'han complert totes les condicions establertes 
per a la seva concessi6 i no existeixen dubtes raonables que es cobrara. 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit i Jes 
subvencions no monetaries pel valor raonable del be rebut, referits ambd6s valors a t'hora det 
seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrabtes relacionades amb t'adquisici6 d'immobititzat intangible, 
material i inversions immobiliaries s'imputen com a ingresses de l'exercici en proporci6 a 
l'amortitzaci6 dels corresponents actius o, si escau, quan es produeixi la seva alienaci6, 
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correcci6 valorativa per deteriorament o baixa en balanc;. Per la seva banda, les subvencions 
no reintegrables relacionades amb despeses especifiques es reconeixen en el compte de 
perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les corresponents despeses i les 
concedides per compensar deficit d'explotaci6 en l'exercici en que es concedeixen, excepte 
quan es destinen a compensar deficit d'explotaci6 d'exercicis futurs, cas en el qual s'imputen 
en aquests exercicis. 

De forma especifica en funci6 de l'origen abans esmentat: 

■ Les transferencies destinades a cobrir els deficits d'explotaci6 son considerades ingresses
en el compte de perdues i guanys, en la mesura que siguin necessaries per al seu equilibri
economic. El calcul de les despeses a cobrir per les transferencies abans esmentades no
inclou les dotacions per amortitzacions, provisions per deteriorament, o variaci6
d'existencies segons el contingut de !'article 14 de la Ltei de Pressupostos 2020, (excepte
Unies Metropolitanes, que es regula pel Contracte Programa entre l'ATM i FGC, i finan<;a
les partides abans esmentades).

■ Les transferencies o aportacions destinades a l'adquisici6 d'actius d'activitats d'interes
general, i que no venen assignades a traves del capitol 8 del pressupost de la Generalitat
de Catalunya, s6n considerades com subvencions de capital, i per tant, la seva imputaci6
a resultats es fa d'acord amb el ritme d'amortitzaci6 de l'actiu al qual van associades.

■ FGC rep aportacions a traves del capitol 8 del pressupost de la Generalitat de Catalunya,
a l'epigraf d'aportacions de la Generalitat a compte de capital".

Pel que respecta als imports que corresponen a assignacions especifiques, a activitats 
d'interes general, o a les infraestructures ferroviaries, segons el Contracte Programa amb 
la Generalitat de Catalunya, l'estructura de finanr;ament actual ocasiona que una empresa 
names realitzi inversions en immobilitzat si rep subvencions. 

Per tant, a nivell comptable, les aportacions s6n tractades com a subvencions de capital i 
la seva imputaci6 a resultats es fa d'acord amb el ritme d'amortitzaci6 de l'actiu al que van 
associades. Aquest criteri s'aplica a totes les activitats d'FGC, menys a Unies 
Metropolitanes. 

Tambe se imputen a resultats aquelles subvencions de capital que financen interessos 
d'actius d'immobilitzat i que la meritaci6 d'aquests es posterior a la posada en funcionament 
de l'actiu. 

■ Les aportacions de capital que fa la Generalitat pel capitol 8 a Lf nies Metropolitanes, en
base als Contractes Programes vigents: Contracte Programa amb la Generalitat i FGC pel
periode 2017-2021 i el Contracte Programa entreATM i FGC pel periode 2020 (vegeu Nata
1.2), es considera, ja que hi ha autofinam;ament, que es complementen activitats d'interes
general amb d'altres que no ho son i que les aportacions no van destinades a cap activitat
en concret sin6 al conjunt de les realitzades, i en conseq0encia es comptabilitzen com a
fons social.
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4. 14. Impost sabre els beneficis

Criteris generals 

La despesa/ingres per impost sabre beneficis es !'import que, per aquest concepte, es merita 
en l'exercici i que compren tant la despesa/ingres per impost corrent, com per impost diferit. 

Tant la despesa/ingres per impost corrent com diferit es registra al compte de perdues i 
guanys. No obstant aix6, es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb 
partides que es registren directament en el patrimoni net. 

Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o 
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de 
publicaci6 a data de tancament de l'exercici. 

Els impastos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies 
temporals que sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus valors en llibres. 
No obstant aixo, si els impastos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un 
passiu en una transacci6 diferent d'una combinaci6 de negocis que en el moment de la 
transacci6 no afecta ni al resultat comptable, ni a ta base imposable de t'impost, no es 
reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats, 
o a punt de ser aprovats en ta data del balan9 i que s'espera aplicar quan el corresponent
actiu per impost diferit es reatitzi, o el passiu per impost diferit es liquidi.

Els actius per impastos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que es vagi 
a disposar de guanys fiscals futurs amb els quals poder compensar les diferencies temporals. 

En data 29 de gener del 2015, es va rebre del Tribunal Suprem acta d'execuci6 de la sentencia 
del Tribunal Suprem de 6 de febrer def 2014 sabre el recurs de cassaci6 d'unificaci6 de 
doctrina, en el que es va resoldre parcialment sobre els anys 2001, 2002 i 2003 i posteriors, 
en que tambe es determinen com a rendes bonificables les corresponents al transport per 
ferrocarril, altre transport regular (mercaderies), estacions d'esquf, ingressos per publicitat, 
renda i lloguer d'habitatges, arrendament de tCmels (fibra optica) i ingresses financers. 

Aixf doncs, FGC des de l'exercici 2014, en el qual es liquida !'impost de societats de l'exercici 
2013, esta liquidant !'impost de societats pel regim general, aplicant una bonificaci6 del 99% 
en totes les seves activitats. Es per aixo que l'efecte impositiu es irrellevant i per la seva poca 
significativitat no es considera l'impacte comptable. 

4.15. Periodificacions a curt termini de passiu 

Els imports rebuts per la venda d'abonaments de forfets de les pistes d'esquf, els quals 
permeten la utilitzaci6 del servei durant el periode d'una temporada son reconeguts per FGC 
com a ingres en el compte de perdues i guanys du rant el perf ode en que es consumeix el 
servei. 
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4.16. Medi ambient 

Els costos incorreguts en l'adquisici6 de sistemes, equips i instal·lacions, l'objecte del qual 
sigui eliminar, limitar o controlar els possibles impactes que pogues ocasionar el normal 
desenvolupament de l'activitat d'FGC sabre el medi ambient, es consideren inversions en 
immobilitzat. La resta de les despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les 
realitzades per a l'adquisici6 dels elements d'immobilitzat, es consideren despeses de 
l'exercici. 

No s'ha considerat cap dotaci6 per a riscos i despeses de caracter mediambiental, ja que no 
existeixen contingencies relacionades amb la protecci6 del medi ambient. 

4.17. Prestacions als empleats 

a) Les condicions laborals i retributives del personal d'FGC estan regulades en diferents
convenis col· lectius, tal com s'explica en la Nota 17.4.1.

b) Atenent als acords laborals corresponents, la Societat te compromises per pensions.
Aquests compromises corresponen a premis d'antiguitat que obtenen els treballadors
al fer 25 anys de servei a FGC, pero des de l'entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20
de mare;;, de mesures fiscals, financeres i administratives, no s'han pagat ni
aprovisionat cap.

c) lndemnitzacions per cessament.

Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqOencia de 
la decisi6 de l'Entitat de rescindir el seu contracte de treball abans de l'edat normal de 
jubilaci6, o quan l'empleat accepta renunciar voluntariament a canvi d'aquestes 
prestacions. FGC reconeix aquestes prestacions quan s'hagi compromes de forma 
demostrable a cessar en el seu treball als treballadors d'acord amb un pla formal 
detallat, sense possibilitat de retirada o a proporcionar indemnitzacions per cessament 
com a consequencia d'una oferta per animar a una ren(mcia voluntaria. Les 
prestacions que no es prevegin pagar en els dotze mesas segoents a la data del balan9 
es descompten pel seu valor actual. 

4.18. lngressos per vendes i prestacions de serveis 

Els ingressos es reconeixen quan es transfereix el control dels bens o serveis als clients. En 
aquest moment els ingressos es registren per l'import de la contraprestaci6 que s'espera tenir 
dret a canvi de la transferencia dels bens i serveis compromesos derivats de contractes amb 
clients, aixf com altres ingresses no derivats de contractes amb clients que constitueixen 
l'activitat ordinaria de la Societat. L'import registrat es determina deduint de !'import de la 
contraprestaci6 per la transferencia dels bens i serveis compromesos amb clients o altres 
ingressos corresponents a les activitats ordinaries de la Societat, !'import dels descomptes, 
devolucions, reduccions de preu, incentius o drets entregats a clients, aixf com ('impost sobre 
el valor afegit i altres impastos directament relacionats amb els mateixos que hagin de ser 
objecte de repercussi6. 

En els casos en els que el preu fixat en els contractes amb clients existeix un import de 
contraprestaci6 variable, s'inclou al preu a reconeixer la millor estimaci6 de la contraprestaci6 
variable en la mesura que sigui altament probable que no es produeixi una reversi6 
significativa de l'import de l'ingres reconegut quan posteriorment es resolgui la incertesa 
associada a la contraprestaci6 variable. La Societat basa les seves estimacions considerant 
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la informaci6 historica, tenint en compte el ti pus de client, el tipus de transacci6 i les condicions 
concretes de cada acord. 

Amb caracter general, els ingressos i les despeses es registren atenent al principi de 
meritament i al de correlaci6 d'ingressos i despeses, independentment del moment en que 
s6n cobrats o pagats. 

Els ingressos es reconeixen quan es probable que FGC rebi els beneficis o rendiments 
economics derivats de la transacci6 i l'import dels ingressos i dels costos incorreguts o a 
l'inc6rrer es poden valorar amb fiabilitat. Els ingresses es valoren al valor raonable de la 
contrapartida rebuda o per rebre, deduint els descomptes, rebaixes en el preu i altres partides 
similars que FGC pugui concedir, aixi com, en el seu cas, els interessos incorporats al nominal 
dels credits. Els impastos indirectes que graven les operacions i que s6n repercutibles a 
tercers no formen part dels ingressos. 

La tipologia dels ingressos per prestacions de serveis de l'Entitat, aixi com els criteris per al 
seu reconeixement, s6n els segi.ients: 

- A Linies Metropolitanes, els ingresses provenen de la prestaci6 del servei public de
viatgers i del transport de mercaderies -sal, potassa, vehicles i recanvis de la factoria
SEAT-, d'ingressos comercials -publicitat i promoci6-, i d'arrendaments de locals i
altres actius, com la fibra optica.

A Lleida- La Pobla de Segur, els ingressos provenen de la prestaci6 del servei public
de viatgers, de la prestaci6 de serveis turistics, com el "Tren dels Llacs i panoramic", i
dels arrendaments de locals.

- A les estacions d'esqui de La Molina, Espot i Port Aine, els ingressos provenen dels
forfets, de les activitats d'estiu, dels arrendaments d'esqui i locals, dels ingressos
comercials (publicitat, promoci6, esponsoritzaci6 i agencia de viatges), i dels ingressos
de l'explotaci6 de l'hotel de Port Aine.

- A Vall de Nuria, els ingressos provenen de la prestaci6 del servei del cremallera, de la
venda de forfets, d'ingressos comercials de promoci6 i publicitat, de l'explotaci6 de
!'hotel de Vall de Nuria, de l'agencia de viatges, de l'arrendament d'esquis, de la botiga
i de les activitats d'esbarjo d'estiu i hivern .

A l'explotaci6 de Montserrat, els ingressos provenen de la prestaci6 dels serveis del
cremallera i dels funiculars -Sant Joan i Santa Cova-, dels arrendaments de locals i
fibra optica, i dels ingressos de l'agencia.

- Al Ferrocarril turistic de l'Alt Llobregat, els ingressos provenen per la prestaci6 de
serveis de tren turistic entre la Pobla de Lillet i Castellar de N'Hug.

Durant l'exercici 2020 es va incorporar al Pare Astronomic del Montsec (PAM) com
nova linia de negoci per FGC. Els ingressos provenen per la prestaci6 de serveis en
visites divulgatives astronomiques, aixi com la venda de productes de la botiga.

Durant l'exercici 2021 s'ha reclassificat part dels ingressos accesoris com a mes "Xifra
de negoci" donat que, d'acord amb el nou pla general comptable, aquests ingressos
formen part de l'activitat ordinaria de l'Entitat.
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4.19. Transaccions amb parts vinculades 

Amb caracter general, les operacions entre entitats vinculades es comptabilitzen en el moment 
inicial pel seu valor raonable. En cas que el preu acordat difereixi del seu valor raonable, la 
diferencia s'enregistra atenent la realitat economica de l'operaci6. La valoraci6 posterior es 
realitza d'acord amb el que previst en les normes corresponents. 

4.20. lnformaci6 pressupostaria 

De conformitat amb allo que estableix !'article 51 de la Llei de Finances Publiques de 
Catalunya i complerts els tramits de tancament de comptes i censures dels mateixos, per 
auditors externs, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dona compte de les operacions 
de Liquidaci6 dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, corresponent al pressupost i 
les seves modificacions, la conciliaci6 entre el resultat pressupostari i el resultat financer, el 
resultat liquidatiu, l'informe relatiu al compliment pressupostari i altres obligacions informatives 
corresponents al pressupost de l'exercici 2021. La liquidaci6 la integren els segOents 
programes pressupostaris: 

Programa 522 - lnfraestructures ferroviaries: En aquest programa pressupostari 
s'inclouen les segOents explotacions d'FGC: Unies Metropolitanes, basicament dins del 
mare de l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM), lfnia de Lleida - La Pobla de Segur i 
lnfraestructura ferroviaria d'FGC. La finalitat d'aquest programa pressupostari es el 
gestionar amb eficiencia els serveis i les infraestructures que han estat assignats a FGC 
com empresa publica, a l'objecte de contribuir a la millora de la mobilitat de Catalunya. 
D'aquesta manera es facilita la mobilitat de viatgers i de mercaderies per ferrocarril. Des 
de la vessant dels viatgers es millora l'accessibilitat metropolitana de les ciutats de 
Barcelona, per l'explotaci6 de Lf nies Metropolitanes i de Lleida, per l'explotaci6 de Lleida 
- La Pobla de Segur, mitjangant l'oferta d'un transport segur, rapid, comode i sostenible.
Des de la vessant de les mercaderies s'afavoreix el transport per ferrocarril a l'eix del
Llobregat. En quant a la lnfraestructura ferroviaria d'FGC la seva finalitat es el finangament
de les obres que realitza l'empresa lnfraestructures.cat a compte d'FGC.

- Programa 651 - Ordenaci6, foment i promoci6 turistica: En aquest programa es contemplen
les actuacions de renovaci6 i millora de les diferents explotacions turistiques d'FGC
repartides per diferents ambits com son la Molina, Vall de Nuria, Montserrat, l'Alt Llobregat,
Espot i Port Aine i Pare Astronomic del Montsec. La finalitat d'aquest programa
pressupostari es promocionar i fomentar el desenvolupament turistic de les arees de
muntanya, mitjangant l'elaboraci6 de plans especrtics d'actuaci6, contribuint al seu
desenvolupament demografic i economic, atenent que les activitats d'aquestes unitats de
negoci tenen efectes importants en la seva zona geografica en termes de desenvolupament
economic, tant en la generaci6 d'activitat com en la creaci6 d'ocupaci6.
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5. Gesti6 del rise financer

FGC te establert una serie de procediments i controls que permeten identificar, mesurar i 
gestionar els riseos derivats de l'activitat amb instruments financers. 

Les activitats amb instruments financers exposen a FGC al rise de credit, de mercat i de 
liquiditat, per tant, a continuaci6 s'exposen les diferents polftiques de eobertura de rise sobre 
els anteriors aspectes. 

5.1 . Rise de credit 

El rise de credit es produeix per la possible perdua causada per l'incompliment de les 
obligacions eontraetuals de les eontraparts d'FGC, es a dir, per la possibilitat de no recuperar 
els actius financers per !'import comptabilitzat i en el termini establert. 

L'exposici6 maxima al rise de credit a 31 de desembre de 2021 i 2020 es la derivada de la 
recuperaei6 dels actius inelosos dins de l'epfgraf "Deutors comercials i altres eomptes a 
cobrar". 

FGC aprovisiona com a dubt6s eobrament aquelts credits que o be han transcorregut el termini 
de 12 mesos des del venciment de cobrament de l'obligaci6 o be quan FGC te coneixement 
que el deutor esta declarat en situaei6 de concurs o que les obligacions siguin reclamades 
judicialment o siguin objecte d'un litigi judicial, a 31 de desembre de 2021 l'import aprovisionat 
ascendeix a 611 milers d'euros (500 milers d'euros a 31 de desembre de 2020). 

Els deutes relacionats amb Organismes Publics no s'aprovisionen com a dubt6s cobrament, 
excepte que siguin objecte d'un procediment judicial. 

El procediment de control i gesti6 dels cobraments es desenvolupa seguint els criteris deserits 
en el "Manual d'Adquisieions de material, bens i serveis" d'FGC. 

5.2. Rise de mercat 

lnclou el rise de tipus d'interes, de tipus de canvi i altres riscos de preu. 

L'exposici6 d'FGC als riscos per la fluetuaci6 dels tipus d'interes esta relacionada amb els 
prestecs rebuts a llarg termini a tipus d'interes variable. Aquest rise esta cobert parcialment 
per operacions de cobertura de tipus d'interes (vegeu Nota 15.3). 

Durant l'exereici 2021 i 2020 FGC no ha realitzat operacions subjectes a riscos de tipus de 
canvi o preu. 

5.3. Rise de liguiditat 

El rise de liquiditat es produeix per la possibilitat que FGC no pugui disposar de fans If quids, 
o accedir a ells en la quantia suficient i al cost adequat per fer front en tot moment a les seves
obligaeions de pagament. L'objeetiu d'FGC es mantenir la disponibilitat de 1iquiditat
necessaria. (Vegeu Nata 2.1).

Addicionalment, FGC mante un compte de Cash-Pooling amb la Generalitat de Catalunya que 
es correspon amb el pressupost alliberat i que garanteix els pagaments a mes curt termini. 
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lmmobilitzat iotangible 

El detall i moviment de les partides incloses a l'immobilitzat intangible es el seguent: 

Exercici 2021 

I IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
!-Marques i noms comercials ----� 271 
: Aplicacions informatiques 

·--+---3-6.-=-794

i IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
1Marques i noms comerciais ____ _ 

328 

A licacions informatiues-· 
-------------------------"-

Exercici 2020 

L __ 
i IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
: Marques i noms conierci�

Aplicacions informatiques 

I IMMOBILITZAT INTANGIBLE
[Marques i noms comercial-s -· 
• A licacions informati ues

a) Moviments significatius

--1 

108 

7 
3.820 

15 
3,214 

278 
40.942 

134 
31.9761 

A l'exercici 2020 segons acord de Govern de 25 de setembre de 2019, pel qual 
s'autoritzava l'assumpci6 per part de FGC la subrogaci6 en els drets i les obligacions 
del Pare Astronomic del Montsec, motiu pel que es van incorporar els valors donats 
d'alta del lmmobilitzat Intangible i les seves amortitzacions vigents a partir de 1'1 de gener 
de 2020 (corresponent a 25 milers d'euros d'alta nova i 9 milers d'euros d'amortitzaci6 
acumulada)_ 

b) lmmobilitzat intangible totalment amortitzat

A 31 de desembre de 2021 existeix immobilitzat intangible, encara en us, i totalment 
amortitzat amb un cost comptable de 30.025 milers d'euros (27_356 milers d'euros a 
l'any 2020). 
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7. lmmobilitzat material

a) El detall i moviment de les partides incloses a l'immobilitzat material es el segi.ient:

Exercici 2021 

-----·---·--- -·-----·-·
IMMOBILITZAT MATERIAL-----·----··-·-··-·-···· 

' Terrenys 4.500 
I Edificis i construccions 950.118 

•>• -••-.�--- --••-••----M.� 

. lnstal·lacions tecniques 1.545.063 
; Maquinaria 41.589 
' Utillatge 9.615 
: Altres instal-lacions 33.764 
, Mobiliari 15.891 

Equips per a processes 32.522 d'informaci6 -�·---· 

Elements de transport 767.673 
Altres materials 717 
lmmobilitzat en curs (inclou entre 
d'altres obra certificada) 55.768 lmmobilitzat en curs (Construccions 

_ en _curs) 
Acomptes per a l'immobilitzat 7.379 

IMMOBILITZA T MATERIAL 

Edificis i construccions 232.908 
I nstal · lacions tecniques 767.809 
Maquinaria 23.935 
Utillatge 8.013 
Altres instal·lacions 23.679 

I Mobiliari 13.890 

I 
Equips de processes d'informaci6 ---+- 28.925 j 

Elements de transport 419_095 I 
518 I 

10 - I 4.510 

--
1

I���+---~ 
15.084 975.754 
61.158 1.610.328 

(4) 355 2.579 44.519 
48 581 10.244 

274 2.063 36.101 
3 189 16.083 

60 1.550 34.132 

(242) 6.480 10.608 784,519 
5 722 

(14.890) 44.113 84.991 

(7..327} 7 472 7.524 

19.852 252.760 
53.284 821.093 

--

(4) 2.816 26.747 
665 8.678 

1.524 25.203 
327 14.217 

1.683 30.608 
(238) 24.209 443.066 

- ! 40 558 
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Exercici 2020 

IMMOBILITZA T MA TE RIAL 

Terrenys 
Edificis i construccions 
lnstal · lacions tecniques 
Maquinaria 
Ut

T

ilatge 

Altres instal·lacions 
M0b1llarf 
Equips per a processes

. d'informaci6 
Elements de transport 

·-·---··--

Altres materials 
lmmobilitzat en curs (inclou enire
d'altres obra certificada) 
lmmobilitzat en curs (Construccions

_ en_curs) ____ 
: Acomptes per a l'immobilitzat 

IMMOBILITZAT MATERIAL 

Edificis i construccions 
1 I nstal · lacions tecniques 
· Maquinaria

---

----·-·-·-·----·· ---

' Utillatge 
I Altres instal-lacions 

Mobiliari 
Equips de processes d'informaci6 
Elements de transport 
Altres materials 

Moviments significatius 

-1--., soo - I 4.500 I 

930.243 (18) 1.017 i 18.876 I 950.118 i 
1 497,88'3 1.578 ! 

-+·--· --···-. -· 
45.602 1.545.063 

·------�32 356 ,�21 

8.888 

30.773 (394)
15.486 

30.752 (2) 

7
4

8 535 (2.597) 

529 

29.008 

5.241 

3.o97 I
145 
784 
21 

115 

4.908 

(6.604) 

(5.169) 

i 
! •--•--·---·-r-

213_731 I (18) • I 

716.724r---- _ -�---(-18)-! ---
-t------!--

21.856 1 (5) - i
7.326 j 18 : 

22.712 : (393)
13.564 
27.401 (1)

397.159 (2.452) 
448 

6.178 41.5��-
j

---------·---

582 9.615 
2.601 33.764 ! 

384 15.891 

1 657 32 522 

16.827 767.673 
188 717 

33.364 55.768 

7.307 7.379 i

19.145 I 232.908 
. ----,---- -i

.?�-103 I 767.809 ' 
2.084 ' 23.935 

669 i 8.013 
1.360 

326: 
1.525 

24.388 
70 

23.679 
13.890 
28.925 

419.095 
518 

Segons acord de Govern de 25 de setembre de 2019, pel qual s'autoritzava l'assumpci6 per 
part de FGC la subrogaci6 en els drets i les obligacions del Pare Astronomic del Montsec, es 
va incorporar al 2020 els valors donats d'alta del lmmobilitzat Material per import de 1.050 
milers d'euros. 

Dins de les altes d'amortitzaci6 d'immobilitzat material s'inclou la refacturaci6 per les 
locomotores en substituci6 de Cargometro Rail Transport, S.A. per import de 156 milers 
d'euros. 

L'entitat vinculada lnfraestructures.cat gestiona per compte d'FGC contractes d'obra de la 
mateixa, a partir de l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 29 d'abril del 2008, 
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en que FGC se subroga en la posici6 jurfdica de la Generalitat de Catalunya per tots els 
contractes formalitzats per lnfraestructures.cat, i des de l'any 2004 incorpora en el seu 
patrimoni Jes obres d'infraestructures que lnfraestructures.cat realitza per compte d'FGC. 

a) Altes

b) 

c) 

d) 

Les principals altes en immobilitzat de l'exercici 2021 han estat les seguents:

Adquisici6 de part de les 15 noves unitats de tren model 115. 
Actuacions en la reposici6 de la lnfraestructura de la via de Unies Metropolitanes 
i a la If nia de Lleida-La Pobla. 
Adquisici6 de 5 locomotores duals per a mercaderies. 
Actuacions en adequaci6 i renovaci6 als tallers Rub[ i Martorell. 

Les principals altes en immobifitzat de l'exercici 2020 van ser les seguents: 

Reposici6 T elecabina Coma del Clot. 
Adquisici6 de part de les 15 noves unitats de tren model 115. 
Actuacions en la reposici6 de la lnfraestructura de la via de Unies Metropolitanes. 
Actuacions a la infraestructura del Funicular de la Santa Cova i material 
automotors Cremallera de Montserrat. 
Adquisici6 de una nova unitat de tren a Lleida-La Pobla 
Actuacions en la reposici6 de la infraestructura de la via a la Hnia de Lleida La 
Pobla. 
lncorporaci6 en la subrogaci6 dels drets i obligacions del Pare Astronomic del 
Montsec. 

Baixes 

Les principals baixes en immobilitzat de l'exercici 2021 han estat les seguents: 

- Locomotora Alstom 706.
- Reposici6 del pare d'automobils.

Les principals baixes en immobilitzat de l'exercici 2020 van ser les seguents: 

- lmmoble situat a Ciutat Cooperativa.
- Reposici6 del pare d'automobils.
- Reposici6 del telecabina Coma del Clot.
- Cabina de passatgers de la estaci6 de Port Aine.

Bens totalment amortitzats 

A 31 de desembre de 2021 existeixen bens amb un cost original de 497.874 milers 
d'euros (476.975 milers d'euros a1 2020) que estan totalment amortitzats i que encara 
estan en us. 

Bens adguirits a empreses del grup i associades 

Durant l'any 2021, FGC ha rebut certificacions i facturacions de tercers, gestionades a 
traves de l'empresa lnfraestructures.cat, per un import de 15 milers d'euros 
d'abonaments corresponents basicament per la liquidaci6 de les obres realitzades a 
l'estaci6 de Provenca (durant l'any 2020 !'import va ser de 1.156 milers d'euros, 1.120 
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milers d'euros corresponents a altes noves i 36 milers d'euros d'interessos meritats 
posterior a l'alta dels actius). (nota 19). 

Despeses financeres capitalitzades 

Durant els exercicis 2021 i 2020 no s'han capitalitzat despeses financeres que hagin 
sorgit del finarn;ament alie (prestecs amb entitats de credit), especfficament obtingut per 
a la construcci6 de l'immobilitzat material en curs, donat que els interessos meritats 
durant aquests exercicis per l'esmentat endeutament per a la construcci6 de 
l'immobilitzat material han estat posteriors a la seva posada en funcionament. Les altes 
produides durant 2021 i 2020 no han estat finanr;ades amb endeutament a llarg termini. 

f) Actius o unitats d'explotaci61 o serveis no generadors de fluxos d'efectiu

g) 

h) 

La totalitat de l'immobilitzat material d'FGC esta vinculat a diferents unitats de negoci,
considerant-les en qualsevol cas actius no generadors de fluxos d'efectiu, donades les
explicacions indicades en la Nota 4.2.

A l'exercici 2021 i 2020 no s'han reconegut correccions valoratives per deteriorament
de l'immobilitzat Intangible i Material.

lmmobilitzat material no afecte a l'explotaci6

Al 31 de desembre de 2021 i 2020, tots els elements de l'immobilitzat material estan
afectes a l'explotaci6.

lmmobilitzat material afecte a reversi6

A 31 de desembre de 2021 i 2020 existeixen elements de l'immobilitzat material propietat
d'FGC ubicats a sols sabre els quals s'ha adquirit el dret d'explotaci6, com es el cas del
bens situats a la Vall de Nuria (pets que l'entitat te dues concessions sobre el domini
esquiable amb l'Ajuntament de Queralbs, aixf com un conveni amb el Bisbat d'Urgell de
75 anys), i els bens ubicats a la part de la Molina (el sol del quals es propietat dels
Ajuntaments d'Alp, de Baga i la Tassa).

A continuaci6, es detallen les entitats concessionaries de que disposa FGC, aixf com els
actius subjectes a aquestes concessions:

Ajuntament d'Alp, 17.884 (9.221) 
Baga i la Tessa 
Domini esquiable Vall de 
Nuria amb l'Ajuntament 31.236 (12.963) 
de Queralbs i Bisbat 

Abadia de Montserrat 13.340 (4.525) 

NiitM-

8.663 17.798 

18.273 30.699 

8.815 13.226 

Amortttz. Valor Net 
AcumtJfada Comptable 

(8.586) 9.212 

(12.285) 18.414 

(4.153) 9.073 
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Subvencions rebudes 

La construcci6 de la major part de l'immobilitzat material ha estat finam;at per 
subvencions rebudes principalment de la Generalitat de Catalunya (Nota 13), o 
subrogaci6 de subvencions de la Generalitat de Catalunya principalment per 
l'lmmobilitzat del Pare Astronomic del Montsec. 

Asse<1urances 

FGC te contractades diverses polisses d'asseguran<;a per cobrir els riscos als quals 
estan subjectes els bens de l'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes polisses es 
considera suficient. 

Control dels bens d'actius 

El control dels bens d'actius (amb les seves altres i baixes) es fa mitjanc;ant un sistema 
de gesti6 que permet preveure la reposici6 d'aquests, d'acord amb la seva vida util real, 
ja sigui de temps, o que faci referencia al seu desgast, via parametres d'activitat. 

Actius financers 

8.1 Categories d'actius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers, exceptuant els saldos 
ambles Administracions Publiques (vegeu Nota 11} i la tresoreria, (vegeu Nata 8.5) es detallen 
a continuaci6: 

Actius financers a llarg termini 
Credits empreses del grup 

4.492 4.492 1.090 
(Notes 8.2.2 i 19) 

1.090 

Instruments de patrimoni 
1.766 26.580 28.346 1.561 12.591 14.152 

(Nota 8.2 i 8.3) 
Credits a tercers (Nota 8.4) 10 10 2 2 

Altres actius financers 608 608 733 733 

Actius financers a curt termini 
Clients vendes i prest. 

56.807 56.807 57.574 57.574 
Serveis (Nata 10.1) 
Clients empreses del grup i 

64.542 64.542 143.008 - 143.008
assaciades (Nata 19) 
Deutors varis (Nota 10.2) 8.869 8.869 8.706 8.706

Altres actius financers 210 210 914 914 

Periodiftcacians a curt termini 176 176 313 313 

Credits empreses del grup 
4.500 4.500 4.348 4.348 

Nota 19) 
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Essent els venciments dels credits concedits i dels altres actius financers els segi.ients: 

Credits a tercers i grup I 
Altres actius financers Ti
personal _____ i _ 

I Credits a tercers i grup 
I Altres actius financers i 
, er_§i__Qnal 

--.----

Els saldos dels actius financers es reflecteixen pel seu valor nominal, no existint diferencies 
significatives respecte al valor raonable dels mateixos. 

Els presents actius financers propietat de l'Entitat no representen cap garantia enfront de 
tercers. 

8.2. Inversions en empreses del grup i associades 

El detall es el segi.ient 

Exercici 2021 

INVERSIONS EN 

EMPRESES DEL GRUP I 

ASSOCIADES A LLARG 

TERMINI 

I Instruments de patrimoni 

Credits a empreses del grup 

18.360 

I . .. 
• 

(4,371) 26.580 

4.492 

Les altes del exercici corresponen a l'aportaci6 dineraria per l'ampliaci6 de capital de la 
societat Actius de Muntanya, S.A.U (Nota 8.2.1) per import de 2.962 milers d'euros; l'aportaci6 
dineraria per l'ampliaci6 de capital de la societat FGC RAIL, S.A.U (Nota 8.2.1) per import de 
4.400 milers d'euros; l'aportaci6 dineraria per l'ampliaci6 de capital de la societat FGC 
Mobilitat, S.A.U per import de 9.000 milers d'euros (Nota 8.2.1) i l'aportaci6 dineraria per 
l'ampliaci6 de capital de la societat Vallter, S.A. per import de 1.998 milers d'euros. 

El deteriorament correspon principalment a la participaci6 en Vallter, S.A. per un import de 
2.032 milers d'euros i per un import de 2.334 milers d'euros en Actius de Muntanya, S.A.U 
(Nota 8.2.1 ). 
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Exercici 2020 

INVERSIONS EN 
EMPRESES DEL GRUP I 
ASSOCIADES A LLARG 
TERMINI 

! Instruments de patrimoni

Credits a empreses del grup

5.216 13.915 (6.540) 

4.959 (3.869) 

- I

--------�-�--------

12.591 
j 

1.090 

Les altes del exercici corresponen a l'aportaci6 dineraria per l'ampliaci6 i reducci6 de capital 
en curs de la societat Actius de Muntanya, S.A.U (Nota 8.2.1 ), i aix! donar compliment a l'Acord 
de Govern de 13 d'octubre de 2020 per la transmissi6 de l'entitat Actius de Muntanya SAU 
(AMSA) a favor d'FGC. El deteriorament correspon a la participaci6 en Vallter, S.A. per un 
import de 1.492 milers d'euros i per un import de 5.048 milers d'euros en AMSA (Nata 8.2.1 ). 

8.2.1 Instruments de Patrimoni 

El detall de les participacions, directes i indirectes, en societats de1 grup juntament amb el 
valor en llibres de la participaci6 de capital, el detall del seu patrimoni net i dels dividends 
rebuts de les mateixes durant l'exercici, es detalla a continuaci6: 

2021 

FGCRAIL, SAU. 

Autometro, S.A. 

Cargometro Rail 
Transport, SA 

Vallter, SA 

Actius de 
Muntanya, SAU 

FGC Mobilitat, 
SAU 

2020 

FGCRAIL, SAU. 

Autometro, SA 

Cargometro Rail 
Tran�port, S.A. 

Vallier, SA 

Actius de 
Muntan�a. SAU 

SA 

SA 

Prestaci6 de serve is de trans port per ferrocarril de viatgers i 
mercaderies, aixl com activitats auxiliars i complementaries 
relacionades amb el transport ferroviari. 
Prestaci6 de serveis de transport per ferrocarril de vehicles entre la 
factoria SEAT de Martorell i el Port de Barcelona. 

- Prestaci6 de serveis de transport per ferrocarril de recanvis entre la SA factoria de SEAT de Zona Fran<i_<:I i de Martorell. 

SA 

SA 

SA 

SA 

SA 

S.A. 

S.A. 

SA 

Promoci6, construcci6, muntatge, arrendament i explotaci6 d'edificis, 
instal·lacions i serveis esportius turistics d'estacions de muntanya. 

Promoci6 i explotaci6 d'edificis, instal·lacions i serveis esportius 
turistics d'estacions de muntanya. 

Transport interurba de passatgers per ferrocarril 

Prestaci6 de serveis de transport per ferrocarril de viatgers i 
mercaderies, aixf com activitats auxiliars i complementaries 
rel�cionades amb el transport ferroviari. 
Prestaci6 de serveis de transport per ferrocarril de vehicles entre la 
factoria SEAT de Martorell i el Port de Barcelona. 
Prestaci6 de serveis de transport per ferrocarril de recanvis entre la 
factoria de SEAT de Zona Franca i de Martorell. 

Promoci6, construcci6, muntatge, arrendament i explotaci6 d'edificis, 
instal-lacions i serveis esportius turistics d'estacions de muntanya. 

Promoci6 i explotaci6 d'edificis, instal·lacions i serveis esportius 
�ristics d'estacions de muntanya. 

100 

70 

51 

98,56 

100 

100 

100 

70 

51 

98,11 

100 
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2021 

FGCRAIL, S.A.U. 
Autometro, S.A. 
Cargometro Rail 
Transport, S.A. 
Vallter, S.A 
Actius de 
Muntanya, S.A. U 
FGC Mobilitat, 
S.A.U 

2020 

FGCRAIL, S.A.U. 

Autometro, S.A. 
Cargometro Rail 
Transport. S.A. 
Vallter, S.A 
Actius de 
Muntanya, S.A.U 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
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4.700 

60 

61 

8.469 

11.064 

9.000 

300 

60 

61 

6.471 

l
8.103

40 
224 

100 

(2) 

62 

(3) 

30 

212 

100 

(2) 

62 

(50) 

(3.070) 

702 

(1.548) 

2.830 

I .  . . . 

14 

32 

7 

(2.048) 

(2.200) 

(2) 

12 

17 

(66) 

(1.521) 

(2.128) 

11 

23 

5 

(2.048) 

(2.222) 

(2) 

9 

13 

(50) 

(1.521) 

(2.128) 

4.700 
58 

31 

3.301 

9.495 

8.995 

26.580 

300 

58 

31 

3.335 

8.867 

12.591 

Cap de les entitats del Grup en les que l'Entitat te participaci6 cotitzen a Borsa. 

Les participacions en empreses del grup a 31 de desembre de 2021 s6n les seg0ents: 

- FGCRAIL. S.A (Societat Unipersonal)

L'Acord de Govern la Generalitat de Catalunya de data 3 de maig de 2016 va autoritzar a FGC 
a constituir la societat FGCRAIL, S.A.U., i en data 6 de maig de 2016 es va elevar a public la 
seva constituci6, amb un capital social de 300 mil euros corresponen a 30 accions nominatives 
de 10 mil euros de valor nominal per acci6, i de les que FGC te una participaci6 del 100%. 

A data 28 d'octubre de 2021 la Junta General d'Accionistes de la societat participada va 
acordar un augment de capital per aportaci6 dineraria per import de 4.400 milers d'euros, 
mitjan9ant la creaci6 de 440 noves accions ordinaries, nominatives de 10.000 euros de valor 
nominal cadascuna. 

- Vallter. S.A

El 16 d'octubre de 2012, el Govern de la Generalitat va autoritzar l'entitat de dret public 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a adquirir una participaci6 majoritaria del 
capital social de Vallter, SA, en la forma i condicions que s'especifiquen a l'acord esmentat. 

Amb posterioritat, mitjan9ant l'Acord GOV/147/2014, de 28 d'octubre, i mitjan9ant !'Acord 
GOV/89/2016, de 28 de juny, es van aprovar sengles operacions d'augment i de reducci6 del 
capital social de Vallter, SA, amb la finalitat de restablir l'equilibri patrimonial de la societat. 
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Com a resultat de les operacions referides, en data 31 de desembre de 2018, el capital social 
de Vallter, SA es de 3.441 milers d'euros, dividit en 8.392.838 accions ordinaries, nominatives, 
de 0,41 euros de valor nominal cadascuna d'elles. 

Al seu torn, el balam;: de la societat tancat a 31 de desembre de 2018, presenta un patrimoni 
net de 462 milers d'euros. L'estructura del passiu comporta que la societat es troba en el 
suposit de dissoluci6 previst a !'article 363 del text ref6s de la Llei de societats de capital, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (TRLSC), ates que les perdues 
acumulades han redu'it els fans propis de la companyia per sota de la meitat del capital social. 
Esdeve necessari, per tant, restablir de nou l'equilibri patrimonial de la societat mitjam;:ant la 
reducci6 del capital social, per compensaci6 de perdues, i disminuir el valor nominal de 
cadascuna de les accions per, posteriorment, escometre dues ampliacions del capital social 
de Vallter, SA, una per compensaci6 de credits, i una altra per aportacions dineraries. 

Ates que, mitjanc;ant l'Acord del Govern de 25 de juliol de 2017, es va aprovar la subscripci6 
del Contracte programa entre l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya i FGC, accionista 
majoritari de Vallter, SA, per als exercicis 2017-2021, que permet a Vallter, SA assumir el 
compromfs d'efectuar inversions per valor de 5.865 milers d'euros, durant el periode 2017-
2021, i sabre aquest hi ha reserva de credit per als anys 2017 i 2018 d'1.954 milers d'euros. 

Vist l'Acord del Govern, de 9 d'octubre de 2018, pel qual s'aproven les despeses amb carrec 
a pressupostos d'exercicis futurs de la partida d'aportacions al tons patrimonial d'FGC del 
Departament de la Vicepresidencia i de Polftiques Digitals i Territori, per destinar a !'augment 
de capital social mitjanc;ant la subscripci6 de naves accions de Vallter, SA, per un import de 
3.911 milers d'euros. 

Per tal de donar compliment a l'obligaci6 descrita en !'article 363.1.e) de la Llei de societats 
de capital, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol pel qual s'aprova el text 
ref6s de la Llei de societats de capital, amb la finalitat de restablir l'equilibri patrimonial de la 
companyia Vallter, SA, per tal de formalitzar l'acord amb l'Ajuntament de Setcases de 
perllongament de la concessi6 administrativa i que es compleixin les condicions per a 
l'execuci6 del Contracte programa entre FGC i la Generalitat de Catalunya. 

Segons Acord de Govern de 4 de juny de 2019 s'autoritza: 

.1. la reducci6 del capital social de Vallter, SA, per compensaci6 de perdues, per un import 
total de 2.937 milers d'euros, mitjarn;:ant la disminuci6 del valor nominal de cadascuna 
de les 8.392.838 accions, actualment de valor nominal de 0,41 euros, en la quantitat 
de 0,35 euros. El valor nominal resultant de la reducci6 sera de 0,06 euros. 

2. l'accionista Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per a !'augment del
capital social de Vallier, SA, per compensaci6 de credits If quids, ven9uts i exigibles,
per l'import maxim de 2.100 milers d'euros, mitjan9ant l'emissi6 de 35.000.909 naves
accions de 0,06 euros de valor nominal cadascuna d'elles.

3. l'accionista FGC per a !'augment del capital social de Vallter, SA, per aportacions
dineraries, per !'import maxim de 5.865 milers d'euros, mitjan9ant l'emissi6 de
97.750.000 naves accions de 0,06 euros de valor nominal cadascuna d'elles.

En virtut de les autoritzacions de l'Acord de Govern de 4 de juny de 2019, amb data 26 de 
juny de 2019, la Junta General d'Accionistes de Vallter, S.A. va aprovar una reducci6 de capital 
per import de 2.937 milers d'euros equivalent a una reducci6 de 0,35 euros per acci6. Es reduf 
el valor nominal de cada acci6 que passa de 0,41 euros a 0,06 euros de valor nominal. 
Addicionalment, en la mateixa data, els accionistes varen acordar un augment de capital per 
aportaci6 dineraria per valor maxim de 7.741 milers d'euros mitjan9ant l'emissi6 de fins a 
129.017 .527 noves accions. 
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Amb data 17 de setembre de 2019, es confirma en Junta General d'Accionistes que 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) desemborsaria 3.867 milers d'euros com a 
ampliaci6 de capital per aportaci6 dineraria en els termes acordats per la Junta General de 
data 26 de juny de 2019 i Ii van adjudicar 64.450.000 noves accions. Addicionalment, en la 
mateixa data els accionistes acordaren la proposta de augment de capital social no dinerari 
formulada pel Consell d'Administraci6 per import de 2.100 milers d'euros, per mitja de la 
compensaci6 dels credits que ostenta l'accionista Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
davant Vallter, S.A., resultant l'emissi6 de 35.000.909 noves accions subscrites per FGC. 

Durant l'exercici 2021 s'ha registrat un deteriorament de la participaci6 per import de 2.334 
milers d'euros. El valor comptable de la participaci6 es de 3.301 milers d'euros al 2021 (3.335 
milers d'euros al 2020). 

En data 18 de febrer de 2021, la Junta General Extraordinaria d'Accionistes de Vallter, S.A. 
va acordar augmentar el capital social de forma dineraria en la quantitat maxima de 2.036 
milers d'euros, per mitja de l'emissi6 de fins a 33.940.150 noves accions numeracies 
correlativament a les existents, amb un valor nominal de les noves accions de 0,06 euros per 
acci6. 

L'acord va preveure expressament la possibilitat que !'augment de capital fos subscrit de 
manera incomplerta. L'acord d'augment de capital dona compliment als Acords de Govern de 
dates 9 d'octubre de 2018 i 4 de juny de 2019, i permet disposar Jes recursos necessaris per 
donar compliment al compromis adoptat per Vallter, S.A. amb l'Ajuntament de Setcases 
d'executar un pla d'inversions previst per al perfode 2017-2021, com a condici6 per 
l'establiment d'un nou termini de la concessi6 que finalitzara el 31 de desembre de 2036. 

En data 25 de mar9 de 2021 va finalitzar el termini atorgat als accionistes per tal que aquests 
puguin exercir els drets de preferencia, subscrivint i desemborsant l'import de !'augment de 
capital fins la quantitat proporcional a la seva participaci6, essent els drets de subscripci6 en 
la proporci6 d'una nova acci6 per cada 0,0188829585 de les que els accionistes son titulars. 

En data 26 de mare de 2021, el Consell d'Administraci6 de Vallter, S.A, per delegaci6 de la 
Junta General d'Accionistes, va verificar que unicament va realitzar el desembors l'accionista 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la quantitat de 1.998 milers d'euros, es a dir, 
mitjan9ant la subscripci6 de 33.300.000 noves accions de 0,06 euros de valor nominal 
cadascuna d'elles. 

El capital social de Vallter, S.A., resultant de !'augment de capital acordat en data 18 de febrer 
de 2021 i un cop verificat en data 26 de mare de 2021, es la xifra de 8.469 milers d'euros 
dividit en 141.143.747 accions ordinaries, nominatives, de sis centims d'euro (0,06 euros) de 
valor nominal cadascuna d'elles. 

- Autometro, S.A.

El valor comptable de la participaci6 al 31 de desembre de 2021 i de 2020 es de 58 milers 
d'euros (el valor nominal es de 42 milers d'euros corresponents a 4.214 accions de 10 euros 
de valor nominal per acci6 (70% del capital). 
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- Carg.ometro Rail Transport S.A.

El valor comptable de la participaci6 es de 31 milers d'euros al 2021 i 2020, corresponents a 
un valor nominal de 3.111 accions de 1 0 euros de valor nominal per acci6 (51 % del capital). 

- Actius de Muntan�a. S.A.U

Es va autoritzar per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 13 d'octubre de 
2020 a realitzar la transmissi6 gratuna de la participaci6 de l'empresa publica AVAN<;SA que 
te en la societat Actius de Muntanya, SAU (AMSA) a favor de FGC, aixf com de diverses 
operacions patrimonials i financeres adrec;:ades a aconseguir la integraci6 de l'estaci6 d'esquf 
i esports d'hivern i de muntanya de Bof Tai.ill al grup empresarial de FGC. 

Aquesta transmissi6 gratu"fta a favor d'FGC consisteix en l'entrega del 100% del capital 
d'AMSA valorat en 13.166 milers d'euros, on cal destacar les obligacions a realitzar per FGC 
dins aquesta operaci6, destacant l'obligaci6 a realitzar una reducci6 de capital de 4.406 milers 
d'euros amb la finalitat d'amortitzar les perdues d'exercicis anteriors, aixf com l'aportaci6 
dineraria d'FGC de 749 milers d'euros per ampliaci6 del capital (mitjanc;:ant l'emissi6 de 
355.000 noves accions ordinaries nominatives de 2, 11 euros de valor nominal cadascuna 
d'elles). 

En data 16 d'octubre es va fer escriptura publica per donar compliment a l'acordat pet Govern 
de la Generalitat de Catalunya de 13 d'octubre, i posteriorment es va inscriure al Registre 
Mercantil en data 10 de novembre de 2020, la transmissi6 de la valoraci6 de la participaci6 de 
l'entitat AMSA per un valor de 13.166 milers d'euros. Posteriorment FGC va realitzar 
l'aportaci6 dineraria de 749 milers d'euros que es va inscriure en data 19 de mare;: de 2021 al 
Registre Mercantil. 

Durant l'exercici 2021 s'ha registrat un deteriorament de la participaci6 per import de 2.334 
milers d'euros. El valor comptable de la participaci6 es de 9.495 milers d'euros amb un valor 
nominal de 9.495 milers d'euros a 31 de desembre de 2021 (8.867 milers d'euros a 31 de 
desembre de 2020). 

En data 25 de novembre de 2021, es va acordar que FGC realitzi una ampliaci6 de capital 
dinerari per import de 2.961 milers d'euros mitjanc;:ant l'emissi6 de 1.403.317 naves accions 
de 2, 11 euros de valor nominal cadascuna d'elles en concepte d'aportaci6 de soci al fons 
patrimonial de la societat. 

FGC Mobilitat S.A.U 

En data 22 d'abril de 2021, es va constituir la societat FGC Mobilitat, S.A.U amb la subscripci6 
de 900 accions de 10.000 euros de valor nominal cadascuna d'elles per part de Ferrocarrils 
de la Generalitat, representatives del capital social de la companya que ascendeix a 9.000 
milers d'euros. Aquestes accions estan desemborsades en un 30% en el moment de la 
constituci6 de la societat. La resta haura de desemborsar-se en una o diverses vegades dins 
del termini de cine anys a comptar des de la constituci6. 

48 



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

8.2.2 Credits a empreses del grup a llarg termini 

A 31 de desembre de 2021 FGC te el seguent deute d'empreses vinculades i associades 
pendent de venciment (vegeu Nota 19); 

! VALL TER, S.A.

: Actius de Muntanya, S.A.U 
-------------

2.185 

2.307 

Posterior a 2022 

Posterior a 2022 

El Consell d'Administraci6 d'FGC va autoritzar la realitzaci6 de bestretes a la societat Vallter, 
S.A. i Actius de Muntanya, S.A.U per cobrir el deficit puntual de tresoreria per necessitats 
d'explotaci6 fins que aquestes es capitalitzin. 

A 31 de desembre de 2020 FGC tenia el seguent deute d'empreses vinculades i associades 
pendent de venciment (vegeu Nota 19): 

[
ONVENl ENTRE L'AJUNTAMENT DE 

RIALP, GENERALITAT CATALUNYA I 
FGC 
-------

; VALL TER, S.A. 

2021 

1.090 Posterior a 2021 

Respecte del conveni entre Ajuntament de Rialp-Generalitat-FGC en relaci6 al vial d'acces al 
nucli de Roni i a l'estaci6 d'esquf de Port Aine signat en data 14 de juliol de 2014, ha estat 
autoritzada la seva prorroga per la Secretaria d'lnfraestructures i Mobilitat depenent del 
Departament de la Vicepresidencia i de Polftiques Digitals i Territori per un termini maxim de 
4 anys. Addicionalment, existeix una addenda amb data abril de 2017 per la que es prorroga 
el conveni de col·laboraci6 fins l'any 2021. Per tant, FGC ha reclassificat l'esmentat credit a 
curt termini per import de 3.939 milers d'euros, amb les actuacions realitzades durant l'any 
2020, l'import acumulat que consta a curt termini es de 4.197 milers d'euros. 

8.3. Actius financers disponibles per la venda 

El detall es el seguent: 

Exercici 2021 

! Instruments de patrimoni 1.561 205 1.766 

L'import de la valoraci6 correspon als ajustos de valor raonable respecte de les empreses 
"Tramvia Metropolita, SA." i "Tramvia Metropolita del Besos, SA.". 
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ea-.... AJtris Valorac 

Instruments de patrimoni 1.708 1.561 

L'import de la depreciaci6 de la valoraci6 correspon als ajustos de valor raonable respecte de 
les empreses "Tramvia Metropolita, SA." i "Tramvia Metropolita del Bes6s, SA.". 

Els actius financers disponibles per a la venda inclouen titols sense cotitzaci6 oficial 
corresponents a les seguents empreses: 

'..I:�m�ia Metropolita, SA 
: Tramvia Metropolita del Besos, SA 
i SOC MOBILITAT, SA 

2,5% 
2,5% 
2% 

852 

795 

119 

2,5% 
2,5% 
2% 

790 

653 

118 

Els dividends rebuts a 31 de desembre de 2021 i 2020 en actius financers disponibles per a 
la venda s6n els seguents (vegeu Nata 17.9 i 19.b): 

Tramvia Metropolita, SA 
Tramvia Metropolita del Besos, SA 

8.4. Credits a tercers 

Exercici 2021 

Credits a tercers 2 

Exercici 2020 

I Credits a tercers 

8.5. Efectiu i altres actius lfguids equivalents 

8 

216 
287 

184 
104 

FGC disposa en efectiu i en comptes corrents d'entitats financeres 5.965 milers d'euros (5.352 
milers d'euros en 2020) i al compte de Cash-pooling de la Generalitat de Catalunya 88.185 
milers d'euros (41.159 milers d'euros en 2020). 
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9. Existencies

Les existencies son les seguents: 

rimeres i altres aprovisionaments 
:L 

80 
2.886 851 2.228,

Dins de "Materies primes i altres aprovisionaments" s'hi inclouen els combustibles, greixos, 
olis, recanvis d'immobilitzat, vestuari professional i material d'oficina i divers. 

L'Entitat te contractades varies p61isses d'assegurances per cobrir els riscos a que estan 
subjectes les existencies. La cobertura d'aquestes polisses es considera suficient. 

10. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

10.1. Clients per vendes i prestacions de serveis 

El detall es el seguent: 

Clients per transports 
Clients al tres parts vinculades: 

- Consorcis de l'ATM Subvencions explo taci6 (Nota 19)
- Consorcis de l'ATM liquidaci6 trtols (Nota 19)
- Partici aci6 instruments patrimonials

10.2. Deutors varis 

El detall es el seguent: 

�captacions i altres imports relacionats 
I Altres deutors relacionats amb altres ingressos d'explotac16 
Deutors de cobrament dubt6s 
Provisi6 de deutors per cobrament dubt6s 

i 

I 
I 

3.416 

53.391 

49.026 
3.930 

435 

8.883 

34 
563 

(611) 

2.997 

54.577 

51.397 
2.892 

288 

8.625 
101 

480 
(500) 

El moviment de les provisions valoratives per deteriorament dels deutors durant els exercicis 
2021 i 2020 es el seguent (els criteris de deteriorament es troben a l'apartat 4.2 i 5.1): 

Exercici 2021 

Provisi6 per deteriorament de 
deutors (500) (125) 14 

. . . 

(611) 
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Exercici 2020 

! ProvTsi6 per deteriorament de
' deutors

• 

.. 

(677) (24) 201 (500) I

11. Situaci6 fiscal

FGC te oberts a inspecci6 per les autoritats fiscals els quatre ultims exercicis dels principals 
impostos que Ii s6n aplicables, cine en els cas de l'lmpost sabre Beneficis. 

a) 

b) 

Saldos amb Administracions Publigues 

Els saldos que composen els epigrafs deutors i creditors d'Administracions Publiques, 
s6n els segOents: 

1 Saldos deutors 

�Hfsen-da.Publica deutora per IVA 
c Hisenda Publica IVA suportat diferit 

Hisenda Publica deutora per retencions : 
_practicade,2 __ ... 

• Saldos creditors

21.005 
49 

209 

I Hisenda Publica creditora per IRPF (1.933) 
RHisenda Publica: IYA autorepercutit diferiJ_,_____ (49) 
. Org9�nlsmes Seguretat Social . (2.738) 

Despesa per I 'Impost sobre Societats 

342 

(1.611) 
(7)_

(2.531) 

La conciliaci6 entre l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici 2021 la base 
imposable de l'lmpost de Societats es la segOent: 

Saldo ingressos i desp�ses de l'exercici 

Impost de _Societats ________ _ 
Diferencies_permanents 

LPiterencies temp9__ra_ci�� ____________ _ 

--. -:4--__15 
- !

15 

7,515 - : 7.515 ___ Amb origE'ln �_(e_xe_r_cic_i __ _ 
Amb origen en exercicis anteriors ----- ------s---(-8.-642) : - -- (8.642) I 

Les diferencies temporaries amb origen a l'exercici corresponen fonamentalment a 
provisions i deterioraments fiscalment no dedu'fbles. 

Les diferencies temporaries amb origen en exercicis anteriors corresponen a la reversi6 
de la totalitat de dotacions i reversi6 de provisions considerades fiscalment no deduYbles 
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en tant que han sigut determinades segons criteris histories, aixf com a la reversi6 de 
l'ajust per la limitaci6 de l'amortitzaci6 dels actius al 70% dels exercicis 2013 i 2014. 

Les deduccions por doble imposici6 pendents d'aplicaci6 s6n les seguents: 

2013 43 ---
1 2014 i 38 L. -··--·· .. ·-··· . -1-· ----· .... ----·

Total 81 
-·-····------

43 
-�----c 

38 
81 

·--··-···-·-···-_I

Les deduccions per donatius efectuats a entitats sense fins lucratius acollides a la Uei 
49/2002 s6n les seguents: 

Les deduccions per reversi6 de mesures temporaries aplicables durant els exercicis 
2013 i 2014, no capitalitzades, son les seguents: 

2015 83 ·---
2016 -----����

. ��!? ___ , __ ,____ 20� __.j
2018 208 
2019 208 

i-
L ___ _3020 208 

i 2021 208 
,-- .. -,.�t;, · ·-··· 1·· 1.331 
L ..................... ······---··--··-··-----� 

El detail de las Bases lmposables Negatives generades en exercicis anteriors i pendents 
de compensar s6n les seguents: 

Compensaci6 de base any 2009 
Compensaci6 de base any 2010 
Compensaci6 de base any 2011 

Compensaci6 de base any 2012 
Compensaci6 de base any 2015 
Compensaci6 de base any 2016 
Compensaci6 de base any 2017 
Compensaci6 de base any 2018 

Compensaci6 de base any 2019 
Compensaci6 de base any 2020 
Cornpensaci6 de base any 2021 

3.536 
4.549 
3.933 

3.797 
24.603 
25.292 

19.814 
19.012 
24.929 
31.316 
28.849 

189.630 

(86) 3.450 
4.549 
3.933 

3.797 
24.603 
25.292 
19.814 
19.012 
24.929 
31.316 
28.849 

189.544 
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Aquestes bases imposables negatives no estan capitalitzades. 

c) Litigis relacionats amb aspectes fiscals:

• Impost sabre el Valor Afegit

Durant el mes de maig de 2017 es va iniciar un procediment de gesti6 per part de la 
Unitat de Gesti6 de Grans Empreses de Catalunya de l'Agencia Tributaria en relaci6 
amb les declaracions de l'impost sabre el valor afegit (d'ara endavant, IVA) 
corresponents als mesos de gener a desembre (ambd6s inclosos) de l'exercici 2016. El 
procediment esmentat girava entorn la correcta declaraci6 de l'IVA de les subvencions 
percebudes per FGC. 

FGC va presentar al·legacions contra la proposta de liquidaci6 notificada per part de 
l'Administraci6, que van ser desestimades per par de l'Administraci6, i de les quals 
resultava a ingressar unes importants quantitats juntament amb els corresponents 
interessos de demora. En tot cas, no es va produir per part de l'Agencia Tributaria la 
incoaci6 addicional d'un procediment sancionador. A data d'avui, aquest tema esta 
recorregut davant el Tribunal Economic-Administratiu Regional de Catalunya. 

En tot moment, FGC ha discrepat de la lfnia interpretativa de la Hisenda estatal, 
especialment tenint en compte el canvi normatiu que va tenir lloc el novembre de 2017 
dins la disposici6 addicional de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Public, que suposa fonamentalment no subjectar a tributaci6 de l'IVA la percepci6 de 
subvencions que s'entenen vinculades al preu. Opini6 compartida amb la Direcci6 
General de Tributs i jocs de Catalunya, que en tot moment ha estat inforrnada de les 
actuacions que FGC ha anat rea1itzant. 

Si be despres de l'entrada en vigor de la normativa no es factible que Hisenda aixequi 
actes per futures liquidacions per aquesta rnateria, cal plantejar-se quins riscos 
continuen existint a dia d'avui per a FGC en relaci6 amb altres exercicis tributaris no 
prescrits, respecte dels quals es pugui produir una problematica identica en materia de 
subvencions. Aquest rise se circumscriu fonamentalrnent a l'exercici 2015 i als deu 
primers mesas de 2017, perfodes en els quals FGC ha sol·licitat devolucions de quotes 
d'IVA a l'Agencia Tributaria. 

Amb data 26 de gener de 2018 es va rebre acord dictat per la Dependencia de 
Recaptaci6 de l'AEA T pel qua I es concedeix la suspensi6 sense garanties de la 
liquidaci6 tributaria. Amb data 22 de juny de 2018 es va presentar escrit d'al·legacions i 
actualment estem pendents de Resoluci6. No s'ha produrt cap modificaci6 al llarg de 
l'exercici2020 i 2021. 

En resurn, estant d'acord amb els nostres assessors legals, entenem que el 
plantejament de la Hisenda estatal no se soste i que sernbla raonable entendre que els 
tribunals acabaran donant la ra6 a FGC. Les liquidacions notificades per part d'Hisenda 
no suposen ingressar o avalar les quantitats reclamades, i de les mateixes tampoc s'ha 
derivat cap sanci6. Aixi doncs, sembla raonable concloure que identiques 
conseq0encies es predicarien respecte dels exercicis no prescrits en el cas que Hisenda 
gires les liquidacions pertinents. 
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• Impost sobre Societats

FGC liquida l'impost de societats pel regim general, aplicant una bonificaci6 del 99%
en totes les seves activitats.

Fons propis 

12.1_ El detail del compte "Fons Social" es el seguent: 

a) 

b) 

Patrimoni inicial 11.055 
1.333.577 Fons social (Aportacions a compte de capital) 

------............. 
' . 

El patrimoni inic_Lal 

� 
11.055 I 

1.258.677 i 

Correspon a la contrapartida pels bens traspassats de les antigues societats anonimes: 
Ferrocarrils de Sarria a Barcelona, SA, Ferrocarrils de Catalunya, SA i Comparifa 
General de Ferrocarriles Catalanes, SA, per un total d'11.055 milers d'euros al 31 de 
desembre de 2021 i 2020. 

Fons social (Aportacions a compte de capital) 

Correspon a les aportacions realitzades per la Generalitat de Catalunya, que d'acord 
amb la Nata 4.13 es registren com a aportacions a compte de capital. 

En el quadre segi.ient es detalla el moviment del "Fons social per aportacions a compte 
de capital" a 31 de desembre de 2021 i 2020: 

Les altes corresponen a les aportacions de la Generalitat per Unies Metropotitanes. 

12.2. Altres reserves 

El detail del compte "Altres reserves" es el segi.ient: 

I Actualitzaci6 Lleis Pressupostos 
Aju_staments !)er conversi6 al PGC 

22.786 
·--�---�-

1) I 522 

(1) Es la totalitat de la contrapartida de la donaci6 d'accions de
l'operadora Tramvia Metropolita, S.A.

22.786 
522 

Les reserves d'Actualitzaci6 de les Lleis de Pressupostos de 1983 s6n reserves de Uiure 
disposici6. 
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12.3. Resultats d'exercicis anteriors 

El detail del compte "Resultats d'exercicis anteriors" es el seguent: 

L§!iido inicial 
! Ajustaments excedents de romanents

Distribuci6 del resultat
Saldo final

I 

372'.sfil 
(9.028) 
28.141 

391.956 

353.111 
1.396 

18.336 
372.843 

Dins d' "Ajustaments excedents de romanents" s'inclouen 9.028 milers d'euros de resultat de 
l'exercici 2020 abans de partides no subvencionables de l'exercici 2020 (Nata 3.2). 

13. Subvencions, donacions i llegats

Els moviments haguts durant els exercicis 2021 i 2020 s6n els seguents: 

Exercici 2021 

ISubvencions de capital 1----------

Ponacions i llegats de capital 

Exercici 2020 

Subvencions de capital 
ponacions i llegats de capital 
. . 

' 

956.?D!.i 61.879 
20.020 i 

W:: ft ....;. 
(9,331): 

Les variacions de les subvencions de capital per l'any 2021 i 2020 correspon a: 

Aportacions de capital (capitol 8) 
Romanents liquidacions exercicis anteriors 
lncorporaci6 P�rc A�!!"onomic del Montsec 
Altres subvencions 
"7-7 

60.042 

1.766 
71 

963.949] 
17.6871 

Dins les altes de les subvencions de capital del 2021 per la incorporaci6 del Pare Astronomic 
del Montsec es recull 1.766 milers d'euros (954 milers d'euros al 2020) pel finan9ament de 
l'immobilitzat, actius no corrents i altres aportacions no dineraries per donar compliment a 
l'Acord de Govern de 25 de setembre de 2019, pel qual s'autoritza l'assumpci6 per part de 
FGC de la posici6 del Departament de la Presidencia de l'Administraci6 de la Generalitat de 
Catalunya, per subrogaci6 en els drets i les obligacions del Pare Astronomic del Montsec, a 
partir de 1'1 de gener de 2020. 

Dins les altes de les donacions i llegats de capital del 2020, es recullen 13.166 milers d'euros 
per la transmissi6 gratu'ita de la valoraci6 d'AMSA, segons recull l'Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de data 13 d'octubre de 2020. 
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14. Provisions a llarg termini

El moviment de les provisions per "Obligacions per prestacions a llarg termini al personal" es 
el seguent: 

Exercici 2021 

Premi d'antiguitat 
Litigis amb el personal 
;Altres provisions 

1.074! 219: -. (52) 
209! 201: . . . '' . ' 

L'epfgraf de "Premi d'antiguitat" inclou els premis mencionats a la Nota 17.4.1. 

1.095. 
1.241i 

La dotaci6 per litigis amb el personal, correspon fonamentalment a la previsi6 de la part no 
coberta en responsabilitat civil. 

Exercici 2020 

:Premi d'antiguit_at __ 
ilitigis amb el personal 
iAltres provisions 

1.095i 
1.0561 ····-------27 ________ J��-· ---

186! 26 
(4). 
(3), 

1.095: 
1.074: 
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15. Passius financers a cost amortitzat

15. 1. Categories de passius financers a cost amortitzat

L'analisi per categoria dels passius financers, excepte el saldos amb Administracions 
Publiques els quals s'inclouen en la Nata 11.a, es el seguent: 

Passius financers a llarg termini 
Prestecs amb entitats de credit (Neta 15.2) 
Deutes amb empreses del grup (Neta 19) 
Altres passius financers (Neta 15.4) 
Derivats de cebertura (Neta 15.3) 

Passius financers a curt termini 
Prestecs e interesses amb entitats de credit (Neta 

15.2) 
Deutes amb empreses del grup (Neta 19) 
Creditors comercials del grup (Neta 19) 
Altres passius ( creditors/proverdors) 
Personal 
Altres passius financers (Neta 15.4) 
Period ificacions a curt te

;;..;.
r
.;.;.
m

;.;.;.
in

.;.;...
i .(N..;.;o

;.;;
ta

;.;.....;.
15

;;..;.
·
..;;.i
5)

...._ _____ 
_

260.207 
219.008 

36.958 
3.167 
1.074 

80.556 

21.534 

22.568 
108 

21.361 
3.133 

10.730 
1.122 

290.821 
239.396 
47.013 

2.759 
1.653 

79.644 

21.678 

20.091 
222 

20.968 
4.527 

11.419 
739 

L'epfgraf de "Personal" inclou principalment les bestretes del personal pendents de liquidar 
d'acord amb el "Programa de millora de la rendibilitat i de productivitat", les indemnitzacions 
per litigis del personal i el complement d'homogene'itzaci6 del personal. 

15.2. Venciments dels deutes amb entitats de credit 

Els imports dels passius financers amb un venciment determinat es el seguent: 

Exercici 2021 

Els imports del deute a llarg i curt termini amb entitats de credit a 31 de desembre de 2021 
tenen els segUents venciments: 

. 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 
---------·-

Anys posteriors 

21.534 

20.390 

20.390 

20.390 

20.390 

137.448 
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Els imports del deute a llarg i curt termini amb entitats de credit a 31 de desembre de 2020 
tenen els seguents venciments: 

2021 

2022 
-----

2023 

cnys !;�erlm 

21.678 

20.390 

20.390 

20.390 

20.390 

157.836 

No hi ha obligacions contractuals en forma de ratis derivats dels anteriors contractes de 
prestec. 

D'acord amb el Pia General Comptable, les despeses de formalitzaci6 de deutes s'han 
comptabilitzat com a menor import periodificat del finan9ament rebut dins el deute comptable 
i no com a despeses financeres de l'exercici. Posteriorment s'imputen al compte de perdues i 
guanys en el decurs de la vida del deute contractat. 

No hi ha garanties atorgades ni rebudes per FGC associades a cap dels prestecs, a excepci6 
de la totalitat del prestec del BEi que esta avalat per la Generalitat de Catalunya (primer tram: 
40 milions d'euros amb data de venciment 1 de setembre de 2035; segon tram: 122,3 milions 
d'euros amb data de venciment 10 de febrer de 2037; tercer tram: 137,7 milions d'euros amb 
data de venciment 4 d'abril de 2033). 

Els prestecs a FGC meriten a un tipus d'interes referit a l'Euribor mes un marge de mercat o 
a un tipus d'interes fix. 

Els valors comptables i els valors raonables dels deutes a llarg termini son coincidents, a 
excepci6 del mencionat respecte de les despeses de formalitzaci6 del deute anteriorment. 

15.3. Derivats de cobertura 

FGC te contractats instruments de cobertura del tipus d'interes (concretament LR.Swaps) que 
permeten eliminar el rise de pujades del tipus d'interes durant el periode de temps contractat. 
Aquestes operacions d'instruments de cobertura han estat realitzades pel Departament de 
Polftica Financera de la Generalitat de Catalunya, en coordinaci6 amb FGC, conforme als 
acords de Govern que es van autoritzar, i seguint els seus criteris de cobertura de riscos. 

Les permutes financeres han estat designades com a instruments de cobertura de fluxos 
d'efectiu pel rise de tipus d'interes. Les condicions dels instruments de cobertura i els prestecs 
coberts coincideixen, en tots els casos, per la qual cosa, la cobertura es efica9. 

El valor raonable dels contractes al 31 de desembre de 2021 es negatiu per un import de 1.074 
milers d'euros pels venciments posteriors al 2021 i no hi ha cap import pels que finalitzen el 
2021. La variaci6 dels esmentats instruments de cobertura se va registrar directament en el 
patrimoni net al ser considerada totalment efectiva la perdua de !'instrument financer, per una 
minoraci6 de 784 milers d'euros. 
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El valor raonable dels contractes al 31 de desembre de 2020 es negatiu per un import de 1.653 
milers d'euros pels venciments posteriors al 2020 i no hi ha cap import pels que finalitzen el 
2020. La variaci6 dels esmentats instruments de cobertura se va registrar directament en el 
patrimoni net al ser considerada totalment efectiva ta perdua de !'instrument financer, per una 
minoraci6 de 272 milers d'euros. 

15.4. Altres oassius financers a cost amortitzat a curt i llarg termini 

El saldo registrat en l'epigraf d' "Altres passius financers" dins de l'eplgraf de "Passius 
financers a curt termini" correspon basicament a prove·idors d'inversi6. 

El saldo registrat en l'epfgraf d' "Altres passius financers" dins de l'epf graf de "Passius 
financers a llarg termini" correspon basicament a romanents per cobrir necessitats 
financeres. 

15.5. Periodificacions a curt termini 

L'import registrat en aquest epfgraf a curt termini, correspon basicament als imports rebuts 
per la venda d'abonaments de forfaits de les pistes d'esquf, els qua ls permeten la utilitzaci6 
del servei durant el perfode d'una temporada. L'entitat reconeix l'ingres en el compte de 
perdues i guanys du rant el perf ode en que es consumeix el servei. 

16. Actius i passius contingents.

a) Actius contingents

b) 

No hi ha cap actiu contingent.

Passius contingents

Els Administradors no consideren que hi hagi passius contingents rellevants no
informats adequadament a la memoria. Malgrat que FGC mante diversos litigis i
contenciosos amb tercers, no s'espera que esdevinguin en passius certs per l'Entitat
d'acord amb la informaci6 i assessorament dels seus advocats i lletrats.

16.1.Avals 

A 31 de desembre de 2021, FGC ha rebut avals d'entitats bancaries i de diversos creditors 
per un total de 35.126 milers d'euros (22.834 milers d'euros al 31 de desembre de 2020), com 
a garantia de les obligacions derivades de l'acompliment dels contractes i del ban 
funcionament de les instal·lacions. 

FGC ha donat avals a tercers com a garantia de les obligacions derivades de contractes 
d'altres a 31 de desembre de 2021 per un import de 500 milers d'euros, a 31 de desembre de 
2020 per un import de 500 milers d'euros. 
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16.2. Compromisos d'inversions 

A la data del balarn;: a 31 de desembre de 2021, FGC te exclusivament els contractes de 
compra firmats, pendents de facturar i no rebuts, pels segOents conceptes i imports (en milers 
d'euros): 

Terrenys, edificis i altres 8.666 15.608 construccions 
lmmobilitzat material 108.501 109.458 
lmmobilitzat immaterial 4.250 6.353 

17. lngressos i despeses

17. 1. Xifra de negocis

La distribuci6 de l'import net de la xifra de negocis corresponent a Jes activitats ordinaries, 
totes obtingudes a Catalunya a 31 de desembre es la segOent: 

; Unies Metropolitanes _j __ 49.178 38.853 
. Explotaci6 La Molina 3.667 i --�_.§2_?_ 

Explotaci6 Vall de Nuria --------�-?-942 i 2.734 
i--Exl}lotaci6 de_ Montserrat g_.£?.§. � .. __ 1. 7 53 

Unia Lleida - la Pobla de Seg�--� 371 : 187 
__ E�J:r:9-garril Turfstic 9�l'Alt Llobregat 110 ! _______ 71 
�ot i Port Aine 1.618 · 2.101 
i Pare Astronomic del Montsec -·-+-- 2_f5-J _i_ _ 120
: Altres ingresses per prestaci6 de 1 

i serveis 9.262 1 

Dins de l'epigraf d"'Altres ingressos per prestaci6 de serveis" s'hi inclouen ingresses derivats 
d'arrendament de locals, vendes de subproductes, ingresses per publicitat o altres ingressos 
recurrents que, d'acord amb el nou pta general comptable, han estat reclassificats amb data 
1 de gener de 2021 (Nata 2.3 i 2.6.b)). 

17.2. Aprovisionaments 

L'epfgraf d' "Aprovisionaments" inclou basicament les despeses per treballs realitzats per 
altres empreses que correspon a la neteja i a la seguretat de les instal-lacions d'FGC, els 
serveis ferroviaris prestats per tercers, aixi com la comissi6 que l'ATM cobra pel manteniment 
del sistema integrat de transport. 
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17.3. Altres ingressos d'explotaci6 

Els altres ingressos d'explotaci6 a 31 de desembre s6n els segi.ients: 

�gressos per arrendaments 
i lngressos per comissions 
LJ!lgressos per serveis al personal 
i lngressos per serveis diversos 

�! .... ·• �· u �1L-..................... ..._ 

5 

18 
3.349 

=-➔v 
.. 0-

3.448 

7.746 I 

I Subvencions d'explotaci6 de l'ATM (Nata 19L __ 
I Altres subvencio_ns d'explotaci6 Generalitat de Cat�lunya 

110.240: 
20.669 

112.145 ! 
21.634 ! 

I ·134'.28� 

Part dels ingresses accessoris del exercici 2021 han estat reclassificats a "Xifra de negocis" 
tal com queda explicat a les notes 2.3, 2.6.b i 17.1. 

"lngressos per serveis diversos" inclou, basicament subvenci6 de la tarifaci6 social per un 
import de 2.525 milers d'euros al 2021 (2.178 milers d'euros al 2020), donat que aquestes son 
considerades segons la Llei de l'IVA com subvencions lligades a preu, es financen amb 
subvencions de la Generalitat de Catalunya per un import de 2.777 milers d'euros (2.396 
milers d'euros al 2020), subvenci6 per la formaci6 del personal, subvenci6 per l'activitat del 
Tren dels Llacs, comissi6 de venda de l'ATM i treballs a tercers. 

Les subvencions d'explotaci6 de l'ATM tenen la finalitat de cobrir la major part dels costos 
d'explotaci6 de les Lfnies Metropolitanes incloses les amortitzacions i l'impacte ocasionat per 
la Covid-19. Les altres subvencions d'explotaci6 corresponen a transferencies de capftol 4 de 
la Generalitat de Catalunya per un import de 20.669 milers d'euros (21.519 milers d'euros l'any 
2020), l'any 2021 no hi ha hagut imputaci6 a resultats de les subvencions rebudes pel 
finan9ament dels interessos de les obres en funcionament gestionades per 
lnfraestructures.cat (115 milers d'euros l'any 2020) (veure nota 4.13 i 7.e). El destf d'altres 
subvencions ha estat principalment a Unies Metropolitanes per un import de 10.910 milers 
d'euros (10.323 milers d'euros l'any 2020), la lfnia Lleida - la Pobla de Segur per un import de 
4.595 milers d'euros (4.600 milers d'euros l'any 2020), a lnfraestructura ferroviaria d'FGC per 
un import de 4. 798 milers d'euros (6.183 milers d'euros l'any 2020), i altres divisions de 
Turisme i Muntanya 366 milers d'euros (528 milers d'euros l'any 2020). 

Les transferencies destinades a cobrir els deficits d'explotaci6 s6n considerades ingresses en 
el compte de perdues i guanys, en la mesura que siguin necessaries pel seu equilibri 
economic. El calcul de les despeses no inclou les dotacions per amortitzacions, provisions, 
deteriorament o variaci6 d'existencies segons el contingut de !'article 14 de la Llei 4/2020 de 
Pressupostos 2020, del 29 d'abril de 2020, excepte en Unies Metropolitanes, que l'ATM sf 
que cobreix les dotacions d'amortitzaci6 de l'immobilitzat. 
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17.4. Despeses de personal 

El detall de les despeses de personal per conceptes es el seguent: 

I Sous i salaris ___ _ 
L.§�guretat social a carrec de l'el!!l)resa 
I Altres despeses de personal 
! Exces de Provisions

Dins l'epfgraf de "Sous i salaris" s'inclouen indemnitzacions per import de 185 milers d'euros 
(118 milers d'euros en 2020). 

17.4.1. Convenis Col·lectius 

Les condicions laborals i retributives del personal d'FGC estan regulades en els seg0ents 
convenis col·lectius: 

• Un Conveni Col·lectiu d'ambit de l'empresa d'aplicaci6 al personal de Unies
Metropolitanes, que va finalitzar la seva vigencia el 31 de desembre de 2010 i es va
prorrogar per als exercicis posteriors.

• Un Conveni Col· lectiu d'ambit inferior al d'empresa, que afecta a les explotacions de
Turisme i Muntanya de Vall de Nuria, La Molina i Montserrat, que va finalitzar el 31 de
desembre de 2012. Per als anys 2019 i 2018 es mante la seva vigencia en aplicaci6
de l'acord d'ultractivitat de 10 d'octubre de 2013. A partir de 1'1 de gener de 2015, es
d'aplicaci6 tam be al personal d'Espot i Port Aine. Amb efectes de 1'1 de gener de 2019,
es d'aplicaci6 a les explotacions de La Molina i d'Espot i Port Aine, tal com s'indica en
el punt seg0ent. Amb efectes 2020, es d'aplicaci6 a l'explotaci6 del Pare Astronomic
del Montsec.

• Un conveni col·lectiu d'altres serveis ferroviaris d'FGC, amb efectes de 1 de gener de
2019, que abasta la resta d'explotacions ferroviaries d'FGC: Lleida - La Pobla de
Segur, Montserrat, Vall de Nuria i el Tren del Ciment, del qual es va aprovar l'acord
parcial en el Consell d'Administraci6 d'FGC de 26 de setembre de 2019.

El Conveni Col· lectiu de Unies Metropolitanes estableix un premi d'antiguitat de 2 milers 
d'euros en complir el treballador 25 anys de servei (vegeu Nota 4.17). 

D'altra banda, el Conveni Col·lectiu de Muntanya 2007-2012 (La Molina, Vall de Nuria i 
Explotaci6 de Montserrat) tambe estableix un premi en complir el treballador 25 anys de servei 
(vegeu Nata 4.17). 

Malgrat aixo, la disposici6 addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de man;, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creaci6 de !'impost sabre les estades en establiments 
turistics, estableix, entre d'altres, que a partir de la seva entrada en vigor, esdevenen 
inaplicab1es les condicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de 
premis vinculats als anys de servei prestats consistents en la percepci6 de quantitats en 
metal·lic ( ... ). Aixo ha comportat que en els anys 2013-2021, des l'entrada en vigor de 
l'esmentada llei no s'hagi liquidat ni aprovisionat cap premi als treballadors que han complert 
25 anys d'antiguitat en l'empresa. 
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La plantilla al tancament de l'exercici es el nombre de persones ffsiques (contractes vigents) 
a 31 de desembre de cada any, mentre que la plantilla mitjana es el resultat de calcular el 
valor de cada persona en funci6 del percentatge real d'ocupaci6 contractat. 

i Plantilla mitjana 

Planti!la al tancamentde 
l'exercici 

1.765 

2.042 

I t 

1.716 

1.944 

La distribuci6 per sexes del personal d'FGC es la seguent: 

! ! .... _______ �··-·------
l Fixes 811 373 1.184 368' 1.197 
IDirectius__ 12 3 15 1 2 i 15 
' Caps d'area 24 6 30 2i_: ___ 5 29 
: Gestors d'area i tecnics superiors 41 11 52 38 • 10 _· __ 4§._ 
isupervisors de_grupi tecnicsmitjans 119 35 154 121· 31 152 
: Tecnics especialitzats 464 242 �Qtt---4 7

. 
4

. 
· 244 · 718 

:operaris especialitzats/administratius i 120 61 181 129: 59: 188 
. Auxiliars esp��ialiste_§ I _}(}+ ____ :,_? 

I 
45 ! -30_ .. _ 17 i 47 

I .Personal_de base --------------·-·-----------t------- 1 • _ 0 _______ ! __ I ___ 0 0 0 
� �ve�tuals 608; 250: 858: 542 205 747, 
! Directius _1 f 1 : 2 1 I 2 ! 
Caps d'area ----------< 5 1 2 : 7 4 1 5 1 

. . - -l"··-·-··--·-·-·--·-t 
�stars d'area i tecnics sueeriors 16 1 9 25 14 8 22 
L�pervisors de grup i tecnics mitjans 53 24 77 43 181 61 
! Tecnics especialitzats --- 216 I 92 308 127 47 I 174 
r Operaris especialitzats/administratius 211 69 280 277 9�-369 
l�_xiliars especialistes 67 33 100 49 30 i 79 
I Personal de base 39 20 59 27 8 ' 35 
------ --

Total 1.419 623 2.042 1.371 573 • 1.944 

El personal empleat amb discapacitat major o igual al 33% a FGC ha estat: 

1 C Supervisor de Grup 0,25 0,25 
3A Agent'Operari 1,98 2,77 
3B Operari especialitzat 0,45 1,00 
3D Auxiliar especialista 0,25 0,73 
4A Agent/Maquinista 9,57 12,00 
4B Agent'Tecnic 2,97 4,00 
5 Supervisor/Tecnic 1,00 1,00 
E1 Agent especialitzat 0,86 0,91 
E2 Auxiliar especialista 0,84 0,89 
F Personal base 0,00 o,6z 

., 

FGC te concedit pel Departament d'Empresa i Ocupaci6 de la Generalitat de Catalunya 
l'excepcionalitat al compliment de la normativa a aplicar a les empreses en base a la 
contractaci6 de personal amb discapacitat, en base als articles 4 i 12 del Decret 86/2015, 
aplicant segons la normativa alternativament la mesura de contractaci6 amb els Centres 
Especials de Treball, prevista als articles 5 i 13 del Decret 86/2015, de 2 de juny. 
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17.6. Serveis Exteriors 

El detall dels serveis exteriors es el segOent: 

i ",.;.', ..... ' __ 

�!�!;;.!��n�r:�=��ntS ·E 1;�!� I 
, Transports 124 I 
'._Primes_ d'assegurances --�.187 
; Serveis bancaris 365 
L.Pu�]f!tat, propaganda i relacLqr:i_�_publiques J.,?.Q.� 
1 Subministraments 12.635 

-·-·-·- ·-·---·--

Altres serveis 2.203 

17. 7. Deteriorament i resultat ner alineaci6 de l'immobilitzat

Corresponen als segoents detalls: 

Exercici 2021-

589 
9.343 
1.870 

134 
3.444 

260 
_., ___ ._

1.767 
12.578 ----------· 

1.990 
--. 

Resultat d' immobilitzat material (4 ..... ) ----

Exercici 2020 

Resultat d' immobilitzat material 

17.8. Altres resultats 

Corresponen al segoent detall: 

Exercici 2021 

: Altres 3.122 I 

Altres resultats al 2021 corresponen principalment a ingressos per indemnitzacions rebudes 
de les assegurances i a les despeses directament relacionades amb aquests ingressos. 
Tambe es recull dins la despesa els pagaments realitzats durant l'exercici 2021 a la plantilla 
d'FGC corresponent al retorn de la paga extraordinaria de 2014, en base al Decret Llei 
18/2021 de la Generalitat, de 27 de juliol, sobre !'increment retributiu per a l'any 2021 i la 
recuperaci6 parcial de l'import de la paga extraordinaria de l'any 2014 per al personal del 
sector public de la Generalitat de Catalunya i el Decret llei 23/2021 de la Generalitat, de 19 
d'octubre, de modificaci6 del Decret llei 18/2021 de la Generalitat, de 27 de juliol, sobre 
l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperaci6 parcial de l'import de la paga 
extraordinaria de l'any 2014 per al personal del sector public de la Generalitat de Catalunya, 
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amb motiu de la reducci6 de la paga esmentada en aplicaci6 de !'article 33 de la Llei 1/2014, 
del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014. 

Exercici 2020 

5.872 I 

Altres resultats al 2020 corresponen principalment a ingressos per indemnitzacions rebudes 
de les assegurances i a les despeses directament relacionades amb aquests ingresses. 
Tambe es recull dins la despesa els pagaments realitzats durant l'exercici 2020 a la plantilla 
d'FGC corresponent al retorn del 60% de la paga extraordinaria de l'any 2013 (en la nomina 
de juliol), en base al Decret Llei 3/2019 de la Generalitat, de 22 de gener, sabre !'increment 
retributiu per a l'any 2020 i la recuperaci6 parcial de l'import de la paga extraordinaria de l'any 
2013 per al personal del sector public de la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la retenci6 
practicada l'any 2013 en aplicaci6 de ('Acord de Govern 19/2013, de 26 de febrer de 2013, pel 
qual s'adopten mesures excepcionals de reducci6 de les despeses de personal per a l'exercici 
pressupostari 2013. 

Addicionalment, tambe es recull dins la despesa els imports corresponents a les actuacions 
derivades de l'estat d'alarma. 

17.9. lngressos financers 

lnclou ingressos corresponents als dividends rebuts de les participacions en el Tramvia 
Metropolita del Besos, SA i el Tramvia Metropolita, SA, per un import de 503 milers d'euros 
(288 milers d'euros al 2020) (Vegeu Notes 8.3 i 19.b) 

17.10. Despeses financeres 

Les despeses financeres es corresponen basicament als interessos meritats pels prestecs 
amb entitats de credit esmentats a la Nota 15 anterior i 19 posterior. 

18. lnformaci6 sobre medi ambient

El valor dels actius inclosos en l'immobilitzat material destinats a la minimitzaci6 de l'impacte 
mediambiental i a la protecci6 i millora del medi ambient es el seguent: 

Cost 
Amortitzaci6 -r

22.939 

(5.861) 

I I 

21.031 

{4.994) 

Les despeses meritades durant l'exercici 2021 de naturalesa mediambiental han estat de 417 
milers d'euros (477 milers d'euros al 2020), les quals corresponen basicament a despeses 
incorregudes pel tractament de residus. 

FGC no ha dotat cap provisi6 per cobrir riscos i despeses per actuacions mediambientals, en 
estimar que no existeixen contingencies relacionades amb la protecci6 i millora del medi 
ambient. 
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19. Operacions amb parts vinculades

Les entitats que conformen les parts vinculades amb FGC durant els exercicis 2021 i 2020, 
aixi com la naturalesa de l'esmentada vinculaci6 de les mateixes, es la segi.ient: 

a) 

· Naturalosa�da Iii--
. vincui�iil . -.

i Autometro, SA Grup 
j Cargometro Rail Transport, SA --··-···---· Grup 
L_Q�neral��t de Catalunya ___ ,,,__

_
_ Grup 

, Grup 

�

entre de Telecomunicacions i 
,:��r:i..Q!Q_gies de la lnformaci6 (CT,:!) 

________
_ 

:• 
nfraestructures.cat ! Grup

Vallter, SA --·--: �---··Grup 
FGCRAIL, SAU. Grup 

--·- . ·---·-·-·- -------

�
ctius de Muntanya, SAU ! Grup
mpresa de Promoci6 i Localitzaci6--
dustrial �.e9atal�nya, S.A,J6VA�SAL � _ Grup

__ j 
GC Mob1htat, S.A.U (2021) i Grup

!Tramvia Metropolita, S.A.
-------! 

Altra part vinculada ____ ___i 
r·Tramvia Metropolita del Besos, S.A�- i Altra part vinculada 
I Autoritat del Transport Metropolita (ATM) � Altra part vinculada 
�-SOC MOBILITAT, S.A. 

. 
Altra part vinculad���---1 

Autoritat Territorial de la Mobiliiat del Area 
_deUeida (ATM LLEIDA) Altra part vinculada --·-·' 

Empreses del grup i associades 

El desglossament dels saldos pendents amb empreses del grup i associades a 31 de 
desembre de 2021 i 2020 es el segi.ient: 

Autometro, S.A. 97 
Cargometro Rail T 345 Tran§Port, S.A. 

--

Generalitat de 68.502 33.358 18.719 Catalunya 
I nfraestructures.cat 9 
Centre de 24 Telecomunicacions 

2.185 Vallter, S.A. 11 2 1.149 
FGCRAIL, SAU. 66 82 
Actius de Muntanya, 2.307 12 SAU 

--= 

FGC Mobilitat, 
SAU 
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Dins de credits a curt termini s'inclou 68.502 milers d'euros dels imports pendents de 
rebre de la Generalitat de Catalunya. Dins d'aquests, 4.349 milers d'euros corresponen 
al conveni entre Ajuntament de Rialp-Generalitat-FGC i 151 miters al conveni entre 
Ajuntament d'Espot-Generalitat-FGC. 

Dins de passius financers deutes a llarg termini: 

1. Generalitat de Catalunya inclou 33.358 milers d'euros que fan referencia als
seg0ents conceptes:

• 15.212 milers d'euros corresponent al prestec atorgat inicialment per 60,8 milions
d'euros (tipus d'interes del 0,834% amb data de venciment 31 de juliol de 2025).

• 18.146 milers d'euros corresponent al prestec atorgat per 48,4 milions d'euros (tipus
d'interes del 0,834% amb data de venciment 31 de gener de 2025).

2. FGC Mobilitat S.A.U:

• 3.600 milers d'euros corresponent a les aportacions que ha de realitzar FGC al 2023
per la constituci6 de la societat FGC Mobilitat S.A.U segons Acord de Govern de
data 6 d'abril de 2021 de la Generalitat de Catalunya

Dins de passius financers deutes a curt termini: 

1. Generalitat de Catalunya inclou 18. 719 milers d'euros que fan referencia als
seg0ents conceptes:

• Deute a curt termini per 7.606 milers d'euros corresponen al prestec de 60,8 milions
d'euros atorgat durant el 2015 i 6.049 milers d'euros del prestec de 48,4 milions
d'euros atorgat durant el 2015 (47,4 milions) i el 2016 (1 mili6).

• Meritaci6 d'interessos de 267 milers d'euros

• Romanents liquidatius de 99 milers d'euros.

• 4.546 milers d'euros pel finan9ament del Conveni entre Ajuntament de Rialp
Generalitat-FGC en relaci6 al vial d'acces al nucli de Roni i a l'estaci6 d'esqui de
Port Aine.

• 152 milers d'euros pel finangament del Conveni entre Ajuntament d'Espot
Generalitat-FGC en relaci6 a la carretera que dona acces des del nucli de la
poblaci6 a la urbanitzaci6 Berrade i a la zona on s'ubica la base de l'estaci6 d'Espot
Esqui.

2. Vallter SA inclou principalment 1.149 milers d'euros corresponents al control de la
tresoreria que realitza FGC respecte les actuacions d'inversi6.

3. FGC Mobilitat inclou 2.700 milers corresponent a les aportacions que ha de realitzar
FGC at 2022 per la constituci6 de la societal FGC Mobilitat S.A.U segons Acord de
Govern de data 6 d'abril de 2021 de la Generalitat de Catalunya.

68 



) 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Mem6ria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

Autometro, SA 293 
Cargometro Rail 141 Trans ort SA 
Generalitat de 146.849 Catalun)'.a 

-

--r-

� 
I nfraestructures.cat 

-1

�1 
Centre de 
Telecomunicacions 
Vallier, SA 1.090 3 

... 
FGCRAIL, S.A.U. 48 120 

47.013 18.390 

997 

803 

El detall de les transaccions amb empreses del grup i associades a 31 de desembre de 
2021 i 2020 es el segoent: 

lngressos: 

h����:f;o s:�il _Transp��
'--
�� ___ _ 

Generalitat de Catalunya 
r--, Vallier, S.A 
lnfraestructures.cat 
FGCRAIL, S.A.U 
Actius de Muntanya, S.A.U 

158.385 

Els ingressos de la Generalitat de Catalunya inclouen 20.669 milers d'euros corresponents a 
subvencions d'explotaci6 (Nata 17.3), 2.774 milers d'euros corresponents a ingressos per 
serveis diversos (Nata 17.3), 60.042 corresponents a subvencions de capital (Nata 13) i 
74.900 milers d'euros corresponents a aportacions de fans social (Nota 12.1). 

i Autometro, SA 
! Cargo metro Rail T rans�ort, SA
i .. Generalitat_ de Catalun�,_a_-___ _ 
1 __ \,,f�llter, S.A 
i lnfraestructures.cat ______ __ _______ __ 

... ---·-----·--t--

1 FGCRAIL, SAU 
i Empresa de Promoci6.ii..ocalitzaci6Tnciustrial ; 
I de Catalunya, S.A {AVAN<;SA) �--

165.603 
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Els ingressos de la Generalitat de Catalunya inclouen 21.519 milers d'euros corresponents a 
subvencions d'explotaci6 {Nata 17.3), 2.396 milers d'euros corresponents a ingresses per 
serveis diversos (Nota 17.3), 61.578 corresponents a subvencions de capital (Nata 13) i 
80. 110 milers d'euros corresponents a aportacions de tons social {Nata 12.1 ).

A l'any 2020 l'entitat Empresa de Promoci6 i Localitzaci6 Industrial de Catalunya, S.A 
(AVANc:;SA) va realitzar una transmissi6 gratuna de la valoraci6 de la seva participaci6 en 
l'entitat AMSA, per un import de 13.166 milers d'euros per donar compliment a l'Acord de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 13 d'octubre de 2020 (Nota 8.2.1 ). 

Despeses: 

b) 

Generalitat de Catalunya 
! Vallter,S.A ____ --··--· 
iCTTI 
(FG_t;:RAIL, SAU 

�_§_!'lnera Ii tat d�_f atal�a 
Vallter,S.A 
CTTI 
FGCRAIL, SAU 
I nfraestructures.cat 

1 
3

---·--·--·----· -------

547-�-----

-1

115 

252 

658 

6 
77 

363 
641 

75 
J• 1 

--------------..,..,.....------:---

A mes de les transaccions i saldos que existeixen amb la Generalitat de Catalunya i 
l'ATM, detallades a les notes anteriors d'aquesta memoria, l'entitat lnfraestructures.cat 
ha gestionat al 2021 certificacions facturades per tercers com altes d'immobilitzat 
material a FGC per un import de 15 milers d'euros d'abonaments (1.120 milers d'euros 
a 31 de desembre de 2020). 

Altres entitats vinculades 

El desglossament dels saldos pendents amb altres entitats vinculades a 31 de desembre 
de 2021 i 2020 es el seg0ent: 

Tramvia Metropolita, SA 215 18 

Tramvia Metropolita del 
220 5 Besos, SA 

Autoritat del Transport 
52.894 5.208 M�opolfta JA !M} 

Autoritat Territorial de la 
Mobilitat del Area de 62 24 

Ueida (ATM LLEIDA) 
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Dins de credits a curt termini s'inclouen 52.956 milers d'euros amb les parts vinculades 
dels Consorcis de l'ATM (vegeu Nota 10.1 ): 

Consorci de l'ATM de Barcelona: 

• per subvencions d'explotaci6, 49.003 milers d'euros, dels quals:
o 15.838 milers d'euros corresponen al Contracte Programa 2021.
o 1.058 milers d'euros corresponen al Contracte Programa 2019.
o 4.823 milers d'euros pel financ;ament del deficit d'explotaci6 ordinari del

2021.
o 5.598 milers d'euros pel finan9ament del deficit d'explotaci6 ordinari del

2020.
o 20.582 milers d'euros pel financ;ament del deficit pel Covid-19 del 2021

a LMT.
o 1.104 milers d'euros pel finan9ament del deficit pel Covid-19 del 2020-

2021 a Lleida La Pobla.

L'import total de bestretes pel finan9ament del deficit causat pel Covid-19 reconegudes 
per l'ATM ascendeix a 20.818 milers d'euros, que, juntament amb els 20.582 milers 
d'euros esmentats anteriorment sumen un total de 41 .400 milers d'euros (Nota 23) de 
necessitats de finan9ament pel Covid-19. Aquesta aportaci6 es justifica en el Contracte 
Programa (Nota 1) amb l'ATM per al financ;ament del deficit d'explotaci6 de Unies 
Metropolitanes. 

Pel finan9ament del Covid-19 de l'explotaci6 de Lleida-La Pobla les necessitats 
sol·licitades a l'ATM han estat de 306 milers d'euros al 2021 (797 milers d'euros al 
2020). 

• per liquidaci6 de tftols 3.891 milers d'euros.

Consorci de l'ATM de Lleida: 

• per subvencions d'explotaci6 24 milers d'euros.

• per liquidaci6 de tftols 38 milers d'euros.

Dins dels Deutes a curt termini d'altres parts vinculades s'inclou !'import de 5.208 milers 
d'euros amb l'ATM. Aquests corresponen a la liquidaci6 de tftols de transport. 

Tramvia Metropolita, SA
L-

184 6 
Tramvia Metropolita del 

104 2 
Besos, SA 

54.251 l Autoritat del Transport 3.277 
Metropolita (ATM) 
Autoritat Territorial de la 
Mobilitat del Area de 38 - I 21 
Lleida {ATM LLEIDA) 
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El detail de les transaccions amb altres entitats vinculades a 31 de desembre de 2021
i 2020 es el segoent: 

lngressos: 

• 

: Tramvia Metropolita, SA 
, Tramvia Metropolita del Besos, SA 
[Auto��at del Transport Metror:,olita {ATM)

r
-- 37.286 

I Autoritat Territorial de la Mobilitat del 123 j' ! Area de Lleida (ATM LLEIDA)
------�----r:1�-::-:::-�--"!"'t:'ii"'i':'l':'I 

Tramvia Metropolita, SA 
Tramvia Metropolita del Besos, SA 
Autoritat del Transport Metropolita (ATM) 

i Autoritat Territorial de la Mobilitat def 
\i'\rea de Lleida (ATM LLEID-&)

Despeses: 

I 

Tramvia Metropolita, S_A __ �-
Tramvia Metropolita del Bes6s, SA ___ 

184 
104 

Autoritat del Transport Metropolita (ATM) 
Autoritat Territorial de la Mobilitat del Area 
de Lleida (ATM LLEIDA) 

i_Tramvia Metropolita, SA ___ 
i_}"rarryvia Metropolita del B�s6s.L?_�-----·-
, Autoritat del Transport Metropolita �� 
i Autori�at Territorial de la Mobilitat del Area 
; de Lle1da (ATM LLEIDA) 

Administradors i Alta Direcci6

30.645 
58 

82 
25 

2.489 
88 

74 

21 
2.157 

47 

110.240 
24 

112.145 

�

El total de remuneracions meritades durant l'exercici 2021 per tots els conceptes del
conjunt de membres del Consell d'Administraci6 ha estat de 234 milers d'euros, dels
quals 158 milers d'euros corresponen a retribucions de consellers en el
desenvolupament de tasques d'Alta Direcci6 i 76 milers d'euros corresponen a sous i
salaris d'altres membres del Consell. No s'ha abonat res en cap cas en concepte de
dietes. 

El total de remuneracions meritades durant l'exercici 2020 per tots els conceptes del
conjunt de membres del Consell d'Administraci6 ha estat de 228 milers d'euros, dels
quals 142 milers d'euros corresponen a retribucions de consellers en el

72



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

desenvolupament de tasques d'Alta Direcci6 i 86 milers d'euros corresponen a sous i 
salaris d'altres membres del Consell. No s'ha abonat res en cap cas en concepte de 
dietes. 

No existeixen obligacions en materies de pensions ni assegurances de vida respecte als 
membres antics ni actuals de l'organ d'Administraci6, ni a l'Alta Direcci6. 

La societat disposa d'una polissa de responsabilitat civil de consellers i directius amb un 
lfmit d'indemnitzaci6 per sinistre i any de 15.000 milers d'euros. 

20. lnformaci6 pressupostaria

a) El pressuoost d'ingressos i desgeses inicials, les seves modificacions j el pressupost
definitiu dels drets i les obligacions reconegudes.

El 17 de desembre de 2020 es va publicar el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel 
qual s'estableixen els criteris d'aplicaci6 de la prorroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entressin en vigor els de l'exercici 2021. 

En el decurs de l'exercici, la Presidencia del Consell d'Administraci6 d'FGC ha acordat 
modificacions pressupostaries, en virtut de les facultats atorgades pel Consell 
d'Administraci6 d'FGC, en sessi6 de 15 de desembre de 2020, i de les bases d'execuci6 
pressupostaria aprovades en sessi6 de 23 de mare;: de 2021. 

Ingresses 

2021 
' 

�Jails p� 
ART. lngressos ,,,_._ Z021 

Ui� ,,. ... .,.. ....... dlffliiitiit. 

30 Venda de bens 14.900,00 0,00 14.900,00 
31 Prestaci6 de serveis 98.832.084,96 (749.050,00) 98.083.034,96 
39 Altres ingressos 10.240.634,67 80.000,00 10.320.634,67 

3 TAXESIALTRES INGRESSOS 109.087.619,63 (669.050,001 108.418.569,63 

41 De l'Administraci6 de la Generalitat 22.162.608,42 1.282.914,66 23.445.523,08 

43 
D'Ent. Autonomes de la Generalitat i del 

260.000,00 (124. 745,58) 135.254,42 
SCSSE 

44 D'empreses i altres ens publ. de Gener. 68.105.239,83 (4.133.394,83) 63.971.845, 00 

4 TRANSFERENCIES CORRENTS 90.527.848,25 l2.975.225,75 87.552.622,50 

52 lnteressos de diposits 50,00 0,00 50,00 
53 Altres ingressos financers 412.120,40 0,00 412.120,40 
54 lngressos patrim onials 4.803.949, 12 0,00 4.803.949, 12 
5 INGRESSOS PATRIMONIAL$ 5.216.119.52 0.00 5.216.119 52 

83 Aportacions a compte de capital 140.905.371,40 (5,216.452, 13) 135.688.919,27 
87 Romanents de tresoreria d'exercicis ant. 0,00 196.589.242,09 196.589.242,09 

8 VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS 140.905.371,40 191.372.789,96 332.278.161,36 

rorALINGRE.Bsoa: Ml.13U5UO 117.721.111"-11 �01 

73 



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

Despeses 

., 

� � 
PfNau_. 

ART. Despeses ., 
Ulf� ..,.. ... tel dl!Hill!l.t.l 

13 Personal laboral 68.413.008,06 5.681.645,22 74.094.653,28 
15 lncentius al rendiment i activitats extraordinaries 3.167.260,83 88.128,48 3.255.389,31 
16 Assegurances i cotitzacions socials 23.934.487,73 941.955, 14 24.876.442,87 
1 REMUNERACl6 DEL PERSONAL 95.514.756,62 6.711.728,84 102.226.485,46 

20 Lloguers i canons 1.158.209,35 (317.233,27) 840.976,08 
21 Conservaci6 i reparaci6 10.964.419,68 3.001.910, 14 13.966,329,82 
22 Material, subministrament i altres 51.924.915,10 (1,953.578, 77) 49.971.336,33 
23 lndemnitzacions per ra6 del servei 887.416,35 215.715,59 1.103.131,94 
2 DESPESES DE BENS CORRENTS 64.934.960,48 946.813,69 65.881.774,17 

31 Despeses financeres prestecs en euros 6.605.100,00 (647.100,00) 5.958.000,00 
3 DESPESES FINANCERES 6.605.100,00 (647.100,00) 5.958.000,00 

- - -IONS COMVfTS 167.GM.1'7.� 1.0t1AC.51 17'4.IIUH.ll 

60 Inversions en terrenys i bens naturals 10.000,00 1.800,00 11.800,00 
61 Inversions en edificis i altres construccions 13.921.809, 15 19,333.604, 75 33.255.413,90 
62 Inversions en maquinaria, instal· lacions i utill. 48.924.032,20 49.861.564,44 98.785.596,64 
63 Inversions en material de transport 60.338.200,00 79.825.407,54 140.163.607,54 
64 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00 151.709,21 166.709,21 
65 Inversions en equips de proc. de dades i telec. 400.000,00 3.494.480,37 3.894.480,37 
66 Inversions en bens destinats a l'us general 3.625.270,01 5.346.051,33 8.971.321,34 
67 Inversions en altre immobilitzat material 6:3�700,Ci(i 8.391.180,62 14. 730.880,62 
68 Inversions en immobilitzat immaterial 6 .{S9 0513-,!,\7 7.894.309,77 14.353.403,64 
6 INVERSIONS REALS 140.0l3.10S,l3 174.300.108,03 314.333.213,26 

OP1:RM;IOM$ 0£C#JTAI. 1CI.Ol3.10l,Zl, nc•iu,.cn 11u»,a1}.lt 

OPERACIONS NO RN� l07Mt.9U.3J I 
.. -

111.111:!dUI IIA:lltm.n 

87 
Aportacions de capital i altres fans propis a 

1.119.000,00 9.821.000,00 10.940.000,00 
entitats del sector public i a altres participades 

B VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS 1.119.000,00 9.821.000,00 10.940.000,00 

91 Cancel· laci6 de prestecs er, euros del s. Pub. 37,530,036,4 7 (3.404.036,35) 34.126.000, 12 
9 VARIACl6 DE PASSIUS FINANCERS 37.530.036,47 /3.404.036,35) 34.126.000, 12 

�� JIMI.Oll.C1 &.,la.IQ.II 4UII.OCICl,1Z 

TOTALD£5PDEA )45.JJU5UO U7.73U�I 513.416.ffl.01

Les modificacions pressupostaries informades en el Consell d'Administracio de 23 de 
mar� de 2021 van ser les seg0ents: 

Acords de 21 de qener de 2021 

Adequaci6 pressupostaria amb la finalitat de complir els criteris recollits en el Decret 
146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'establien els criteris d'aplicaci6 de la prorroga 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entressin en 
vigor els del 2021. 

Adequaci6 pressupostaria per recollir !'increment de les despeses del capitol 1, per 
import d'1. 764.132, 72 euros, donada la necessitat d'incrementar la plantilla 
conjuntural, seguint allo acordat per la Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa 
entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al perfode 2017-2021, en sessi6 de 16 de 
desembre de 2020. Aquest increment es va finanr;:ar amb una reducci6 en la inversi6. 
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Acord de 10 de mare de 2021 

• Adequaci6 pressupostaria pel reconeixement de l'aportaci6 prevista del Departament
de Vicepresidencia, Polftiques Digitals i Territori per al 2020, i no realitzada, per fer
front al projecte d'integraci6 de l'estaci6 d'esquf i esports d'hivern i de muntanya de
Bof Talill en el grup FGC, per import de 749.050,00 euros, en compliment de l'acord
GOV/126/2020 de 13 d'octubre.

La modificaci6 pressupostaria informada en el Consell d'Administraci6 de 30 de juny 
de 2021 va ser la seguent: 

Acord de 21 de maig de 2021 

• Adequaci6 pressupostaria per l'aportaci6 de capital a FGC Mobilitat, SAU, per import
de 2.700.000,00 euros, prevista en l'acord de Govern de 6 d'abril de 2021. Aquesta
aportaci6 es va financar amb una reducci6 en la inversi6.

Les modificacions pressupostaries informades en el Consell d'Administraci6 de 29 de 
setembre de 2021 van ser les seguents: 

Acord de 27 de setembre de 2021 

• Adequaci6 pressupostaria per la disminuci6 de l'aportaci6 de l'ATM a FGC per al 2021,
per import de 4.981.164,64 euros, en base a l'acord del Consell d'Administraci6 de
l'ATM de 14 de juliol de 2021, en el que es va establir que FGC rebria una aportaci6
total de 61.804.763,36 euros, corresponent al perfmetre B. Aquesta reducci6 es va
veure reflectida en una reducci6 de la inversi6.

• Adequaci6 pressupostaria per !'increment de despeses de relacions publiques, per
import de 142.637,30 euros, com a conseqUencia de noves estrategies i objectius per
a l'exercici 2021. L'esmentat import es va financ;ar amb una reducci6 de les inversions.

• Adequaci6 pressupostaria per a l'abonament de !'increment retributiu del 0,9% en
cadascun dels conceptes retributius, amb efectes 1 de gener de 2021, per import de
886.241,26 euros, en aplicaci6 del Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol. L'increment
retributiu es va financar amb una reducci6 de les inversions a les Unies Metropolitanes
i amb un increment dels ingressos propis a Lleida-La Pobla i a Turisme i Muntanya.

• Adequaci6 pressupostaria per al retorn parcial del 55% de la paga extraordinaria de
l'any 2014, per import d'1.584.415,95 euros, en aplicaci6 del Decret Llei 18/2021, de
27 de juliol. El retorn de la paga extraordinaria es va financ;ar amb una aportaci6 del
Departament de Vicepresidencia i Polftiques Digitals i Territori.

Les modificacions pressupostaries informades en el Consell d'Administraci6 de 25 de 
novembre de 2021 van ser les seguents: 

Acord de 28 d'octubre de 2021 

• Adequaci6 pressupostaria per al retorn parcial del 45% de la paga extraordinaria de
l'any 2014, per import d'1.296.340,33 euros, en aplicaci6 del Decret Llei 23/2021, de
19 d'octubre que modificava !'article 2 del Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol. El retorn
de la paga extraordinaria es va financar amb una aportaci6 de! Departament de
Vicepresidencia i Polftiques Digitals i Territori.
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Acord de 2 novembre de 2021 

• Adequaci6 pressupostaria per l'aportaci6 de capital a FGC Rail, SAU, per import de
4.400.000,00 euros, en base a l'acord de Govern de 19 d'octubre. Aquest import es va
finan9ar per una aportaci6 del Departament de Vicepresidencia i Politiques Digitals i
Territori.

Adequaci6 pressupostaria per !'increment del personal conjuntural necessari per 
l'exercici 2021, amb una dotaci6 de 17 places conjunturals addicionals, amb un cost 
estimat de 856.864, 13 euros, seguint l'acord de la Comissi6 de Seguiment del 
Contracte Programa entre la Generalitat i FGC per al periode 2017-2021 en sessi6 de 
26 d' octubre de 2021. Aquest import es va finan9ar amb una reducci6 de les les 
inversions. 

Acord de 19 novembre de 2021 

Adequaci6 pressupostaria, per rectificar l'acord de 2 de novembre, en el sentit de 
canviar l'origen del finan<;ament dels 4.400.000,00 euros de l'aportaci6 de capital a 
FGC Rail, SAU ates, que el finan9ament de l'aportaci6 de capital estava inclosa en les 
aportacions totals del Contracte Programa amb la Generalitat 2017-2021. 

Les modificacions pressupostaries que s'informaran en el Consell d'Administraci6 de 
31 de mare de 2022 son les seguents: 

Acord de 24 de desembre de 2021 

• Adequaci6 pressupostaria per a la incorporaci6 del romanent de tresoreria d'FGC de
l'exercici 2020 en l'exercici 2021, per import de 196.589.242,09 euros. Aquesta
incorporaci6 va ser autoritzada per la lntervenci6 General en data 23 de novembre de
2021. Aquest romanent estava inclos en els comptes anuals d'FGC a 31 de desembre
de 2020 i ratificat per la Comissi6 de seguiment del Contracte Programa entre la
Generalitat i FGC per al perfode 2017-2021 en sessi6 de 26 d'octubre de 2021.

• Adequaci6 pressupostaria per la reducci6 de les aportacions del Departament de
Vicepresidencia i Polftiques Digitals i Territori, per import de 2.000.000,00 euros, en
base a l'acord de 26 d'octubre de la Comissi6 de seguiment del Contracte Programa
entre la Generalitat i FGC per al perfode 2017-2021 en sessi6 de 26 d'octubre de 2021.

• Adequaci6 pressupostaria per naves necessitats a la linia Lleida - La Pobla de Segur
en el manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de detecci6 i supervisi6
automatica de despreniments als Vessants 02, 03, 05, 07, del 10 al 19 i talus 64, com
a consequencia del despreniment ocorregut en el mes de mar9 de 2021. L'import
previst de 80.000,00 euros va ser financ;:ar amb uns majors ingresses previstos de
l'activitat.

Adequaci6 pressupostaria motivada per l'escrit d'1 de desembre del Departament de 
Vicepresidencia i Polftiques Digitals i Territori comunicant que no es podia fer carrec 
de la totalitat del finan9ament del credit per !'increment retributiu de 2021 i de la 
recuperaci6 de la paga extraordinaria del 2014 per un import total de 3.766.997,54 
euros. El seu finan9ament va ser mitjanc;:ant l'aplicaci6 del romanent de tresoreria no 
afectat generat a 31 de desembre de 2020, per import de 2.466.997,54 euros, seguint 
allo aprovat en el punt 2.5 de l'acta de la Comissi6 de Seguiment del Contracte 
Programa Generalitat i FGC per al periode 2017-2021, en sessi6 de 26 d'octubre de 
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2021 i 1.300.000,00 euros mitjangant una aportaci6 addicional del Departament de 
Vicepresidencia i Politiques Digitals i Territori, atorgada el 22 desembre de 2021. 

Acord de 31 de desembre de 2021 

• Adequaci6 pressupostaria, en base a l'aportaci6 addicional de 40.000.000,00 d'euros
a l'ATM, per part del Consejo de Ministros, la qual va motivar l'aprovaci6 del perfmetre
A de despesa en el Consell d'Administraci6 de l'ATM de 22 de desembre de 2021, el
que va suposar !'increment de l'aportaci6 per a d'FGC corresponent al 2021 !'import de
2.167.081,64 euros.

• Adequaci6 pressupostaria per !'increment de la transferencia de 16.000,00 euros a
favor d'FGC, en base a la resoluci6 del Departament de Vicepresidencia i Politiques
Digitals i Territori, per atendre l'encarrec de la Direcci6 General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climatic de la realitzaci6 de tasques de vigilancia ambiental al Montsec, que ha
portat a terme el Pare Astronomic Montsec.

• Adequaci6 pressupostaria per la transferencia de 135.254,42 euros, en base a la
resoluci6 de la Presidencia det Consell Catala de l'Esport, de 2 de desembre de 2021,
per fer front a les despeses ocasionades per l'Oficina Tecnica per a la candidatura als
Jocs Olimpics i Paralfmpics d'Hivern Pirineus Barcelona de la temporada 2020-2021 i
per l'activitat esportiva 2021.

• Adequaci6 pressupostaria, per canviar l'origen det finan9ament d'una part del retorn
de la paga extraordinaria del 2014 i de !'increment retributiu del 0,9% del 2021, ates
que en el tancament 2021 s'ha pogut absorbir aquest finan9ament per eficiencies de
despesa, per import de 2.466.997,54 euros. Aquesta modificaci6 pressupostaria
rectifica la signada el 24 de desembre de 2021 .

El detall dels imports per aplicaci6 pressupostaria consta en els annexes 3 a 6 de la liquidaci6. 
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Conciliaci6 resultat pressupostari i el compte del resultat economic patrimonial. 

IRRIIMin Porduu I Gunp jPIGJ 

(+} Qespeses PiG No Liquidaci6 Pressupost 
Amortitzaci6 immobilitzat 
Deteriorament participacions instruments patrimonials 
Deteriorament deutors 
Subvenci6 de capital traspassades 
Despeses extraordinaries 
Comissi6 d'obertura prestecs 

(·) Qespeses No PjG Si Liguidacj6 Pms11pPSt
Aportaci6 dineraria capital Actius de Muntanya, SAU
Aportaci6 dineraria capital Vallter, SA
Aportaci6 dineraria capital FGC Rail, SAU 
Aportaci6 dineraria capital FGC Mobilitat, SAU 
Inversions realitzades 
Variaci6 d'existencies 
Finam;:ament deficit explotaci6 ATM 
AmortitzaciO prestecs 

(+} lngressos No PiG s; Liquidaci6 Pressupast 
Subvencions rebudes de l'ATM en el 2021 del 2020 per Covid 
Aportaci6 ATM diferida retorn endeutament 2019 

Aportacions capital Generalitat 

(·) tngressos PiG No Liqcndacio Pressupost
lngressos extraordinaris 

-21.mAOO.._!!l 

65.868.980,83 
107.514.848,72 

4.370.702,42 
112.942,89 

-47,210.865,58 
997.746,13 
83.606,25 

222.986.944, 78 
2.961.000,00 
1.998.000,00 
4.400.000,00 
2.700.000,00 

150.224.776,47 
866.340,38 

25.710.827,81 
34.126.000,12 

160.994.561,29 
24.247.805,06 

1.057.836,96 
135.688.919,27 

881.877,96 
881.877,96 

,IU.eJ.111l11j 

Per arribar al resultat pressupostari des del resultat negatiu de perdues i guanys 
comptable, juguen les seguents partides: 

• Despeses PiG, No Liquidaci6 Pressupost: Seguint !'article 14 de Llei 4/2020,
del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, les
transferencies corrents a favor de les entitats tenen per objecte financ;ar les
despeses d'explotaci6 en la mesura necessaria per a equilibrar el compte de
perdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions,
deterioraments o despeses extraordinaries sense corrent monetaria

Seguint el criteri de que una partida es liquidativa si es: Venc;uda + Uquida + 
Exigible, s'inclouran totes aquelles partides que no tenen corrent monetaria 
com les comissions d'obertura amb l'import realment pagat a l'exercici, 
tractament diferent al que se Ii dona comptablement, que s'imputen com a 
despesa a mida que s'amortitza el prestec que Ii pertoca o les despeses 
financeres no subvencionables o la part de les despeses extraordinaries que 
no tenen corrent monetaria. 

• Despeses No PiG, Si Liquidaci6 Pressupost: S'han incl6s totes aquelles
partides incloses en els capitols d'operacions de capital i de variaci6 d'actius i
passius financers com les inversions realitzades, el retorn de l'endeutament i
les aportacions al fons patrimonial de les empreses del Grup FGC.

• lngressos No PiG, Si Liquidaci6 Pressupost: Es correspon a aquelles
subvencions comptabilitzades en l'exercici anterior pero cobrades en el 2021.
Tambe s'inclou el retorn de deute de l'any 2019 de l'ATM aixi com l'aportaci6
de capital d'inversi6.

• lngressos PiG, No Liquidaci6 Pressupost: S6n aquells ingressos que no han
tingut corrent monetaria com els ingressos extraordinaris.

78 



j 
'I. 

c) 

d) 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

Resultat de la liguidaci6 dels pressupostos 

Dm$II 
a� reconeftllS '9COM9ude• 

Mm Min 

1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7) 206.690.939,57 320.937.539,89 

(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5) 206. 690. 939, 57 170. 712. 763,42 

(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7) 0,00 150.224. 776,47 

2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8} 135.688.919,27 12.059.000,00 

3. (+) Operacions Comercials 0,00 0,00 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI j1+2+3) 342.379.858,84 332.996.539,89 

II. VARIACIO NETA D E  PASSIUS FINANCERS (Cap. 9) 0,00 34.126.000,12 

Ill. SAi.DO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 11+111 342.379.858,84 367.122.540,01 

4. (+) Credits gastats tinans:ats amb romanent de tresoreria 

5. ( •) Desviacions de finans:ament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finans:ament afectat 

6. (+) Desviacions de finans,ament negatives en despeses amb finans,ament afectat 

IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANi;AMENT DE L'EXERCICI 
(111+4-5+6} 

ti�� ....... 111..,....., 1111:ffotll!J 

Estat del romanent de tresoreria 

(+) 1. Fons II ulds de tresorerla 
VII. Efectiu i altres actius Hquids 

(+) 2. Drets pendents de cobrament

Ill. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
1/. Inversions financeres a curt termini 

H 3. Obligaclons aendents de pagament 
Ill. Deutes a curt termini 
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

(+,-) 14. Partides pendents d'aplicacio 

(-) 

(-) 

lleaubt 

-114.246.600,32 

123.629.919,27 

0,00 

9.383.318,95 

-34.126.000, 12 

-24.742.681,17 

0,00 
111.913.988,17 
126.290.455,37 

-10.366.213.97 

10.-.213,91 

94.150.103,99 
94.150.103,99 

126.069.144,21 
120.776.246,95 

5.292.897 ,26 

43.277.142,99 

13 .96 7 .003,29 
29.310.139,70 

Aquest any 2021 l'impacte de la Covid-19 ha provocat l'endarreriment del proces de les 
inversions. S'ha de considerar que en el proces de contractaci6 el perfode d'execuci6 i/o 
certificaci6 es a llarg termini. 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros} 

En el decurs de l'any 2021 s'ha continuat realitzant aquelles inversions del 2020 cornprorneses 
a 31 de desembre de 2020. 

Resta pendent de finan9ar per part de l'ATM el deficit ordinari del 2020 per import de 
5.598.229,70 euros i el del 2021 per import de 4.822.863,57 euros, aixf com el deficit de 
finangament derivat de l'impacte de la Covid-19, per import de 20.581.490,97 euros de les 
Unies Metropolitanes i de 306.473,27 euros de Lleida-La Pobla, que ascendeix a un total de 
31.309.057,51 euros. Per tant, quan es recuperin els imports esmentats el romanent de 
tresoreria no afectat passara a ser 29.237.053,77 euros. 

Per altra banda s'han alliberat 4.755.093,05 d'euros de les obres d'lnfracat ates que no 
s'executaran arrel de la darrera actualitzaci6 del PEA. 

Relaci6 d'actuacions del romanent de tresoreria afectat a 31-12-21: 

Romanent de tresoreria afectat 2021 177.457.681,84 

• Subministrament de 15 unitats tren electriques UT115 linia B-V dels FGC (plurianualitat). Pendent de recepcionar 38.616.638,63 

• Subministrament de 5 locomotores duals i recanvis pel transport mercaderies Projecte Phoenix 16.785.999,92 

• Inversions compromeses per acomplir el Contracte Programa Generalitat i FGC. Pendent de licttar 11.904.959,87 

• Signatura CP ATM-FGC 2021 (de data 28/12/2021) 15.234.682,83 

Altres projectes 94.915.400,59 

• Relacio d'actuacions licitades pendents d'adjudicar (sense lnfraestructures.catl: 28.900.888,86 

* Actuacions corresponents a imports superiors a 1 M€: 15.469.751,83 
- Subministrament transdur;tors UT112 i recanvis pneumatics material mobil FGC 3. 703. 776, 75 
- Servei actuacions interiorisme de la mitja vida de Jes unitats de tren UT 112 8. 845. 000, DO 
- Obres supressi6 pas a nive!! num. 18 Ba!aguer 1.234. 792,08 
- Obres renovar;i6 superest.i drenatge tune!s 2,4,5, 18,20,21,24,37,40 i 41 LPS 1.686.183,00 

• 155 actuacions inferiors a 1M€ licitades i pendents d'adjudicar (veure Annex 1) 13.431.137,03 

• Relaci6 d'actuacions licitades, adjudicades, en execuci6 i pendents de certilicaci6 (sense lnfraestl\lctures.catf: 66.014.511,73 

• Actuacions corresponents a imports superiors a 1 M€: 20.501.080,06 
- Modificat 3 Obra mod.senyalitzaci6/recantonament enr;/avaments actuals per itinerari B \ 1.347.212,64 
- Subministrament, instal·laci6 i posada en servei sistemes seguretat protecci6 perimetral 1.001.528,02 
- Subministrament d'un vehir;/e auscultador autopropu/sat 2.506.000,00 
- Revisi6 General "RG" convertidors auxiliars UT's 112-213 1.305.470,57 
- Obra adeq.senyalitzar;i6 nova platja vies taller COM Martorell Enllaq 1.541.626,55 
- Obres construr;cio nau patrimoni historic entorn Martorell Central 1.354.613,41 

Obres modificaci6 enclavament Sarria-cap,;a/era Sud 1.294. 150,00 
- Subministraments rer;anvis actuacions mitja vida UT 112 d'FGC 6.201. 135,42 
- Obres modificaci6 senyalitzaci6 ferroviaria plafja vies COR 1.401.480,01 

. Obres supressi6 pas a nive/I ntJm. 12 a Termens llnia Lleida-La Pobla de Segur 1.501.715,86 
- Obres rehabilitaci6 estructures estar;i6 de Gracia d'FGC 1.046.147,58 

* 1.183 actuacions inferiors a 1M€ licitades, adjudicades, en execuci6 i pendents de certificaci6 (veure Annex 2) 45.513.431,67 
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ANNEX1 

Nl'.imero licitaci6 

1140025613 

1140026695 

1140026696 
1140026697 
1140026851 

1160003416 

1160003417 
1160003465 
1160003478 

1160003504 

1160003505 

1160003507 
1160003508 
1160003510 

1160003522 
1160003524 

1160003541 
1160003549 

1160003582 
1160003588 

1160003602 
1200000950 

1200001222 
1200001378 

1200001390 

1200001393 
1200001403 
1200001404 

1200001405 
1200001407 

1200001408 
1200001415 

1200001420 
1200001424 

1200001435 
1200001440 

1200001442 
1200001458 

1200001459 
1200001462 
1200001463 

1200001465 
1200001501 

1200001503 
1200001505 

1200001509 
1200001511 

1200001513 
1200001514 
1200001515 

1200001517 
1200001520 

1200001532 

1200001533 
1200001534 

I
1200001537 
1200001538 
1200001540 

1200001550 
1200001565 

1200001571 
' 1200001578 

1200001587 
1210000817 

1250000674 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

! Actuacions 

Subministrament recamis urs conjunt bobina petita Ref.8239601 

Subministrament d'elements de rodament per a les reductores amb xa-.eter 
Subministrament d'elements de rodament per a les reductores amb xa-.eter 

Subministrament d'elements de rodament per a les reductores amb xaveter 
Subm. elements de rodament per a les caixes de greix vagons serie 62000 

Actuaci6 Rehabilitaci6 General "RG" a dos eixos automotors G1W-Montserrat 
Actuaci6 Rehabilitaci6 General "RG" vah,ules sistema 1 i 2 GlW Montserrat 
Subministrament materials "RG" climatitzaci6 GlW Montserrat 

Modif.2 Ser...-ei AT red. estudi informatiu nou tren-traml.ia Camp Tarragona.F2 

Desern.olupament amb AT pel sistema OMNITREN per material mobil d'FGC 

Subministrament maquina emmagatzematge i copies de seguretat 1N 
Servei de substituci6 de juntes de sorreres de les unitats 112 i 213 
Subministrament/instal·laci6 compressor assecador unitat GlW de Montserrat 
Servei d'Of.tecnica de suport i acompanyament a la implantaci6 del nou mod. 

Servei d'integraci6 radio megafonia SJV UT112 i UT 213 
Obres renovaci6 circuits de l.ia encla10ment Sant Este-.e Sesrovires 
Subm. recanvis nou sistema FAP digital lfnia L-A 

Subministrament de recam,is de vidres per a la UT331 
Modific. 2 Serv.AT redacci6 estudi impacte ambiental nou tren-traml.ia Camp 

PMO gesti6 patrimonial integral propi 

Serv.pro-.es dinamiques validaci6 sorra silica! pel sist.de fre 112.113. 114,213 
Subministrameni 6 transformadors per Servais Auxiliars 25000/400-220 V 

Subministrament de roba laboral per Lfnies Metropolitanes dels FGC 

Obres accions correctives i de millora a la Xarxa PCI {XF i CR. Montserrat) 
Subministrament de vehicles necessaris per la renovaci6 del pare mobil FGC 
Subministrament de rodes pels automotors GlW de l'explotaci6 de Montserrat 
Obra substituci6 cabines 25 kV centre mesura S.Esteve Sesrovires 

serv.assist.tecn.reformulaci6 serveis clients estaci6 Estaci6 4.0 

Serveis per a la redacci6 del Pia de Contingencies ltinerari BV07 
Subministrament de recanl.is per a aparells de l.ia de les lfnies BV i LA 
Subministrament de novas llicencies de programali di-.ers 

Obres implementacio millores seguretat maniobra seccionadors catenaria COR 
Obres depuraci6 banqueta de balast 

Servei de rehabifitaci6 de fissures als bogies de les UT112 
Obres reparaci6 tunels 32, 34 i 38 linia LPS 

Servei DO supressi6 pas a nivell num 18 Balaguer 
Obra estab. di-.ersos talussos P3 lfnia LPS 
Obres estabilitzaci6 !alussos P3: 175, 189, 190 linia LPS 
Obres protecci6 despreniments roques -.essanls V11 i V16 de la linia LPS 

Sub. i instal. de 3 equips d'elevaci6 de bogies pel taller de Rubi a FGC 
Sub. i instal. d'una zona d'esmolat i soldadura al taller de Rubf dels FGC 

Obres renovaci6 l.ia tram en corba PK 15+300 linia LPS 
Subm. de 4 rodes locomotora CHL 60G DTC1 i 14 rodes cotxe viatger CS299 

Servei actualilzaci6 i gesti6 arbrat linies BV, LA i LPS 
Servei AT redacci6 mapa estrategic scroll (fase 4) dels FGC 
Servei treballs preparaci6 per reiomar mat. historic de L-A 

Subministrament de la llicencia d'us de la passarel-la de pagament de FGC 

Obra/inst catenaria rfgida escamotejable a via 9+inst.seguretat nau MR-E 
Servei de formaci6 tecnica de la locomotora 256. 01 propietat de FGC 
Subministrament, instal·laci6 i llicenciament sistema cartellera digital EM 

Sub. i servei instal., treballs obra equipaments sistemes informaci6 i comunic. 
Servei sistemes seguretat i protecci6 perimetral Terrassa-NU Sabadell-PN 

Serv.mant.preventiu inst.sist.comunicacions,control,seguretat tunel Roe Diu 
Submlnistrament 2 equips armari arrossegament+auxiliar per a Sistema S/C 
Subministrament de renovaci6 de llicencies Microsoft Office 

Obres adequaci6 accesses a la via 5 del baixador de Tremp 
Obres millora funcionament hidraulic pont barranc de la Gessera linia LPS 
Se!Vei per la creaci6 de la web del portal de transparencia d'FGC 

Obres reparaci6 diversos trams tunef 3 lfnia LPS 
Subministrament -.ehicles necessaris per la reno\0ci6 pare mobil FGC • LD 

Subministrament 4 rodes i 4 bandatges per locomotora 256 dels FGC 
Obres conservaci6 estructura vestibul Bergara estaci6 P.Catalunya.Fase I 

Subministraments fundes seients unitats de tren GlW UT331 lleida-La Pobla 

Obres construcci6 nou magatzem explolaci6 aparcament Monistrol Vila 
C. Promoci6 Tot Nordic 2021-22 
90 actuacions d'import inferior a 40.000€ 

Total 

Import j€} __J 
59.018,53 

59.400,00 
92.400,00 

68.200,00 
140.000,00 

90.000,00 

63.400,00 
48.256,00 

121.400,00 

365.840,00 
302.439,20 

135.698,74 
774.000,00 

75.000,00 
105.000,00 

146.363,65 
55.471,25 

110.000,00 
47.469,49 
70.318,99 
75.000,00 

82.688,00 
224.353,06 

501.968,38 

185.743,59 

109.679,00 
58.542,82 

112.500,00 
150.000,00 
768.457, 70 
267.184,00 

381.240,41 
469.640,05 

497.500,00 
133.179,64 

56.350,00 

396.292, 12 
248.925, 15 
618.769,99 

225.000,00 
75.000,00 

485.041,43 
40.500,00 
72.384,84 

105.000,00 
125.000,00 

193.705,44 

187.576.02 
134.000,00 
95.950,00 

300.000,00 
410.000,00 

60.000,00 
46.198, 19 

325.839,48 

79.895,87 

136.685,57 
100.000,00 
325.949,06 
63.400,00 
75.000,00 

311.345, 12 
65.000,00 

54.198,97 
300.000,00 
770.777,28 

13.431.137,0!) 
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ANNEX2 

Numero 
actiudicaci6 
3120049181 
3320000417 
3320000436 
3320000443 
3320000444 
3320000456 
3320000458 
3320000459 
3320000460 
3320000461 
3320000463 
3320000465 
3320000466 
3320000470 
4120001701 
4120001741 
4120001761 
4120001918 
4120001967 
4120002000 
4120002026 
4120002072 
4120002072 
4120002075 
4120002116 
4120002116 
4120002118 
4120002153 
4120002219 
4120002235 
4120002238 
4120002258 
4120002272 
4120002272 
4120002274 
4120002277 
4120002279 
4120002289 
4120002291 
4120002311 
4120002351 
4120002352 
4120002353 
4120002383 
4120002387 
4120002420 
4120002421 
4120002428 
4120002442 
4120002451 
4120002459 
4120002472 
4120002474 
4120002474 
4120002485 
4120002492 
4120002494 
4120002496 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

I 
.Actuacions 

Subministrament recanvis per equipaments d'acces a les estacions esquf TIM 
Obra/i11st. i subministrament per a automatitzaci6 portes COR 
Obres adequaci6 nous espais ediffci dependencies l remodelaciO Monistrol V. 
Obreslinstal.+submin. per subsrnuei6 enllumenat a led en banderoles B-V 
Obreslinstal.+submin. per subslttuci6 enllumenat a led en banderoles L-A 
Obres millora protecci6 contra despreniments talus M011TA060 Cr. Montserrat 
Obra/inst. automatitzaci6 portes Centre Operatiu de Martorell (811) 
Obra/inst.i sub.adequaciO canonades pou esgotament Bergara (Pcatalunya)-813 
Obralinst.+subm. adequacio pous esgotament tunel Comella-Riera (SB✓O)B-14 
Obres/inst adeq.pous tunel Gornal,P.Espanya i Iossa Terrassa R (815) 
Obres implanlaci6 imatge corporativa COM 
Ser;ei inserci6 publicitaria afectacions servei oct-11ov 2021 
Obralinstlsubst.a LED !luminaries zones publiques Monistrol Vila (810) 
Obra detecci6 avaries i substlt.cablejat i reposiciO inst.senyalitzaciO AIL 
FAP Digital per al pare de material mobil de la lfnia Uobregat-Anoia 
Obres estabilitzaci6 \'eSsants prioritat 2 lfnia L-A 
Equips amidament parametres rodes 
Subministrament i i11Stal·laciO 30 quioscos informaci6 al client per FGC 
Serwi pel canli d'ubicaci6 connectors electrics panel! d'acoblament UT 213 
Sub. LN7itat de tren serie GTW OMU 2/6 per Ueida la Pobla dels FGC 
Rehabilitaci6 i re\oisi6 general onduladors de tracci6 unitats de tren d'FGC 
Serwi per al disseny ; desemolupament del nou sistema d'inl0rmacl6 
Servei per al disseny i desemolupament de! nou sistema d'informaci6 LOT1 
Rehabilitaci6 fissures baslidors bogies LIT112 
Obra mod.senyalitzaciO/recantonament enclavaments actuals per itinerariBV07 
Obra modif.amp.unitats obra per estesa cables eslaci¢ S.Cugat(iliner. VO?) 
Serw1 de re<lacciO cle plecs tecrics per Area de Material mObil de FGC 
Serwi per assistencia tecnica en la fabricaci6 i el subministrament Lff115 
Rehabilitaci6 RG bogie motor a 2 unitats automotors GTW Cremal!era dels FGC 
Modlf. increment import-2019/359- subm. 5 loc. dual s/257 
Serwi consultoria, desen.estrategia marquet,ng relacional, campanya imatge 
Serwi formaci6 personal Ueida La Pobla Segur obtenci6 llicencia conducci6 
Obres remodelaoi6 i projecte nau taller.; COR. Edificaci6,infiaest.i instal. 
Uquidaci6 obres remodelacl6 i projecte nau taller COR.Edif. , lnfraest.,inst 
Serwi estudis, projec1es. plecs i direcci6 obra zona olfmpica estaci6 LM 
Subministramenl dos unitats locotractors amb grua per linies 8-V. i l-A 
Seiv.AT rei:lacci6 estudi impac:e ambiental nou tren-trarmna Camp Tarragona 
Serwl AT redacolO pla especial lnfr.ferrov. nou tren-tram Camp Tarragona 
serwi AT redacciO estudi intormatiu nou tren-trami,ia Gamp de Tarragona. F2 
Subm/inst ATO:tase 2-S.Cugatfferrassa i lase 3-S.Cugat-Can Feu Gracia 
Consultoria sabre a1.0luacions independents de seguretat i analisis de riscos 
consultoria sobre avaluactons independents de seguretat I anallsls de riScos 
Consultoria sabre avaluacions independents de seguretat i analisis de rlscos 
Serwi actualitzac.i mitlora telecomandament energia per div.actuacions S/C 
Serwi accions correct.millores ampJiaci6 inst. protecci6 contra incendis )<F 
Serwi reparaci6 i subministrament de material per als enclavaments NL 
Modificacio su�ministrament recanvis xarxa innivaci6 Port Aine 
Rehabilitaci6 10 unitats passadissos d'intercomunicaciO UT213 dels FGC 
Subministrarnent balast tipus 2 l fnies BV i LA 
Subministrament recanvis treballs gran re1Asi6 remuntadors TyN TIM 
Servei avaluaci6 i vatoraci6 rise maquina auscultadora i 2 Locotractors FGC 
Serwis jurldics multidisciplinars estrategia 10/30 
Ser;eis de digitalitzac i6 processos man1eniment preventiu i co,rectiu FGC 
Serveis de digitalitzac i6 processes manteniment preventiu i correctiu FGC 
Modifio.obres reposici6 actius \Aes servei taller Mobil i lies diesel ME 
O\emaul dels equips matric. per a les UT113 dels FGC 
Subministrarnent modificacions 3er. au1omotor GTW Hnia lleida-La Pobla 
Obres renovaci6 canli agulles i ampfiaci6 andana libidallo. Fase 1 

Import(€) J 

47.103,53 
65.096,63 
40.867,11 
68.044,65 
50.266,91 
62.306,44 
40.764,18 
5 6.706.15 
74.373,44 
63.500,59 
46.529,60 
43.565,00 
59.892,64 
49.509,69 

930.975,86 
178.141,51 
119.000,00 
298.000,00 
162.670,03 
794.250,00 
501.363,48 

58.568,09 
48.000,00 

289.462,50 
212.928,09 
385.248,73 
122.021,86 
230.000,00 
114.532,00 
384.920,00 
209.664,52 
159.476,10 
44.192,56 

160.782,01 
152.050,00 
725.830,68 
45.779.40 
64.600,00 

223.544,48 
541.424.00 

60.000,00 
178.149,00 
51.012,75 

125.290,00 
171.208,23 

42.897,05 
41.316,40 
41.400,00 
95.525,00 

235.117,84 
48.958,20 

141.250,00 
71.577,50 
96.326,00 

192.854,39 
610.400,00 
289.197,00 
729.538,93 
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Niimero 

adjudicaci6 
4120002503 
4120002508 
4120002513 
4120002515 
4120002516 
4120002527 
4120002530 
4120002547 
4120002550 
4120002560 
4120002565 
4120002565 
4120002567 
4120002570 
4120002571 
4120002572 
4120002577 
4120002580 
4120002582 
4120002592 
4120002594 
4120002595 
4120002601 
4120002602 
4120002627 
4120002630 
4120002631 
4120002635 
4120002638 
4120002639 
4120002644 
4120002645 
4120002646 
4120002649 
4120002656 
4120002662 
4120002663 
4120002671 
4120002674 
4120002680 
4120002686 
4120002693 
4120002699 
4120002711 
4120002713 
4120002718 
4120002721 
4120002731 
4120002739 
4120002742 
4120002744 
4120002746 
4120002747 
4120002752 
4120002752 
4120002755 
4120002757 
4120002758 
4120002759 
4120002762 
4120002768 
4120002785 
4120002787 
4120002788 
4120002789 
4120002793 
4120002794 
4120002800 
4120002802 
4120002803 
4120002804 
4120002807 
4120002808 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

I 
Actuacions 

Obres substi1uci6 cabines 25 kV subes1aci6 de Les Fonts 
Obres impemieabilitzacions degotalls lfnies de la xarxa dels FGC 
Obres impem,eabilitzaci6 i segellat de la contra\Olta L-A.Fase 01. 
Serveis signatura electronica d'FGC 
Actuacions substiluci6 rodes 10gons 65002 i 65003 dels FGC 
Ass. Tecnica pel desemolupament d'un sis1ema d'orientaci6 per -.eu 
Subministrament 3 platafanmes per material mobil dels FGC 
Obra subst.cabines 25kV i nou grup tracci6 subcentral Manresa 
Subministrament rodes rocomatara serie 400 material historic de FGC 
Servei de suport comptabilitat analftica i elabaraci6 infanmaci6 econom ica 
Obres reno\aci6 \Aa a la cap9alera sud Sarria entre Sania i Tres Torres 
Modificaci6 Obres reno\aci6 \Aa a la cap�alera sud Sarria entre SR i TT 
Ser.ei rehabilitaci6 bagis i compartes RG, a 8 vagons S/62000 dels FGC 
Sen.ei implantacio eina gesti6 explic. i manten. estacions de TIM 
Modificaci6 Obres construcci6 nau conseN.patrimoni historic entom MC 
Subminis1rament, substttuci6 posada en mal)(a 8 ascensors xarxa FGC 
Subminis1rament, instal-laci6 i posada en ser.ei dels tallafocs FGC 
Obres arranj.drenatges transversals,act.neteja torrents.tales div.punts LMT 
Servei de recollida, trasllat, cus1odia, tractament i digi1alitzaci6 per a 
Subm. ,instal. ,canfig. i pasada ser.ei deu equips embarc. TETRA locamotores 
Sen.ei d'inspecci6 de fissures als bogies de res UT112 dels FGC 
Obres adeq.inst.hidrauliques+electriques pou esgotament Udefans Cerda 
Obra sist.foto-..oltaic autoconsum instantani estacions Rubi i S.Andreu Barca 
Obra sist.rotowltaic autocansum instan1ani estacions Rubi i S.Andreu Barca 
Servei d'adequaci6 tecnol<igica dels Sistemes d'Alimentaci6 lninterrampuda 
Obres substituci6 cobertes fibrociment 3 edificis LMT 
Subministrament, implantaci6 i suport infraes1ructures TIC explo1acions TIM 
Subm inistrament software equips A TC per material m6bil .,;atgers FGC 
Obres nou aparcament estaci6 La Pobla de Lille! del Tren del Ciment 
Obres substituci6 desl.iament 9 estaci6 Les Planes 
Obres miUora drenatge 1unel linia L-A.Fase 3: PE-MG i GO-SJ 
Rehabilitacions rodes i fre carril funiculars Vallvidrera, Gelida i S.Joan 
Serwi adequaci6 a nom,ativa 73 vagons S/6200CHremuja de FGC 
Servei actuacians "RG" locomotara historica 1003 (251,67) dels FGC 
Ser.ei adequaci6 sis1ema producci6 aire unita1s UT112 i UT113 dels FGC 
Ser...ei AT praj,basic i executiu rehabilitaci6 refugi Niu de l'Aliga 
Ser.ei d'instal-laci6 de nou sol a 26 cotxes de la serie 112 de FGC 
Subministrament de recanvis dels remuntadors "DOPPELMAYR" La Molina 
Obres ins.Blaqueig Automatic de \ia Unica(BAU) entre Balaguer i Ueida ADIF 
Servei AT redacci6 est. infom,atiu supress i6 pas a nivell PN08 i soler. IG 
Obres cond.explanada superior aparcament Queralbs linia C.Nuria, Fase 1 
Obra construcci6 habitacles aparcament bicicletes estacions linies B-V/L-A 
Subminislrament materials fungibles per a manteniment pre1(correctiu XF 
Serveis DO supressi6 pas a nivell num. 12 a Temiens linia LPS 
Obres de reparaci6 de patologies lieus murs linia Cremallera Montserrat 
Obres i projecte urbanitzaci6 davant l'estaci6 de Balaguer 
Obres estabilitzaci6talussos num.13, 16,20,35 i 36 prioritat 2c Cr.Nulia 
Obres subst. llosa contra-..olta,exec.via en placa PK 5/328-5/970 AL-CO 
Obres rehabilitaci6 pant Can Gusi del cremallera Ribes-Nuria 
Obra i proj. instal·laci6 plaques solars autoconsum estacions UAB,S.Boi 
Obres inst. piezometres en tram urba entre lldefons Cerda i Sant Bai 
Obres arranjament de paleteria en estacions i dependencies 
Obres arranjament serralleria i tancaments metal·lics estacions i dep. 
Obres urbanitzaci6 acces i enlom taller del COM 
Modificaci6 Obres urbanitzaci6 acces i entom 1aller del COM 
Pragramari d'assistencia gesti6 requisits (ser...ei amb subminis1rament) 
Subministrament recam.is maquines trepitjaneu CASLI estacions 11M 
Obres nova escamesa aigua patable,complador i hidrant edif.dip6sit Can Roca 
Servei de restauraci6 del 1.ehicles histories de via metrica d'FGC 
Servei de restauraci6 del 1.ehicles histories de via metrica d'FGC 
Servei gran manteniment remuntadors estacions TIM 
Obres arranjament cobertes,impermeabilitzacions i rep,estructurals est/dep 
Obra-projecte per dotar cobertura TETRA explotaci6 Montserra1 
Obres substituci6 deslliaments num. 11 i 13 de J'estaci6 de Sant Bai 
Obres adeq .eaten aria a tangencial i can\A p6rtics a rig ids a Planes{fase 2) 
Obres nau fossal reparacions maquinaria de via a via 12a Mart. Enlla� 
Obres adequaci6 catenaria, feeders i telecom. seccionadors Quatre Camins 
Obres reno10ci6 via tunel 5 {La Floresta) 
Obres anivellaci6 i alineaci6 de \Aa al Cremallera de Montserrat 
Obres cond.terreny,estab.talussos.refor-9 protec. ,arranj.cunetes linies FGC 
Obres cond.terreny,estab.lalussas,refor-9 protec. ,arranj.cunetes linies FGC 
Obres estabilitz. talussos 2, 4 i 7 de prioritat 2 tram lgualada-Martorell 
Obres rehabilitaci6 de \ia en di.ersas punts de la xarxa dels FGC 

Import(€) j 

771.062,36 
105.734,48 
276.783,15 
101.938,20 
45.933,50 
74.700,00 

345,730,00 
453.986, 14 
227,940,00 
90,989,50 
63.377,92 

920.932,97 
160.000,00 
46.080,00 

312.195,63 
191.369,37 
98.000,00 
75.448,75 

213.032,01 
85.150,00 

118.360,00 
116.217.41 

52.762,50 
46.170,00 
47.208,90 
92.021,21 

218.707,73 
192.629,27 

46.392,36 
189.182,22 

89.901,67 
86.000,00 

682.859,68 
220.675,00 

85.577,00 
56.400,00 

373.443,00 
739.964,00 
723.505,80 
83,290,20 

193.374,94 
152.188,65 
50.636,73 
73.194,00 
77.585,31 
62.243,31 

111.239,59 
488.067,57 

45.845,28 
111.165,57 
226.655,50 

59.999,80 
59.999,80 
63.269,61 
74.173,80 
47.640,00 
58.717,97 

107.804,81 
100.796,43 
109.463,80 
44.635,00 
58.767,88 
67.690,00 

622.596,56 
400,513,89 
184.417,90 
256.795, 17 
666.133,56 
108.856,00 
446.838,15 
106.530,25 
179.259,84 
782.793,56 

83 



Numero 

adjudicaci6 
4120002809 
4120002810 
4120002811 
4120002815 
4120002816 
4120002819 
4120002824 
4120002827 
4120002828 
4120002829 
4120002831 
4120002834 
4120002836 
4120002837 
4120002838 
4120002840 
4120002841 
4120002842 
4120002843 
4120002844 
4120002845 
4120002846 
4120002847 
4120002848 
4120002852 
4120002854 
4120002856 
4120002860 
4120002861 
4120002863 
4120002864 
4120002868 
4120002869 
4120002872 
4120002873 
4120002874 
4120002875 
4120002876 
4120002877 
4120002878 
4120002880 
4120002881 
4120002884 
4220000058 
4220000059 
4220000092 
4700000003 
4700000006 
4700000021 
4700000025 
4700000029 
4700000030 
4700000040 
4700000041 
4700000045 
4700000049 
4700000053 
4700000055 
4700000056 
5120021952 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

I Actuacions 

Servei d'asslstencia projectes TIC de FGC Turisme mitjan9ant una PMO 
Obres renovaci6 '.ies a l'es1aci6 de Sliria del ramal industrial L-A. Fase 01 
Obres no1<=s passarei-ies elevades '.ies 9, 11 i 13 al COR de Rubi 
Sub. i substituci6 de components d'ascensors instai-lals a la xarxa d'FGC 
Obres substi1uci6 carril i actuacions rehabilitaci6 '.ia trams linia L-A 
Servei actualltzaci6 i mod.telecomand.energia per actuacions explotaci6 Inv 
Servei DO obres rehabilltaci6 estruc1ures estaci6 Gracia 
Obra renovaci6 mensules i atibantats, subst.susp.feeders Comella-MR Enlla9 
Obres substituci6 cabines 6 kV i ser.eis comuns subcentrals de l'Hospitale1 
Obres pa1,1mentaci6 acces estaci6 de Cellers-Llimiana, lfnia LPS 
Servel inspeccions correctiws al llarg de la llnia Cr. Nuria i Tren Ciment 
Ser,ei professional d'un arxi1er tltulal per a realitzar di-.erses tasques 
Obres substi!uci6 de carril i actuacions rehabilttaci6 '.ia trams B-V 
Obra adequaci6 pou esgotamen! tunel de Can Feu, costat S.Quirze 
Senieis de desenvolupament ISIC 4.0 
Obres rehabili1aci6 pant de la riera de Rubi a la linia B-V 
Subm.de 4 Nevaneus especifics per a les locamotores s/257 dels FGC 
Servel AT inspecci6 i prova carrega di1ersos pents metal ·lies xarxa FGC 
Servei implementar model anali!ic explo!aci6 dades, analisis indic. i QC 
Treballs de pintura edificis, dependencies i equipaments TIM 
Obres de treballs de pintura de les estacions i dependencies 
Servei de sorreja! i "RG" per 8 vagans serie 62000 dels FGC 
Obra/insl.catenaria rigida '.ies 6 i 7+ins1. seguretal fossal 7 taller MR-E 
Obres retirada eel rasas i nova il-iuminaci6 es1acians B-V i L-A 
Obres arranjament andana i pas inferior estaci6 de Les Fonts 
CES Subminis.i aplicaci6 de lamines de protecci6 UT 112 i 113 
Subministraments cintes de fre de recan'.i sistemes 1 i 2 GTW Montserrat 
Obres muntatge 2 diagonals platja '.ies 10, 12, 12' i 14 Martorell EnNa<, 
Subministramen! engranatges i !ambers de fre GTW Montserrat 
Servei mant.pre-.entiu i correc1iu instal. passes a ni1ell i senyal.Cr.Nuria 
Subministrament i ser.eis Ecasistema digital Fase 2 (faquilla 0) est TIM 
CES Obres d'estabifitzaci6 d'un -.essant al PK 311440 IG-ME linia L-A 
Obres modif.enclavament S.Boi per instal. senyal repetidor a Colonia Guell 
Servei de rehabilitaci6 \0gons !remuja 60991/92/93 i 94 dels FGC 
Subministrament de 4 aspiradors espacianaris pel taller de Martorell 
Subministrament d'equipament d'electronica de xarxa carporativa FGC 
Obres subs!ituci6 tra1<=sses bibloc a diwrsas trams linia l-A 
Obres protecci6 roques vessants MO12VE0, MO12VE04 funicular Sant Joan 
Obres protecci6 roques vessants MO12VE0, MO12VE04 funicular Sant Joan 
Obres instal. sistema seguretat i control accessos Pla<,a Catalunya - Fase 1 
Subministraments per reposici6 de 10 passadisas intercomunicaci6 U1213 
Subm.amb instaHaci6 d'un extractor de bogies pel taller de Rubi 
Subministrament material per ser-.ei manteniment paleteria edificis TIM 
Conveni coHaboraci6 FGC - UPC per l'impuls de l'enginyeria ferrolliaria 
Conveni col·laboraci6 millara ferro1,1aria municipi St. Andreu de la Barca 
Centre de dinamitzaci6 estaci6 Santa Maria de Palautordera 
LOT3 Material No Recurrent 
Subm.recanllis i rehabili!aci6 equips !racci6 i auxiliars UT112,213 i AM - B 
Subministrament transductors UT112 i recan'.is pneumatics a Material Mobil -
LOT1-Recan'.is recurrents 
LOT2-Subministramen1 recam;s No Recurren1s 
Modif. increment preu 20201128- SKF- Subm. rodaments i n'>tules 
LOT 1 Recan'.is no recurrents 
LOT1-Subrninistramen1 !ransductors NR 112 
Acord preus subministrament components seien!s material mobil FGC 
LOT1-Material recan'.is immobilitzats 
Subm.targe1es, fonts alimen1aci6,rack control per a res UT 112, 213, 113 114 
LOT2-Ba!eries UT112 
Subminis1rament recamis diversos per a material mobil FGC 
Serveis d'instal· laci6 i ample de banda informatica arrel del COVID-19 
946 actuacions d'import inferior a 40.000€ 
Total 

ll'T1)ort(€) I 
53.498,00 

534.790,36 
582,025,40 
133.500,00 
475.085,29 
400.947,33 
40,460,00 

137.596,65 
264.724,88 
44.600,00 

122.095,97 
43.000,00 

907.403,06 
147.408,90 
767.788,40 
506.967,23 

74.100,00 
175.245,93 
147.165,00 
68.000,00 
59.999,80 
91.991,46 

177.929,08 
177.709,96 
346.539,99 
118.000,00 
178.360,00 
224.288, 17 
329.900,00 
145.850,01 
113.297,52 
112.950,62 
65.357,71 

296.499,95 
92.378,00 
67.983,80 

287.618,00 
150.374,63 
165.092, 12 
139.192,58 
348.500,00 
168.000,00 

44.229,00 
200.000,00 
275.000,00 
140.011,07 

44.848,00 
111.031,79 
105.137, 18 
391.384,21 

61.300,00 
75.940,01 

177.884,03 
105.348,70 
64.133,00 

391.820,39 
60.911,56 
72.514,00 
61.064,00 
54.900,00 

7.322.046,02 
45.513.431,671 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en miters d'euros) 

e) lnforme relatiu al compliment pressupostari i les seves desviacions

lngressos totals FGC 

_..Ill D. 
--- . 

- � ,me. 
··- .. ·--

-� 
' 

-
f"' T- . . . .� 

.· C " 

3 fAXES, YIW&lll lt\11 I Q.INUI I AI.TRES 109.087.619,63 (669.0S0,00) 108.418.569,63 68.576.964,74 63,25% INGRESSOS 
30 VEMJA DE B�NS 14.000,00 0,00 14.900,00 13.301,35 69,27% 

309 Altres vendes 1 4 _900,00 0.00 14,go(),00 13,301,35 89,27¾ 
300.0009 AJlres vendes. 14.900,00 0,00 i4.900,00 13.301,35 89,27% 

31 PRESTACPO DE SERVEi$ 98.832.084,96 1749,050,00) 98.083.034,96 60.798.402,62 61,99% 
310 Prastaci6 d'8'trss �BIVBis 98.832.084,96 (749.0SO.OO) 98083.034.96 60. 798,402. 62 61,99¾ 

319.0010 Prestaci6 d'attres sc::rver&, a entitata de fora del sector 98.e32.0B4,96 1749,050,00) 98,083,034,96 60. 798. 402, 62 61,99¾ pub�c 

39 ALTRES IOORESSOS 10.240.634,67 80.000,00 10.320.634,67 7.765.260,77 75,24% 
399 Jngressos diVersos 10.24CJ.634,67 80.000,00 10,320.634,67 7.765.2BO, ll 75,243/.1 

399.0009 Altres ingressos diversos 10.240.634,67 80.000,00 10.320.634,67 7.765.260,77 75.24% 

4 TRANSFER�NCIES CORRENTS 90.527.848,25 (2,975.225,75) 87.552.622,SO 133.415.897,28 152.38% 
41 DE L'ADMNISTRACl6 DE lA GENERAUTAT 22. 162.608,42 1.282.914,66 23.445.523,08 23.445.523,0B 100.DOY. 

410 
De la Generalilat. per t!"nan�.er detpese, de 22.162.608,42 1.282.914,66 23.445523,0B 23.445.523,08 100,00'l< 
funclonament 

410.0004 
Del Departarnent d@ V.cepresidencia i Polliques 22.162.608,.42 1.232.914,66 23.445.523,08 23.445.523,08 100,00'1 Digitais I Territori 

43 D'ENT. AUTONOMES DE LA GENERALITAT I DEL 260.000,00 1124.745.55) 135.254.42 135.254,42 100,00'1 SCSSE 
430 !o·Etit. Auldnomes admjnistratives de la Generttlitat 260.000,00 /124.745,58) 135.254.42 135.254,42 100,00°-'l 

430.6100
l°

e( Con,ell Catala de rE,po" 260.000.00 (124.745,55 135.254.42 135.254.42 100,00°/c 

44 D'Al. E:Nl DEL SP, UNIVERSITATS I 68.105.239,83 (4. 133.394,83 63.971.845,00 109.635.119,78 171,69� 
fn:ENTfT.PAAT�IP. 

442 
D� consorci$ dep,11n•nts de! SP o adscrires de la 

66 105 239. 83 /4.133.394,83) 63.971.845,00 109.835.119, 78 17l,69� Genera/it.al 

442.6930 Del Consotd de r.Atitorttat dcl Tran&port Mt-tropolita 68. 105.239,83 (4.133.394,83) 63.971.&45,00 109.835.119,78 171,69'¾ 

5 INGRESSOS PAT RIMONIA!.S 5.216.119,52 0,00 5.216.119,52 4.698.077,55 90,07% 
52 ·NTERESSOS DE Df'OSITS 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00¾ 

520 lnteressos de comptes corrents 50.00 0,00 50,00 0,00 0,00� 
520.0001 lntere-nos de comptes correm 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00¾ 

53 ALTRES INGRESSOS FINM/CERS 412120.40 0,00 412.120,40 '502.502,21 121,93% 
530 Dividends 412120.40 o.oo 412.120,40 502.502,21 121,93% 

53D.0001 IJlvidends 412.120,40 0,00 412.120,40 5{)2,502,21 121,93% 

54 lNGRESSOS PATA.IMONlALS NO FNANC�RS 4.803.949, 12 0,00 4.803.949, 12 4. i95,575.34 87,3-4% 

540 UogU8rs 4.803.949, 12 0,00 4. 603. 949, 11 4.195.075,34 87.34% 
540,0001 Uogue rs de bens i rn m e>bles 1. 035.628,48 o.oo 1.035.628,49 1.005.866, 70 97.13% 
540.0009 AJtres lloguers 3.768.320,64 0,00 :i.768.S20,64 3.189,706,64 84,65% 

8 VARIACl6 O'ACTIUS FINANCERS 140.905.371,40 191.372.789,96 3'!2.278.161,36 135.688.919,21 -40,84"1Gi 

83 f'\PORT. CAPrTA!. I FONS PROPIS ENTIT. SP I 140,005.371,40 (5,216.452, 13) 135.686.919,27 135,688,919,27 100,00% PARTICIP 
B30 Aportacion.s de la Generalitat a fQn.s pmpis 140.905.371,40 (5,218.452.13) 135.688.919.27 135.688.�19,27 100,00% 

8,0.0004 Del Departament de Territori r Sostenibilitat i40.905.371,40 (5.216,452, 13) 135.688,919,27 135.688.919,27 100,00% 

87 RO-ENTS DE TRESORER,,_ O'EXERCtCIS 0,00 196.589.242,09 196.559.242,09 0,00 0,00% ANTERIORS 
870 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors Q,00 196. 589. 24 2, 09 196.589.242.09 0,00 0.00% 

870.0001 Rcmanerit:s de lresorer[a dexercicis anleril)l'S 0,00 196.569.242,09 196,589,242,09 0,00 O,OOo/o 

rc!A&.U�l!K0�1N1 •* - .- � -· . ·. ��� -.,1_ 1'1 rtll.!!_4.lt _ m•A"",l:.Qt M2.J71.. ... ,■ 441" 

- . .. 

.. 

(39.841,604,1:19) -36,75% 

i1,S98,65 -10,73% 
P.598,65! -10,73% 
(1.598,65) -10,73% 

("37.284.632,34 -38,01°/4 
(37,264,632.34) -38,01'1(1 
(37,284.632,34) -38,01,! 

(2.555.373,90) -24,76'> 
(2,555.373,90) ·24,761< 
(2,555.373,90) -24,7� 

45.863.274.78 52,SB¾ 
0,00 0,00°/c 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00"/i, 

0,00 0.00% 
0,00 O,OOg.4 

45.863.274,78 71,69% 

45.863.274,78 71,69% 

45.863.274,78 71,6�/4. 

(518.041,97) -9,93"Ai 
i50,00) -100,00¾ 
(50,00) -100,00"J. 
(50,00) -100.00o/. 

9:l.381.81 21.93o/+ 
90.381,81 21,93'¼ 
00,381.81 21.93¾ 

(600.373,78) -12,66% 
(608,373,78) -12,66% 
(29. 759, 78) -2,87% 

(578.614,00) -15,35% 

(196.5a9.242,09) -59,16% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 
0,00 0,00% 

(196.589.242.09 -100,00% 

(196.589.242,09) -100,00% 
(196.589.242,09) -100,000/o 

., ........ ,.t., .... 

El pressupost definitiu total d'ingressos va estar de 533.465.473,01 euros i es presenta una 
liquidaci6 de 342.379.858,84 euros, el que suposa, sense tenir en compte la incorporaci6 de 
romanents d'exercicis anteriors, uns ingresses inferiors als pressupostats de 5.503.627,92 
euros. 

A continuaci6 es comenten les partides d'ingressos ambles seves desviacions. El criteri seguit 
es el de comparar la realitat amb el pressupost, interpretant la desviaci6 positiva, quan la 
realitat es superior al pressupost i, desviaci6 negativa en cas contrari. 
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Capftol 3.- Taxes i altres ingressos 

Es varen pressupostar 108.418.569,63 euros i la realitat ha estat de 68.576.964,74 euros, 
produint-se una desviaci6 negativa de 39.841.604,89 euros, segons el desglossament 
seguent' 

Pr•.-u,,Olt 
Lfqalktaclo 

Dnvt.$ 
� 

diflmdu 
a3112.21 

ARTICLE 

30 Venda de bens 14.900,00 13.301,35 (1.598,65) 

31 Prestaci6 de serveis 98.083.034,96 60. 798.402,62 (37.284.632,34)

39 Altres ingressos 10.320.634,67 7.765.260,77 (2.555.373,90) 

CAPITOL 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS 108.418.569,63 68.576.964, 74 (39.841.604,89) 

La desviaci6 negativa de 39.841.604,89 euros ha estat com a consequencia de l'impacte de 
la Covid-19, que en la banda dels ingressos s'ha concretat per a Jes Unies Metropolitanes en 
39.314.425,34 euros i per a Lleida La Pobla en 270.164,95 euros. 

A les Unies Metropolitanes s'ha produrt una reducci6 en la demanda del 47,82%, si be tambe 
cal destacar l'impacte de l'aplicaci6 dels nous tftols mes economics, com la T-Usual i la T
Jove, que incideixen en la Tarifa mitjana. 

A la Hnia de Lleida-La Pobla la reducci6 de la demanda ha estat del 57,09%. Aquesta divisi6 
tambe es va veure afectada per l'impacte det temporal Gloria, en el que el servei va estar 
operant diversos mesas (micament amb una unitat de tren. Aquest temps de reparaci6 tan 
dilatat en el temps va ser provocat pels confinaments derivats per la Covid-19. 

Pel que fa les unitats de Turisme i Muntanya, la pandemia ha suposat tancaments temporals, 
provocant la davallada de visitants al voltant del 55%. 

Respecte als altres ingressos se situen al voltant del 57% respecte als previstos. 

Capftol 4.- Transferencies corrents 

Es varen pressupostar 87.552.622,50 euros i la realitat ha estat de 133.415.897,28 euros 
produint-se una desviaci6 positiva de 45.863.274,78 euros, segons el desglossament seguent: 

� 
� 2021 DavflCl6 

deflnltlu 
•i31.12'.�

ARTICLE 

41 De l'Administraci6 de la Generalitat 23.445.523,08 23.445.523,08 0,00 

43 D'Ent. Autonomes de la Generalitat i del SCSSE 135.254,42 135.254,42 0,00 

44 D'empreses i altres ens i:,ublics de la Generalitat 63.971.845,00 109.835.119. 78 45.863.274,78 

CAPITOL 4.-TRANSFERENCIES CORRENTS 87.552.622,50 133.415.897,28 45.863. 27 4, 78 

La desviaci6 de 45.863.274,78 euros ha estat com a conseq0encia del pagament per a la 
cancel·laci6 del deute de l'ATM pel concepte de compensaci6 de l'impacte de la Covid-19 de 
l'any 2020 aixf com el pagament dels imports a compte que ha avan9at per l'impacte de la 
Covid-19 corresponent a l'any 2021. Aquests pagaments s6n seguint !'article 13 del Decreto 
Ley 712020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contrataci6n publica, de 
salud y gesti6n de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte publico y en materia 
tributaria y economica. 
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Caoitol 5.- lngressos patrimonials 

Es varen pressupostar 5.216.119,52 euros i la realitat ha estat de 4.698.077,55 euros, 
produint-se una desviaci6 negativa de 518.041,97 euros, segons el desglossament seguent: 

� � 
am 

t-3'f.'t2.21 I'
0..fadb 

ARTICLE 
wfinillu. 

52 lnteressos de diposits 50,00 0,00 (50,00) 
53 Altres ingressos financers 412.120,40 502.502,21 90.381,81 

lncressos oatrimonials 4.803.949, 12 4.195.575,34 (608.373, 78)
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIAL.S 5.216.119,52 4.698.077,55 (518.041,971 

La desviaci6 negativa de 518.041,97 euros esta fonamentada, basicament en els menors 
ingressos per arrendament de locals, com a consequencia de la Covid-19. 

Caoftol 8.- Variaci6 d'actius financers 

Es varen pressupostar 332.278.161,36 euros i la realitat ha estat de 135.688.919,27 euros, 
produint-se una desviaci6 negativa de 196.589.242,09 euros, segons el desglossament 
seguent 

ARTICLE 
83 IAportacions a compte de capital 
87 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 

CAPITOL 8.- VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS 

Pr,i� 

., 
.... _.: ... 

135.688.919,27 
196.589.242,09 
332.278.161,36 

8Jq&ddac:fo 
a"�Wi Dealaai6 

135.688.919,27 0,00 
0,00 (196.589.242,09' 

135.688.919,27 (196.589.242,09' 

Aquesta desviaci6 es produeix per la incorporaci6 dels romanents de tresoreria de l'any 
2020, en base a l'autoritzaci6 de la lntervenci6 General de data 23 de novembre de 2021. 
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Despeses programa pressupostari 522. lnfraestructures ferroviaries 

REMUI\IERACI DELPERSONIII. 83.389.810,43 6.062.792,34 89.452.602,77 99,ll9% 

PERSONAL LABORAL 59.669.044, 14 5.136.468,50 65.005.512,64 
Person;:J laboral fix. 59.300. 79� 85 3.307 . .314,90 62.6Ba 111.55 

R etrituoioM ba5 iques 47.661.184.64 3.171.668,45 50.832.853,09 
RetribJctOns complement.Mes 7.257.840, 18 82.092,28 7.339.�2,46 6.108.238,69 
Allres remW1era•dcr15 4.461.771,83 53.554,17 4.s,s.�.oo 4.192.773,63 

Personal laboraJ temporal 346.85�40 1,828..729,42 2. 175..584,82 1.821.606,83 

Retrilx.rcior,s l:l.\siques 289.701,64 1.494.340,57 1.784.042,21 1.597.724,48 
Retribucions complement!ries 26.-465,86 214.952,78 241.418,64 80.266,41 
Alires remuneracions 30.687,90 119.436,07 150.123,97 143.615,S4 

Petson,;i laborci d'aJta direcci6 i assimHat 141.392,09 424,1B 141.B16,27 138.675,54 

141.392,09 424,18 141.816,27 136.675,54 

NCENTPJS AL RENDl�l'/1' I ACTMTATS EXTRPORDWJRES 2.600469,85 70.436,22 2.670.900,07 761.076,64 
lncenti1J$ ad rendiment 2.600.469,85 70.436,22 2.670.900,07 161.076,64 

Prcductivitat 2.600.469,85 70.436,22 2.670.906,07 761.076,64 

ASSEG\.RANCES I COTITZACIONS SOCIALS 20.920.296,44 855.687,62 21.776.184,06 22.516.774,6/3 
Oudes Soc/d$ 20.920.296,44 85�887.62 21.na 184.06 22.516.774, 66 
Seguretat Soc-faJ 20.920.296,44 855,887.62 21.n6.164,06 22.516. 774,66 

OESPESES CORREIIITS DE BENS I SERVE.IS 50.430.239,65 4.314.447,88 54.744.687,53 54.987.-413, 19 
LLOGUERS ICANaNS 678.896,90 1154.no.n 524.176, 13 349.724,64 
LJoguers i cAnons terrenys, bMs natural�. edttfeis i an-re-.s cons. 146.580.00 14.asaoo 1a1.23aoo 159.061.68 

Alires lloguerS I c;).norrs de ter1enY', beffl natur.iiJs., edif1Cts i altres 146.580.00 14.658,00 161.238.00 159.061.& coostnsccions 
Uoguer; canons de material de �Bllsporl 151.413,BB (150.833,BB) 560,00 0,00 
Uoguer I c!nons de material de tra11sport 151.413,88 (150.833,88 S8-0,00 0,00 
Ur:,guers i canons d'equip.s per a procer. de dades, programari i 254_797.58 /31.000,00) 223.797,58 81.021,23 repragnlffa 
Uoguel"$ d'equipG de reprografia i fotocopiadores 254.797,58 (31.000,00 223.797,58 81.021,23 

.i loguer.i I canomi 126.105,44 12.455,11 138.560,55 100.641,73 

Allres lklguer3 i canons 126.106,44 12.455, 11 138.500,55 109.641,73 

CONSERVACP I REP AR/IC Kl 9.384.567.62 2497.716,97 11.SB2.286,59 9.593.875.45 
Uogl,JerS i canons terrenys, bMs naturals, edificls r altres cotlst. 5.011.120.01 876.657,22 5.BB7.W,23 4.817.765,42 

Conaervacf-6, reparaci6 i manteniment de terrenys, tiens naturals, 5.011.120,01 876.657,22 5.887.m,23 4.773.646,76 edifictS i aHres construccions 
Conservact6, reparaci6 i manteniment de terrenys., �ns naturals. 0,00 o.oo 0,00 44.118,66 o. edfictS i a�res construccions 
Conservaci6, reparacf6 I msnteniment de mfteriai de trsnsporl 2.112.813,68 654.74S.18 2.7n.55M6 1.798.825.89 
COl"lservacio, reparaci6 i manhiniml!n1 de ma.Itri al de transport 2.112.813,68 664.745, 18 2.m.ssa.86 1.798.825,89 
Conservaci6, n1paraci6 i mfVtteniment d'equips proGts dades 1.s2a367,46 616_172.27 2_ 144_539.73 1.977_965,55 
Co,iserv.ac:io, reparaci6 i mantenimer.t d'equips per a proc!s de 1.528.367.46 616.172,27 2.144.539, 73 1.977.965,55 
dades 

Conservacid, reperaci6 i montoolment d'altre /mmobi!itzat material 732.266,47 337.644,30 1.069.910,17 996.731,69 

CO(\servaci-6, reparaei6 i manteniment d'altre immobilitzat material 732266,47 337.644,30 1.oos.g10,n 996.731,6S 

ltres despes8$ dfJ. conservacio, repwaclO I manteniment 0,00 2500.DO zsoo.oo 2.586,90 

AltJ«i despeses de conservaciO, reparaci6 i mant eniment: 0,00 2.500,00 2.500,00 2.586,90 

MA.TERL'tl. SUB�ISTRMENTS IAL..TRES 39.629.75$,94 1.749.579,22 41,379."3'39,16 44.397.936,56 
Ma/M.:id'oficlna 257.035,03 37.59MO 294.633,83 227.912.0f 
Material ordinari no inventariabll! 57,056,21 14,685,69

1 
71.741,90 27.887,4$ 

Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 199.978,82 22.913,11 222..891,93 200.224,52 
Subministraments 14.017.449,46 (1.651.92B,96) 12.365.S20.50 12112.897,34 

Aigua i eoergia 12.14a 114,?S (1.430.867,75 10.717.247,03 10.632.0951,51 
Com bustlble per a mi�ans de tran-s port 736.000,89 3.155,59 73$.156,48 616.727.48 
Vestuari 323.684,39 (105.943,72 217.740,67 188.184,34 
Compres de mercaderies i materteS prlfJleres 809.649,40 (118.273,08 691.'376,32 t275.900,01 
Cooiunicar:ions 58.30�52 407.954,00 466.263,42 165.525,51 
Despeses postalS, m!Ssatgeria i altres 24.594,27 {572,16 24.022, 11 15.660,35 
COMunicacions miljan,c,an.t serveis de Ve\J i dades adquirits a artres 33,714.25 408.527,06 442.241,31 149.865,16 
·-

Transports 161.853,33 SJ.908.'wl 215.762,30 110.397.12 

Tra nsports 161.853,33 53.908,97 215.762,30 110.397,12 
Despese, d'e.s.segurance$ 1.835.813,78 1.103.264,50 2.939.096,28 3. 608. 153, 23 

DMpeses d'�e&egura,nces 1_835.813.78 1.103.284,50 2.939.098,28 3.608.153,23 
Tr/buts 366.305,00 7.995,00 374.300,00 522.51a3s 
Tributs 366.305,00 7.995.00 374.3-00,00 S22.S18,36 
Despeses dNen,es 3. 171.079.89 832602.30 4_001682, 19 a 423. 005, 46 
Pub!icitat, difusi6 i camp:anyes inslitucionals 1.401.655,96 142.637,30 1.544.293,26 893.580,21 
Jurldics I contenclosos 105.213.03 49.700.97 155.000,00 130.954,24 
Fonnaci6dets empleats publics 477.806.52 8.880,03 486.686.55 672.481,06 
Oespeses perserveie bancaris 441.692,42 (3,628,56 438.063,86 337.590,65 
hscripcions com a socio altra figura a organism es o a entitats. de 695,00 1695,00 0,00 19.185,74 
carlcter associatiu 
Mres despe-ses diverse-s 744.015.96 635.621,56 1.379.638,52 6.369.213,54 
TrebaJfs �atirzat.s per aper$ones tisique.s (l jvrfdiques 19.400.001,74 1.095.266.86 20.495.268,60 18340.611,32 
Neteja 1 s'81"1ejam ent 4.325.QS1, 12 814.429,09 5.139.520,2l 4.34�596,59 
Seguretat 6.644.013,25 (1.093.350,08 5.550.663, U 5.883.794,-46 
Estudi$ i dk:tamer.s 10.000,00 13.000,00 23.000,00 0,00 
Geslil) de centres i serve-is 6_800_791.34 t231.302a64 8.002.093,98 6.664.453,67 
ActtJacions de control 128.000,0(] 87.610,02 215.610,02 14�215,00 

reballstik:riics 1.492 106,03 42.275,19 1.SJ.4.361.22 1.305.551,60 
Serveis illform8tics 361.913.19 (137. 103, 1

5)1 
224.610,04 286.816,21 

Solucions TIC CTTI serveis recLKrenls 0,00 224.810,04 224.810,04 286.816.21 
Solucions. TIC CTTI evolutfv'es rectJrrents 361.913.19 (361.913, 19 0,00 0,00 

,818.445,33 -0,91o/, 
350.793,50 
707.912,22 

2.262.158.36 
(1.231.693,77 

(322.562,37 

{353.977,99 
(186.317,73 
(1Bt. 152,23) 

(6.508,03 

(3.140,73 
(3,140.73 

(1.9()9.829,43 
(1.909.829,43 
(1.909.829,43 

740.SS0,60 
7-40.500,60 
740.500,60 

2.42.725,66 
{174,451.49 

(2.176,32 
(2.176,32 

(580,00 
(580.00 

{142.776,35 

{142776,35 
(28.M8,82 
(28.918.82 

(2.288.411.14 
{1.070,011.81 

(1.114.130,47 

44.118,66 
(978.732,97 
(978.732,97 
(166_574,18 
{166.574,18 

(73.179,08 

'73.179,08 

86,90 
86,90 

3.018.597.40 
(88.721,82 
(44.054,41 
(22.667,41 
347.476,84 
(1'!5,i47,52 

(122.429,00 
(29.556.33 
5-84.609,69 

(300.737,91 
(8.361,76 

(292.376,15 
(105,365, 18 
{105.JGS,18 
669.054,95 
669.054,95 
148.218,36 
148.218.36 

4.419.323,27 
(650.713,05 
(24.045,76 
1es.194,53 
{100.473,21 

19.185,74 

4.989.575,02 
(2.154.6S7,28 

(79S.S23,62 
33:3.131,29 
(23.000.00 

(1.367,640,31 
(72,395.02 

(228.829,62 
62006,17 
62.006.17 

0.00 
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eiooa,•>< 
-

� _,,.

INDE�ZACIONS PER RA6 DEL SER\'E.I 737.D15,19 221.870,46 958.885,65 645.876,54 67,36% 
Oietes, locomoci6 i traslktts 737.015. 19 221.870,46 958.885,E5 645.WfJ,54 67,36% 

230.0(Kn Dietes, locomocl<i i traslfaIB 737.015,19 221.870,48 95€Ul66,6'5 645.876,54 67,36% 

DESPESES FINANCERES 6.599.600,00 (641.600,00) 5.958,000,00 4,979.330,39 83,5"7% 
DESPESES FINANCERES DELS PR!::STECS EN EUROS 6.599.600,00 1841,600,0D) 5.958.000,00 4,979.330,39 83,57% 
lntereuos e.597.400.00 (640,800,00) 5.956.60QOO 4,894.824, 15 82,17', 

310.0002 lrderessos de preste,cs I�.r9 termini fora del SP de la Generali1at 6.597.400,00 (640.800,00 5.956.600,00 4.46.:Z.370,513 74,S1' 
31Q0005 hteressos de j:(�stecs llarg termini dins del SP de la Generali1at 0,00 0,00 0,00 432.453,57 0.00� 

1A1tres despeses flnanceres dels p,Sstecs 2.200,00 (800,00) 1.400,00 84.S)f;,24 6036,1�.A 
J19,0001 Jlftres despeses f1nanc.eres dels prestecs 2.200,00 (800,00) 1.400,00 84.506,24 6036,16'} 

INVERSIONS REALS 129.417.070,2 3 165,350,653,10 294.767.923,33 136.259.006, 19 4Ul,23% 
INVERSIONS EN EOIF�IS I AL. TRES CONSTRUCCIONS 12.001.604,45 18,409.866,78 30.411.491,23 10.680.251,20 35, 12'¼ 
Jnversiotts en edificis i alrN consrruc:cion$ 12.001.604. 4S 18 .409.686, 78 J0.411.491,23 1Q680.251,20 35,12% 

610.0001 Jrwersiol'lS er1 edificis i a�res construeeiOns per compte propi 12.001.604,45 tB.409.886, 78 30.411.491,23 10.680.251,20 35.12% 

N\ER:SIC>NS ENYAQUr,.IAAV-., INSTM.:LACJONS IUTLL. 43.375.901,90 46.429.444,67 89.805.346, 57 69.042.799,99 76,8811,, 
Inversions en mequinaria, instal·lacions i util/atge 43.375.001.�0 46.429.444,67 89.805.346,57 69.042.799, 99 715,88%

, 620.0001 lnversioos rtn maquillaria, instaHacions i ulillatge 43.375.901,90 46.429.444,67 89.605,346,57 69.042,799,99 76,00

j 
NVE.RSONS EN JIM.TERIAL DE TR.IWSPORT 58.256.200,00 75.384, 956,22 133.641.156,Zl 50.634.047,57 

:1 
Inversions en material de transport 58.256.200,00 75.384.956.22 133.641.15$,22 50.834.047,57 

6300001 lnverSionS: en matedal de transport 58.256.200,00 75.384.956,22 133,641.156,22 50.834.047,57 38,04 

INVERSIONS EN MOBII.JAAI I ESTRIS 15.000,00 15t709,21 166.709,21 116.954,44 70,15¾ 
Inversions en mobiJiari i estris 15�00 151,709,21 168.709,21 116.954,44 70,15% 

640.0001 hversions en mcbiliari i estri$ per compte prcpi 15.000,00 151,709,21 100.709,21 116.954,44 70,15% 

IWERSKJNS EN EQUl'S PROC�S DACES I Tel.EC. 400.000,00 3.290.196,77 3.690.196.77 872967,79 23,66% 

lnve/"$1<.,n� en equips de proces de dadBS i tefecomunicacior,s 400.000,00 3. 290. 196, 77 3.600.196.77 872,967,79 23.66'! 
650.0001 Inversions en proets de dades 400.000,00 3.290.196,77 3.$90.196.77 872.007,79 23,66"At 

Nv'ERSIONS EN BtNS DESTINATS AL'lJS GENERAL 3.625.270.01 5.346. 051,33 8.971,321,34 982.350,22 10,95°1 
Apatac, a ent.SP Gen.per lnv. Jn'fT.comp(e GC o H'V8S e/'1 3.1525.270;01 5.346,051,33 8.971.321,34 982,.JSo,22 10,95� 

661.6'390 /lf:,ortacions a lnraestruc!ures. Cat. SAU per inversions en infra. per 3.625.270,01 5.346.051,33 8,971.321,34 9823.50,22 10,95'> compte GC o seves entrtats 

INVERSIONS EN ALTRE IMMJBILrrZAT MCl'rERIAL 5.753,000,00 8.387.216,46 14. 140.216,46 0,00 0,00<'� 
lnvetsklrls ens altre immobi!irzat mnriat �753.000,00 8.387.216,4/S 14.140.215,46 0.00 0,00% 

670.0002 Inversions ens a Ire immobilitz.it material 5 .753000,00 8.367.216,46 14, 140.216,46 D,00 0,00% 

1\1\tERSJONS EN IMMOBUTZAT !NtANGIBlE 5.SS0.093,67 7.951.391,66 13.941.485,53 3. 729.636,SS 26,75% 
Inversions en immobi/irzat intangible 5.990.093,87 7.951.391.66 13.941.465.5:3 J.729.636,98 26,75¼ 

680.0001 Inversions en immotlili'lzat intangible 5.990.093,87 7.951.391,00 13.941.485,53 3.729.636,98 26.75% 

ivARIACl6 O'ACTIUS FINANC�RS 0,0□ 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100,000,00 100,00o/. 
�ORTACIONS OE CJIPIT!t. I >LTRES FONS PROPIS A 
ENTrrATS DEL SE;CTOR POsuc I ALTRES ENTrTATS 0,00 7.100,000,00 7.100.000,00 7.100,000,00 100,00� 
PAA.TICPI-OES 
�ortaclons a compte de capital de sccietats mercanlil del $ector 

QOO 7.100.000,00 7.100.000,00 7 .100.<XIQOO 100,00¾ p(iblic de la Generalitat 
871.9984 FGC Mob�ttat, SA 0,00 2.700,000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00"� 
871.9881 FGC Rail, SA 0,00 4.400.000,00 4.400,000,00 4.400.000.00 100,00o/4 

VARI.OCl6 DE PASSIUS FINANCERS 35.U6,000,12 (1.000.000,00) 34,126.000,12 34,126,000, 12 100,00% 
AMORT/TZACIO PRESTECS EN EUROS 36.126.000.12 (1,000.000,00) 34.126.000, 12 34.126.000.1:2 100,00% 
Cance/·laci6 de pfestec.s en eur d'ens del SP a 1/arg termini 13.654, 750, 12 0,00 13.654.75Cl,1Z 13.654.750,12 100,00% 

910.0001 Cancel·lac:{0 de pr<e'Stecsen euros d'en:s def SP a Uarg term in[ 13.664.750,12 0,00 13.654. 750, 12 13.654.750,12 100,00% 
Cannllaci6 de pfestecs en elJro$ d'Ms de fora de/ sector ptiblic a 21.471.250,00 (1,000,000.00) Zo.471.250.00 20.471.250,00 100,00%' Jargtennini 

912.0001 tanceJ-laci6dt i::,restecs i altres credits. en euros de fora del sector 21.471.250.00 (1,000.000,00 20.471.250,00 20.471.250,00 100,00%, l...,•,i-.1tca'kJ:C"!er"\ir.i 
·--

11ml ··•-011 ... AIH �Ow •4� _.,lll., •. cu _ -·�'"'·"•· "!•=• •--1 

- ·--
(313.009.11) •3'2,64. 
(313.000,ii .J2,64• 
(313.00S,11) --'lS4• 

(978,669,61) -11!i,4.1% 
{978,669.61 -16,43% 

(1.061.775,85 -17,83% 
(1.494.229,42) -25,09� 

43'2.453,57 0,00..., 
83.106,24 5936,16° 
83.106,24 5936, 16'1' 

(158.508.915, 14} -53,m, 
(19.731.240,03) -64,831 
(19.731.240,03 -64,88' 
(19.731.240,03 -64,83% 

{20.762,546,58 -23,12% 
(20.762.548,58 -23,12% 
(20.762.546,58) -23.12• 

(82.807.108,65) -61,SS• 
(82.807.106,65} -61,960.. 
(82807.1-08,65} -61,'6• 

(49.754.77 •2S,85• 
(49.754,77 -29,85¼ 
(49,754,77 -29,85% 

{2.817.228,98) -76,l4% 
(2.817.228,98) -76,J.1°A 
(2.817,228,98/ -16,J4"A 

(7.988.971, 12 -89.os, 

(7.988.971, 12) �s.os, 

(7.988.971,12 �9.05% 

(14.140,:216.46 -100,00¾ 
(14.140.216.46 -100,00% 
(14.140.216,46) -100,00% 

(10.211,848,55) 
:;�!�(10.211,848.55 

(10.211.848,55) -73.25� 

0,00 0,00% 

0,00 o.oo• 

0,00 0,00¾ 

0,00 0,00% 
0,00 0,00% 

0,00 0,00% 
0,00 0,00',! 
0,00 0,00¾ 
0,00 0.00� 

0,00 o.oo� 

0,00 0,00¾ •--- • 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

Despeses programa pressupostari 651 . O rdenaci6, foment i [!romoci6 turfstica 

_, 

" -:..= � ----- ,.._, 

""-"· ..... 
REMUNERAclO DEL PERSONAL 12-124.946,19 6-13.936,50 12.773.882,69 12.031 .606,99 94,54� 
PERSONAL LABOR/IL 8.543.963,92 545.176.72 9,089,140.64 8.594.532, 1 3  94,56� 
Personal laboral fix 8.206 468, 12 572.060,98 8. 778.529, 10 7.454.318,83 84,92� 

r:m.0001 Retnbucions ba.siques S.069.51 3.81 501.591,05 5.578.104.86 5.294.347, 18 94,91 °,'1 
130.0002 Retribucions. coOl)l:ementaries 2.321,053,97 42.818,24 2.363.872,21 1 ,875,817,60 79,35'¾ 
130.0003 Mres remuneracions 815.900,34 20.651,69 836.552,03 284.1 54,05 33,97� 

P9nions/ labors! lBmpora{ 337.4!15,8{) /26.884,26) 310,611,54 1. 140.213,30 367,= 
131.0001 RetJibucions M9i(lue& 229.268,76 (33,704,99) 195.563,77 774.1 70,40 395,87� 
131.00QZ Retribucions complementaries 81 .039,85 (4.386,66) 76.653,19 249.602,92 325,63� 
131.0003 .Altres remuneraclotlfl 27.187,19 1 1.207,39 38.394,58 1 16.439,98 303,27� 

NCENTIUS AL RENDlt.ENT I ACTMTATS EXrRAORDINAIRES 566.790,98 17.692,26 584.-'83,2-' -'72.159,53 80,78'¾ 
fnc9/llivs al ,-ncffment 566 790,96 17, 69.<',25 584-.483,24- 472. 1$9.53 80,78� 

150.0001 Productivttat 566.790,98 17,692,26 584,483,24 472.159,53 80,78� 

ASSEGUR/'NCES ICOTITZAC-IONS SOC!JILS 3.014.191,29 86.061,52 3.1 00.258,81 3,014.915,33 97,25, 
Quotes Socials 3.01,n1,29 86.067,52 3.100.258, 81 3.014.915,33 97,25'¾ 

160.001)1 Seguretat Social 3.014.191 ,29 86.067,52 3.1 00.258,81 3.014.915,33 97,25� 

DESPESES CORRfNTS OE B�NS I SERVEi$ 14.504.720,83 (3.367.634,19) 11, 137 .086,64 10.030.255,41 90,06o/. 
LLOGUERS I CANoNS 479.312,45 """;a:1 316.799,95 2n.1so.88 86,tOo/c 
Uoguers i clnons t8trenys, Mns naturals, edifi,cis i afire$ cons. 5.329,00 6 329, 00 1,07'1,80 16,95'¾ 

200.0002 1-hrn Hoguers I canons de teinnyS, bCns naturaJs., ed"lfi<:is. f o.tlres 6.329,00 0,00 6.329,00 1.072,80 16,95° construccions 
Uoguers ; ctnons d'equips per a proc6s de dades, program Mi i 23.444,36 (7.896,92) 15.547,44 0,00 0,00°,.i 

202.0002 Uoguers d'equips de reprografia i fotocopladCieS. 23.444,36 
11�·:::��]1 

15.547,44 0,00 0,00°..i 
Ahs lfc,guers i chions 449.539,09 294.923,51 271.678,08 92,12°11 

204.0001 .Altre:s llog\ler, I canons 449,539,09 (154,61 S,58J 294.923,51 271 .676,08 92,12� 

CONSERVACIO I REPAAACIO 1.579,852.06 504.1 91,17 2.084.043,23 1 .418.856,14 68,08� 
Uoguen i cJnons temmys, bens natuf'Bls. fKiifi,cis i eltre:J con:st. 758, 15Q, T2 140. 502,50 898653,22 630.585,01 70.1� 

210.0001 Con;ervaci6, reparaci6 i mantenimeflt de tenenys, b�s naturals.. 758.150,72 140.502,50 898.653,22 630.585,01 70,17� edificis i altres eonstruccions 
Cons�tv8Ci6, repan,c.i6 i manteniment de material de transport 10Z4M,25 34.310,47 141.806, 72 257.229, 78 181_39, 

21 1 .0001 Con:i.e,wci6, reparaciO I man1eniment de mate!ial de transport 1 07.496,25 34.310,47 141.806,72 257229,78 181,39"1, 
Conservaci6, repaflt(;i6 i mantenimsnt d'equips proc�s dades 372.121,87 351.006,21 723.128,08 406.543, 16 56,22' 

212.0001 Conservaci6, reparaci6 i manleniment d'�uips per a proc.es de 372.121,87 351.006,21 723.123,08 406.543,16 56,22' cfades 
Conserv�/6, reparaci6 i manteniment d'aftre /mmottilitzat material 305.047,47 (29.292,25) 275. 755,21 110.264,42 39,99. 

213.0001 Conservaci6, reparaci6 i mantenimerrt dallre immobilitzat material 305.047,47 (29.292,26) 275.755,21 1 1 0.264,42 39,99'¾ 
A/Jres despese, de conservttt/6, repan,ei¢ i manteniment 37.035,75 7.664,25

1 
#.700,00 14.233,77 31 ,84<1,,1 

21 4.0001 Mres despeses de conse,vaci6, reparaci6 i manteniment 37.035.75 7.664,25 44,700,00 14.:l33,77 31 ,84.o/, 

MATERW., SUBt.tNISTRMENTS I Al.TRES 12.295.155.16 (3.703.157,99) 8,591,997,17 8.:Ze3.1 1 1  .74 96,40� 
Mflferia/ d'oficina 98,560,02 (2378,45) 95.181,57 76. 732,42 79,78'\-1 

220.0001 Material ordinari no irwentariable 30.634,19 {3.33S,J0) 27.295,89 14.019,00 51,36'¾ 
220.0002 Premsa, re\lis1es, Kibres i attres public:aciomi 67.925,83 959,85

1 
68.885,68 62.713,42 91,04� 

Subminislraments J,{)()().684.47 10�015,0S 3.10567�.52 2 787. 534.2{; 89,76% 
221.0001 Aigua ! energltl 2.359.926,93 1 22.481,14 2.482.408,07 1 .794.044,27 72,27� 
221.0002 Combustible per a mrtjans de transport 382.387.75 (38.168.25) 344.219,50 250.364.33 n.73'¾ 
221 .0003 Ve&tuari 95,279,75 (8.581,291 86.718,46 103.832,86 119,74% 
221.01106 Compres de mercaderies i matelies primeres 163.070,04 25.263,45 192,333,49 639292,80 332,39'¾ 

Comunica,;irms 10.211,04 42.585,93 52.796,97 308,60 0,58".1 
222.0001 Oe4peses postals, missatgerja i attres 3.029,98 471 ,07 3.5Cl,05 308,60 8,81"A 

222.0003 Comunk:aclc>ns mlljanirant serveis de veu i dades adqtlirits a altres 7.181,06 42.1 14,86 49.295,92 0,00 0,00¾ 
cntiurts 
Transports 1r3ss,1s 2 1eg55 20.124, 70 13.360,61 66,39°'1 

223.0001 Transports 17,355, 15 2,769,55 20.124,70 13.360,61 86,39% 
09Sptl-S.S d'as:s11gLlrat1CtiS 322997.92 1 14..990,57 437.988,49 578.731.95 132.13% 

224.0001 Cespues d'assegUranccs 322.997,92 1 1 4.990,57 437.988,49 578.731 ,95 132,13� 
Tribut$ 246. 721,32 (44 571,32) 202.150,00 152483.34 75,43'¼1 

225.0001 Tributs. 2'6.721,32 (44.571 ,321 202.150,00 152.483,34 75,43% 
08spese3 diversH S. 740.57S, 94 ( 4.25 1.933, 78) 1.478.642. 16 1.923. 153,25 1 30,06% 

226.0003 PL1b6dtat, dlfu,i6 r eampanye$ institucf<mel$ 1 .142.905,47 (793,77) 1.142.1 1 1 ,70 91 0.998,71 79,76% 
226.001 1 Formaci6 dels empleats f)Ublics 58.603.98 1,598,43 � 60.202,41 44,203,57 73,,20,., 
226.0039 De$pes.e1 per seiveis, l>ancart, 52.200,00 (1.064,191 51 . 135,81 27.154,36 53,10% 
226.ooas Altres despeses diverses 4.486.866,49 /4.251.674,25) 225.192,24 940.796,61 417,17� 

TrebaJJs r'Niitzafs perapenanes flsiques ojur1diques 2. 780.98�49 350.300,22 3. 131.282,71 2689.301,30 85,88'",1 
227.0001 Neteja i $aJ1ejame11t 621 .729,24 1 36.314,22 758.043,46 533.843,99 70,42o/, 
227.0002 Seguretat 237.543,66 75.205,58 312.749,2-' 269.278,85 86,10% 
227.0007 G�tiO de centres i serveis 1.267 212,13 405,600,97 1 .672.813,10 1 .460.013,69 87,28% 
227.0012 Actuecions. de controt 23.024,22 67.55 23.091 ,77 24.669,07 106,83% 
227.0013 Trebds tecn1cs 631.473.24 (266.888,10) 364,585,14 401 .495,70 1 10,12• 

Serveis informal/es 77.086,81 (9.935.75) 67. 151,05 61.506,01 81,59% 
228.0003 Solueions TIC CTTI sef\l�S reeurrents 0.00 67,151 ,05 67.151 ,05 61 .506,01 91 ,59o,,I 
228.0004 Solucione TIC CTTI evoruttve&; recurrents. 77.086,81 (77.086,81) 0,00 0,00 O,OO"A 

""-� 

(692.275,70) -5,4.2% 
(494.608,511 -5,44¾ 

/1.324.210,27) -15,08'¾ 
(283.757,68) -5,09% 
(488.054,61 I -20,65¾ 
(552.397,981 -66,03°/, 

829.601,76 267,Q9DJ. 
578.606,63 295,87o/. 
172.9-W, 73 225,63°/4 

78.045,40 203,27'¾ 

(112.323,71) -19,22o/. 
(1 1 2.323,71) ·19,22¾ 
(1 1 2.323,71) -19,22'¼ 

(85.343,48) -2,75% 
(85.343,48) •2,75¾ 
(85.343,48) -2,75¾ 

(1.1 06.831,23) --&,94°1,, 
(44.049,07) -13,SO¾ 

(5256,20) L83,05% 

(5256,20) -83,05¾ 

(1 5.547,44) -100,00'/4 
(1 5.547,44) -100,00� 
(23245.43) -7.88°/c 
(23.245,43) •7,88o/. 

(665.1 87,09) -31 ,S2% 
(268.068 ,21 I ·29,83% 

(268.068,21) -29,83% 

1 1 5.423,06 81 ,39% 
1 1 5.423,06 81 ,39% 

(316.584,92) -43,78'¾ 
(316.584,92) --43,78% 

(165.490,79) -60,01, 
(165.490,79) -60,01o/j 
(30.466,23) -68,16%

1 
(30.466,23) -68,1S% 

(308,685,43) -3,60% 
(1 9.449,15) -20,22% 
(13.276,89} -48,64% 
(6.172,26) -8,96% 

(318.145.26) -1D,24"'j 
(688.363,80) ·27,73"'j 

(93.855, 17) -27.27'Yij 
17.11 4,40 19,74%1 

446,959,31 232,39%i 
(52.488,37) -99,42"', 

(3.192,45) -91 ,1 9't; 

(49.295,92) ·100,00% 

(6.764,09) ,33,61 '', 
(6.764,09) ·33,61� 

140.743,46 32,13'¾ 
140.743,46 32,1Jo/j 
(49.666,66 -2'-4,57% 
(49.666,66 -24,57'Yij 
444.51 1 ,09 30,06g

� 
(231 .11 2,99) ·20,24' 
(1 5.998,84). -26,58°/, 
(23.981,45 -46,90"'j 
715.604,37 317,17%i 
(441.981 ,41 

:�::!!�(224.199,47 
(43.470,39) -1 3,90%l 

(212.799,41) ·12,72'.-!j 
1.577,30 6,83o/,1 

36.910,56 10,12
� (5.645,04) -8,41 

(5.645,04). -8,41° 
0,00 O,OO"A 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

an 
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t�'CE�HTZAC/ONS PER RAO DEL SERI/El 150..401,16 (6,164,87 \44.246,29 55.536,65 3B,SO% 
Dletes, /ocomoci6 i traslJats 150.401,16 (6.154,87) 144.241J,29 55.536,65 38,50% 
Oiete,. locomocl6 i tres.Uats 1S0.401,16 (6.164,87) 144.246,29 55,536,65 38,50¾ 

DESPESES ANANCERES 5-600,00 (5,600,00) 0,00 0,00 0,00¼ 

DESPESES FtNANCERES DELS PR�STECS EN EUROS 5,500.00 (S.500,00) 0,00 0,00 0,00', 
fnferiJS:SOS 5.300.00 (5,300,00) 0.00 0,00 0,00� 
lntereHo, de prtsteC::$ larg termint fora del SP de ta Generalitat 5,300.00 (S.300,00) 0,00 0,00 0,001/ 
AlfrlNl despeses financeras dels preslecs 200.00 (200,00) 0,00 0,00 o.oo•.1i 

AJlre-.;, despeses finariceres d,els prestecs 200.00 (200,00) 0,00 0,00 0,00% 

tNVERStONS REALS 10.616.035,00 8.949..254,93 19.565.289,93 13.965.768,2& 71,38% 
INVERSIONS EN TERRENYS I B�NS NATURALS 10.000,00 1.800,00 \ 1.800,00 0,00 0,00� 
fnverstons en terrenys I Mns naturafs 10.000,00 1.800,00 11 .aoo,oo 0,00 O,OOo/i 
Inversions en terrenys i bi!ns naturals 10.000,00 1.800,00 11.800,00 0,00 0,00¾ 

IN\tERSIONS EN EDIFICIS IALTRES CONSTRUCCIONS l.920,204,70 923.717,97 2.843,922,67 2.614.710,84 91,94'¼ 
Jnversions en edifiois i attres oonsm..ieeions 1.920.204.70 923.717,97 2. 843,922, 67 2.614c.710,B4 91,94¾ 
lnverskms en edi1icis i altres conslruccions per compte propf 1.920.204,70 923.717,97 2.843.922,67 2.61 •. 710,84 91,94'3/. 

IN\/ERS/ONS EN fAAQUINAAtA tNSTAUACtoNS t UrtLL 5,548.130,30 3.432.119,77 MS0.250,07 8.910.817.90 99,23% 
lnversioo/5 en maquinafia. instal-facions i uriilatge 5.54a13o,3o 3.432. 119, 77 8.980,25{),07 8.910,877,90 99,23% 
Ir.versions en maqui'liria, instaHaoions i utiOatge 5.548.130,30 3.432.119,77 8.980.250,07 8.910.877,90 e9,23% 

INVERSIONS EN MI\TERIAL DE TRANSPORT 2.082,000,00 4.440,451,32 6.522.451,32 1.550.628,06 23,77% 
Inversions en materl81 <:Je. trans-port 2.082.000,00 4.440.451,J2 6.522.451,32 1.550,628,0S 23,77% 
liversion, en material de tr;ar.sport 2,082.000,00 4.440,451,32 6,522.45\ ,32 1.550.628,06 23,77% 

[NVERSIONS EN OOBILlAR1 I ESTRIS 0,00 0,00 0,00 112.204,18 0,00% 
Inversions en mob11iari l estriS 0,00 0,00 0,00 112.204.18 0,00¾ 
hversions en m<ibiliari i e:stris per compte propi 0,00 0,00 0,00 112.204,1S 0,00% 

tN\/ERStoNS EN EQUIPS PROC�S DADES I TELEC. 0,00 204,283,60 204.283,60 676,\14,33 330,97% 
lnvenslon$ en �uips de proces de dades i le/ecomunicacions 0,00 204.283,60 204.283,60 676.114,33 

;;�::;:} lnven.lons en procE-6 d& <lades 0,00 204,283,60 204.283,60 675.114.33 

tN\/ERStONS ENALTREIMMOBUTZAT MATER!AL 586,700,00 3.964,16 59D.664,16 S.246,72 0,89% 
tnver'$fons ens a/Ire immobif{tzat maten·at 566.700.00 3.964. 16 590.664.16 /i248,72 0,:89%� 
Inversions en, atte immobilrtut material 586,700,00 3.964,16 590,664,16 5.246,72 0,89% 

INVERSIONS EN IMMClBIUTZAT INT�BLE 469,000,00 (57,081,89) 411.918,11 95,966,25 23,30% 
Tnversions en immobilitzat intangible 469,oa:1,00 (57.081,80) 411.918,11 95.988,25 23.303/c 
Inversions en immobilitzatintangible- 469,000.00 (57,081.89) 41t.918,11 95.988,25 23,30'1/c 

VARIACl6 D'ACTIUS FtNANCERS 1.119.000,DD 2.721.00D,OO 3.840.000,00 4.959.000,00 129,14% 
M'ORTACtoNS DE CAPITAL I Al.TRES FONS P�OPIS A 
ENTITATS DEL SECTOR POBUC I ALTRES ENTITATS 1 .119.000,00 2.721.000.00 3,640,000.00 4.959.000,00 129,14o/c 
PARTtclPADES 
Aportacions a comple de capital de societats mercantil de{ sector 1.119.ooa.oo 2. 721. 000, 00 3. 8>W 000, 00 4, 959. OOQ 00 129,14¾ p(;blic de ta Generatitat 
Valter,SA 1.11!1.000,DO (240,000,00) 879.000,00 1.998.000,00 227,30'¾ 
k:tiua de M.Jnhmya, SA 0,00 2,961,000,00 2.961.000,00 2.961.000,00 100,003/. 

VARIACtO DE PASStUS FINANCERS 2.404.o.36,35 (2-404,036,35) 0,00 0,00 0,00¾ 
MIORTITZACIO PRESTECS EN EUROS 2.404,036,35 (2,404,036,35) 0,00 0,00 0,00% 
Cancel-laci6 de pf9st9cs sn euros d'ens de fora de/ t.ector pObfi¢ a 

2.404.038,35 (2.404.038,35/ o.oo I 0.00 0,00% J.up termini 
Cancel-laci6 de pl"e,tec$ I af!Jes crt<h en euros de fora. del sector 2.404.036,35 (2,404,036,35) 0,00 0,00 0,00% -.niJr.L■.larat£rmi_r,j 

'�-......... �---· .. .,,. .. ,, --- .... ....- ....... ..°""!. 

. 

(BB. 709 ,64) -61,50"/4 
(88,709,64) --61,50� 
(88.709,64) -61,50o/, 

0,00 0,00% 
0,00 0,00¾ 
0,00 0,00% 
0,00 o.oo•� 

0,00 0,00%1 
0.{lO O,OD"A 

(6.599.521,65) -28,62'h 

(11,800,00) -100,00'¾ 
(\ 1,800,00) -100,00'¾ 
(\ 1.800,00) -\00,00o/, 

(229,211,83) ·8,06'h 
(229211,83) -8,0S•A 
(229211,83) ·8,06� 

(69.372,\7) -0,77% 
(69,372, \ 7) -0,77% 
(69,372, 17) -0,77o/o 

(4,971,623,26 -76,23% 
(4.971.823,26 -76,23% 
(4.971,823,26 -76,23% 

112.204,18 0,00% 
112.204.18 0,00% 

112.204,18 0,00¾ 

471.-!!30,73 230,97� 

471.830,73 230,97DJ. 
471.830.73 2Jo,9n1 

{585.417,44} -99,11"/c 
(585,417,44) -99,l1% 
(585.417,44) -99,11&A 

(315,931,86) -76,7ff½ 
(315,931.86) -76,70% 
(315,931.86) -76,7� 

1.119,000,00 29,14'4 

1.119.000,00 29,14"/4 

1.119,000,00 29,14% 

1.1\9,000,00 127,30�/4
1 

0,00 0.00% 

0,00 0,00% 
0,00 0,00% 

0,00 0,00¾ 

0,00 o,ooo/1
·--· ,u.dlo]
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l 'exercici 202 1 
(Expressats en milers d'euros) 

Despeses totals FGC

130 

131 

132 

150 

160 

200 

201 

202 

204 

210 

211 

212 

213 

214 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

22• 

227 

2'8 

11110V 
REMUN��N.: DEL PERSONAL 
PERSONAL L..P.BORAL 
ParsMBI lebora! fix 

130.0001 Retribucions bas·1ques 

130.0002 Retribuoions comptemen�ries 
130.0003 Altres remuneracic-ns 

P{lrscnt'II lsbor8/ temporal 
131 .0001 Retribuclons b6slques. 
131 .0002 Retribucions. corn�lementaries 
131.0003 Altres remuneracions 

PllrSMal /;:iboraJ d'alta d{racciO i assimital 
132.0001 

INCEtmus /II. RENDIMENT I ACTMTATS 
EXTRAOR□NAIRES 
lncenliu.s sJ rrmdim1:ml. 

150.0001 ProductMtat 

ASSEGURANCES l COTITZACIONS SOCIALS 
Quotes Socials 

160.0001 Seguretat Social 

DESPESES CORRE.NTS DE BENS I SERVEIS 
LLOGUERS I CANONS 
UogvJITT i cenons fooMys, Mms nalurds. •dmc/s i �:n,s cons. 

200,0002 Ahres lbgue� i canons de terrenys. Wms naturals. edificis i 
altres construccions 
Uoguer i cllnons de m 11terier/ dr, trams port 

201.0001 LJogutr i cinon'!i de rn211erial d� ttan'!i pon 
UCJ(JU�f$ J c6n011.'l d'equip!l per a proc!J.'l d9 d-adas. progrBmttrii 
r,1prograf,a 

202.0002 Lloguera d'equipll de rap,ro,graf1a i kitocopladote:li 
Allrfl!l I/QgU6fS j c&l)On:1: 

204.0001 Allres llogtJers i canons 

CONSERVACIO I REPARACIO 
Uoguers i canons temmys. b,ns na!vr�h;. tldl"Rcis i Ntros const. 

210.0001 Con-servacC6, reparacl6 i mantf!nimerrt de terrenys, bens. 
naturals, e-dificis i altre& con�trucc�ns 

210.7565 C0-nse,wcC6, reparaci6 i mant4nime-nt d., lerrenys, be-ns 
naturals, ltdificis i altres com;lrucciiin:s 
Conservacli:S, reparaci6 i mantenimenl de material ri& tramsporl 

211.0001 ConseMci-6, repa.raci6 i mantenims-nt de m,!rterlal de transport 

Conservac-1�, reparaci6 ; mantenimrmr d�quips pr-oc8s dadr,s 

212.0001 Co.nservaci6, reparaciO i mantenim.e-nt d'equip!i per a proces de 
dades 
CMurv111c/O. ropa,ac;6 i manteriim,;mt fJ'alt� immobilimtf 
mslerisf 

213_0001 Cons�rvaci-6, reparaci6 i mantenimenl d'altre immotxlitzat 
mateineil 
Alires d6.'lp&�e, dr, conservsc10. rtJpsracfC ; mantonim&nl 

214.0001 AJtres despeses de conservaciO, reparac[6 i mantenLment 

NATERIAL, SUBMINI.STRMENTS I ALTRES 
Material d'aficlna 

220.0001 Material ordfnali no twentarii;ible 
220.0002 Premsa, revi stes, l�bres I attres ptiblicacions 

Subministrements 
221_0001 Afgua i energia 
221,0002 C,ombustibte per a mftjans de transport 
221.0003 Ve-stuari 
221.0006 C,ompres de marcaderies I materiH prlmeres 

Corm.micecionIS 

222.0001 Oespeses postals, m'9satgerr8 I altres 

222.0003 C<iniurtic�clons mitjan�anl �etveis de veu i dad es adquirits a 
aftres entitals l"""'P""' 

223.0001 Transports 
Osspr,ses cl'asseguranc,u 

224.0001 Oaspeses d'usseguranccs 
Ttibl.lt$ 

225.0001 Tribuls 
0&.'lpr>.'l&s ciVerus 

2:26_0003 Publicitat, difusi6 i campanyes instituctonals 
226.0004 J\Jrldics I eontenciosos 
226.001 1  Formaci6 dels empleats pUblics 
226.0039 Oesp,eses per serveis bancaris 

226.0040 lnscripcions com a soci o olt(a figura ti o.-gari.ismes. o 11 Mtitats 
de ce,rt chtru�$ociatiu 

225,0089 Allres despeses diwrses 
Tr&br.lJ$ �Blitz.,t:s �r .,psrsoor,-s fisiq1..1es o jrJrk1iqtJes 

227.0001 Neteja i unejament 
227,0002 Seguretut 
227.0005 Estu�is. i dklt!mens 
227.0007 GestiO de centres i serve-is 
227.0012 Actuacbns de eontrol 
227.0013 Treballs tecn·ics 

S-,rvois informjrJCs 
228.0003 Solucior.s TIC CTTI serveis recurrent,, 
228.0004 Soluc1ons TIC CTTI evolutives recummts 

,.._ ... _... 

• • ., 

-

95.514.758,62 6.71 1.728,84 102.226.485,46 
68.41 3.008,06 5.&11.645.22 74.094.653,28 
6Z587.2fU,77 3,879.315,88 71.466.640,65 
52.730.6i8,45 3.680.259,50 '58.410.957,95 
9.578.8'94, 1 5  124.910,52 9.703.804,67 
5.277.572, 1 7  74.205,86 5.351.878,03 

684.351,20 1.B01.B.f5,16 2.486.196,36 
518.970,40 l.460.635,58 l.979.605.GS 
1 07.505,71 :?10.566,12 318.071,83 

57.875,09 130.643,46 188.518,55 
0,00 

141.392,09 424,18 141.818,27 
141.392,09 424,18 14t.816.27 

3.167.260,83 88.128.48 3.255.369,31 

3, 167.260,83 !18. 128,48 3.25.5.389.31 
3.167.260,83 88.128,48 3,255.389,31 

23Jl34.487,73 941.955,14 24.876.442,87 
23,934.487,73 941.955,14 24.B76.442,87 

23_g34_437,73 941.SSS.14 24.876.442.87 

6-4.934.960,48 !MG.813,69 65.881.774,17 
1.  158.209, 35 (31 7.233,27 840.978,-08 

152. 909,00 14.658,00 167.&17,QO 

152.909,00 14.656,00 167.567,00 

151.413,88 (150.833,BB) 580,00 
1 51.413,88 c1so.a33.aa 580.<lO 

27a241.94 (38.896,92) 239.345.0< 

278.:241,94 (38.896,92 239.345.02 
575- 644,53 (142.160,47) 433.484,06 
675.644,53 (142.160.47 433.484,06 

10.964.419,68 3.001.910, 14 13.966.329,32 

5. 769.270, 73 1.017.159.72 e.788.43G,45 

5. 759,270.73 1.011.1s9.n 6.788.430,45 

0,00 0,00 0,00 

2_220_ 309_93 699.055,65 2.919.365,58 

2.220.309,93 699.055.65 2.919.36S,5S 

1.900.489,33 967.178,48 2.851.667, 81 

1.900.489,33 967.1 7!1,48 2.867.667,81 

1,()37.313,94 308.352,04 1.345. 666,98 

1_037,313,94 308.352,04 1.345.665,98 

37.035.75 10.164,25 47.200,00 
37.035,75 10.164,25 47.200,00 

51.924.915.10 ( Ui53.57a,n 49.971.336,33 
355.595,05 35.220,35 390.815,40 

87.690,40 11 .347,39 99.037,79 
267.904,65 2S.S72,96 291.777,81 

17.016.113,�3 (1.546.913.91) 15,471.200,02 

14.508.041,71 (1.306.388,61) 1 3. 1 99.655, 10 
1 . 1 19..388,64 (35,012.66) 1.0S3.375,9S 

-418.964,14 (114.505,01) 304.459,13 
972719.44 [SIW09.63) 883.700,81 
68.519.58 450.540,83 519.000.39 

27.824,25 (101.09) 27.523, 16 

40.895,31 450.641,92 491.537,23 

179.208.48 56.�78,52 235. 887,00 

1 79.208,48 56,678.52 235.887,00 
2,158.811,70 1.218.275,07 3. 3 77. 066, 71 

2.1 58.811,70 1 .21 8.275,07 3.3n.ol36,n 
613.026,32 (36.575,32) 576.-450,00 
6 13.026,32 136,576.32) 576.-450,00 

8. 911.655.BJ /3.429.331,46) 5.482. 324,35 
2.544.561,43 1-41.843.53 2.666.404,96 

105.213,03 4!t786.97 155.DOO.OO 
536.410,50 10.478.46 546.888,96 
493.882,42 (4.692,76) 489.199.67 

695,00 (695,00) 0,00 

5.23D.B83, 45 (3.6'26.052.69) 1.604.830,76 
22. 190.984,23 1.445.567,08 23.626.551.31 

4.9.46.820,36 950.743.31 5.897.563,67 
6.881.556,91 (1.018.144.50) 5.863.412.41 

10.000,00 1 3.000,00 23.000,00 
8.069..003,47 1,638.903.61 9.704.907,08 

151.024,:22 a1.6n,s1 238_701,79 
2.123.579,27 {"224.812.91) 1.898.966,36 

439.000,00 (147.038.91) 291.961.09 
0,00 291.961,09 291.861,09 

-43!,.000,00 (<439.000.00) 0,00 

*' 

100,715,764,43 
73.950.l!3S.27 
70.850.3'4-2,60 
58.389.�e.63 

7.984.056.29 
4.476.927,68 

2.961.820, 13 
2.371.894,88 

329.S69,33 
260.0SS.92 

138.675, 54 
138.E!75,54 

1 .233.236,17 

1,233.236, 17 
1.233.238,17 

25.531.689,99 
25.531.689, 99 

25.531 .GS!i.99 

65.017.668,60 
522.475,52 

160.134,.fS 

160.1 34,48 

0, 00 
0.00 

I 81.021.23 

81.021,23 
JB1.J19,B1 
381.319,81 

\1.012.731,59 

5. 448.350,43 

5.404.231,n 

44.1 16,66 

2. 056. �67 

2.056.055,67 

2. 384. soa 11 

2.384.50a.71 

1.106. 996, 1 1

1.106.996.11 

16,820,87 
16.820,67 

52.661.048.30 
304.644.43 

41.706,49 

'262.937.94 
15.500.531,60 
12.◄25.143.78 

867.091.81 
2g2.01 1.20 

1.915.278,81 
165.834, 1 1

15.968.95 

148.865,16 

123.757, 73 
123,757.73 

4.186. 885. 18 
4.186.885, 18 

675.001, 70 
675.001,70 

10.346, 158,71 
1.304.578,92 

130,954.24 
716.684.65 
364.745,01 

19,185.74 

7.310,010,15 
21.029.912,62 

4.-877 .440,58 
6.153.073,31 

0,00 
8.124.467.36 

167,884.07 
1.707.047.30 

34a322,22 

348.322,22 
o.oo 

79,63 

0,00 

70,43 

70,43 

83,15 

83,15 

62,26 

52, 

117,10% 
117,10"A, 
188,72% 
67,17% 
8-4.49% 

\31,05% 
74,56% 

0,00% 

119,30% 
0,00 

(1,510,721,(ll -1 

(143.815,01) 
(616.29� 05) 

1.\l7S.400,68 
(1,719. 748,38) 

(874.950,35) 

475.623,77 
392.288,90 
1 1.797,5() 
71.537.37 

(3.140.73
l {3.140,73 

(2022.153,141 

(2.022.153,14! 
(2.022.153,14 

655.247,12 
655.247.12 
655.247.12 

(864.105,57 
(218.500,56 

(7.432,52) 

(7.432,521 

(580,<lOJ 
(580,<lO) 

(156,323.79 

,,sa.323.79 

\52.164,25 
(52.164.25 

(2.953.598,23 

(1.338.080,02 

(1.382.198.68 -20,37 

44.11 8,66 0,00 

(863_309.S1 -29,57 

(863.309,91 -29,57 

(483.159,10 -16,85 

(483.159,10 -16,85 

(238.669,a-7 -1 7,74 

(238.669,U 

(30.379,33 
(30.379,33 

2.709.71 1,97 
(86.170,97 
(57.331,30 
(28.639,67 
29.331,58 

(773.511 ,32 
(218.284,17 

(12.441,93 
l.031.569,00 
(353.226,28 

(11.554,21 

(341.672,07 

(112.129,27 
(11212!1,27 
809.79-8,-41 
809.71>8,41 

98_551 ,70 
98.551,70-

4,863.834,36 
(881.826,04 

(24.045,76 
169.795,69 

(12-4.454,66 

19.1-85,74 

5.705.179,39 
(2.598.638,69 
(1.020.123,09 

289.600,SO 
(23.noo,oo 

(1.580.439,72 
(70.817,72 

(191.919,06 
56.361,13 
56.361 ,13 

0,00 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 202 1 
(Expressats en mi lers d'euros) 

� 

NDEMNrrZA.CIONS l"ER RAO DEL SERVEl 887.416,35 
D16l&s, {ocamoc/6 i lrtJS{IBtS 887.418,35 

230.0001 Oi etes., locomocio i tradats 887.416,35 

OE.SPESES FINANCERES 6.605.10(1,00 
DESPESES FfNANCE:RE:S DELS PRESTECS EN EUROS 6,605.100,00 
lnterosso.s 6,602. 100,DO 

31 0,0002 �teressos de prestec� narg termini fora de.I SP de 1' Genenlltat 6.602.700,00 

310.0005 �teressos <le prestecs llarg termini dins del SP de la Generalitat 0,00 

Atlres despe1Sr,s finoncet"� ®l:s p,i�tf!cs 2.400,00 

319.0001 Alires despese1, rrianceres dehs prhtecis 2.400,00 

INVERSIONS REALS 140,0ll,1Cl5,23 
NVERSIONS EN TERRENYS I 9f?:NS NATURALS 10.000,00 
fnversioos en temmys i bins nr1.11.1mfs 10,000,00 

600.0001 lnvet'$ions on terrenys i bil!ns naturals 10.000,00 

IWERSIONS EN EDIFIC� IAL TRES CONSTRUCCIONS 13.921 .809,15 
nversians en edificis i a!fres construccions 13.'12U(li,15 

610.0001 lnversi,:,ns en edifice$ i attres tanst11Jcclons per compte propi 13_921 .809, 15 

INVERSIONS EN MA.QUIN.AR� INSTAL·LACiONS I UTU. 48.92.t.032,20 
fnvJJrsJons sn maquinAria, instaJ lacions i lllirlstge 48.924.032.20 

620,0001 lllversions. en maqWnar�. instaMadons i utill31{1 e 48.924.031,20 

INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 60,336,200,00 
lnversion3 &t'I met&li�t de trtm-sport 60.JJB.200,00 

630.0001 �vef$1ons en rn�terial de tran,port 80,338.200,00 

tNERSJONS EN MOBJLAAJ I ESTRIS 15.000,00 
nVef$.i<;ins •n moMi�n" i es Iris 1£000.00 

640,0001 hv�rs�ns en mobiMaf1 i es.tris i:ier comoh� orooi 15.000,00 

tNERSIONS EN EQUIPS PROC�S DADES I TELEC. 400,000,00 

Inversions en equip� de pr-odts d{l dadH i telecomunicacions 400. 000,00 

650,0001 [1werstonr. en pr1icei. de dades 400.000,00 

N\IERSIONS EN BENS OESTINATS A L'US GENERAL 3.525.270,01 
l,tporlac. a ent.SP Gen.par inv_ infr.comptf, GC o $8Ves Ml. 3.625.270.01 

661.6390 �ortacions a lnraestrudures Cat, SAU ?er inversions e-n �fra, 3.625.270,01 kier com pie GC o se11es ent;tats 

r.lVERSIONS EN ALTRE INIMOBUT2AT MATERIAL 6.339,700,00 
Inversions ens sftrs immobilftz,,t malarfl)J 6.339,700.00 

670,0002 lnver�ions ens attre immobililZat material 6.339.700,00 

INVERSIONS EN IMMOBILITZAT INTANOIBlE 5.459,093,87 
rnv9nionJ en immobilif.utinltmgiblfl 15.459',QgJ,87 

680.0001 Ir.version,. on lmmobWtz111 intangible 6.459.093,S7 

IVARlAC:a6 0°ACTIUS FINANCE.RS 1.119.000, 00 
APORTACK:>NS DE CAPITAL I AL.TRES FONS PROPIS A 
iENTtrAlS DEL SECTOR PUBLIC I ALTRES ENTrfATS 1 ,1 19.000,00 
IPAATICIPPDES 
�ortacloos e: CQmpte de cap�al de societals mercant� del 
nctor pUblic de la Generalitat 1.119.000,00 

871.7695 Val lter, S.A \.119.000,00 
871.9210 �liU5 de Mun.t.anya, SA 0,00 
871.9984 FGC Mobilitet, SA 0,00 
87" t9S81 FGC R�il. SA · 0,00 

j\l'AR IACt6 DE PASSIUS FINANCERS 37,530,0�.47 
�RTITZACl6 PRE.STECS EN EURO$ 37,530,036,47 
Cancsl·/ac/6 de prl!3lecs en 9ur d'ens de/ SP Et l(arg t�rminf 1 3,654.750, 12 

910.0001 Car,cel-led6 de p.estocsen euros d' ens del SP a larg termini 13.&S4.7'5Q.12 
Cancel·/aci6 d& pt6s/(Jcs rJn IHlfO� cf'rms de fora def sector 23.875.286,35 pUbtic .a lfarg termini 

912.0001 Cancel· taci6 de p;e&tecs i attres credits en euto&; de fora del :2:3.875.286,35 1-U!P' �  a llarQ termJni 

,,- OUPHl!S 21DZI . ro, . .. .. 7x.•.• 

. . "· 

I I 
I I 

2\S.715.59
1 

215.715,59 
2"l5.715,59

J 

(647.100,00) 
(647.100,00) 
(646. UXJ.OO) 

(646.1 00,00 

0.00 

/1.000,00) 

(1.000.00) 

174,300,108,03 
1.800,00 
1.8-00.00 
1.800,00 

1i.333.6D4,7S 
19.333.604,75 
19.333,604,75 

49.861.564.44 
ti9. 861. 5�.tl4 
49.861.564.44 

79,825.407,54 
7g_B25.407,54 

79.825.407,54 

1 51.709,21 
151, 709,21 
1 51 .709,21 

3.494.◄80.37 

3.494.480,37 

3.494.480,37 

5.346.051,33 
5.346. 051,33 

5,346.051,33 

B.391 .180,62 
8,391.180,62 
8.391. 1,'!0,62 

7 .894.309. 77 
7.89,4, 309,77 
7,8'94.309,77 

9.821.000,00 

9,821.000.00 

9. 821.000,.00 

(240.000,00 
2.981.000,00 
2.700.000,00 
4.400,000,00 

(3.404.038,351 
(3.404.036,35) 

o.oo 

0,00 
(3.404.036.35) 

(J.404. 036,3�► 

117 .'TJl.51&,lt 

-�
,.,,... 

1.1 03.13Ul4 
1:103, 131.94 
1.1 03.131,94 

5.958.000,00 
5.958.000,00 
5.958,600,00 

5.956,600,00 

o.oo 

1.400.00 

1.4100.00 

314.-333.213,26 
11.800,00 
11.800.00 
1 1 .800,00 

33.255,413,90 
33.255.413,90 
33.255,413,90 

'ilS..785,596,64 
98. 785. 596,6' 
98.785.596,64 

140.163.607.54 
140.163,507.S-I 

140.163.607,54 

166,701,,21 
155. 709,21 
166.700,21 

3.894.48-0,37 

3.894. 480,37 

3,894.480.37 

8Jl71.321,34 
B.971.321,34 

8.971.321,34 

14,730.880,62 
14. 130.880,62 
14,73(),880,62 

14.353.403,64 
14.353.403,64 
14.353.-403,64 

10.94¢.000,00 

1 0.840,000,00 

10.940.{)()(},DO 

879.000,0□ 

2.961 .000,0□ 

2.700.000,00 
4.400,000,00 

34.126.000,12 
34,126,000, 12 
13.E54.750.12 
1 3,654.750,12 

20.471.250,00 

20.471 .250,00 

.,,__.,, .. , 

.-1 . 

-

701.413,19 63.50¾ 
701.413,19 63,5,8% 
701-413,1Q 63,58% 

4.971>.330,39 83,57% 
4.971,,330,39 83.57¾ 
4.894. 824, 15 82,17% 

4,461.370,58 74,91% 

432.453,57 0,00% 

84.50fi,24 6036,16% 

84.506,24 6036,16% 

150.224.716,47 47,79%1 
o.oo 0,00%,! 
O,DO o,oo�A 

0,00 0.00� 

13,294.962,04 39,98� 
1:3, 294.962,04 39,98% 
1 3.294.002.04 39,9'8% 

77.953.677,89 78,91% 
77.953.677,89 78,91% 
n,953,677,89 78.91% 

52.384.675,63 37,37% 
S2,384.ti75,.ti3 37,37% 
52.384.675,63 37,37% 

228.15B,62 137,46¼ 
229.158,62 137,46% 
229.15,8,62 131,46% 

1.549.082, 12 39,78% 

1.549.()82, 12 39.78., 
1 .549,0$2, 12 39,18% 

982.350,22 10.95%! 
982.JS0,22 10,951),, 

982.350,22 1 0.es• 

5.246,72 0.04'1 
5.246,72 0,04% 
S.246.72 0,04% 

3.825.623,2"3 26,65% 
3. 825.623,23 26,65% 
3 ,825.623,:23 26,65% 

12.059.000,00 110,23% 

12.059,000,00 110,23% 

12.059.000,00 110,23% 

1.991!.000.00 227,30% 
2.961.000,00 100,00% 
2,700.000.00 100.00¾ 
4.400.000.00 100,00% 

34.126.000,12 100,00% 
34,126,000, 12 100.00% 
13.654,750, 12 100.00% 
13.554.750,12 100.oo� 

20.471.250,00 100.00• 

20.471.ZSo,oO 100,00'Yii 

!l? fl?...., C!I ....,.. 

Ao� 

(401.718,75 
(401.718,75 
(401.718,75 

1978.669,61) 
(976.669,61) 

(1.061.775,,5) 

(1.494.22S,42) 

432.453,57 

83.106,24 

83.106,24 

(164.108.436,79 
(1 1.800,00 
(11,,600,00 
(11.800,00 

( 19.960.451 ,86) 
( 19.960.451 ,86) 
(19.960.451,86) 

(20.831.918,75) 
(20.831,919.75) 
(W.8:31.91 8,75. 

(87.778.831,91) 
(87.778,931 ,91 
(87.778.931,91 

62.449,41 
62.449.41 
62.449,41 

{2,345.398,25 

(2,345.398,25 

(2.345.398.25) 

(7,988.97 1 ,  12) 
(7.988,971,12) 

(7.988.971,12> 

(14.725,633,90) 
(14.725.633,90) 
(14. 725.633,90) 

I(10.527.780.41 
(10.52 7.780,41 
(10.527.780,41 

1.119.000,00 

1 . 1 19.000,00 

1 . 1 19,000.00 
1,  1 1 9,000,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

o.oo 

1&1 ... ""'11 

I �  

--36,42% 
-36,42% 
-36,42% 

-16,43% 
-16.43% 
-17,83% 

-25,09'"1 

o,oo, 

5936,160, 

5036, 16> 

-52,2.1% 
-100,00% 
-100,00% 
-100,00% 

-60,02% 
"'6-0,02% 
--60,02'% 

·21,09� 
-21 ,091;,1 
-2\09"A 

-<12.63' 
-<12,63� 
-62,63°" 

37,46% 
37,46% 
37,46% 

-(i0,22% 

-60,22% 

..60,22%, 

-89,05% 
-<19,05., 

-89,05%: 

-99,96> 
-99.96'1 
-99_96., 

-73,35% 
-73,35% 
-73,35% 

10,23¼ 

10,231¼ 

1 0,23% 

127, 30% 
0,00",t 
0,00%i 
O,OO°A 

0,00"/4 
0,001¾ 
0,00� 
0,00% 

0,00% 

0,00% 

.a 1.1111i 

El pressupost total de despeses va estar de 533.465 .473 ,01  euros i es presenta una l iquidaci6 
de 367.1 22.540 ,0 1  euros, suposant unes despeses inferiors a les previstes en 1 66.342.933,00 
euros. 

A continuaci6 es comenten les partides de despesa amb les seves desviacions. El criteri seguit 
es el de com parar la realitat amb el pressupost, interpretant la desviaci6 positiva, quan la 
realitat es superior al pressupost i ,  desviaci6 negativa en cas contrari . 
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Capitol 1.- Remuneraci6 del personal 

Es presenta un pressupost definitiu de 102.226.485,46 euros i la realitat ha estat de 
100.715.764,43 euros, produint-se una desviaci6 negativa d'1.510.721,03 euros, segons el 
desglossament segi.ient: 

p� 
�dac:k\ 

.2021 
a)'f.12.21 

Dawtao16 

ARTICLE 
definllfu 

13 Personal laboral 74.094.653,28 73.950.838,27 (143.815,01) 

15 lncentius al rendiment i activitats extraordinaries 3.255.389,31 1.233.236, 17 (2.022.153,14} 

16 Asseaurances i cotitzacions socials 24.876.442,87 25.531.689,99 655.247,12 

CAPiTOL 1.- REMUNERACIO DEL PERSONAL 102.226.485,46 100.715.764,43 [1.510.721,03] 

La desviaci6 d'1.510.721,03 euros, ve determinada per la menor plantilla mitjana contractada 
en les estacions de muntanya durant l'exercici a conseqi.iencia de la finalitzaci6 anticipada de 
la temporada d'hivern 2019/2020, la menor necessitat de la mateixa durant l'inici de la 
temporada d'hivern 2020/2021, i ta gesti6 de les contractacions durant l'exercici a causa de la 
situaci6 de pandemia. 

Capftol 2.- Despeses de bens corrents 

Es varen pressupostar 65.881.774, 17 euros i la realitat ha estat de 65.017.668,60 euros, 
produint-se una desviaci6 negativa de 864.105,57 euros, segons el desglossament segUent: 

,.,...,.,. 
� 2021 O..Vlam16 

deffnitiu 
■ 31.12.21

ARTICLE 
20 Uoguers i canons 840.976,08 622.475,52 (218.500,56} 

21 Conservaci6 i reparaci6 13.966.329,82 11.012.731,59 (2.953.598,23) 

22 Material, subministrament i altres 49.971.336,33 52.681.048,30 2.709.711,97 

23 lndemnitzacions oer ra6 del servei 1.103.131,94 701.413,19 {401.718,75) 

CAPiTOL 2.- DESPESES DE BENS CORRENTS 65.881.774,17 65.017.668,60 (864.105,571 

La disminuci6 ve motivada basicament per estalvis motivats per l'eficiencia en la gesti6 de 
l'exercici 2021. 
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Capftol 3.- Despeses financeres 

Es varen pressupostar 5.958.000,00 euros i la realitat ha estat de 4.979.330,39 euros, 
produint-se una desviaci6 negativa de 978.669,61 euros, segons el desglossament seguent: 

P.n�po!lt
Uqufdac(6

2021 ·, 
, .. . ·- ,;_·

,s-t.tU1 

ARTICLE 
- -. ·':,,-, - C 

31 ]Despeses financeres prestecs en euros 5.958.000,00 4.979.330,39 (978.669,61' 
CAPITOL 3.- DESPESES FINANCERES 5.958.000,00 4.979.330,39 (978.669,61) 

La disminuci6 de 978.669,61 euros ve motivada per l'efecte de la baixada dels tipus d'interes 
respecte al previst en el periode d'elaboraci6 de pressupostos. S'ha de tenir en compte que 
en el 2021 l'euribor ha continuat amb valors negatius. 

Capftol 6.- Inversions reals 

Es varen pressupostar 314.333.213,26 euros i la realitat ha estat de 150.224.776,47 euros, 
produint-se una desviaci6 negativa de 164.108.436,79 euros, segons el desglossament 
seguent: 

.. 

,,_.-,....,. 
�IJ "iiit ])n�-16 '1fl.t2.21 

ARTICLE � ,, 

60 Inversions en terrenys i bens naturals 11.800,00 0,00 (11.800,00) 
61 Inversions en edificis i altres construccions 33.255.413,90 13.294.962,04 (19.960.451,86) 
62 Inversions en maquinaria, instal·lacions i utill. 98. 785.596,64 77.953.677,89 (20.831.918,75) 
63 Inversions en material de transport 140.163.607,54 52.384.675,63 (87.778.931,91) 
64 Inversions en mobiliari i estris 166.709,21 229.158,62 62.449,41 
65 Inversions en equips de proces dades i telec. 3.894.480,37 1.549.082,12 (2.345.398,25) 
66 1lnversions en bens destinats a l'us general 8.971.321,34 982.350,22 (7,988.971, 12)

67 11nversions en altre immobilitzat material 14.730.880,62 5.246,72 (14. 725.633,90) 
68 Inversions en immobilitzat immaterial 14.353.403,64 3.825.623,23 (10.527.780,41) 

CAPITOL 6.- INVERSIONS REALS 314.333.213,26 150.224. 776,47 (164.108.436,79) 

La desviaci6 negativa de 164.108.436, 79 euros es dona per inversions com pro meses pero 
encara no certificades a 31 de desembre de 2021. Aquest any 2021 l'impacte de la Covid-19 
ha provocat l'endarreriment en l'execuci6 de les inversions. A mes s'ha de considerar que en 
el proces de contractaci6 el perfode d'execuci6 i/o certificaci6 es a llarg termini. 

En el decurs de l'any 2021 s'han continuat realitzant aquelles inversions del 2020 
compromeses a 31 de desembre del 2021. 
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Capitol 8.- Variaci6 d'actius financers 

Es varen pressupostar 10.940.000,00 euros i la realitat ha estat de 12.059.000,00 euros, 
produint-se una desviaci6 positiva d' 1.119.000,00 euros, segons el desglossament seguent: 

Pnnupo
s

t 
Uqu-.ct�Ao 

2021 Oosvlld6 

dclfinitiU 
• )1.12.'21

ARTICLE 

87 IAportacions de capital i altres tons propis a
entitats del sector oublic 10.940.000,00 12.059.000,00 1.119.000,00 

CAPITOL 8.- VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS 10.940.000,00 12.059.000,00 1.119.000,00 

La desviaci6 positiva d'1.119.000,00 euros, ve motivada per la materialitzaci6 de l'ampliaci6 
de capital a Vallter, SA de l'any 2020, la qual no ha estat possible realitzar fins al 18 de febrer 
de 2021. 

Capitol 9.- Variaci6 de passius financers 

Es varen pressupostar 34.126.000, 12 euros i la realitat ha estat de 34.126.000, 12 euros, 
sense produir-se cap desviaci6, el que suposa una execuci6 del pressupost del 100,00% 
segons el desglossament seguent: 

Pntasu_post 
Uquldeci6 

2021 Desvtadi6 

dltflnldu 
a31.12.21 

ARTICLE 
91 1Amortitzaci6 prestecs en euros 34.126. 000, 12 34.126.000.12 0,00 

CAPITOL 9.- VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS 34.126.000,12 34.126.000, 12 0,00 
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Conclusions i propostes de liguidaci6 

Transferencies corrents 

Les necessitats del compte d'explotaci6 i d'inversi6 d'FGC per a l'any 2021 s6n cobertes per 
l'ATM i per la Generalitat de Catalunya. 

El 17 de desembre de 2020 es va publicar el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual 
s'estableixen els criteris d'aplicaci6 de la prorroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2020, mentre no entressin en vigor els de l'exercici 2021, essent el mare de 
finarn;:ament el seguent: 

• De les necessitats de Unies Metropolitanes s'encarrega l'ATM i la Generalitat de
Catalunya. L'ATM, vehiculat pel Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al 2021,
signat el 28 de desembre de 2021 i la Generalitat mitjanyant el Contracte Programa
entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al perfode 2017-2021, aprovat per acord
de Govern el 25 de juliol de 2017.

• De les necessitats corresponents a la resta d'unitats de negoci d'FGC, s6n assumides
per la Generalitat de Catalunya, tambe per mitja del Contracte Programa entre la
Generalitat i FGC per al perfode 2017-2021, aprovat el 25 de juliol de 2017.

Concretament en aquests pressupostos es recullen les xifres de les necessitats de l'activitat 
d'FGC i les subvencions a aportar per l'ATM i per la Generalitat de Catalunya, a traves dels 
seus dos programes pressupostaris: 

• Programa 522 - lnfraestructures ferroviaries: lnclou importants inversions en
material mobil ferroviari i en instal·lacions ferroviaries, necessaries per assolir les
millores previstes en el servei ofertat i en l'eficiencia de la gesti6. Aquest programa
pressupostari esta integrat per les explotacions de les Unies Metropolitanes (dins de
l'entorn de l'ATM i de la Generalitat de Catalunya), de la lfnia de Lleida - La Pobla de
Segur i de la lnfraestructura ferroviaria d'FGC quina finalitat es el finanyament de les
obres que realitza l'empresa lnfraestructures.cat a compte d'FGC.

• Programa 651 - Ordenaci6, foment i promoci6 turistica: lnclou les actuacions de
renovaci6 i millora de les diferents explotacions turistiques d'FGC repartides per
diferents ambits com s6n la Molina, Vall de Nuria, Montserrat, Tren turfstic de l'Alt
Llobregat, Espot i Port Aine i el Pare Astronomic del Montsec.
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Autoritat del Transport Metrooolita 

Els conceptes i xifres de la liquidaci6 amb l'ATM per Unies Metropolitanes es resumeixen en 
el seg0ent quadre: 

Linies Metroi>olitanes 2021 
(1) (2) 

CPATM-FGC Liquidaci6 
(2)-(1) 2021 CPATM-FGC 

TOTAL NECESSITATS REALS 2021 
-87 .532.342,02 -123.886.532,28 -36.354.190,26

(Rtat. d'emlotaci6 a subvencionarl 

Aportaci6 de l'ATM 55.909.321,83 55.909.321,83 0,00 
Aportaci6 impacte tarifa metropolitana 7.004.686,21 7.004.686,21 0,00 
l�ortaci6 retorn endeutament 2019 1.057.836,96 1.057.836,96 0,00 
RECURSOS TOTALS APROVATS PEL

63.971.845,00 63.971.845,00 0,00 
CONTRACTEPROGRM4A
Aportaci6 Generalitat 2021 7.386.610,46 7.386.610,46 0,00 
Aportaci6 Generalitat Tarifaci6 social 5.000.000,00 4.994.544,45 -5.455,55
Aportaci6 Generalitat 2021 (recuperaci6 part paga extra 2014) 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 
Subvenci6 Ministerio (ICAEN) 0,00 11.072,63 11.072,63 
Deficit financament ordinari ATM pendent cobrament 6.327.886,56 4.822.863,57 -1.505.022,99
Aportaci6 ATM Covid-19 0,00 20.818.105,20 20.818.105,20 
,bportaci6 ATM pendent cobrament de la Covid-19 4.846.000,00 20.581.490,97 15.735.490,97 
RESULTAT SOBRE PRESSUPOST o.oo 0,00 0,00 

El Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al 2021, es va signar el 28 de desembre de 
2021. Es va determinar una aportaci6 total de 63.971.845,00 euros amb la seg0ent distribuci6: 
55.909.321,83 euros per cobrir el deficit de l'activitat, 7.004.686,21 euros per a la implantaci6 
de la tarifa metropolitana i 1.057.836,96 euros pel retorn d'endeutament per les necessitats no 
cobertes de l'any 2019 i que permetra finan9ar inversions no realitzades en altres anys. En el 
mateix Contracte Programa es recollia que l'aportaci6 per Tarifa metropolitana suposava una 
reducci6 de l'aportaci6 respecte la prevista i que sera coberta dins del finan9ament de l'entorn 
Covid-19 per al 2021. Aixi mateix es reconeixia una desviaci6 de finan9ament i al final de 
l'exercici, en la liquidaci6 s'acordara la proposta de liquidaci6. 

Per a l'any 2021 les necessitats reals de les Lfnies Metropolitanes han estat de 
123.886.532,28 euros, les quals han pogut ser cobertes amb el financ;ament fixat en el 
Contracte Program a amb l'A TM i les aportacions de la Generalitat de Catalunya mes una 
aportaci6 addicional d'1.300.000,00 euros per a compensar part de la recuperaci6 de la paga 
extraordinaria del 2014 i una subvenci6 concedida pel Ministerio (ICAEN) amb la finalitat 
d'ajuda en l'adquisici6 de cotxes i establiment de punts de carrega. 

Cal destacar que es produeix un deficit ordinari de l'activitat de 4.822.863,57 euros. Aquest 
deficit ha estat cobert i equilibrat comptablement i es plantejara a la Cornissi6 de Seguiment 
del Contracte Prograrna entre l'ATM i FGC per al 2021, perque s'apliqui el mateix criteri de 
finan9ament que l'any anterior i es reculli la seva recuperaci6 en el seg0ent Contracte 
Programa. 

En conseq0encia de !'anterior, el resultat de tancarnent de les Linies Metropolitanes per al 
2021 i pendent de cobrir per l'ATM ascendeix a: -20.581.490,97 euros. Aquest deficit es deriva 
de la manca de finan9ament que s'ha produrt en el sistema per cobrir l'irnpacte de la Covid-
19. A tal efecte, segons es recull en el Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al 2021,
signat el 28 de desembre de 2021, en la clausula especifica per a l'lmpacte de la Covid-19,
en el moment de la liquidaci6 del Contracte Program a s'inclouran en el total de necessitats els
efectes que hagi tingut l'impacte de la Covid-19 en els cornptes d'FGC, sempre que aquestes
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naves necessitats siguin motivades exclusivament de l'esmentada crisi sanitaria i compleixin 
amb els requeriments de la normativa que resulti d'aplicaci6 i de les circulars emeses per 
l'ATM. El finangament de les mateixes es condicionara a la disponibilitat del fans necessaris 
que l'ATM tingui a disposici6, previ acord del seu Consell. 

De manera provisional s'ha cobert amb el romanent de tresoreria no afectat del 2020, 
autoritzat per la Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa amb la Generalitat en sessi6 
de 26 d'octubre de 2021. Des d'FGC es valora que aquesta xifra ha de ser finangada per 
l'ATM. 

Aquesta liquidaci6 resta condicionada a la seva aprovaci6 definitiva per part de la Comissi6 
de Seguiment del Contracte Programa entre l'ATM i FGC i sigui ratificada pel seu Consell 
d'Administraci6. 

Generalitat de Catalunva 

Els conceptes i xifres de la liquidaci6 amb la Generalitat de Catalunya per a la resta 
d'explotacions d'FGC es resumeixen en el seguent quadre: 

Necessitats reals 2021 (Resultat de l'activitat a subvencionar) 

Transferencies corrents Generalitat Catalunya 

Subvenci6 Ministerio (lCAEN) 

Aportaci6 Consell Catala de l'Esport 

Aportacions A TM 

Aportaci6 per deficit frnan�ament Covid-19 
·-

1tll)tfldlf/e 

Ajustaments liquidatius 

� 

.. _.. 
.. .... -

:Gltnua8- cadunya 
Prog rama 522 Programa 651 TOTAL 

(134.837.692,39) (4.476.166,43) ( 139.313.858,82) 

23.079.523,08 366.000,00 23.445.523,08 

11.072,63 0,00 11.072,63 

0,00 135.254,42 135.254,42 

63.971.845,00 0,00 63.971.845,00 

21.615.469,72 0,00 21.615.469, 72 

ta.11t.n1•1 (3;974;.112.01) r:ao; 134.693.97] 

981.642,02 (4.714.815, 12) (3. 733.173, 10) 

t:ZS.171.139�1 IUU,727131 (33.867.167.07J 

De la Liquidaci6 dels Pressupostos de 2021 es dedueix que en el programa pressupostari 
522 (lnfraestructures ferroviaries) es produeix deficit de transferencies de 25.178.139, 94 
euros. 

Aquest deficit surt com a consequencia de la manca de finangament per a les necessitats 
esdevingudes aquest exercici, un cop aplicats els ajustaments liquidatius. 

El desglossament d'aquest deficit de 25.178.139,94 euros, per les diferents unitats de negoci 
i conceptes es el seguent: 20.581.490,97 euros correspon a l'impacte de la Covid-19 en les 
Lfnies Metropolitanes i 306.473,27 euros es correspon a l'impacte de la Covid-19 a Lleida-La 
Pobla, ambd6s imports pendents de cobrir per l'ATM. En quant als resultats ordinaris han estat 
els seguents: deficit de 4.822.863,57 euros en les Lfnies Metropolitanes, superavit de 
241.026,52 euros a Lleida - La Pobla i superavit de 291.661,35 euros a la lnfraestructura 
ferroviaria d'FGC. 

Aixf mateix, dins del programa pressupostari 651 (Ordenaci6, foment i promoci6 turistica) 
es produeix un deficit de 8.689.727, 13 euros, com a consequencia de l'impacte de la Covid-
19. 
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El Consell d'Administraci6 d'FGC de 31 de mare de 2022 acorda la segi.ieni proposta de 
financament del deficit d'FGC. seguint allo aprovat per la Comissi6 de Seguiment deJ 
Contracte Programa entre la Generalitat i FGC 2017-2021. en sessi6 de 26 d'octubre de 2021: 

• La liquidaci6 de les Unies Metropolitanes resta condicionada a la seva aprovaci6
definitiva per part de la Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa entre l'ATM i
FGC 2021 i a la ratificaci6 del seu Consell d'Administraci6. Aquesta liquidaci6 es
tradueix en una manca de financament del deficit ordinari per import de 4.822.863,57
euros i una manca de finam;ament per l'impacte de la Covid-19 de 20.581.490,97
euros. Mentre no s'aprovi la liquidaci6 els esmentats deficits s'han cobert temporalment
amb romanents de tresoreria no afectat. Des d'FGC es valora que aquests deficits han
de ser finarn;:ats per l'ATM aixf com el deficit 306.473,27 euros de Lleida-La Pobla de
Segur per l'impacte de la Covid-19.

• Els superavits de 241.026,52 euros de Lleida - La Pobla de Segur i de 291.661,35
euros d'lnfraestructura ferroviaria d'FGC es proposa que siguin destinats a cobrir el
deficit de la unitat de Turisme i Muntanya i que la diferencia fins als 8.689. 727, 13 euros,
es financi temporalment amb el romanent de tresoreria no afectat si be FGC valora
que sigui cobert per la Generalitat de Catalunya.

Transferencies de capital i variacions d'actius financers 

En quant a les transferencies de capital i a les aportacions a compte de capital pendents 
d'aplicar indicar que s'executaran dins de l'exercici 2021, doncs es quan s'ha previst la 
realitzaci6 de les actuacions relacionades amb aquestes transferencies i aportacions. 

En el decurs de l'any 2021 s'han continuat realitzant aquelles inversions del 2020 
compromeses a 31 de desembre de 2020. 

21. Obligacions informatives complementaries

a) Naturalesa i activitat de l'entitat

1. ldentificaci6 com entitat de la Generalitat de Catalunya i el departament d'adscripci6

FGC es una entitat de dret public, amb personalitat jurfdica propia i independent, que 
actua en regim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organitzaci6, de 
patrimoni propi i capacitat plena per a l'exercici de les seves finalitats. 

La seva relaci6 amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a traves 
del Departament de de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Territori. 

2. Normativa especffica

Decret 287/2001, de 6 de novembre de 2001, text fntegre dels Estatuts d'FGC. 

Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text ref6s de la Llei 
4/1985, de 29 de man;, de l'Estatut de l'Empresa Publica Catalana. 
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(Expressats en milers d'euros) 

3. Organs de govern

El seu nomenament es proposat pel Conseller del Departament de la Vicepresidencia 
i de Polftiques Digitals i Territori i acordat per el Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 

• La composici6 del Consell d'Administraci6 a data de formulaci6 dels Comptes Anuals
31 de mare; de 2022, es la segoent:

�•-••0..11111■0.. �--� [;lih�:,i,1�-:J."'1'.•�••--., .. 111 ';!".', 
Marta Subira i Roca Presidenta Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

lsidre Gavin i Valls Vicepresident i Conseller Departament de la Vicepresidencia i de 
PolitiQues Dioitals i Territori 

David Prat Soto Conseller Departament de la Vicepresidencia i de 
PolftiQues Digitals i Territori 

Merce Rius i Serra Consellera Departament de la Vicepresidencia i de 
Politiaues Diciitals i Territori 

Jesus Fierro Rugalt Conseller Departament de la Vicepresidencia i de 
Polftiques Digitals i Territori 

Miauel Buch i Mova Conseller Deoartament d'Economia i Hisenda 
Oriol Amoros i March Conseller Departament d'lnterior 
Natalia Mas Guix Consellera Departament Empresa i Treball 
Xavier Boouete i Saiz Conseller Ajuntament de Masguefa 
Jordi Baiqet i Cantons Conseller SERMETRA 
Maria Pilar Cases i Lopetequi Consellera Aiuntament de Tremp 

Jordi Xena i Ibanez Conseller Associaci6 de Municipis per la Mobilitat i el 
Transoort Urba (AMTU) 

Marta Farres Falg_ueras Consellera A!untament de Sabadell 
Antoni Poveda i Zaoata Conseller Area Metropolitana del Transport 
Janet Sanz Cid Consellera Ajuntament de Barcelona 
Xavier Fonollosa Comas Conseller Aiuntament de Martorell 
Pere Torres i Grau Conseller Autoritat del Transoort Metro.oolita (ATM) 

Departament de l'Administraci6 de la Anna Caula i Paretas Consellera Generalitat comoentent en materia d'esports 
Constantf Serrallonga i Conseller Fira de Barcelona 
Tintore 
Andres Fuentes Alarcon Conseller Treballadors d'FGC (UGT) 
Jose Fernando Herrera i Conseller Treballadors d'FGC (CCOO) 

. Jimenez 

b) 

c) 

Normes de valoraci6 

Veure nota 4 dels presents Comptes Anuals. 

lnclusi6 als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya esta inclos dins: 
• Programa 522 - lnfraestructures ferroviaries
■ Programa 651 - Ordenaci6, foment i promoci6 turistica

Veure nota 4.20 dels presents Comptes Anuals 
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Entitat cla$sificada com a Administraci6 de la Generalitat de Catalunya en termes SEC 

El 20 de gener de 2014 FGC va rebre un escrit de la tnterventora General en el qual 
comunicava que la lntervenci6 General de l'Administraci6 de l'Estat l'havia inclos amb 
efectes de l'exercici 2013 dins del sector Administracions Publiques de la Generalitat de 
Catalunya, segons normes del sistema europeu de comptes (SEC). 

lnformaci6 sabre els contractes administratius executats 

A continuaci6 es detallen els imports agregats de les contractacions administratives 
realitzades a l'exercici en funci6 del seu procediment d'adjudicaci6 i que es publiquen 
en el perfil de la plataforma de contractaci6 publica: 

l"r.-....� :?:1 ,:--, .. � 
, .. ,,.,

• '•·• - • •1 �:) 
I��� •��"'..:.i.o.!'M . 

'.:l.��1,-:!l .,,,,-,�
. 

. 

Obres 33.125.34?. ,v �l'W,i, 000 1!&1=.07 e..ssse:;,;n.c OCill O.OCI ., 'Sf> ,.ci.111 .a..ta.m,u 

Subministre 8.214.""-'L� •,=s!IU!.< o.oo ,,.=•e.7'1 7.555.791,01 8,860,309,40 0,00 �.:!'125'11ll1 .U.>D�,,, 
Patrimonials 0,00 o.m 0,00 l);!rJ O,OC 0,00 0,00 0,llCI l,VC 

Gesti6 de seii.eis JJilblics 0,00 0,00 o.oo 0,00 O,OC 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seneis 45.266.716,89 126.672,00 0 0( 2.439.044,59 6.466.305,4! 2.279.531,52 0,00 8.036.536,40 64.614-806.8! 
Concessions d'obra :.ublica 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,00 0 00 o.oc 

Col.laboracio entre sector 0,0� 0,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 0,0C 0,00 0,00 
,iUb!ic i t;triwt 
Administra�u eSi:lecial 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,0C 0,00 0,00 
Altres 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00 0,00 o,oc o,oc 

TOTAL 86.606.546,881 2.407.181,98 0 00 16.253.6B8 42 22.857.969,20 11.139.840,92 0,00 17.405.846 09 156.671.073,49 

(*) A l'apartat de Procediment Restringit s'informen dels contractes basats adjudicats al 2021. 
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lnformaci6 sobre els convenis de col · laboraci6 formalitzats

Referencia als convenis mes sign ificatius que han estat vigents durant el 202 1 i que es 
publiquen en el web del portal de transparencia: 

. . .,, 
., .. , 

. . . 

Acord di) eoH.abor.i.ejO p11r a I.a camtHt:ialitzaci6 I diilsiO dels bitllets 
F ..l.'.l:..'.-..AR :t.dl DE 

O"P'" 1 29.223,82 E CONVEN/2021J0000000033 combirnlt3 TOT MONTSERRAT i TRANS MONTSERRAT. en el perkJde 
�ONTSERRAT SA: 01/0112021 1 ANY 0110112021 31/1212021 

CENTRAL OE RE:SE:RVES 
,::omfri$, •ntrw l'i de gener de 202.t I el 31 de desembn d'e 2021 

MONTSERRAT SAU 

• Oll OOOCll:.IOOOO i•• -nt;U\ 2021.__(0l"l<ts� ' BJSMT u n'IJR'"�'' D�= eu 66.sn oa -e  , OU l ,qp •121. " ,. 

PROC':0/2021/0000000004 
Pagament 1ny2021 -cooceniofuni,:;vl.n dt f\Al)1'1tlo>1r11 al L:aml de la Coya de i!JtJNTAMENl' DECO&AU.TO OespKi 1.202.02E 

1 a v- -
01/01/2.0U 1 - 01/01/2QZ1 31/llllOll 

Acord d,e col·laboracf6 P6flal dt> potenci'ir l'US del hniport pi:ihve 
icoHectiu com a vie de mobilil.at attemativ.a :ii cotxo pri\lat fdr.�Mnt I Qf,,itirll 

CONVEN/2020/00C0000127 als l.isitants i emph,ats do MT � possibilitet d•$(a,:;ion,rri,u'lt d1i 1eu 
whlcle a l'uparcame,nt d'e l'estaci 6 do Tom;issa Nai;�nlS UAlde-s., 6n el 

MUTUA DE TERRASSA Sense cost 0,00 € 12/01/2021 4 - 1 210112021 11/0112025 

periodo compri:s dos de 111 1 2  <Jo gen. r <le 2021 lin-G- 11 I 1 1  dit gener de 
202S. 

Acord per regular la r.omel'l:,i•l itiatI6 d'acti<Alats a 1u instaHaclons I d'E�t. Port AinO, Le Molina. Vall d11 Nuria. Cremallera i F1.1niculars de 
CONVEN/2021/0000000C62 Mont:iemit, Tnm del Cim•nt, T�n dela Uacs, Centre d'obserwci6 de PLAY AN'□ TA.AIN Ingres V:ui:fole 1410112021 ,n DIA 14/01'2021 31/1012021 

l'\Jni',l!lre, i 1A,i: a,stacions de Vr.lltor 2000 i Bol T:a€ill, en el perlodll C<lmprh 
i:titte ♦I 14 de ••ner de 2021 i el 31 d'o ctutff de 2021. 

Corl'-'!lrti pdlt a l'itstablim&nt Q"11n serwi substitutori per earret•ra durant el OEPAFITA1111El'H DE ��/,JTORf 
I SOSTENIBllrTAT: 

CONVE HJ 2020/00C0000047 
t,nc.-m.ont dill I' exptotaci6 d11I Funicul.:i,r aori d' E:;,; palleg uera • O�sa cl& TRANSPOR.T ME.TRQPOUTA: Oeoipeo!ll 235.1 16, 72 t: 19/01/'2021 1 "" D1/0112020 31/12/2020 
Mcntsemit, er. el periode compri!I antN 1'1 d• g•ner d• 2<l20i fins a I• 

liquldaci6 d• la despesa prudulda �r !e,s actuacions. 
TRANSPORTS GENERALS 

D'OLESA, SAU 
Con�ni perde1Sn1rles actuaclons de le,s P4,l'tl. per• le rnilli:,ia de, les DEPARTAMENT Fi� a ra 
comunicacions mitj&n�nt els 1er.9is regular, d, tr11n:1pcrt pObtie d'-e TERRITORI/A1M/AJUNTAMENT liquidaciO 

CONVE N/2020,'0000000033 IAatgers p&f calTI!tera a Torrelles de Uobr.egat �r al p1nod11o t.:omprk entre TORFiELLES DE �p�:11 5.696,00 € 20'01/2021 01/01(2020 
... . 

n de gener de 2020 i �r.s a la liquid1ci6 dv I.!! dt.1$1)$$41 Pfl';dl.fd.;i, per In LLOBREQATISOLER , d61pe,11:a 
acN.acions uue eorir;t1tu1i1&n l'ob""cte. SAURET. SA 

Acord per Mgular la c:omet,.,iali ttaci6 de l)l"(>duc:11.ts d'FGC a tr.a"91 dets 45.000,00 € 
CONVEN/2021/0000000149 canals d, I.Qnd• Cle4 Solin6u 1-10111, an el psriode cornpri:s enlrd el 29 de SOLINEU HOTELS SL lng�s {ESTlMAl) 2910112021 277 OIA 29101/2021 01111/2021 

-~-r d, 2021 i l'1 <Je nolA!lmbrs da 2021, 
Acord �er •gu1ar la ecmtircialitzaci6 de FfOducles d'FGC a t�W,s dels 4.'500.00 E 

CONVEN/2021/0000000150 canals do �n:111 de! Soli�u Hotel, •n el perlode compris entre el 29 de SOl..ltJEU HOTELS SL Ouspo�• {ESTIMAl) 29/01/2021 277 ,,. 29.101/2021 01/11/2021 
--wri•r de 2021 i r1 de nowmbre de 2021. 

Aco,d per regular la comE1c;falitzaciO d'activiti>U � I� iro$tal·lad�n� d'bpot, 
Port Aini, La MoHna. ¼ H  dt Nurla. Crem.al l<i!re i Foinl coil11r� dt Mr..ntnrrat, 

CO t,N{N/lOll./0000000041 Tren del Cimerit. Tre-ri dtll Ui1n. CentH <l'ob$HV.1ll6dl! l'Unlver-. i 16 VIAl£S APOto � lng,e5 Variab-le 01/02/2021 m OIA Ol/01:/2021 :31/10/20ll 
e,s\a �ioros de\13ll�r 2000 I Bc,f T11Qll, a, el perlod� c,;impre, chlro� l'l d<i! febrer 

dt 70J1 1 .i  �t d'ottl.lht<i! lie 2011. 
Ace>rd per regular la cc,m1rc:ielit:aci6 d"aethiteb e In ins1aHaoilX1$ 

d'Espot, Port Airni. LIi Molin.., Villf de, Nuria, Cr-1Y1all11r11 i Funk:ul11.rs de ORIOL SANAS ALIER 
COl'NEN/2021/0000000076 Montser,el. Tren d•I Ci merit, Ynin del, Uacs, C1a1ntto d'..,bt.tr"9ci6 00 (\IVIOERFUL) 

lngl"ls Varivble 0310212()21 m DIA 03/02J202l 31(10/2021 
l'Unhers L In ntaclons � Vallt•W2000 i 6ot TaUII. !'In •I periode c::ompri;-s. 

1ritJ• ol 3 do fuoror de: :2021 i -,I 31 d'octubffo <Je 2021. 
Acol'Q p•r regul.;i,r 18 eorri♦rci.1]it2.1ci6 d'ac::ti'<itats a �s instaHaclons 

d'Egpot, Port AinO. La Molina, Vall do!I NUria, Cremallar.a i Funicu�rs de REIAL AUTOMClBIL CLUB DE 
CONVEN/2021 /0000000064 Mot'lt$ern,t, Tran d•I Cimini, Tron dels Uacs, Centro!! d'obHl\'aCi6 de CATALUNYA (RACC) Ingres Vari::ible 04/0212021 '" DlA 04102/2021 31/10/2021 

rUl'li�r.J i les estacions. dti Va[tts r '2000 ·1 Boi TaOII, 1n •I psrfode, c::ompris 
entre el 4 de febrar de 2021 i el 31 d'octubre -de 2021 � Acord per regular ta comeR:i.alitzaci6 d'acti'<itats a les insta1·1ac1ons 

, �W�21 
d'E;spot, Port Aim\ ,  La Mofina. Va11 de Nuiia, Cr&ma!lera i Funicularg de 

CONVEN/2021 /0000000"71 

I 
Mont, ... ,. r .. n dol Cim,nt, T,en dol, Um. c-. �ObHM0l6 do TR/I\VE.NT1A � YQUBID SL hgres Variable 170 OOA 04/021.2021 31/10/2021 

rUniwB i les asta-.::ions de Val�•r 2000 I Sol Te011, en el perlodot compr�:s 
entre el 4 de febrer de 2021 i -,I 31 d'oetubl'9 de '2021 •! Coo�• m," de ooM,boo&i6 p,, lml>"lso,aooion, do oomu,imi6 i I 04/02/2021 CONVENJ2

0
2i/Q00000008S pJb�·citat �l.ac:ionades amb 1:acti\ftat lerrO'.iiiria i In relaciana<les amb la coNSELL COMARCAL 

5en1,�05t 0;00 E 331 DIA 04/0Z/2021 31/12/2021 
gest16 de !es dif9re-n1s actiWts de muntanye que imp.Asa FGC, on �I RIPOLLE.S 

peliod• comprh en.tm al 4 de f&bl'9r de 2021 I e1 31 � dR•arrihra da 2021, 

Acord � r.ooular I.a, comie,rci.;i,litzxi 6 de productes del MNACiEC a trews MUSEU NACIONAL OE LA 
CONVEN/2021/QOOOOOOOSS d1l1 ,canals de lo6nda d'FGC, er, el pel'fode comprils •ntte el 5 de fobrer de Cl!!NC� I OE LA. �CNICA OE lr'lgre! Vsriable 05/02/2021 "' OOA 05/0212021 30/11/2021 

• 2D21 i el 30 de nowmbre de 2021 . CATAUJNY,-, I MNI\CTEC 
Aco,d com<l!rcial per a la re;;iliaaciO de prove,i; i;lel progr11ma tle U"rrty P-"f 

CONV!;N/20 l 1/tl i>00000014 
conirolar i 50JJ>�'fi$il' I I!$  tl\JtaH1cions d@ proch1cclO de nC'U i • lei; TI;Ct1 N.v.LJl-1 N H�A«CE, SA.S Selin Cost 0,00 E 03/02/2011 52 OIA os/0212021 11103no21 

inlta l�ations de l'est.ici6 d'cs�u6 I m'-lntany:a
. � �ort.ain._ M � pMfOOll 

-� --.r+ el 8 defebrer de202 
Comie-ni d'e i;o[•laboraci6 pertal da suprimirel pa$ a nl'loell Mm. 2 aild 

com prcmou,e la miUora da ta 6691.Atat dol11 uir.uaris do In 1.11rn,tOre6, 

CONVEN/2021/0000000012 
del s camins i del �rrocanil de la re:ira d• pa,ssos ii ni\#.11� dt I� li,ia AJVNTAME:NT OE �RMENS Sentec0'5t 0,00 € 
ferrolAilria de Ueid'a--1..a Pobla de Segur a I :MIU �s pd munic:ipi de 

1 tV0212021 l4til DIA 1 0i02J2021 00/02/2025 

T6rmens, 1tn el puriodu compllls ontr. el 10 de 11\br.r <I• 2021 i 1l 9 de 
fabrer de 202S. 

C<,m,eri maic d, r.oHaoot'Gci4 per imptilsar ::i-.::cions d• c::omunk:acl6 i 
pi.iblit.:it:a.t rwl:ie:�ad&s .a.mb l':.icti..itat lsll'O>Jlri:a i las relaciom1du amb b CONS ELL COMARCAL DEL 

CONVEN/2021/000000006a g.-$ti� de I� <lii.lrents actilAt:ats d1 muntanya ql.18 impu(9a FGC, en e! SERGUEOA �er.se cost 0,00 t: 10'0212021 l25 OIA 1 0/02/2021 31/12/2021 
petiode oomprils entre el 10 de fabrer de 2021 i e-1 31 de destimbn, de 

2021. 
Cam.eri man:: d9 c::oHaboraci-6 per impuliar acc::lons de c::om!Jnk;ae·IQ i 

ptJbficitat reladonades amb l'acti'dt:at t&ITO'.i•ria i las relac�nadn amb I• CONSELL COMARCAL DEL 
CON\IEN/2021/0000000084 ge&lia de 16$ difl!lrents acti-Jtats � muntanya que impulsa FGC, iein 11 PALL.ARS JUSSA s,n�eco5t 0,00 E 1 1102/'2021 324 DOA 11/0212021 31/12/2021 

periode cempl'es ,me el 11 d♦ febrer d1 2021 i el 31 de dHcmblll de 
2021. 

Acord dti coM:aborac:i6 pel tomitnt: d'e resport i de I� alei6 pa11:; tisports: 
FE06:RACl6 CATALANA. 

O'ESPORTS PER A 
JcoNVEN12021 tooooooo002 d'hi\lem per a persone& amb diseapac:itat intaHec::tual, en el peliode PERSONES AMB 

Ser,sc cost 0,00 f 2210212021 2078 DIA 2:21021:2021 31110/2026 
c::ompl'e1 ono. el 22 die, f�t)rer dfl 2021 i el 31 d'octubrr, de 2026 OISCAPACITAT INTEL·LECTUAl. 

con""ni de coH•boniei 6 r,,tr adAquar els camin<J i IAals ir.terior.;i de La 

C ONVEN/2020/0000000121 
M�lina 3Mb !a t,,eta de neu C gel. incloent •I mant:enlrnant en candic:ions AJUNTAME.NT O'At.P lr>tr� 56.000,00 E 

hive,r'n::lls de-ls \ials i acc;essos ubicats al se1J entom, en el periode 
2:W0212021 234 DIA 23/02/2021 14110l:l021 

comr,ris entre el 23 de Mbrar de 2021 i el 14 d'octutn de 2021 
(;(ln-.eni per a a promoc:i 6 i rr,alitz11d6 do prcjectes oonjunts dins rtmbit DEPARTAMENT OE 1ERRITORI 

CONVEN/2020/0000000113 del Pare Naic::ional AigClestortes amb et:tad<I d'Espot, on el F)"rlodo I SOSTI::NlBIUTAT (OTl:S) Sen�e cost O,OOE 24102/2021 m DIA 14102/2021 31/12J:Z021 
eomn•U &r1lre el 24 d'e, l&brtr de 2021 i el 31 de <Jesen,bre d1 2021 . 
Acord per reg111ar � comeR:1alitzaci6 d'llcti�lats a ln ln$t&Ha.ctMi: 

d"Espot, Port AiM, La Moline, Vall da NOria, Crcmall flr.l i Funl<lula.rt. de 
CO NVE N/2021/000000052 Montsorrat, Tren de-I Cimmt, Tn,,n d•I• U8C$, C♦ntr♦ d'obur\Gci6 d6 ECOPARKESTIULA, SL lnt;r,i,i Viria� 24,r�2(l2l ''° DOA 24,102/2021 31/1012021 

l'Uni-.efl. i leis 11tacioN: <» Vallt$r2000 i B04 iaull, en tit perfode c::omprh 
ciiV. 1111 24 d• febret de 2021 i el 31 d'cctubr• de 2021, 
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CONI/E N/2020/0000000115 

CO�EN/2021/0000000039 

CONVEN/2021/0000000067 

CO/'NEN/20'21 /0000000046 

COflVEN/2021/0000000DlB 

CONVENl2CY.21 I0000000044 

CONVEN/2021/0000000085 

CONVEN/'2021/0000000079 

CONVEIJ/20io;oooooooo96 

CONVEN/"2020/0000000097 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

M emoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en mi lers d'euros) 

i;:::,;:,. 
-

:;; c;- Ir 
, ..... --- . ,, 

- -:'.r c;· ·• 
., 

� per a la pmmoci6 i�ici de� e<rn,untt. d.n-. ·u,.mc,11 DEPARTAMENTOE TERRITORI 
de-I Pare Naltnl Cadi-Maixer6 de l'.stadO de La Molina. en el parlode J SOSTENIBILITAT (OTES► 5e11,t(:0$\ 0,00€ 25102/2021 ,.. DIA 

OOl'!V" 6a &ntre el 25 de f&brer de 2021 'i el 31 de desembre de 2021. 
(Qnve,'ii d•COl·hborni6 p,tr a la ,,ealibao:i6d@ i'.l'OjKIH ,;Q�ju(ll,'I 8J'I � lMbit 

de l'1.valui1cl6 del� con1amlm1ci o lumirti(il i l'enton1 d'infl11fflcl1 d@I ,x;o,cc $e.,n,;O:i;t ( O,OOE: 2�/02/20ll 4 "" 
Mor1tsl'JC.1n 11 perlodt. COfflprti lli!l'ltri' el 25 de ftOl'I!!' d@2021 I @1 14 dt fl!lr� (OTIS) 

d1Z02S. 
ConwrY mare de eoMaboraci6 por impulsar accior.s d• comunicadO i 

, 
.5102/202\ 

�blicitat relaeio�des amb r.aicti\ruit 1ern,\,ltria 1 1• n,lacton;ide� amb la CONSEI..L COMARCAL DE go-1otiO d111 I01J �n,ntli' 1cii\itau. di;, muntanya q1,1e ittipl.li'3t FGC, cm ol 
CE.RDANYA Sl!OSl!COSI G,OO E  3'0 "" 

p11riod11 compn\s 11ntre eJ 25 de l&bn!lr de 2021 i el 31 d• dH11MbRJ d11 
2021. 

Acord per regular la comereialitzacl6 d'acthitats a les in.stal· lacions 
d'E,s.pot, Porl Ain6, La Molina, Van de I-Julia, CN-ma� &ra i Funiculars de A.GENClA. CATAtANA.OE LA 

MOl'ltkm!lt, Tron dcl Ci mem, Tnm dlll• LIM:1, Ci:int� d'ob5-CMCi6 d6 JOVENnJT lna;r<l!S Variable 03103/2021 "' olA 

l'Uni'°"r. i IH 11stacion; di, Vallt,,r 2000 i Sol T.aOII, 11n el period& conipri,s 
tntrt ti 3 dlii Ill*"" de 2021 I ol 31 d'O<:IUb(t dt 2021, 

Cantractede �essl6 d'Us de vet'l\cles �stOrl n ent,e l'AAFCB i FGC, en !!I perfode ASSOCIACIO O'AMICS DEL Senucosi 0.00 € OS/0�/1021 ZS DIA ..• ....,, .. _. . _  ... , .... .....  2, 21 · - 41"" - ia lli>a P..CCARA.IL MfC� 
Acord de cessl-6 de la tilularitat del p(Ojeete elllctric -..eriant lfnfa 

subterrtnia de mill• tensi6 "VALLESPIR" a 25kV entn1 els centres de 
di:,tribuc(6 CD 23477 i CO WP305 al Poligon 1 paroel-la 1837 de l'e-.sbitio EOISTRIBUCION REDES Sense eost 0,00 € 09/03f2021 de Port Ain&, reftorant a In l111taHacions i perrnfsos cor,c111dlts pEFf OIG!l.AtES SL 
l:A.;,int,,ment de Rla!p, amb una garentia d• 2 1nyi:. ,,_r po1:sib!11t. Qefeetn, 

Q di:ifir;:i,i,�ii,,- i (,11"1 tomiinl indefinit d•11 dwl S 11, msrw do 2021. 

CQn"9ni rrarc: de, eol ·leboraoi-0 P"r imJ'l)IS.r .ieclons. de e01ru.•1ic.i.eib i 
pUblfetW r"tla<;ir,,nado:, amb ractiWt -ffit.ria i le$ r$laC.:lcnade$ amb la CONSELL COMARCAL OEL 

Scn�t:C05t 0,00 £  09.103/2021 "' DIA (lfl•ti6 de tea: d"ifamnt& :;icti...hahl de, muntanya �ue, impul-sa FGC, 110 el PALLARS SOBIRA 
pi!i,rlod• CD� entr• &I 9 d8 mar; d• 2021 i �, 31 d8 dl!Hmbrl!il 1111 :2021 . 

Acord per regular �s <;ondieioM ,�eaoro • l;i ,.rid.I de prodoeto� de 
l'emp«1;n roladonats amb les acti'oitats dins !'ambit di! l'estaci,6 del Trcin PROMO-Cl6 E.CON6MICA VariabCe 12/03/2il21 ,.. OJA ct.I Cill'\el"1t, a tr.I�& de les eanals de 1.11r,d.;i d'FGC, en el pedod• ecmprii& llllH, SL l�CIM 

•ntl'O el 1 2  do m,_ de 2021 1 •I 30 o!M mo...Mbrt, do 2021. 

ACQ{Q di, ccm.,..-cialitz.aei6 del bitllct cornti.n..it Sk.imln a le M<.Jlina RENFE VIAJEROS SOCIEDAD 
lrigrti 

151 .544 E 25'C3/2021 ' "" MERCANTIL E.STATAL S.A. E:SllMA." 

Acord de eomercialitac16 del bitllet combir.at Skltren • Vall de NUria RENFE VIA.JEROS SOC EciAO 
lngre$ 

134,509,55 € 2S/00/2021 l ANY MERCANTIL ESTATAL, S.A. ESTIMA.r, 

I CONVEN/2021/0000000060 

Acord per regular b comert:ialitzaci6 d'.lttiloitats :;ii In instaMacions 
d'Espot, Port Ain-t, La Molina, Vah d'• Nuria. C!91N�er.1 i Fun!Cula� de 

Monh;el'nll. Tten dl'JI CimMt. Tre-n d�"$ UICG. Cent� d'Ot>M'MeiO do TRA.NS CERlll\NVA SL 1n11� Variab/• 2S/00/2021 m OIA 

l'Uniwrli I In ostacion:i- do V11tlt�r 20CO i 8gl Taull. i:in el 1;u:1rtr,,W <::on1piis 
' entm et 2:5 de rr,ao, de 2021 i 111 31 d'oetubffi de 2021. 

ConlAllri mare d• col-lei!loraci-6 per /mpuls.ar accions c!• comunicaci6 i 

CONVEN/2021/0000000089 
publiclta.t relaeionadu •mb l'acti\itat ferro\iilria i te,-s r&!acionades amb la CONSELL COMARCAL O'AL T 

sen:se cr,,n 0,00 E 25103/2021 ,., OJA !19&ti6 de les Clfa-rent5 acti\1Uts dlt muntanya que impY!sa FGC. en el URGELL 

!
periode compres 11ntn el 25 de mar� dtl 2021 i 111 31 de desembni de 2021. 

Aeol'd �r 1"$gl.ll�r J• comuro◄tlitz•Qt 6 de prodUeU1$ d'FGC 81 h�G d♦IG m.000,00 � CONVENl2021rooooooo,as <::aOftls de wnda de 11-fati,I RHguard d&ls Ven1s, In el period1 compA!is RESGUA.RD DELS VENTS SL Ingres {ESTIMA'T) 27100/2021 "' OIA 

11ntr1 eJ Tl de ma-t da 2021 i r1 d11 nowmbra da 2021. 

CONVEN/2021IOOOOOOJ140� ::a��:::::,::�=== !::::�'.
1

:n �:l��:n!:: RESGUARD OELS VENTS SL Dn.pesa 1.000,00€ 27/03/2021 220 DIA 
•nlni- el 'Zl de ma,;. de 2021 i 1'1 d1 ncwmbre d& 2021. {ESTIMAT) 

CONVENl2021I0000000141 I 
Actlrd per regul9r la eomen::itllitzaei6 d• produetas d'fGC a tra• dels riOTEL CAyAOORS OE RISES 30.000,00 € 
ClMls de ¥tlndfl de l' Howl Cer;ad0!$ du R.lbes, en GI pel'k>dt eomprt, SL lngr41s 

(ESTlMAT) 271t.r3(2021 2!0 DlA 
tn1J. ol V -dt1 m� dtl :2021 i r1 d111 n,;iwmbre i:le :2021. 

A.oord per lllgularl:i. com111n::iali tzaci6 d11 productas d"FGC a tr.1.W.s d11ls HOTEL CACAOORS DE R18ES 3.000,00E" 
CONVl;N/2021/0000000142 canals di wnda de l'Hot<el cai;adO!'S de, Ribas, •n el period& comp-Na SL Daspes.a {ESTIMAT) '27103/2021 210 CIA 

intra- el 27 de m� du :2021 1 1'1 de nowmbre d'e 2021 . 
Acord per regular la comeroiali tzaci 6 de produeles d'FGC a h\45 dels PROMOCIONS VIUARROYA 50.000,00 f 

CONVEN.'20'21/0000000143 ear.els do wnda 111 l'Hotel SantAntoni. -en Ill p'llrlodo compres 1nl1e el 27 ROSELL SL lngrih;. {ESTIMAT) 27(001202 1 uo ,,. 
de mllfll de 2021 i 1'1 de nol.llmbre d• 20'11 . 

Ac.:<::f'd ,:,or r-tgulor I• ctl'ITIQrcitli t.z.<;,]Q d& J)roduc* d'FGC a h'4s dels PffOMOCIONS VILlARROYA S.000,00f: 
COtNEN/202110000000144 <:anah1 d& wnda Go l'Hctel $ant Antoni, en 1111 periodu cotnpri� .entre el "27 ROS5:LL SL Oespeu (ESTIMAD 27/03120:21 ,,. CllA 

da n,...., M 2021 i l'1 df.l no\o'!lmortl d-e 2021 . 
Acord per regular la come11::ia� tzacl6 d1 pl'Oductes d'FGC a tra.\llis dels 12.500,00 € 

COtNE.N/'2021 10000000145 canals de wnda de l'Hotet Pr:ats, en el parlode eomprb entre ej 27 de HOTEL PRATS SL �9M& (�STIMAT} 27/0312021 220 O,A 

ma, de 2021 i 1'1 de nowmbn! dti 20:21. 
Acord per regu�rla comereiafitzacl6 de plOductcs d'FGC a 1ra"'611 do!s 1.250.00 € 

CONVEt.12021 /0000000145 canals de wnda <11 l'Hotel Prats, en el pwlo�1 eomprt& enti- e1 V da HOTEL PRATS SL De&pesa (ESTlMAT) 2'r/0312021 "" CllA 
ma,: de 2021 I 1'1 de n;�mbrti d, 2021. 

Ae<>rd pl!lor rw9Ul9f tJII (;Omt.rel�itnei6 !lfl produelH d'FGC a tr.t"8S de 30.000,00 E 
C.ONVEN/2021 1(1000000147 l'utabliment 'HI Catah,,"l't'• P111rk Hotel, en el panode c-ompril$ entf'I el V CATAl.UNYA PARK HOTEL SL �1'9s (ESTIMAl) 27/03'2021 220 CllA 

de m•" de 2021 i r, de no..erribre de 2021.  
Acorn' per regular la comerc1 ft.ZaciO de productes d'FGC &. traWs de 3.000,00 £ 

CONVEN/'202:1J0000000148 l'estaol(ment del Cataluny:a Park Hotel, en 11 peoode comprb &nt� el Zl CATA.LUNYA PARK HOTEL SL Onpesa {ESTIMAT) :27/03/2021 220 CllA 

de mft de 2021 i r1 de now,fl\Ore de 2021. 
Add@nda do l'awrd per a la cnsi6 do dr«$ d'us dOCUITlental O: cuttlJl'llil 

d"'imatijn en cOpia digital de IMi pc,!·li;a.ifi,:i cniaQlmds "El Cwrril,t d111 S� 
Boi 1981" j "El Crem:111-.,. do NUri;i 1962", p11r tal d'incorporarun nou 9rup 

MOOC0!2022/0000000004 de cOp{K dl gital6 de pel-llooles orlglnels i autol'\tzar a FGC el SIU us, !iAIQUEL PALOU I SARROCA Sanse cost O,OO E  09/04/2021 
raproducoi6 i dirusid- de 1brma aX'pressa i no exciusrw., manteninl la r"IIISta 
de pact es del contracte '>igent tins a la total caducitat d&ls drvta d'autor i 

iffi!,i"etat ,-r urtd-el ca.dant. 
Acord !Mr regUu le& ,cond!-eioM de ce&si6 d'♦spafs eomons th1 

comuni,;,•ci6 i prorm,ci� a ta linia de trvn Bin::(liana - V111lllii i Uobreg-at -

CONVEJW202:1 /0000000045-
A.nofa, a 1'inlt1r'ior d•I& lrenz. i a l•f. relli'Bt&I de RACC, �n 111 maR: d11 la REIAL AUT"OM68tl CLUB OE Oespe,Ga 22.&0Cl,00 E 12,104/2021 "' DIA promoci6 de lees esta.cion& de m/Jntanya d'FGC i de l'•ntom terrilorial en CATALUNVA (RACC) 

aquestu es troben, en el periode compri,s entre el 1 2 d'abril de 2021 ·1 el 
31 de des1mbr11 d11 :2021 

Acord per regUar les c-ondieior,s da cusi6 d'e:spafs eomuns d• 
comunlcaei6 I promoci� a ta Hnia 114 tren Barcelona - Vall ts i t1obregat -

CONVEN/2021JOOODD00045 Anoia, a l'inti:irior dels trens i ;r les IQ\listas do RACC, "" el mar,c de I• RElAL AIJTOM¢8!L CLUB DE 
"'"' 22.800,00 E 12/04.f:2021 "4 OIA promoci6 (fc, les ntacions. Oe 1"Nnbnya d'�GC i do l'onlom te-nitori,l gn CATA.LVNVA (RACC) 

aquestes •s tt"oMn, en ti pertodl cc,mprlls entl'fl el 1 2  d'abril de 2021 i 11 
31 OIII dni:irtfbre de 2021 

Acord de col-labamci6 per raf.1r,orimanl de la "1serci6 sociolaboral de 

CONVEl'V2021/0000000122 per,ionea en situaclo de rise d'exdusi6 social a. tr.l\C!i d'un �dimerit FU"1DACl6 FORMACIO I Sc1ueca�t O,OO E  12/04/2021 "" d'e-conomia circular, en el p+rtode compr8s 11ntn1 el 1 2d'abril de 2021 i el TRE6ALL (FFl) 
1 1  d' abril de 2022 

Jcllll' 

25102/2021 31/1 2/2021 

2�/02/2021 24/02/2025 

2510212021 31/12/2021 

031031'2021 31/10/2021 

O�/Ol/2021 04/03/2046 

lr,d8finit 
09/0:Y20Z1 (2 &0\'S 

guantia► 

09/03/2021 31112/2021 

12/03'2021 30/1112021 

01/1 1/2020 31110/2021 

01/1 1/2020 31110/2021 

25/()3/2():21 31110/2021 

'25/03/a'.121 J1'1212021 

27}(tll2W., ()1/1112021 

27/03,'2021 01/1112021 

2710:J/2021 01/1 1'2021 

, 
'"""'2021 01/1112021 

27/0312021 01/1112021 

.27/0312021 01/111:2021 

27/0312021 01/1 112021 

2710312021 01/1 1(2021 

V/0312021 0111 112021 

27/0312021 01/H/20:21 

Fins a la 
19J1ty2020 caducitat 

dels d'reN 

i.2(0412021 31112120:21 

12/()412021 Jl/12/2021 

12£04.'2021 11104/2022 

1 04 



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 202 1 
(Expressats en mi lers d'euros) 

OEPAATA.MENT 0.1: T£R�ITORI 
{OT£S); AEROPORn OE CATALUMVA; 

AGtNCJACATALANA OE l'AIGUA: 
AGENCIA OE LHA&ITATGC DE 

CATAWt'l'l'A: AGENCIA OE RfSIDUS 

C:ONVEt./2O21/O00OOO0020 
Converil (lf <:Ol·labor;;tcf6 per ii l'org.1nitt.aciQ dl!la patllclp,acl6 de la 

G,tl\tralltal d�C:a111 11nya itn ulons i flrN de l'ilny 2021. 
DE CATIIJ.UNVA; CENTRALS l 

t NFRAESTRUCTUll ES {C IMALSAJ; 
I FER CAT; IJ-ISllTUT CAATOGltAflC 
DC CA.TAL; IN5Tll\.lT CATAlA [l[L 

Oe!:p11!:U 52.000,00 E 16/04/20:U "' DIA 16/04/2021 31/12/2021 

I
CONVE.N/202()/()()(J()(T1 

Comeni de coHaboraci6 pe, l'us amb e,umpcid de pagament de les 
instal·laeians. d1 transport d'FGC per part del, Agents de Po�cia Loeal, 
per al perkx:le eomprh entre 19 d'abiil de 2.021 i el 31 do d1n1cmbre 1h 

2022. 

I, Accrd per regular ra ecmerci alitzadO d'acti..ibts a le'I lm.tal·lacii;m$ 
d' Espot, Port Aim�. La Molina, Vall de Nl.1ria, C"'mallera i i:unieul:111; OIi 

CONVE.N/2021/0000000065 Montserrat, Tren del Ciment, Tron d1ils Ua'-s. C111mtr't d'obGer.e.ci6 de 
l'Uniwn. i ht:s eslaciol"/$ de Valtler2000 i Bol T::a.ll11. en el periltde compris 

SOL; PORTS GEN[RAUTAi 
CAT /llUNYA; SEfl\V 

M mo ROtbGI C DE CAT ALUN't'A 

AJUN1AMENT CE PA.LLEJA. 

SILVIA GIL MARCO 
(SADO"C VlAJES) 

St-n1e .:on 0,00 € 19/04/200:1 

lngr6 Valiable 21104/2021 
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,,,00202, 
d' Espot. Port Ain♦, La Molina. Vatl d11 Nurie, C�rnall,era i Funiculars de ICOtNEN/2021/0000000075 Mi:,nhert-.t, TrM del Cimtnt, Tr-ctn Qals. LJacs. Centr6 d'obs.&M11ci6 de 

l'Ur111GrJ i lu es1acions 08 Vallter 2000 I Sol TaQII, en el p&r!odo!I compr8s 
ontrt el 21 d'Qbril de 2021 i 11 31 d'cctub111 de 2021. 

Acoid per regular la comercialitzaci,6 da productn d'FGC a tra\lllts de 
CONVEN/2021100000001 lEi l'establim.ent d11 Hotel Cait:ellamau, en al perlode comprb entre el 21 

d'abril d,e 2021 i � 2 d• no.,.mbrll de 2021 . 
Acord per regular la comerci alitzaci6 d'actl'>itets a les trstaMacions 

d' Espcl, Port Aini, La Molina, Vall d1 Nuria, Cramalllllni i Funiculara 09 
CONVEN/2021/0000000165 Montserrat, Tren del Ciment, Tr&n dels Uaes, Centre d'ob:w-r.aciO d" 

l'Unlwrs i les ,es1acions Ofl Vallter 2000 i Bol Taull, en ol pertixlt eompr+s 
en'tre el 21 d'abril de, 2021 i el 31 d'ocb.Jbrw de 2021. 

VIATGES PLUS SA 

RESTAURANT FARR:ERA S.L. 

VIATGES PURA VALL SL 

Accrd pl!' regular la comen::ialitzacio de- productu dfGC a 1/'a�$ <f•ls 
CONVEN/2021/0000001 17 canals de wnda de l'Hotel Saur.t II, ,en el period& comprils e� el 4 d• 

BOSQUES Y PRADERAS SCCI.. 

\.Ii'!, do 2021 i el 2 de ncwmblll de 2021. 
Conw,ni de eoMaboa'::acii.!i per a l'imp<As d1il reeonei1cement !nt.tituei011al del 

CONVEN/2021J0000000102 Gonjuntdo la Voll dl! Nili.:i.  on ol purlr.id$ eomprh eonlre el 2i d'abril d• 
2021 i el 21 d'.;ibril de 2023 

CorM"ni do c;,,,HoboreeiO per e l'etabo11!1ei6 dlnwntaris del Palrimoni 
CONVEN/2021 KIOOOOOOl03 ¢\Jlture.l, •n •f p,i,r1od• c.ompllls entn. el 22 d'11bril de 2021 i el 21 d'ablll de 

2023 
Con1<eni de coHabor.iei6 per donar supcrt a l' ac-1\Jacio an matiria Salut 011 

CONVEN1Nl1I0000000031 d'FGC, o <ar::ord amb ,e1 Pia d'Empresa Saludable 2018-2021, en el perlooe 
conw:b entre el 28 d'abril de 2021 i el 31 de desembre do 2021 

A¢¢rd ?er regular les r::ondi eions de patroci l) del projacte Resta1.nel6 del 
CONVENJ2D21 IOOCl0000129 furgO calderf .NT-306.260, a canli d1 publi citat per a FGC, en el periode 

comprtis en1re el 28 d'abril de 20'21 1 el 31 de, deumbre de 2021. 

0.1.1••'• prbrroga d!!! t:Ol'lvMI Ile eolfa�o,�ci6 ptt .a la posada a dispoiid6 
PROC0/20ll/0000000007 ll'fGC de la T;iiq�illi .lc vmd, d� forfcb ,:l., Ri,l p, "'" o!!I pe.r�e .:omjlrf'S «ncre 

1'1 d,a, m.il •rie �,.�. i .r tn .i•-'-·'1 �- �"22. 

Acord per rcigular lea cono:iclons de �tr'O¢i ni ct&I �j•ct♦ [)c,Clftllllntal 
CONVEN/20'21 /000000013\ sobre a<ctMtats al Pirineu Gate.I.._, .- e-an'-1 d• publicitat p,r a FGC. 1:1ri el 

pe.Nlde comprf-5 0ntre ol 3 do n'lelg dia 2021 I til 31 d♦ <f,o$embra d111 20:l1 . 

Acord per regJJhlr la com&r¢lalltzacl6 de p(tlduetes d'FGC a traWs de 
CONVEN/20:21,0000000223 rtstatieimant OB l'Hotel la Trob:lda, en el perloda eomprh entre el 3 de 

mai da 2021 i 1'1 lie nowmb� de 2021. 
Acord per regular la com1rcla1itzaclO de pr0ductn d'FGC a traWs do 

CONVl::N12D21 I0000000224 l'establim&nt de l'Hotel La Trobada, en el periods compl'Ss i'n1'9 "'' 3 de 
mef da 2021 i 1'1 de no1.embr• do 2021. 

cord de coHaboraciO in'ltitucional par fornentar un� mobili tat di!-1$ LIS:u::i.ri11 
CONVE:W2D2\/0000000123 de ft:11ma r.os.tenible i intem,odal, •n el p•rlode eompri:, entn, el 4 de- m:ilig 

dlo 2Q21 I el 3 de m,o,... � 2CY.?2. 

Acord per Atgular !es condi ciona de patracini del proj,,cW loc.ubaciO i 

I
COt-NEl'-U21)21I0000000133 ecc•l•raci6 de pr0jectes de bl�nt. a carr.i de pYblicftat per a FGC, en el 

perioda comprb entr,a el 4 de maig do 2021 i ol 31 de de5-emm de 2021 . 

Acord por regular le5, condidon& d& p.it,ocini del proj1cte casa Watler 
CONVENf:20:21/0000000131) Benj�min, a cafN de pubfi.c1tat per a FGC. en el perlode comprb enb'& el 

e de nia.,,.. d• 2021 i •l 31 de <les.embre de 2021. 
Acord p♦r f"flgularla oomen:lallu:aci6 de productes d� Pare As.troMmic 

CON\/EN/2021/000000012S 091 Morll:sec a tra\eS delis canal• de wnda de l'empresa, en el periode 
co,,_i.■ enl� el 12 de mal.- de 2021 i el 31 de me,.. � 2022. 

Acortl par regular la C¢men:ialitzaci0 de productes d�l Pare A'S-trol»mie 
CONVEN/202110000000126 Dal Monh:ec a bilWS d�s cane.is de wnda d'8 l'ompre-sa, cm el poriooo 

con'D!MI entre el 1 2 de maia de 2021 l el 31 .,. m..-. c» 2022. 
Acord per regular ia cornen:ia itzaci6 d* producta:i del Pere A�tr,,,11Qrnic 

CONVEW20'21!0000000159 del Monliec a tnlWS dais cal"\al$ <I♦ wnd,11, (lo!, l'ffl'lprau. en •I periode 
eolmPK ent� el 1 4  de m�� de 2021 l ol 31 � mer � 2022, 

Acord p.r tllilfll,/1#' it �rei•lit::,11,�i6 d4- p!'Cfluctes d"T Pere AstronOmic 
CON\/EN/20'21/000000016'.l d&! Mom11ec a tra,'e':I dels car-.aki de \l&/'lda <M l'empresa, en el perlode 

c:OnY"$ entr'11 rd 19 d1 m:M" d& 2021 l el 31 de ma"" de 2022. 
Con...eri de coM3boraci6 i c:oordm&c� per al desarndupament d6 les 

,actiW:ats d6 't>rmac16, 1-eflsibilitzaclO i con,ebcement de lu insta!-lacions 
CON'VEW2020J0000000123 en mat�ria d"actuaciont. &n l'llmbit fllm,,iari a respai Sabadell Ramb!a 

CONVEN/20:2.1/0000000342 

CONVEN/2021/0000000032 

CONVENf2021JOOOOOOOD40 

CONVEN/20211000000111 

d"FGC, an el periode CWflPl'4'S entre el 20 de maig de 2021 i el 1 B de maig 
de 2023. 

Acord per a le c-essi6 <la di.ts d'Us docurnental o cul tu� d'lmatgos en 
¢0pia digital de IH fctogra�•:s i documenh do la CoMecc!C "Antonio 
Gubianas P[an,s., fctOgrafafic:ionar, que ,,l"l(;�rpor•n II l'an:iu d'FGC 
historic, autoritzar.t a r0c el �1,1 Us. r.produ<;eiO I dif.1410 4t »rma 

allf'l'&$Sa i no e-,rcilJSiW, en el period. comp0,3 entni el 20 de maig do 
2021 i lln-s III la �11111 cadvoellll d♦l:G- dret:$ d'Cllutor I propi•tat � p:ut de! 

oe.ltrnt. 
Ac<ttd d� ¢0Habor.,ci6 para 1111 �n& per r::ompte d' GC de bil!lets 111 
tn\oes de l&lil ofioines 1 /o canals pre pis d& dlstribuel O d& Tutisme de 

Bal't.el<)nt:, en el perl1id11 compr&s enlre r1 de gener de 2021 i el 31 de 
dasembre de 2D21 

Contracte de p.itrocini dels Congressos CICLOBCN 21 • traW1- d• 
l'oticina Pmressi-onal de Gnti6 de COllQrenos MANNERS 

CONGRESSOS, en el perfode comp.is •ntre el 25 d♦ maig de 2021 i ol 
10 d'ocl\Jbre d• 2021 

A-coid par regular la comercialiU-aci6 de pn,du�s O'FGC a tra'<lils del,:s 
canals de wnd:a dels Hotel$ Vall6 d'AnelJ, en ti �riode compl'ff �ntre l'1 

de de:r..mba de 2020 l o1 2 do no..,.,roort:1 dtl 2021. 
d .. e(".:'-'!sl6d'lltla m----:.;;;ln � . ..  � ;.;;-;-- i 1�"'ir...: 

{ABAD\A MON'TENARTR6� 

INS11TUT CATAI. OE 
RECERCA EN EL PATRIMONI 

CULTURAL 
INSllnIT CAl'A\.a OE 

RECERCA EN EL PATRIMONI 
CULTURAL 

INSTITUT CATALA 
D'ONCOLOGIA (ICO} 

A.SSOCIAClf PER I.A 
PRESERVACr() OEL 

PAmlMOl'lJ FERROVIARl 1 
INOLIS1RIAL 

AJUNTAMlNT OE RIALP 

LASTOR MeDIA SL 

HOTEL LA 'TROSADA SL 

HOTEL LA 1ROBAOA 6l 

RE1AL.AUTOM081L CLUB OE 
CATALIJNYA (R.A.CC) 

FUNM.CIO IMPULSA 
TALENTUM 

FUNOACIO ANGELUS NOVUS 

MAS OE SERRET, SCP 

MARISTAS I-IERMANOS 
PROVINCIA l'HERMITAGE 

TU I  LLEIOA AGENCIA DE 
VIATGES. Sl 

Moi,jTILINE 1◄ AGENCIA DE 
VIATGES SL 

DEPARTAMENT O'INTERIO� 
INS11WT DE SE.GlJRETAT 
PUBLICA CE CATALUNl'A 

RAM6N GUBIANAS FORNE 

llJRISME OE BARCELONA 

MANNERS CONGRESSOS SL 

HOTELS VAL.LS D'ANEU, SL 

il.lNTAME 
AlllffTAMENt D•tcpoT 

lngre5 

ln3rf:s V:iri:ible 21/0412021 

lngrts Variable 21/0412021 

,,.,,,� Variable 21/04/2021 

Despesa Variable 22/04!2021 

Despasa 30.000,00 -E 22/04/2021 

Sen$• C:QSI 0,00 € 2!1/0412021 

Despcu 8.+IS,OOE 28104/2021 

Sen�'! cost o.oo e OJ./05/2021 

01!.!;pasa 18.517,00E 01"05/2021 

lngfl!i$ 
2.500,00 E 

03105/2021 (EST1MAT} 

Oaspesa 250,0D 4: 
D3'05J2021 (ESTIMAT) 

Scnnco:sl 0,00 E 04/05/2021 

0�1'.)�il 18.517,00€ 04/05/2021 

D�p�a 1-4.520,00 € 06/05/2021 

ln1rts Valiabla 12106/2021 

Ingres Variable 12105(2021 

tnerts Vartabl9 14106120'21 

101re Val'iabll! 1910612021 

SE!ns,e,:ost -0,00 E 20/05/2021 

S•nse ,eost o,oo e  20/0512021 

lngrb Variable 21l05/2D21 

D.espe:u 30.000,00 € 25105/2021 

lnsres Variable 25105/2021 

-" -, o oo , l''" 0 ' 2  2 
CeM•�"II 0,00 € ,11.0l2lJ 1 

"' DIA 19104/.2021 31/1 212022 

,,, "" 1310V20:21 31/10(2021 

"' D" 21104/2021 31/10f2021 

"' DIA 01/1'}120'20 0:?11 1 12021 

194 DIA 21l04!2021 31/10/2021 

m m, 01112/2020 02/1 1/2021 

2 '"' 22/04/2021 2l/04J2023 

2 AN'/ 22/0412021 21/04/2023 

,.. DIA 23/04/2021 31/1212021 

, .. DOA 28/0412021 31/1212021 

' '"' 01/05/2021 30/tt4/202:2 

m mA 03/0512021 31/1212021 

l&3 DIA 03/05/2021 01/1112021 

,., DIA l 03(05/2021 01/1112Q21 

' ""' 04105/2021 03/US/2')22 

"' DIA 041D5'.!021 31/12/2021 

,., OIA 06/0612021 31/1212021 

"' DIA 1 210512021 Jt/OJ/2022 

,,. OIA ,210St2021 31tool2022 

321 DIA 14JOS/2021 31/0.1(2022 

'" DIA 1 �0S/2021 311'0312022 

2 ""' 20J0512021 19105/2023 

Fins a la 
2Q,IOSl2021 c11ducitat 

Mh1 d�� 

1 '"' 01/01/2021 31/12/2021 

139 DOA 25/05/2021 10110/2021 

337 DIA 0111212020 02111 (2021 

1----nn1 

lodt-flnl'c 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

I :<.; 1 IT!ml'!1l'lllrn I mm L-;�"' �� .. - -

C(i,-j de col·1acoraci6 µ.,r I la rHlitzaciO d'act11o1t1ts d11 � .. 1;a:;,o, 
de bat promoc.i6 i de111nsa de la mobilitahosllnible en el mare de l'Any I COL-L<GI CSNGINYERS DE 08$�51 50.000,00 € 26/0512021 '"' Eu!'tlp&U d&I Fem:iearrt1. en el pemd♦ compr+s imtre et 26 de malg de CA.MJNS, CAf'tAt.LS I PORTS 

2021 fin» •I SO d� V\, de 2022. 

r
EPARTAMENT DE TSRRITORI 

C«i'ollllni d♦ eol·laboreci0 per a la millc:irv: die IH c-omunicaciot'\$ miijanl!jant I SOS7ENIBILITAT: AUTORITAT 
els aer,,eis re,g�ars de tra1"15porl publfC de \iialliler& per cartelera a Tcirre!les DEL TRANSPORT 0111Spes.a 5.895,00 £ 27105/2021 1 dl!I llobregal, en el pari:ida eomprff entre 1'1 ,de generde 2021 i el 31 de METROPOUTA: AJUNTAMENT 

desembr• d& 2021 TORRELLES DE LLOBREGAT; 
SOLER I SAURET SA. 

Conwnl' per a le mmora de In c0municeci0n-s mltjan,;11nt eb ser-vis 
foEPARTAMEhiT DE TERRrTORI 

regulars (IQ nnsport �ic. d• �afs1:t, p!l,I, c1l'nltlilr11 1 It poblacl6 <ki 
I SOSTENIBllITAT (DTES); 

TRANSPORT METROPOLITA Oe:spn11 50.000,00 € 77f05/2021 1 �poN lldo:J. por ,.1 porfodo compn:i,, onlR! 1'1 do genor do 2021 i el 31 de (AiM� deumbrll d& 202, MONTFl,:RRI HERMANOS, SL 

Acord per re�l1r la comereiarittaciO de productes del Pare Astronomic JOSEP MIRADA CORTASA d'•I Mont1ec .a tra\8'1 d'els cana.ls de wnda OIi re-mpresa. en e1 period& [CASA ROS) ll"ll;re"; Variable 27/05/2021 "" 
comn!s entre el 27 de mai!- de 2021 i el 31 de m¥1o d& 20ZZ.. 

Ac-etd de coHaboracl6 p&r timpu'I& de In ..k,mad'es pro'9nlonal& 
eoogaatron6miqut1a GASTROPIRINEUS a la Cordainya, GASTROE.BRE a 

le$ Titll'li&. <IA L'Eb111 i a G,11.STRONAOAL a B::ncel� (t!ntlSA eb�a GAS1ROEVEITTS, SG Oeapcsa 14.000,00 t: ia,(05/2021 "' DAMM), •1t.b ['Qbjectiu de l)h)rt1<i1..n el'G. pn:idU¢t$$ tlimenta.rit. i I� 
'jlHtrooomia i bl promoc16 turistica c:!61 tell'i?ori, en el peOOde coM�'b 

•nlle el 28 d& m� de 2021 i el 30 d':a.b�I de 2022. 
Conlr.acle per a l'\Js de la marea ·a. d• Qualitai'" sobre la gastio de les 

est:a1:ions d'esqul d'FGC. i el &ege11 ·safe Tourism Certi 1ied" de mesurH INS"TJTVTO PARA lA CA.LIOAD 
Dcspe,a 5.040,90 € 31/05/2021 3 da minimitzaci6 de rises <le contagi contra la Co\lid-1 9, enel poriodt1 ruRIS71CA ESPA!il'OLA (IClE) 

co- entrii n de lill'1f ide 2021 i al 31 de rna.ilo de <024. 
Aoord •• eol·lob,..,;, por l'im,«• <• 1 .. 'Jom&d0$ p,o�o,ion,r, por 

I promociQnar et Pirini,u d11 Girvna• 11.mbl'ob��tiu de pn)mOt.lf\'1 '81& FUNDACl6 JORDI COMAS Oe$p8$G 10.000,CO € 01(08/2021 m pmdLJCt� turlstics del Pirir,eu d• Giron:;i que gestlona FGC, en � �rlode MAiAMALA 
COrl'lfM en\re 

Acortl de col-laboni.ci6 ptr la r.euti6 tzaci6 de dlsposltiu-9 irtrorrnlti"cs en un 
mare d'econcmla solidihia, en el �nQda compres entre el 2 idt1 jvny de ASSOCIACIO PANGEA S"•�e,ost 0,00 € 02/06/2021 ' 

2021 i 1'1 de ·unr de 2022. 

DEPARTANIENT DE TERRITORI 
CQnvenl per.., l'fft<11bli�nt if'lffl u:rv•fl sub:.tftulori per <::arret�rJ dur-nt el I SOSTENIBllITAT (DTES); 
taneafflf'n.t d,e l',r,cplotaclOdt-1 F\Hllc-ul;;ir ;;itti cl'b?irf('j;ut-r:t , Oleu dt TRANSPORT METROPOUTA 

De&peStl 235. 1 16.72 E" 04,0BJ2021 1 
MohlU!'tat, 4'1"1 ,ti perlod4' C0rtlflflt$ •Mlrlt 1'1 dt! lt!r'lfl d4' 2GU 1 4'1 31 dt! (ATMt 
dnembre-cleJOll. TRANSPORTS GENERALS 

D'OLESA (TGO) 

con"'� .. cd,.,,,.,;, on �1,c;6 • �• actu,e;,,, , u"'"" po,• I I 
g111t1ntlr la Alncfonalitat i SllillXOhit «, l,a �m,t"'� d'eO<l6$ a r•ta.e1,"i 

d'inqul d. V11�tctr 20oo, 11n el tram comprh •ntre l a pcbl�ct6 do S•l,;,6l!-es 
i ('II primer ep:1rc�m.nt t:10 1111, eotD: ir'nliot d<11 l'es.hlliei6. dassifeadn com AJUNTAMENT OE sETCASES Sense cost O,OO E" 04/06/2021 . ir'l1oer9lor'ls d'u,riirincia i de prioritat 1 &-&gons l'lrtforrno de Seguime:nt 
Geologic i Geotecnic &ctua6tzat per 1'"'1stitut Cartogri:lic i GeolOgic de 

Calal�ya \tcGCJ, en el period• campms el'ltre el 6 de jur.y de 2021 i el 3 
da ·un de 2025. 

Ac<:ird per regul•r la com•relalitza()ij6 de pro0Jcte$ d'FGC • traYlk, de s 
canal:, d• wnda de 11iotof Saurvt II. ur'I ul perio1Je c1JrT'li;1rO, ortll'<!I 11 de SIAL.IN HOTELS SL lngrft Variable 04/06/2021 337 

des11mbffl de 2020 i el 2 di, nc,cmln de 2021 . 
Aeord de col·�borac-i6 p,er UI d'or09r,ltzar I• emu "L'OLI.A DE NURIA" a 
l'estaci6 de muntenya Vell de NUri4a en ol perlode comprOs entN el 9 de UN16 EXGURSIONISTA OE VIC Ing@$ 8.790,00 € 10l06/2021 22 

� de 2021 i el 30 da U. de :?{121. 
Acord de col·laboracfO per tal d'or9anitzar la cursa "L'OLCA 01: "NURIA" a 
restaci6 ,de muntany.i Vall de NUria, an el perlode comprl!s em,- el 9 de UNl6 E)((;URSIONISTA DE VJC Oape,i;a 12.535,00 E l(l/06/2()21 " 

Jun, de 2021 1 el 30 de ru� °" 2021. 

Acord de col·laboraci6 per a la pmmoc-i6 de la Marxa dci Pelagrl, a 
realitzarel dia J d'octub/'9 de 2021 das dl!'l "'a-ntw:rr.it a Man.rega,, •n ol FUNOAcl6 FIAA OE MANRESA lnJt'5 4.063,a• e: 1 110612()21 20, 

por1cde compr&:,. cmtn, •I 11 d• j...-iy du 2021 i el 31 du de-sembre de 2021. 

Ace rd p&I" reg.Jar I&$ condicion$ cl\ltllftzado d•ls MMi& d'FGC par part 
dais �sidant9 del tenne municipal de El Brue, en el period& compr&s AJUNTAMENT DEL BRUC Seooe cosl 0,00 E 17l06f2021 t6Sg 

emf& al 17 de fun. de 2021 i el 31 de deHmbre de 2025. 
Aoord pe,r r.gular la eomerciabtzac'i6 do productes del Pare A,tronOmfo 
ilel MClntffC a tmYk del,;. c.anels de uand11 de l'ernpl'II$�. •11 ,1 ,,._ncdo HOTEL TE.RRAOHS. Sl lnvl'!s Variab!e 23106/2021 ,., 

cerQ-..$ •ntr. al 23 d• iunt de 2021 i ei "31 do ll'IHi d• 2022. 
Con,..ri d111 coM:i.boraeio per II hi U!ilitz.aci6 de la p,1atafom1a 'Oigilal 

Signaga' per a i'emiui6 de senyal de 1111'-'siO <11 I.a CCMA a IH CORPORACl6 CATALANA DE I 
27J)85,40 E 301'00/2021 

estacfcn& de fe-n-ocarril g•tionedes per FGC, an al period& comprb enlre MIT.JANS AUDIOVISUALS. SA Oespese ' 
el 30 d, Ml• de20'21 i e1 29de 1.0 de 2023, 

Con\81'11 de coMaboraci6 per a la U!ilitzaci6 de 11 pln.forma 'Digit al 
Slgnaga" per a l'emiui6 da sen)l'al de tele'-'siO de la CCMA a lea CORPORACl6 CATALANA DE Jngr♦,. 27,085.40 € 3CV0612021 2 

estacfcns de fe-rrocal'Til g$$tion11des per FGC, en el period• ¢orriprt111 -r,lrfl Mlf.JANS AUDIOVISUALS. SA 
...I 30 d• .,n W 2021 i ol 29 d111 .,._ di, 2023. 

Col'l\el"li de. ei,t•�bcracid pel ssflMti d& tr.i.nsport public ,substitulcri par 
c.atrete.r.a durant id tancament del ti!Vcular de Vall'AdNra per lll ma�lzaci6 TRANSPORTS OE Oospesa 1Zi.923,S3€ 30!'06120:21 " de tasqun de mantenlment, er'I el periode compf6& emm el 9 d'agast <lll'l BARCELONA. SA 

2021 i e4 'Xl d'ocsl 06 2021 . 
Aoord pe, regUa, la c0me rcialitzaci6 d'eclilttats a les instal·lactons 

d'EsPQt, Port Aini. L.e Molina, Vall de NUria, Cr.m11llmt, 1 FunI(:vl� da 
Morrtsallill, Tm, dol Ciment. TJQn c!QI:; llac,. C•rrtr., d'Ob,t,Mei6 de SlJPER CEROANYA SL """'' Variabl& 01107(2021 m 

l'l.lrt, ... n; i l1111J &11taCIOl'IS de, Vallt<l!lr 200J i flol TaOII, 4''1 el pe.riode comFf911 
.,,INI 11 d♦ "Ul'iot d♦ 2021 i * 31 d"oetUQrto do 2021, 

Acoid per regUar la eomen:::ialitzaci6 d'actM:ets a le& insteHaci0ns I 01/0712021 
<l'Espot, Port Ain8. La Molina, Vall de NUria, Cre-mat!era i Funlculars de 

Montserrat, Tren dal Ciment, Tren dels Lian, Centre d'obsenoaci6 de PEDRATOUR SL lngriog Vari.bl<, m 

l'Unlwre i las estaeions de Yalitll'lr 2000 i t!ol TaOM, en el petloda ccmpr611 
entr9 l'1 de m■rt d• 2021 l '91 31 d'l)CtubAI de 2021 . 

Co"""'!"I per al "'3p<Qlitament dtt le, Aii,Ws �litiquo, q1Jo �•o)(1�Utr, 
1 0610712021 •etu�rr,•nt dfll tLINII d'FGC, rnitp�ant fll5 Pou& d' H!JQtament de •El AJUNTAMENT DE Sense cos! 0,00 €  • Gomar i l'Hospitate.1, en el period• compras entra •I 6 do jl.Aial d• 2021 i "' L'HOSPITALETOE LLOBREGAT 

5 de .-uliol de 2025. 
Contra<::te per reg\ll i-r le; co11dicionl doe cesi6 -en �l � FGC dt!l lc,c;I ublc,11l *I 
caner d'"n font, 25 de Sabadell, pn ser de:;;inet a la rulit1a.ci9dc- f'(•1m:,.�<>s f"l)NOACl6 lSPft'.IALANTH:;A OJXA Dl!'l.pea 100.000,00 € DS/07/2.021 
de form<11ti6 I Hl«ti6, .all<l com pw �flit!> nfc,l!"isltaU pl"I" .a FGC, end pericde SABADELL18S9 

co� ... nilro,el .8 de·utLol dot2C::?l l o,I 7 dot lulicl dot 2GB. 
Quu1.a 9rOrroip cir I.a cal'ltr•ct•ci6 de suports par • la t!!il•cions cl'"'qul 

d'f.s9ot l PettAlnt! i d'Esp-ot Esqul, en els ei;pais cNlits per l'tntit.ll e11 Its 5eve, 
instaHadc>r1s, iauacles al peu de la nrretera �U4' Vtrtebu lo111l1uoln.,1ment CLUB DE" FUT'ilOL R1AI.P Despe,i 5.000.00E" 13/o7/2021 1 
la comiru dt-1 Palla rs Sobiril, i;ter al periodt comprt'S eMre el 14 dotJullol de 

2on i cl 3 �  .. 1.1;.. Ho 'l.'l-11 
Acord comerc1al ,P91' potencier los acti',jblts eulturals a Puigc&rda i 

coma re-a de La Cerdanya, que inclou la col·lab0n.ci6 en I.a ce!ebraci6 de ASSOCIACl6 UN1VERSfT'ARlA. 
ln1:rti 2.161,81 i: 14107/2021 1 l'acti\itat do �La Nit douls Estela� al Pare A111roll0mk- <kl M91m"1, ♦n $I OE CER:OANYA (AUCS.R) 

Jllrloda ,:;or.ta ll iJntl'II •I 1• de f\jji,I dtl 2021 l al 13 de 0uliol do 2022. 

,_, 

C'l1 .. � :=·· ·4 

D'A 26.IOSl:2021 30/06/2022 

""' 01/01/2021 'Jf/1212021 

""' 01/'01/2021 31112/2021 

D,A 2710512021 31/03J2022 

DIA 28/051'2021 30104/2022 

"" 3110:/2021 30105/2024 

... 0110&'2021 31/12/2021 

"" 0210&2021 01/06/202'2 

"'' 01101,202, 31112/2021 

"" 04106/2021 03/0&12025 

DIA 01112/2020 02/11/'2021 

DIA 09/06/2021 J0/06/2021 

DOA 09/06(2021 30/06J2021 

... 1 1/06'2021 31/1 212021 

DOA 17/06/2021 31/1 2/2025 

DOA 23/D</2021 3110312022 

ANY 3CI06/2021 29/llS/202l 

ANY 30/06/2021 29/06(2023 

Cl!A 09/0812021 27108/2021 

DfA 01/07/2021 3111012021 

D>A 01/03,!2021 31/10/2021 

"'' 00/0712021 �07/2JYl5 

"'' Qg/07/2011 C7{07/2013 

''" 14/07/2021 B/07/1022 

"'' 1 4/0712021 13'07/2022 

1 06 
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en mi lers d'euros) 

. .. 

Ac:Ot'd c:omereia1 i:,er potanciar les ac•_.�.rs cultu::11• a ..q1.,._ i 
cl)man:a d� la Cerdanya, �• inclou la col'laboraciO en h1 ce1ebraciQ de ASSOClACl6 UNNERSITARIA 
1'11cti-.itat de "La Nit d.11ls Estola" al Pare Astrol'lOmlc del Mcr1tuc, •l'I Al DE CEROANYA (AUCER> 
11eriode corN!'Vs entre el l◄ de · liol d• '20:.Z1 i el 13 de 'iJigJ (je 2022. 

P/'0,rc,ga d&I conwni do col·labon1�IQ pe( a rexplotA.cf6 dAI f111rrbcarril amb 
la realitzaciO de l' a�Mlat anomenada ECORAIL soblll .,r tnrm &,rwllia� MANCOMUl•HTAT 
comprfs entr9 el PK C},820 MA/SU (!:I Ma:, de Sant 1$clt,) i el PK 7,72fj INTERMUNICIPAL OEL 

MAJSU (CallUs) del nimal M�nres11/Sllria, ptr al periode c0n1prf4 •ntre el CAROENER 
i 6  d& sotomtxe do 2021 1 el 3i d'O¢tUbN dti Z>21. 

Segl)fla prorroga del conve-l"li de c:ol·l.aboF,11Cl'I) por• I, utilitre�iO emb 
carilcter docent de l'instrumvnt.l d<tl Cent.-io d'Ob&Of'A.ciO d& l'Unf\era, per UNIVERSITAT 0� BARCELONA 
111 periode com�s entre el 27 Mt.,mbn, de 2021 i el 26 $♦tembre de 2022. 

Aeord dt1 coMaOOr11cio pel foment de res port de perscnn amb 
di'5'c»pacitat, aixl com � promociO i impi.Js de !es actMtats ll$iques ASSOCIACIO Pol.A Y ANO TRAIN 

-11,:l.;,pt:ade1 al medi r1atural, en el perlode compris entre !!I! 21 de juliol de-
2021 i el 15 de luli ol de 2025. 

Ac0<d comercial per a la l'tnda dal&gada d.als blUtets unzib del 
Crema[l♦ra de Montst1rrat i deli bit!lets del Funlcular d9 Sant Joan i el CATALUN.YA BUS l\JRlsnc 
FurieUar de la Santa Cow com a opeional du-rant el �corre9ut amb UTE 

!'auteur fins a Montserrat, en d perlode comp.is .tnb'e 1111 28 de julicl de 
2021 i el 31 de dnemb«t do 2021. 

Cl)fl\eni da e0Habo111ci6 per r•gularles actU&Cions neoHs.!ria.s per a la 
CONSORCI DEL 'TRANSPORT 

PUBLIC DE L'AREA OE prestaci6 del seMil de Tran Turkti,c., en el tram de ,.ja comp,-CS entre LLEIDA, AUTORrTAT Ueida i la Pobla de Se9Ur, durant la tempcn,da tulfstie11 de 2D2l. en 1111 TERF:ITORlAL DE. MOBILITAT perio-de comprils entr. el 29 de juliol de 2021 i el 31 d"' dn�mbtt (M 2021, 11\ TM LLEIJA 
Comieni d'adhe$I6 eo/'l'I a part:n., indll8triul del prt1J11cte •CARNel'' LJNI\/ERSITAT POLl'l'tCNICA 

(Coo��6w AutomtillYIII ReGfff¢t'I NET'#6r\C), qU& 1& per Malit:at llmpuls, DE CATALUNYA - F UNDACl6 
d♦nf1\.Cllupam11nt i difuili6 d'llcth!tat,. de rece1e11 i dlf\/'10111.ci.C retacionades CENmE: O"INNOVACl6 I 
■mb la Mobilit:at $0$l$nible, •n el perlode compRls ent:re el 30 de juticl de TECNOLOGIA 

2021 i el 5 ,d'abril de 2022. 
Pl'QrtQgA da ftcord de cot-laboraci6 per regutnr les eondlcicns de ceuiO 

I d'tiSpais comurni de comunicaei6 i promociO a la lhia de tren Barcelon�- FUNDACIO GRAN TEATRE. DEL V�N9s i � l'�•ricr del LICEU, 1111 el mar::: d11 la promoc'i6 de la cuttura 1 1..ICEU l'oc1 al temtofl, pet al pe.rbde comp-ts lll"llre 1'1 d'agost de 202 1 1 el 31 d• 
� �iol de 2022. 

PIOm:,ga de racord de col·laboradO per mgular les <londicions de e•sG.iO 
d'upais comuns de c::omunicaci6 i promoci6 a la llnia d1 !Jen Sim:elon:,- ruNDACIO GRAN TEAlRE DEL 

va•es i a l"lntericr del LICE::U, 111n ol mar::: de la prgmocio <le la c.unura i LICEU 
f'oci al telTitOO, peral per1ode compiis entre 1'1 d'a�ost da 2-021 i cl 31 de-

ji.Jli ol <I• 2022. 
Acord per regular la comereialitnei6 d':aelj�tats a les lnl'!lal·le-0i0<15 

d'Espot. Pert AiM, La MolMla. V•ll de NUl1l. Cfl.lmfllDe-r., i Fur,.Culats de 
Mon!Hrrat, Tren <lel Ciment. Tron l'ltils L.Jacs. centre d'obseNcl6 de CLAM SA 

l'Uni._.rs i les e,tadon, � VaUa, 2000 i Bol TaOII, en el perlode eomprils 
•nb el 5 d'uoit d1 2021 i el 2 de nowm� de 200:1 . 

A<:crd P"" �ular la comor¢ialrtzaci6 �cli\(tats a les lnstal·l11ci0<15 
d'Ei:pot, Port Afnfl, La MolJna. Vall de Nuria, Cremall er. i Funicu1ar:s de 

Mont!lturat, T"'n del CimenL Tren dels Uacs. Centre d'ob,erw.cf6 de sOLOEU HOTELS SA 
l'Uniwrs i les sstacions de Vallte-r 2000 i BollaOII, en el perlode compril's 

entre 1'1 de deumbre de 20201 el 2 de nowmbre- da 2021 
Addenda el comenl de col-laborael-6 pe,r a l'exptotaei6 del ferrocarril amb I, 

rufitzaciO de racti..tt:at anomen.ada ECO RAIL, sobre •I tr;,rr, ftirro\i.vi 
comprh ,entre -et PK 0,820 MAISU {El Ma:i d4!! Sant l5cle) i cl Pf< 7.7'i6 MANCO MUN IT AT 
MAfSU (Cal Ills), del ramal Man.re-n/SOria, �r a, la &fl'.liil ad.aptaoi6 a les �TERMUNlciPAL DEL 

no-.es ln&trucc·ions de cir.:ulaciO (Nro. 12 d'FGC) mitj3r,,;;:unt ti ¢,e,s.,iO d'(u: CARDENER 
de materials i nGUS equip• que assegur,n 11 cireUlaciO i la Sl!gUretat da 

J'actNltat. amt> una ,_j,.,!mcfa firn; a le finatitz�¢i6 dell COl"M!lni, 
Acord per n,gular l�:s eondiefc,r,.& d'utiJtzaciO d.-:ls ser.eis d"FGC per part 

d•ls resid&l"lts del terme municip11I de Mori:itrvl de MontaatTat, •n el AJUNTAMENT OE MONISTROL 
periode ,;:Qmprh, tnt(t'I 11 d• Hll,nbf'!, do 2021 i ttl 31 de des�bre da OE MONTSERRAT 

202', 
Acord f)tf rog� •r I• eomercialitzaci6 d"actilb.ais a tes instaMacions 

d''Es.pot, Port Ain6, L.a Meli na, Vall de NUria, Cremallera i Fun.icWI� de 
Montserrat, Tren del Ciment. Tnm del s Llacs, Centre- d"obserwciO de VIAJES CAO! SA 

l'Uniwrs i kis estaciaMs de Valher 2000 i Boi TaOII, en el pe,r'iode c::ompriois 
antre <!ii 3 de s11tombre de 2021 i el 31 <l'oetubre de 202.1. 

AGOrd de ccMal:ioraclif per a 11 re-aJ itz11ci6 de la c..na Me:t1119<'1l1S• 
Mon!Hmi.l. ,els dlu 1 8 i  19 de isetembre de 2021 , ptir po!efl(lil!H '*� C'..UB EXCURSIONIST A OE 

eclhttatis eulturals i Hporliws a la Murtanya de Mont&tmil. an •I peliode GRACIA 
c::om..res entre .i 7 d• nt&mbrll de 2021 i 1'1 d'QW.lb� de 2021. 

Con"�ri de coHaboraclo en la ge$ti6 i en la protl'Jotio del sau Us d'un 
apa�IT!erit segl.J' d, bic:iclotn (Bicit!mcat}, & l'•nk>m de l'estaci6 d• AJUNTAMENT OE VILANOVA 

VilallO',ll'I de-I Camt. en el poriodt compMs ttnir. el 9 de seteml:ire de 2021 i DEL CAM[ 
el 8 do s�embre de 2025. 

Acord de coMat:iOf11(:i6 p,e,r a l'organitzxiO d6 1.a Curaa 'Ma!Ylcots" els dies 
1$ i 19 de Setembre de 2021 , qua trawuar.l. IH estacions d'Espot o Port- AJUNTAMENT DE RL'ILP 

Ain9 &ntr• del s,iu recorregul, en el perl"ode ccmpres entre el 1 D de 
setembre de 2021 I •t 3CI da no1oe-mbn1 de 2021 . 

Acord de coHaboracio p1r :a rorganitz:1ci1i de 111 Cvrsa "M&txicoti;• els dies 
1a i 19 de Setembre de 2021, q_ue trawwara IH estacioos d"Espot o Port- AJUNTAMENT DE RIA.LP Ain8 dntre del se-u reoorregut. en el pe-rfode compris entre el 1 0  de-

setambre de 2021 i el 30 de nowmtn. d• 2021. 
Conwn! de col-lebonacl6 pe,r a ta gvsti<i i p-omoel() d'un ap.t�amerit 5<'l'gl..lr" 

de bieicletes l5icitancat), a l'i.ntom de l'G,;,taeiO de l"oGtac'lill de S2nt A.M.JNTAMENT OE SANT 
Vk:eny de Cute lei, en el pe,riode complfl c,ntn, ol 16 de !idttltr'lbre d& VINC!:i; DE CASTELLET 

2021 I 1111 15 dG t;;•ttmbm ,:j1 2025 
Acord com@rei:1 pt1r a I.a utilit.-:a<:i6 deb1 pursonat9eloi dt 111 llie8ncia de 
Oorai:itncr'I ?ef pun d'FGC. e l'estacio dr. Sarria, linia Barceloni,..Vallh 
d"FGC i, en particular per l'adeqv11cici i rnillona de!s transboRiaments LUK INTERNACIONAL SA 

e1occlal'$ emb deslinacill Reina E:li1anda, en el periode comp.es entr. e-I 
21 de uleml:ire de 2021 i el 20 de setembl'l!I de 2023. 

A¢oRi eomercial par l'impllls de le, acckins de oomunicaci6 i publicital 
conjontes pef a I .a promo,c.i6 de fa hisloria flrrOW!ria, l'od i la cuttura al MAGfC M6N DEt lREN 

ienitori, er. e! period& compres entre el 21 de isetembfe <le 2021 i el 20 do 
setembre de 2022. 

Acord comert:ial per l'imP'lls do le, eccions de comunieaei6 i puDt'1e1tat 
conjuntes per a la l)l'Omoci6 de la hi,toria furro'A1lri11, l"cci i It euli..ira II IVIAGtc M6N DEL TREN 

terrttori, en el period& compr♦s e� el '21 de ntombl"e de 2021 i el 20 de-
:.a-tembre Ol 20-22. 

Conwni de -0ol -laboraci6 per a. la gesti6 i promoc10 d'ul"I apareamen.t segur 
de l:iicicletes (Bi-0itancal), a l'lntom <le l'e,ta.ci6 de Pallejt, tn •I pario<:I• AJUNTAMENT OE: PAtLEJA 
comprh entre el 21 de se�mbre de 2021 i a.I 20 de, 1etemb� d, 202$. 

Col",'-"l,ii d& eoMaboni.ci6 M la gest16 1 en la pt"omoeir!i del seu Us d'un 
1.pc.ret.m&nt $t'9LX de bicicletes (BI CITANCAT). a rentom de l"esta,c:16 de AJUNTAMENT DE MAFl:TORELL 
ru.t:aci6 de Martorell, 111n tl peliode eompres ♦ntr. ol 22 de s.tembre de 

2021 i el 21 de- setembre de 2025. 
Ac«d de coMal:ioracfO durant la celebr:acio de l'e,dewn'ment "'5-�ltlu 

SALOMON ULTRA PIRINEU i NrT PIRlfllEU, en el period& comples entffl PANGE:A ATllTTUOE., SL 
el Zl de uteml:ir• di, 2021 i el 26 de setembrv do 2022. 

Acord de coHebcl"aciO <lur;,nt la celebrac:iO de l'•sd-ni:rnent ,ee.poitiu 
SALOMON ULTRA PIRINE'.U i NIT PIRlNEU, on ol i>ert<lt1e compffls entre PANGEA ATTlTTUDE, SL 

el Zl d• cet♦mbr& d& 2021 i e1 2S de saternbre de 2022. 

1 •h ,, 

Oespe,;a 2.181 ,81 E 14/07/2021 l 

S11m.e co:,! 0,00 € 20/07/2021 " 

SeMeeo·J 0.00€ 20/0712fJZ.1 l 

Stl'1$e eos.t 0,00 € 21/07/2021 1456 

SenH C06t 0,00 € 28/07/2021 m 

hgrli, 23.651 ,75 E 29'07/202'1 '" 

Ocli!pe:11111 12.COO,OO E 30107/2021 lSO 

Despeu 22.000,00 E 30/0712021 l 

lnsrn 22.000,00 E 30/07/2021 l 

... �. Variable 05/081'2021 ,, 

tlgnlis V:iriable 05/06/2021 "' 

S4!!nse co5t 0.00 € 2{YQ3,2021 14B7 

Sense cost 0.00 € 01/0i/2D21 1582 

Ingres Variabl,e 03109/2021 s, 

Ingres S..000,00f 07109/2021 " 

Sense eoist 0,00€ 09109t2!J21 4 

lngr.f1; 2.582,00 E OQ/08/2021 3l 

OC!Spe-sa 2582,00 E 09/00/2021 " 

S,c,., '"� 0.00 E 16/0912021 . 

Sen:,e co:,. O.OO E 21100/2021 ' 

DespeH 2.100,00 f. i11w2021 l 

lngrb 2100,00 E 21/0!!J2021 l 

Sens@ ccst 0,00€ 21100/2021 . 

Sense cost 0.00 E '12109/2021 4 

lngrfl 3.000.00 € 27/09l'2/J21 l 

Oape�" 3.000.00 € 27/()9J2021 l 

. l•UII, 
.,, 

ANV 14/0712021 13/07/20'2'2 

DIA 16/0912021 31110'202:1 

""' 2710912021 2f!I09t20.22 

DIA 21/071'2/J21 15/07/'2025 

DIA 2BI07/1!J21 31/12/'2021 

DI< 29/07/2021 31/1 2.12021 

"" 30/07/2021 05104/2022 

... 01/09/2021 31 Kfl/2022 

,., 01/08/2021 31 ,o?/2022 

--

DIA OS/Oe.'2021 02/1 112021 

DIA 01/121.2020 02/11 '2021 

DOA 20/0&'2021 15/0Sl2025 

°'' 01/0912021 31 11212()25 

DIA 03/09"2021 31/1012021 

OIA 07/0912021 01 /10/2021 

ANY 09109/20'21 0810e!2025 

DIA 10/09/2021 3011 112021 

DIA 10/09/2021 30/11 /2021 

ANY 16/09/2021 15/09/2025 

ANY 21/09,'2021 Zl/09/2023 

ANY 21109/2021 20/09/2022 

ANY 21109/:2021 20'/09/2022 

""' 21109,'2021 2010912025 

,., Z210912021 21/09t2025 

"' '2?'109/2021 '2$10912022 
-

ASY 21/09/2021 26/0S/2022 

1 07 



--

. I 

CONVENl2021/0000000343 

CONVE tif2021 I000000252 

CON\/ENl2021/0000000018 

CONVE:NJ2021f0000000242 

P ROC0/202110000000044 

F'ROC0/20'21100000000'45 

PROC0t20211000000()0,19 

PROC0/202110000000047 

C01'NENl2021/0000000241 

CONVENJ2021/'000000030'i 

CONVEN/2021 /0000000380 

CONVEN/'2021/000000234 

PROCOt2021/0000000041 

PROC0/2021/0000000042 

CONVEN/2021 /0000000307 

CONVEN/2021 /0000000028 

COWE N/2021 /0000000305 

CON'VE Nf2021 IOOOOOOOJ09 

COl'NE: N/2021/0000000274 

CON'v'EN/2021/000'.Xl00199 

COIWE N/2021 /0000000272 

PROC0/2021 /0000000031 

CO,'f\/lN/20 21/00000003i6 

CON'VEN/202:110000000271 

CONVEN/20211000000233 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l 'exercici 2021 
(Expressats en mi lers d'euros) 

--

< .;;,;:: 
-

- ll!ilm!lll · :r---1-,,-� 
,L,Y .. , 

- - - --· 
Acord par a la uul6 d1 drats. 1:rl'.ls �umental 0 clftUr:.1 d1matgas en 

Ic6pb9 digital de le& pdt·lk:Uu i fotograies de la CoH.ecili • Jowp Masd&\I 
Vanet" i que e.'inco!JIOl"n I rarxi1.1 d'FGC historic. autoritz.ant a FGC el sau MARIA, OEL MAR MASDE:U I Sense ccs 0,00 € 2&'09(2021 US, r.eprodocci6 i clfi.JsiC de fcrma &Xpreasa i no axclusiw., en el period11 DAURA 

comprl!I enb'e el 28 de setembre da 2021 i ins. a la total cadueltat dais 
drets d'autor i �tJl"Wr -r1 da e&dent. 

Acord de coHabQr-..c:iO i patfOcil'V per VimpUs de !es • Jom.idos ASSOCIACC oe i..es I o.,, ... Excel·ltncia prtiloGsfonels. �r pton'IC>(ion.;ir el Pirinou de Li�da� que • JORNAD�S PER A LA 4, 500,00t: 30/09/2021 ., c�obr.irwi du�nt d mn d'g,clubol di:i 2021 , en 111 perlr;id111 cr;iml)l'ii$ •nh EXCEL·LENCIA A L'ALTA 
•I 30 d• Sl!ltl!lmbni dll 2021 i &I 31 d& dlls.m!lr• d8 2021. MUNTANYA 

Conwni de c0Maboraci6 Pl!lr olerir beques◄nwdag. per acc•dir al 
programa d' actii,itaw SWcatrws d'FGC a le&. asccles amb alumnat an OEPARTAMENT O'EDUCACt6 Sense CCI 0,00 € 0511012021 . 

situact0ns m111 daf:awridas, ancimenat 'Tren d& f'Ensanyament", en el 
- lode ccrrc,rh en"9 at 5 d'oclubr. da 2021 i el 4 d'o-ctubre de 2025. 
Ccnwri de c0M1bcJr.oiO en la gestKI i en la prcmoci6 del seu Us d'un Is,,,,, .,. ap-.ircami,nt :sttgur d& biciclab!, lBICn'ANCAT). a l'antom de re,taciO do EMO VAlLDOREIX 0,00 € 1'3/1012021 . l'esUlc66 d• Va�dere;x, an •I perlcdl!! comp�g llr'ltrl!I fll 13 d'c:ietubro do 

20'21 j el 12 d'OC1Ubtt d$ 2025. 

Sc9una pl'0�9a del cr;inuafl! d� cQHabol'llciQ baSillt 111t'l la .:iromoci6 i 
CONSELL COMARCAL DE LA l'il'l'lpulg d• l'asport d1 m1.nt11nya pcir a la tampo!lllda dl'li...,rn 2020-2021. en CERDANYA Sense cos 0,00 E: 14/10/2021 1 

el pe,"10da con-ipl'e,s. a!W6 •I 14 d�c:tubt& de 2021 i al 13 dcc1� de 2022. 

Segomi prtirmga dt1I corM!lni de coMabonici6 basat fin la pmm0ci6 i 
CONSEll COMARCAL OE �

Sonse co:s l'impuls de !'&&port de muntanya par a la temporada dhiwm 20�021, •n BE�GUEOA 
0,00 E: 14,'10/2021 I 

al periode compri,s antre 1!1 14 d'octubre de- 2021 i al 13 d'ocilbr9 de 2022 

Segori.a prOnog.:i d41I co�f1i d• c::oMabor:acio b:11:ait •n la pmmoci6 i 
CONSELL COMARCAL DEL l'impYI$ d$ •••?Ort de mLll'lte,ny111 Pl!lr • la t11mpor.d• dhlwm 2020-2021. •n PALLARS JUSSA 

Sense COi 0,00 E: 1-4110/2021 1 
el periode comprils entre � 14 d'octubt& de- 2021 i el 13 d'octibr'& de 2022. 

Segon.a prorroga dfll col'Wflni d• coHat»raci6 basat ♦t'l la promoci6 i CONSELL COMARCAL OEL 11mpuls de l'e&pcrt de mi.rrtanya para la 1¥nporada dhiYem �1. en 
PALLARS S08!1�A 

Sense cos 0,00 E: 14/10/2021 1 
al perloda comprfls cntro I!! 1.ti doctubre de 2021 i el 13 d'octl.bro de 2022. 

Acord par teglJ!tr 111 com11tcitliUar;i6 d-.cti\itat.. a le$ in$ta,l· l•cion,; 
d'Espot, Port Aini, la Molin.a, Vall da NLlria, C<emallera I FunicUers de GO OUTOOOR ADVENTOUR • 

Montserrat, Tr.-n d•I Cimant, Tren dels Uac1. Pare Aatronbmic dal OAT SL hgr'lls Variable 18110f2021 ... 
Mont.sac i 1•5 estacians de Val N11r 2000 i Sol TarJI, an •I peliode campr6s 

entre el 1 8  d'octubfe de 2021 i rt de nowmbfe <la 2022. 
Acord '1Br regular la comercialilzaciO d'acti\.itats 11. les imital·l11.ciQ1n 

d'Egpot, Port Afm!i. La Molina, Vad da NOria, Crtimdtlil I Funic:u1ar.s d'o 
AVORIS RETAIL DIVISION Sl 

I 
Montnn11t. Tr.on d .. I Cime,nt, Tron dells UMG. Pt.re A6trol'IOn'li:: di\ Lrign!s \fari11ble 18110l,W21 '80 

MQn�111c i le:s o:Jtac(c;in:s da Vttflter 2000 i Bai T11iJI. en 1111 p6riode compres. 
entre •I 1 B d'oet\Jbn de 2021 i t1 de nowmbre de 2022. 

Conwni p1r reQul1, la ces.et6 d'Us dels bens euociats al funcionament d•I 
COU i que es trtlben -.lnculats al prc�rama POCTEFA, a Ii que aquasts 

bam romanguin trllllaritat del Con,ell Comarcal de la Noguera, en .t CONSELL COM.D,RCAL DE LA Sense cos 0,00 € 'lJ:J/10/2021 
perfode ccmpres •nlnl al 20 d'cctubre da 2021 i fins al complimont d.lls NOGUERA 
compro-n,i-s;og del proj&cte f>irir .. c,i; Lra Nuit. mon,ent en qu111 paw::iran a 

nrtitl.hritatde FGC. 
Acord de coHatxw.u.� per l'oht&nciil d'uns objeetius c.i;imuns i d'htsrils FEOERACl6 CATALANA. 
gtin111ral, •r, ol fQmi,,nt Ofll 1'11:i:.p«t i M l'alii::i6 pals Hports dhivem. en el D'ESPORTS D'HtVERN (FCEH) Jngf9s Variable 21110/2021 .,. 

,.r1od� col'll,l'e6 Gl"ltl'fl el '21 d'oc1lJbre de 2021 i &l 31 d'oetubra d• 2022. 
Ouarta pri,m19a di! raconf oome�laf per a la regulacl6 de las condicions 

cfU1 i 1'11stat:Umant de t&1 comisponents pauttis i mH\Ues 
compen&atorias. en t&laci6 a la utititzadO d'e determlnat1 b1tits en Jes CENTRE ACTIVITA TS 

1111,b Variable 2S'10/2021 
fn,;;:taMacion& de l'estack5 de Tav.can i Joorfet'G do lempor;u:ta de Ta�c.an Lll□�uE.S PtRlNHIQUES S_L 

en lia:s in,staMae-lOl'l!!I d' E11pot i PortAinlD. on el pollQIJe r.,gmp�s r,ntre J'I 
-:i. no'<flombr. d4o 2021 i el :11 d'octubra d• 2022. 

Cuar1a pitim>,ra de 1'11cord ,;:omercial per a la �gul•cf6 de-las condicions 
d"Lls i l'esRl:Ument de tes oorn1aponents paut.s i mesures 

compans.atOO•s, an relaci6 a la \lti!itz.aci6 de determinats fomlt9 en In CENTRE ACTlVITATS 
De:spcs;i Variable 25/10/2021 . instal-lactc,ns de l 'ntacid de Ta'-5can i brfets de temporad.a da Tawscan LIJDtQUES Pl RINENQUE S 6. L. 

&n les lnstaMecJons d' E'!.pot I PortAimi. en el perklde compl'9:s •ntre t1 
de 11Q\o8m0f1! do 2021 i c-I 31 d'ggHbr♦ du 2022.. 

Acom per MQUfar ra comMC:ia6tucio d'actilitats II IH instal·l■c1on� 
d'EGPQt. Port A·�,s. LCII Molina, Viii d11 NLlria, Cfflmahra i Funtcula� de 

Montserrat, f(Gn del Clm611t, Tt&t'I dais. Lfacs, Pare Astronomic dal TIXALIA WORlO\NIOE, SL tngni1 w.riable 26/10/2021 m 

Momee i J1s est.aciom de Vallter 2000 i Bui Taall, en ol period• oomptes 
entre •1 26 d'octubre de 2021 i f1 de no\&mbni de 202:2. 

Acord per regutarles condictons d'uti�tuctd dl!l]g HM!is d'FGC per pa,t 
dels rvsidents d•I terme munlclpal de MarganeU, en el perfode tomprh AJUNTAME.NT DE MARGANElt SeMt1 Ct1&t C,OO E" 27/10/2021 1527 

cntre el 'l1 d'oocnbe ije 2021 i 1d 31 de dor.11m1tn d111 2025. 
A,t:cf'd ptir MgUlar 11 t:om11,rJa1rt2at:iftO'icthi�ts a la& in&t.aHacrons 

d'EGpot. Pon Aini, Lt Molit1a, Vall de NUria, Cn,mahra i Funicular& de 
Mcm.tsamat, Tl"llln dal Ciman1, Tren dels Uaca, Pare AstronOmlc del CON1RASTTR!P St lngrfis Variable 27/1012021 m 

Montsec i 1n estaclons de V11llter 2000 i Boi l'aUI, an el parfode ,comprh 
entre el 27 d'ochlbre de 2021 i 1'1 de no-...ambra de 2022, 

Acord p..- re9ula, I■ cume11::ialitzaci6 d'acti'lilats a lii" inetaMacforn; 
a'Espct. Port Ainfl, La Molina. Vall de NUria. C�m■le� i FunlcutGrG <le 

Montsem1t, Trer, dal Cirnant, Tren dell! U.acs, Pam A111WnOmi1. del VIATGES Vl�OLES. SA hgn\9 1,iriable 27/1Ql2021 m 

Mi:>nt$a,;:: i In as.taciiu0$ <JQ Valfi., '2000 i Bofl•�I. 11" o!!I p11rfode cornpna 
r;int.ro el V d'oct'.lbro do 2021 i r1 de no1,,embre de 2022. 

Con1eni de ccHab0raci6 an la ges.tio i en I.a pr,i,mcc:.io del seu Os d'un 
aparcaman.t segur de b1cicle'81 (BICITANCAT}, a l'antcm de l'•:rtallW de AJJNTAMENT DE. PIE.AA SEtnse cost 0.00 € 2Bl10/2021 . l'es.tacI6 de Plt1111, en e,I petiode eomprk enlN � 28 d'oclubfl!I de 2021 i al 

27 d'octUlff de 2025. 
Conwn1 da c0HaboracI0 per a la pR1:staci6 �c,I so� do tran'lpc;,r1 de 

vie,tgers per 1&n'oe�ff'I aflW les ast:ieion,;:; de la 8Mano\Q i Salli:\ d'FGC. a 
tra\lu$ d'Yn �r'\1$1 11u�litutori p,r cantore., dY�t'II r,�rtb programada lRANSPORTS DE 

0Hp&$:I 80.688,2&€ 29/10/2021 
del Mrwti arr,b motiu de le:1. obrfls a ta c:;;ip;&iera siJd de l'estae� de BARCELONA, SA 
Sarri�. •n .el period• com pres. anl19 ol 30 d"oetubre de 2021 i 1'1 da 

ncwmbre de 2021. 
ACOl'U de cclbbor.ic.iO par a la coHoC'ilci6 d'wle milquina Hpened0/11 de 

1orfals d'FGC a la Vila d'Espot, en 111 paricde compr&s ent,s 1'1 de AJUNTAMENT O' E:SPOT Se-1'1$11 e<>1,t 0,00 {  29/10/2021 . 

ncwemtn de 2021 i el 31 d'octtJbr• de 2D25. 
T«ceril prom>ga dfJ l'acord ccmti.reial par al Wment de l'opor1 i d11 1'3"ci6 

pel:� 1''5ports d'hi._.m a partir d'o I·acb\Qci6 dill mutus al'l.t'ltalg,es i RE.AL FEOE:RACl6 ESPANOLA S♦M• eo1.t 0,00 E 29/1-0/2021 I �stacicns �• cer,.,ei$, •n ,!,I �rlodci eompr&S 11nt111 I'1 de nowmbre de OEPOR'TE.S DE lNVIERNO 
2.021 1 e3 31 crocNln d.e 2022. 

AcuA:i per regi..b.r la com11rci111i tzaci6 de productes d'FGC a tn','85 de 
rnt.abli ment de J'Hole! Cruab. an el perioae compre-5 e-ntre el 31 d"octubR' EIRUNYOLA RLJS1TC PARK SL ...... Veri.ab[e 31/10J2021 ,., 

d,e 2021 i 1'1 da nowmbre de 2022. 
Acord de coMabcJraci6 per 111, pf'Ornoeiti i difu&� de J'jj,� i et HU 

apranonta{se per ;i Iii formaciO do I\QU:. ��.,,on amb la ..alitta.¢i6 

J ��s���!0,��t!:��:s d'acthitats H.portM.s de, neu, miljanyanl oondicions especials ptr a ...... Variable 02/1112021 I 
l'•dquit.lcio del$ forfe,1$ dur.i,nt I.a t•m?Qrada d'hiwim, en el period& 
c°"'"nh, entre- el 2 de no�mbre da 2021 i � 31 d'octubn da 2022, I 

Acord de coM:;;ibcJraciO per l'obtanei6 cl'uns Gbjectius comt.1ns i d'interts FEDERACIO D'EN.TiTATS 
gen•r.il, en 111 1omtlnt de l'esport i de l'aficiO pms espoits dhiwm, an el EXCUR$I0N!SlES DE ...... V:iirfa.bll!I cruru2021 1 

toriode co.....-s t1nlJ8 2 d& m-.embnl de 2021 l el J1 d'oclubre de 2022. CATALlJNYA FEEC 

·"' .n 

�- -=-

Fins a la 
28/0912021 ceducitat 

dels drats 

�A 30,'0�2021 31/1212021 

''" 05/10/2021 04/10/2025 

"" 1:3/10/2021 12/10/2025 

'"' 141HY2021 13/1012022 

'"' 14/lQ/'2021 1311012022 

.., 14/HY2021 13/10'2022 

'"' 14/10/2021 13/10/2022 

�· 18110/2021 01/11 12022 

OIA 18f1Dl2021 01/1 1 12022 

Fins a la 
data de 

20/lQ/2021 pagament 
final dela 
-sutM!ndO 

01A 21/IQ/2021 31/10/2022 

"" 01111/2021 31110/2022 

.., 0111112021 31110/2022 

DIA 26/1Ql2021 01/11/2022 

DIA l7/1Q'20:Z1 J1 /1 :Y2(}25 

DIA 27(10/2021 01111/2022 

--
DIA 27110/2021 01/111202:2 

,., 28/1�2021 27110/2025 

DIA 3(1{10'2021 02/11@21 

AflY 0111,12021 31/10/2025 

ANY 011rn2021 31/1012022 

DIA 31/1CY2021 01/1 1 f'JJYl2 

MY 02/1112021 31/1012022 

-

MY 02'1 112021 31/1012022 
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CONVEN/2021/0000000310 

CONVEN/2021/0000000292 

CONVEN/2021 10000000296 

P Fl:OC0/202110000000048 

CONV£/W2021 /0000000233 

CONVEN/2021 /0000000302 

CONI/Eli/'20'21/0000000306 

CONVE N/"2021 /0000000313 

CONVE N/'.Z02110000000294 

CONVEN/2021/0000C00295 

CONVE N/2021/0000000297 

CONVfN/20:21/0000000298 

CONVEN{2021/000CXXJU� 

CON\IENf:202110000000301 

CONVEN/2021/0000000303 

CONVEW202t/0000000319 

CONVEN/2021/0000000273 

CONVEN/2021/0000000321 

CONVE N/2021 /0000000279 

CONVE N/2021 /0000000324 

CONVENI2021/000J00032:5 

CONV E.N/2021 /00000003'26 

MOOC0/2021/0000IXX)053 

CONVE fltJ:2021/0000000278 

CONVEN/2021J(l000000327 

CONV E N/202110000000� 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en mi lers d'euros) 

,. 
. 

.. . , 

Acord per regular la comerc�•-:116 �ch\ltats a les 1nstaMacions 

I 1
03111'2021 

d'E:spot. Port Aine. La Melina, Vall de Ntlria, Cr9mdera i Funkulars d'e WEEKENDESK-Morttsemat, Tren del Ciment, Tren dels Uacs, Pare AslrollOmlc del SMARTI-tOLIDAYS SAS l�gli& Val'iable 1 
Montsec i les utacii.ms de Va.mer 2000 i Bof Ta<II. en el period• compris 

entr,, el 3 d• nowmm de 2021 i Ji d• nowmbfe de 2022 
Acord per r9gular la comerclalitzaci6 de prwJctes d'FGC a traWls de 

l"ntabtiment cl') !'Hot.I Can Congost, en el periode comprh entN el 5 de SfRGI CONGOST MOLES hgtes 'lanable 0&11'2021 "' 

now.mm de 2021 i 1'1 de noll9mbre cte 2022. 
Acord p'l!r r,igular la comereialitzaci6 de product es d'FGC a travi-� de 

l'estat>l irrient d& l'ttot&I v:a• d'.Aneu, en el perlode corr,� entr, el 8 de HOlE.LS VALLS D'ANEU. SL hs.irO, "6.ri11bh, 08.111/2021 "' 

nowmbn, df!I 2021 J l'1 <HI no�mb� dt- 2022. 
S91gcna prtirroga del coff'4ni de col·l.aborae-d basat en 111 ,iromocio l 

llmpu� d,:i l',oFXJr1 d• mvnt•ny• per • ta tlJIT"lpr.i,f\11d'1!· d1,i�rn 20Z0..2021 , eh CONSELL COMARCAL DEL S1ns;e CoGt a.oo f. 0&11120:21 1 11 periOde oomprtls e ntn, •I ,': d& novembre t!1 2021 i 1'1 de noi,embre de RIPOLL.t:S 
2022. 

Acord per regular la eoman::ia�tzacio de prnducte5 d'FGC >1 tra'-lis de. 
l'flsta�iment de l'Hotel i,a Morar.a., en el peri<>d1 «imprils en1ra el 9 de HOTELERIA O"ANEU, SL Ingres Yilriable 09/1 1/2021 358 

flO'oernbre de 2021 i l "t d& no-.emtn- d9 2022. 
Acal'd per r-69Ular l a com1n:ial ilzaci6 d'acthitats '3 les instaHacions 

d'Espol, Port.Ai nil, La MoXna, Vall de- NUria, CramaDe.-a i FLXlk:ulars de O)(II.IEU GUIES OE Montserrat, Tren del CirMnl, Tren dels Uacs, PaR: Ailn>MOmic det MUNTANYA, SL lngrts vetia'ble OS/1 1/2021 "' 

MontSl!lc i lu estacion& de Valtter 2000 i Boi Ta�I. en el p1ri.ode com�s 
Irntn1 &! 9 de now.mbrv de 2021 l I'1 de nowmrot de 2022. 

Acord per regular la comarcialitzaci6 d'aeti\oitatg a les instaHaeion& 
d'Espot, Port Ain8, La Molioo.. Vall de NUria., CrwmaHera i Funiculars de 

Montserrat, Tran del Ciment, Tren dels Uacg, Pare Astron�mic del DENATAAVEL VIAJES AMM SL lngrb V11riabl@ 09)1 1/20'21 "' 

Montsec i In estaciom du Vallter 2000 J Bol TaCjl, en el parlode oampris 
1rtlre 111 9 dl!I no•,'ll!Hl'lbr& de 2021 i Ii de no,,.mbrl!I de 2022 

Acord �et rogur.ar la oomarc-halitzacM, d"lleti\ru\t,. a !Els IMtal·ltlciong 
d'Espot, Port AinO. La Moli m, Vall de Nvria, C!1!1mallt1rt1 I FuntCul.ioo. de 

MoM.$■1flt. Tr-tin dol CimoM, Trtn ,:11!11$- U•ci. P•re Astron61'1'1ic dal INOIGO □MC GROUP. SL lngrh \Griable 09/1112021 358 
Mont:Ji,c i lu e�hu;ion:i de Valher2000 i Soi T,ijl, all "I pi,rlode compl"e-s 

(l�M el 9 di nowin,Ore (le 2021 i 1'1 d• 1'10'-"'lff'thnl de 2022. 
Acord pe,r reJ;1ubu la comen;:lailtzaci6 di! product es d'FGC a 1n1.Ws de 
l'6stablimer.t de f'l-fottl S:i-�t, ttn el periode comp!"es errtre el 10 de SIAUN HOiE.LS, SL lngris Wtfable 1CW11I2021 351 

no1embre de 2021 i 1'1 de no-.embra de 2022. 
Acord per regular la comemialitzacio de producms d"FGC a tra\es da 

l'eslabliment d• l'Hatel Roya, en el perio-de comprilg 1nlre el 10 de TAFl:FAROYA, SL hglis variable 11)'1112021 "' 
nol'i!'mbre de 2021 1 r1 de no1oembre de 2022. 

Acord per regular la comercialitzacio <ia prodl.Jctes d"FGC a traWs de BOSQU.E.S Y PRADERAS, l'e-stablffllent de l'Abadia de Mantenartro, en el periode comp,'es enlre el SCCL hg .. , wriable 11/1112021 "' 

1 1  de no.,.mtn de 2021 i 1'1 de no-..mbr. de 2022. 
Acotd per Nlgut;ir la c:omatclalitzaci6 de p,rod1.1:Ctes d'FGC a tra\'9s de 

l"estlbliment do rNt;,i,rg Ln OaiM"S. en el perlode comp!"es entrt1 el 1 1  de ALBERG LES DAINES, SL trigr\1.s Vkriabto 11/1112021 "' 

no,..mbre c:le 2021 i t1 de J"l�mb/'9 ti. 2022. 
Acord po:f Rlgl.llt( '• comorci11litz11ci6 do pwducte, d'FGC \I WWs de 

l"Htablfment di l"Hfl1:el c:u;ttilta.rnau. en el p61fod8 eomprK •� el 1 1 de RESTAURANT FARRERA. SL .. ,.. wrieble 11/11/202"1 '" 

no�rn'bro de 2021 i l't de MQ',\l,tJl'ofe- de- 2022. 
Acord per regular la eomercialitzaciO de fl(00.1Cte1 d'FGC a nl/&s de 
l'establiment del P.s&ets Hotel, en el pe,riodo eornprils. entr& ol 11 de PESSETS HOTELS, SL �1'8s wriable 11/11/:2021 '" 

nowm'ore de 2021 i l't d& no..embre de- 2022 
Acord p•r regular la comerci a�tzaeI� d'aclh,itat& a I1,s instal·laciona 

Id'Espot, P(lft Aihli, La Molina, Vall de Nuria. Ciemanera i Funiculars de ESPORTEC OIJTOOOR Montserrat, Trail del Cim,mt, Trlffi de1s Uacs, Pare Astroo6mic del E.SPORT SL .. �. Variable 12/1 1/2021 "' 

Momsoc i lei. ♦i.taei oM de Va[lter :2000 i Bol TaOtl, an el perlode eompr&s 
entra el 12 de novemb111 de 2021 i 1' 1 da nowmbn1 d& 2022. 

Ac(ln:1 pGr regular la e<imerciafitzaci6 do prod.let es d'FGC a tr.rws de 
Pestat:>li m<ent de l'Hob!-I Roca !Jl11nca, en el periode c001pr8s entre el 12 de ROCA BLANCA ESPOT, SL .. �. \l!ll'\al:4e 12/11/2021 35S 

nowmtn de 2021 i t 1  de no-..mbnl dt 2022. 
Aeord Cl• col· la boracJO per com •rt lalitza.r un bitUet eombi nat d'a utobYlf. 

I
'"'"/20" 

amIm-,nat Ski-bus, quo inclouril el k-rmt de di.1 de l'o.st.iciO de Vallter. 11 TRANSPORTS EL£CTRtCS lr.grils Variable m tra,.._s del1:; catuJ$- da \4M(:f:;t de TEISA. en �I per!Qdfl oomprh enl� 15 d11 INTERUABANS. SA (TEfSA) 
r'ICM\mbru do 2021 i el 31 d'OQt\lbre di:' 2022. 

Acord per regul11r la com111rcialitzaciO d\;icti'llit;tts a IH tnstaH:1eion1 
d'E&PQt, Port Ail\&, La Molina, Vall de Ntlria, Cremdera i Funic!Jars de ORIOL SA�AS ALIER Momserr.rt, Tren d&I Ciment, Tren dels Uacs, Paic AstrollOmic del (WIDERFUL) Ingres ,,euiable 1511112021 m 

Montsec i leg estaclon,; de Vallter 2000 i Boi TACttl, en el perlode compre, 
entre el 15 de r.ovembl'fl da 2021 i l'1 08 ooi.embre de 2022. 

Acord de coMaboraci6 per comercia�tzar un bitGet com�nat d'auto-bUS 
ar,c;,menat Ski-bus, que incloura el brfet de dia a les- es-tacklns- d"Espot i SAU ALSIN.a. GRAEU.S OE lng/'es. Variabte 1611 112021 350 
Port Air\e, a traWs dels canals de wnda d"ALSA, en el periode compt'es AUTO TRANSPORTES (ALSA) 

1ntre 16 de n-owmbra da 2021 i el 31 d'octubre de 202'2. 
A(lord per regular la comercla lilza(l!C de prQducles d'FGC I traWs de 

Il'establi�nt de la Pens16 Ca&a Palmira, en 11 perlodi, comp�! 1nllt <1111 RUBIES & LUENG.O, SL lrtgfe5 -.oriabje 17(11120:21 aso 
H de l'lowmbre de 2021 i 1"1 de n0'4rnbr. de 2022. 

Acord P8J'" rtgular le com11trd.iolitzadO d':.icti\ltats a les instaHacions 

I
d"E&pQI. Port Afnt, La Mol ina, V�II de f'JUria, Cremar•r.t1 i FuniclAffl. d• 

Mvntselrtll, Lrl:'n dttl Cimenl, Tn,n del5 Uttcs, P11rc AstrollOmi<; del ESTIBERVIA.TGES SA hgnb Variable 17111120'21 350 
Montsec i los 1stacior,£ d• Va.lltor 2000 i Bor btil. en el peritide compri:ls 

entre el 17 de I\OWmbre de 2021 i 1"1 de nc,wml)re de 2022. 
Acord p&r regufar la comercb[itzact6 d'.lcti-.itats a les instal-lacions 

d' Espot Port Ain,, La Mo�r.a. Vall de f'JUria, Cremall•ra i Funiculars Oa 
Montsemi.t, rrvn del Ciment. Tren dels Uacs. Pare AstrollOmic de.I VIAlGES PLUS, SA .. ,., Variable 1 711112021 350 

Montsec i !es 1stac:ions de Valtter 2000 i Boi Ta(JI, en el pertode comprfls 
&nlre e! 17 de nowmbl'e da 2021 i l'1 de nowmbre de 2022. 

DEPARiAMENT OE TERRITORI 
(OTES); AEROPORTS DE 
CATALUNYA; AG�NCIA 
CATALANA OE L"A!GUA; 

AG"ENCIA DE L"HABITATGE DE 
CATALUNYA; AGENClA OE 

Adder1da �r a runpliaci6 de-I ��1>i1iupoi.I de c<irr.ent de c.oHaboraoi6 per a RESIDUS DE CATALUNYA; 
CEJ.JTRALS I rorganitl.i.eiC d1 la participac� d(!> � Grm&ralitat Ga C11talur,y::a •n salor,s i JNFRAESTRUCWRES Sense cost o.oo t 17/111:2021 " 

fire-s de rany :2021. [CIMALSA): IFERCAT; INSTITIJT 
CARTOGRAFIC DE CATAl.; 
INSTll\JT CATALA DE:L SOL: 

PORTS GENERALITAT 
CATALUNYA; SERVEi 
METEOROl.6GIC DE 

CATALUNYA 

AcQ,d du c1tni6 d'et.pais publit;;itariG. �fG la promQci6 de 111 r«li\z.11ei6 
d·actf,iitais <l'oci, culturah1 i esporli""s a les astacie-lls d'es.qul de �ort AJUITTAMENt DE SORIGUl:.RA o..,-� 2.000,00 £.  16111/2021 l Ain• 1 d"E$P')1 e,qur, •n •I p$rlod♦ (.Ompllts e,nm, l't � g-,ner de 2022 i ti 

31 de dos.mbro de 2022. 
Acord per regu1ar la co1rterdali tzadO d'acii>,itati. � ll!ls. iMtal-!acitll"I$ 

d'Espot. f>c-n: Aini, La Molit.a, Vall de Nuria, Cremalera 1 FLXlk:Uats de 
Montserrat. Tren del C!mer.t, Trell dels Uac&, Pan: Astron6mic del VIA.JES GRAM, SA rlgnh wriable 18/"11{2021 '" 

Mont&ec i les estecions de Vatll:er 2000 i Bol Taedl, eh el perlod6 eom�rh 
l!IMtre el 18 dt no-.embre do 2021 i r1 de no',embf9 de 2022. 

Acorcf pe-r regular la comercia/ilzaeio de produclu d'FGC a traWs de CLUB Vlf> SAQUEIRA l'eslablimant de rHutel Luxury House Vata-ncia d'Aneu, en el periode PAUARS, SL iigrts wriable 191Hf2021 "' 

c��s entre el 19 dl!I no..embre d• 2021 i 1"1 de no""mbre d8 2022. 

., �-"-=--- .,.,, It• 
. 

"" 03/1 112021 01/11/2022 

DIA 05/11/2021 01111/2022 

DIA 08/1 1/2021 01111f20ZZ 

""y 02/"11/2021 01/111'2022 

DIA 09111/2021 01111/2022 

DIA OS/1 1/2021 01/1112022 

OIA 09/11/2021 01/11 /2022 

DOA 09111(2021 01/1 1 /20'22.  

DIA 10/1 112021 01111/2022 

OIA 10/11/2021 01I11/'l022 

DIA 1111 1/2021 01/1 1f2022 

DIA 1 111 1/20:21 01/1 1f2022 

DIA 11r1 11;zo2, 01/1 1(2(]22 

DIA 1111 1/2021 0111 1/2022 

DIA 1211 1/2021 01/11/2022 

DIA 12/1 112021 01/1112022 

DIA 15/U/2021 31/101202:2 

DIA l!i,111/:1021 Ol/1H202i 

°" 16/11/2021 31/10/2022 

OIA 17(1112021 01111/2022 

DIA 17/1 1/2021 0111 1 /2022 

OIA 17/1112021 01111/2022 

OIA 17/11/2021 31112/2021 

"'" 01101/2'022 31'12/2022 

OIA 18/1112021 01/1 1/20� 

DIA 1911 1!:2021 01111/2022 

1 09 



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l 'exercici 2021 
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.. . 

cONVENl2021 I0000000333 

CONVENl2021to0000003.l4 

CONVEN/'2021 /0000000335 

CONVEN/2021 /0000000336 

CONVEN/2021too00000:n7 

CONVENl2021 l0000000316 

CONVEN/2021/0000000332 

-- -
�T:" . 

� pe, r('QLCar la coml'!lit:i-alilzaci6 d11 productes d'FGC a tr11Ws de 
l'e,uablim.mt de l'Aparthotiel Trainera, en el parbde c0mpn\s entre el 1 9  de 

no\le mbre de 2021 I 1'1 de nowmbre de, 2022. 
Acord per �lar la comerciaYtzaciO d'acli\i:tats a les instal-la�on& 

d'Espot, PO!'! Aini, La Molina, Va� de NUl'ia, Cre-mallefa i Funfe-uta/'3, de 
Montseirat, Tren �I Ciment, Tren deb UaC3, Pare A11bo1Wmle del 

Mcntsec i In estacion& de Valltw 2000 i Sol TaCIII, en el portode �prils 
entni el 22 dt" no',GmbN, � 2021 j t1 d• no"9mt:lf"I d1 2022. 

Acord p11r �liar la comen;;i•littaci6 da prodt.ictee d'FGC fl traws d1i 
r,n.tablin'i•nt de la �sa d& CclOllies. l'Oai del Paltars, en el pelfode 
¢ORF � •ntre •1 22 de no\.llmbre d• m1 i r1 d• nCM1mbce de 2022. 
kord per regular la eomercialitzacl6 d'acli\i;tats a le&. instal-laclons 

d'Espot, Port Ain6, ta Molina. Vd de NUria, Cremalleni. i Funfcl.nr& de 
Mont&ent. Tren d'&I Ciment, Tran Mis Uacs, Pare Aatron6mic dell 

Montsec j Je3 &Stacions de Valll.i- 2000 1 Bol Tai.Ml, er, el peitode comprh 
entre el 22 de nowmbn, de 20:21 ; r1 do nowmbrot do 2022. 

Aei:m:l per regular la eomt1rcia�b:aci6 d'acli1Atat1 11 !es in1tal-laclom1 
d'E"SPQt. Pon Aln,6, la Moli�. Vall c!a Nurla. C�mallf)r.11 i Funic�alS de 

McntseITT1t, Tren del Ciment, Tren del$ Ue", Pare Astronomic del 
Mont$1111c i Wis ntacions. d• V�tter 2000 i Boi TaUl, en el perfode comprb 

enh el 22 de no"9mbra dfl. 2021 i r1 d6 no�more de 2022. 
kord per regular la comen:iaHtuci6 d'acti,J;tat& a le&. in&t:aMaeions 

d'Eapot, Port Ain&, la Molina, Val d:e Nuria. Cmmalhtra i Funicula13 dv 
Monbeliill, Tren d� Ciment. Tra'1 dais Uaes, Pare Asbor,bmic d1I 

Montsec i 111s a:rtacion5 de Valll•r 2000 1 Sol T.-ul. en el p,e.r1o<fe e-omprils 
1ntJ1 el 23 de nowmbnJ di:, 2021 i r1 d• no-.i,mtn. de 2022. 

A.eofd p•r �lar IP  eorn.rciaMzaci6 cf:l.clh.itjltl jl les insbl-ljlcions 
d'Espgt, PvrlAine, La Molicw, Vam de NUl'l·a, Crema11e,ra i Funicula� da 

Montse1r.1t, Tmn de,l Cimenl, Tran dels Uaes, Pare A$atll\6mic dal 
Momac i 14is estacions da Valtter 2000 i Soi T-ailll, en el pertode compri!& 

emrs el 23 doe- nowmbre da 2021 i 1'1 da nowmbnt de 2022. 
Acord per regular la com.rcla i tzaciO <1-.cti�1•ts e les ·1rii;taHaciona 

d'E:spot, Port.Ain6, la Molin1, Val du NYria, Crem•ll,Htl i Funii;;ut:.,s; de 
CONVEN/2021/0000000333

1 
"°'"'""'· T,.n ••I c;m,nC T,.n dol> Uac,, P,� A$l�n6,,;c dol 

MOl'lt:$8¢ i lu o::.ttr.lol\$ ff Velll•r 2000 i Boi Ta�I, •n el pertode compr&s 
entut el 23 d& nowmbre de 2021 i 1'1 de nowmbre lie 20Z!. 

Acord per regular la comercialitzaci6 d'acti'Atats a les lnsbl-lacions 
d'E&pot, Port. Aini, La Mo�na. Van da NU'ria, Cremallera i FunicUan de 

CONVEN/2021/0000000"9
1 

"'""'""' r ... dol Cim,m. r ... d•I• Um, P•� Aotmnomi, dol 
Montsec i l!'S e:irtacions de Vallter2000 , Sol TaVH, •n el p,t,r1ode compl'9i; 

&nh •I 24 de nowmml do 2021 i l'1 d• JJQ\O;rN)ro do 2022. 
Aco� per rogular la <:omcirof1!itt,aciO do �rc.dvet1, tl'FGC :i tr.iWls de 

CONVENl2021,0000000J40 l'e:it.ibl"'1ont del:. Holeb Cornle,s d.i Pall�r!., et1 el perfode comprils entre 
•I 25 ti• nowrnilffl de 2021 i 1'1 da no-.embre de 2022. ! Aco,d .. , ,...,,., 1, ,om,�i•H t,acio d>cti,t,,ts , le, i�b,H,oioM 

d'E9pot, P11rtAine, \.a Mo�na. Vell de NClria, Cremat!e,ra i FunicUa� de 
CONVEN/2021�344 Montsemi.t, Tran liel Cimern. Tren del'9 Uai::s. Pait: A'Stron6rnic del 

M11ntsec j les eataciom da Vallter 2000 i Bgj faeil, en 11:I porfodu Qr;imprt1 
entn, el 28 de nowmtoi de 2021 i 1'1 de no�mbre de 2022, 

Acord pi:ir regular la c1o1merr.ifatitz•c::i6 de ,:ifl)d\.J<':t,u, (l'FGC ■ 1m-..s d'a 
CONV£N/2021 iOOOOOOOJ.46 l'esti:ih!imtint d■ l'Hc,� PfJ:Y R.ao,t, en el perilolde compl'es entre el 29 da 

hO\embr• de 2021 i 1'1 d& na.embre de 2022. 
Pt'01t09a de l'aeord de col·laboracio per a l'im�s i al fement de respcirt de 

PRO C0/2021 /0000000050 muntanya, en el periode eompres entre e-1 2 de nowmb� de 202\ i 1'1 de 
noloefflbra de 2022. 

Ccn-.eni da eoHaborac[6 pe, n,glllar les actuacions nece5Sliirifl i,ar .a la 
prntlci6 del sar,,el de Tt&n Tl,lftt;,Ve. 1n •I tr.Im de \,la cempn!11 enb'e 

CONVEN/2021/0000000176 Uoida i la Pabia de SegLtr, d!Jr'atrt It temporad• tu/t$lic.J d• 2021 (abril a 
ocwbrei), en el perfOOl!I eompri!it entre 1'1 d'attril de 2021 i el 31 i:le 

de$etn� de 2021. 
Ae.ord p11 regtlar l:i eomen:ia!itzaci6 de pro.duct es d'FGC a tra\16:S de 

coNVE:�2021/0000000361 l'.s.tabfHYltffl de fHot&l RHguard dels Vents, en el perlode comprts entn1 
el 30 de na-.emln da 2021 i 1'1 de nowmbra d1 2022. 

Acord per R19u!ar la come,cia�'tz:aci6 de producles ,d'FGC ei tnr'>'N de 
CONVEN/2021/0000000362 l'Hlablim•M de l'Hotel Sant Antoni, en el ptl'riode compri1 enltt, el 30 de 

nowml:Q de, 202.1 i 1'1 de no1o11mtml 00 2022. 
Ai;:Qfd �r regvlar la cvm,r¢ifllitzacl6 d'fleti�Wt.. • l.s tntital·l::;i.cions 

d'E11pot, Port Aini!, La Mo�na. Vall de NUri■, Cremaltera i FunicUa� de 
CONVE:Nl2021t0000000365 Mon1'$1,rat, Tmn del Cim1nt, Tren del3 Uacs. Pan: Aslrtln6mlc d•I 

Momsec i !e;; estaoions da Vellt1r2CIOO i B<M Talll, en. el perfode ccmpri3 
entre el Z1 d'oc:tubre de 2021 i 1'1 da nowmbre d1 2022. 

Aeord per regtAar la comen:�!itzaciO de productn d'FGC e tr&W$ de 
CONVEN/2021 /0000000357 l'Mteblimant de l'Albelg Rarugi Arr,gtu't, on el periodc �omprh ontre el :2 

de deffmM do 20ZI i 1'1 d11 r,o-..rnhra da 2022. 
Acord pc,r regular Iii! i::Gmer\'ieli tzaci6 d'•e.T.i\ltats. • les inc.tlll·lac-ions. 

d'E11pat, Pert AiM, Ull Mo�na. Vall de NClria, Ctemal!era i FunicUlars de 
CONVE�:?021/0000000330 Montsn·at, Tran del Cirnent, Tre.n d'ets Uacs, Pare A<illWIOmk:: del 

Mont9ec i les estacions de Vellter 2000i Bol TaUI, en el pe,rlode compris 
entr. 1l 13 da desembre da 2021 i l'1 de nowmbre de ""22. 

Acord p&r regular la com.n:ialitzaci6 d'acti\i:tat9 :a le:1 rns.t.l-lacion� 
d'E1pot. Port Ain!, La Mo�ne. Vell de l'IUl1i:i, �11181!1ra i i:=unic�31'9 di, 

CONVEN/2021/0000000350 Montsem1t, Tnm deol Cim•nt T�n d,i;]e; U•e$, Paro ,ll,t;trtin6mic d•I 
MClnl!I&<: i las estacions d1 Va/ltor2000 i Boi T;;i�I. en 111 perfoda compres. 

enue id 1 3  de dei;ambta d1 2021 1 L '1 de n.olflmbm de 2022. 
Ac:ord pe-r regular la comercielitzaci6 d'eeb\(tats a es inc.taHacions 

d'E1pcit, Pert AiM, L.a Mo�na. Vlilll lie NUria, Ctemallen i Funicularw de 
CONVEN/2021/'0000000361 Monts.,,-at, Tra11 del Ciment, Tren dels Uacs, Pan: A'5tfQfl6mk: d&l 

Mom sec I les e5taclons da Vellter 2000 i Boi TaUI, eon ol pierfodo comp�:. 
entr. el 13 (Ml deHmbr9 04I 2021 i l'1 6e n,owf"ltlr• d• 'Nl2. 

Acord per regular la com1Ji,;i:alitz:11Qi6 d'.licti-.iwt. • l<ti$ instel·lacions 
d'E1&pot, Pl'lrt Ain6, La �o�r..:11. Vall tie Ntaria. Crern.alleni i Funk:ulars de 

CONVEN/2021/0000000382 M,;i,nb;emit, Tron de-I CimeM, Tt6n d&ls Uacs, Pare At.tfQfl6mic del 
Mont sec i les Hl.acion& de Vellter :2000 i Bol Ta CH. en el period• com pre&. 

1ntre e1 13 de desembre de 2021 1 1' 1 de nowmbre de 2022. 

Acord per �ular fa comerr.iialitzacl,6 de prod.xtu d'FGC a tra"'6s di 
CONVEN/20'21/0000000366 l'establtmont de la Casa lo Paller i Ere de Pamtmon, •� al pe,riode 

comptes entre el 13 de liesembr• de 2021 i r1 de nowmbr.- de 2022 

Atlord �r rug�lar tilll <:omer<:ialltzaciO d1 p!l)dL,ll'ltes d'FGC II tr:rws de 
CONVEN/2021/0000000'367 l'astablm,,mt d1I Camp!ng Uil S0rda del Publll, er, el period• oomprts entrl 

•I 1 3  de dasamllf'fl de 2021 i 1'1 de nowmbre de 2022. 
Acord per regvtar la corne,�iaiitzaci6 d'actilfl-at9 -a tes. inslaHacions 

d'Espot, Port Ain8, L1 Mo�na. Vall de NUrla, Cremallera i Funiculars di:i 
CONVE: N/200:1 /0000000368 Montserrat, Tran del Cimanl, Tren dels Uac9, Pare Astron6mic d•I 

Mont sec I le,i; astacioM da Vall«lr 2000 i e1o11 Taell, en el  periodc compri,� 
entra el 13 de dG&&mbr,;i ce 2021 i 1' 1 d■ ncwrnhr. do 2-022. 

� f·q, -

" .. ,. 

APARTRAINERA, SL I Inglis wfi.able 19/11/2021 348 

SNOWDAYSPALLARS, SL hgriis wri,;;able 22'1112021 "' 

CASA OE COL6t.,rlES L'ORRI 
DEL PALLARS, SL 

hgn!is wriable 2211112021 ,., 

SUPER E:SPOT 2000, SA ,,.,., \Gli.flhl" 22/"1112021 "' 

Plk!NEU EMOCl6 AGE.NC!A 
OE: VIATGES, SA ,,.,., variable 22/1112021 "' 

ASSUA VtATGES SL fngl'l)s Vari.able 23/11/2021 344 

TRANSV-IA TOURS. SL I hgrh wriable 2311112021 3'4 

:>'A.VIER. HILAR.I SERRA 
(FUN TRIPS SPORT EVENTS) �, ... Variable 2311112021 344 

YOUS�. SL � .... '4ri111bl• 2411112021 343 

RV HOTELS TURiSTlCS, SLU lng,._s wriab!e 25/1112021 342 

OCllRIP SL lngr-61> V■riablo 281112021 341 

APARTAMENTS PEY SA Ingres Variable 29,!11/2021 "' 

AJVNTAMENT DE QUERALBS $(H'l$1!1 ()0$1 0,00 € 29111/2021 1 

PA'mONAT INTERCOMARCAL 
DE 'TURISME TERRES CE lngrt& 71.555, 26 €  3Q.'11/'2021 m 

LlEIDA 

RESGUARD DEL& VEITTS SL lrigrts Variable 3al1f2021 "' 

PROMOCIONS \lllLARROYA 
ROSELL SL lngflts Vari-able 30/11/2021 337 

VIAJES ACIPITER, SL lngfUs '4rii:ible 01/12/2021 '" 

JESUS GARCIA FUENTES 
iALSE:RG REFUGI ARESTUI) 

lngr6s Variable 02/1212021 335 

GRANS ESPAIS SKI &. 
AVENnJRA SL 

Jngrtt11 Variable 13/l2i2021 "' 

TRAVEL TINO 2009 SLU ingl'9s VaJiable 13/l2i2021 324 

SOLIN�U HOTELS SL rlgn!ts V•ri11ble 13/11/2021 "' 

MOLINEU SL lngNs Variable 13112/2021 m 

JA.lJ�E MONTANER 
CAPOEVllA 

(CP,SA. - LO PALLER i ERA OE 
ln;grvs V•riable 13/12/2021 324 

PARAAMON) 
ROGER FERRER ANDREU 

(CAMPING LA BORDA OEl lngte& Variable 1 3112/2021 '" 
PUBILL) 

l'.lE.NI\/ACAilO SL ln-il'e:5. V•rlllble 13/1212021 "' 

... 

'" -,.,., 

DIA 19/1112021 0111112022 

"" 2211112021 o,t,1/2022 

DIA 22/1112021 01/11/2022 

DIA 2211112021 01,, 1fl022 

... 22/1112021 01'1112022 

... 23/1112021 01f11f1/Yl2. 

°'' 23/11/2021 01111'2022 

DIA 2J/1 112021 01tHl2022 

... (411 112021 01(11/2022 

-
DIA 25111/'2021 01'11/2022 

D,. 28/11/Xl21 01/11/2022 

D" 2911 1(2021 01'11/2022 

A"1 02/1 1(2(121 01(1112022 

DIA 011().412021 31/12/2021 

�A '3011112021 01/1 1/2022 

DIA 301t1/2021 01/1 1/2022 

DIA 01/12/2'021 01/1 1/2022 

�· 02/12/2021 01/1112022 

D,A 13/12/2021 0111112022 

DIA 1311 2'2021 01/11/2022 

DIA 13112/20'21 01N 1 /2022  
I 

DIA 13112/2021 01/1112022
1 

DIA 13/12'20'21 01/11/2022 

DIA 13112(2(121 01/1112022 

DIA 13112(2021 01/1112022 

1 1 0
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 202 1 
(Expressats en mi lers d 'euras) 

� 
. .. 5

. ·.: 

- ., n,. 
. ,a;. 'II'.!' 7>·m 

11,coffl per ragularla ,;,r.�e:-::1.J. .:z:aci6 de productes c::-x a t;..,, ..w de HOTI:L CA DORS DE RaBES 
CONVENl2021too0o0oo364 ll!lslabliml!IM d& l'Hotie-1 Ca�edors, en el period• comp.,is entre el 15 d& I C

A 
SL lng�s 

desl!lmbr& de 2021 1 1'1 de now.mbr& de 2022. 
OEPARTA1'¥1ENT DE LA I 

Acklenda per esrablir les condici ons per al finan,.ament de les VICEPRESIDtNCV. 1 OE 
Soou�••I MOOC0/202110000000021 mo�O<aoton, dol """""' quo pnwu 1, iooo'l"'ra<� d• whiole, ""'hi" I POLtnQUES DIG.ITAL5 l 

en l'eiplotaci6 del ser,ei al poligon C.n Sant Joan, amb una durada fir,s 1!11 TI:.AR1TORI: TRAHSPOA:T 

31 da d1s.mbm de 2022. MEIBOPOLITA (AT)II); 
MARFINA eus SA 

Acord per regular la comercialitzad6 d'actj,,itab a Se• instal·l;u;i0!'1$ 
d'Espot Port AiM, La Molina. Vall da NUri:a:, Cramallora i Funic.vl,1r, do MARC NAVARRO I MOYA 

I
corw EN/2021 /0000000317 Montserrat, T�n del Clment, TIWl del$ Uiic5, Pare A$tl'o11Qmic dnl iBA.STIMENiS AVENTIJRA) Ingres 

Montsee l las 11&tacior,ir. de Vallter 20{X) i Bel Tac.ti, ,1 r1 o,l .,iecriil>do wmpri,'$. 
entre ef 16 d• d,Mmbr• d♦ 2021 l n de- !'IO\Ol'Y'lbfl1 de W22. 

A.eord per regular la comorci:iliU:aci<i d�ctf\Aau; a tu. in$lill•lac(Ol'ls 
d'Etipo1, Parl Ail'l6, Le Molina. Vall d11> Nilri�. Cfllmtllfllr.t i Funlculafll de 

CO�E N/2021 /0000000375 Monberr.rt. Tren del Ciment. Trl:lfl dais Uac$. Pa.re A:stl'()r'IOr11ic- del VIATGE:S PURA VALL SL Ingres 
Ml,)ntsK> i �$ 8$laclon, de Valit•r 2000 i Soi Talll, eri el perlodl'l comprEls 

entre e[ IS do des.om'cire de 2021 i l't de ll<MMbre de 2022. 
A.e;on:1 per regular la comercialitzaciCI �ctil.itats a lei im.tal·lacions 

d'E1pot, Port Aille, La Molina, Vall d& Nl)ria, Cremanera i Funiculars do 
CON'JEN/2021J'0000000376 Montiieir..t, Tr&n del Ciment, Tran Ollis Uacs. Pare Astr0n6mic. del ECOPARKESTIULA SL lngJ"Cs 

Monraec i kls estacions d& Vallter 2000 I Bol Taal, en el pertode comprils 
enlre •1 16 do d.sarribr. de 2021 i 1'1 de Mwmbre de 2022. 

Acord P6f regula.r la cam♦rcial itzaci-b de prcductes d"FGC a travh de 
CONV EN/2021/0000000356 l'llsiab�mero: de \'Hotej Lil Trt,bada, eri el periode c::om;ris entr& el 17 de LA TROBADA HOTEL SL  lrtijrie� 

dnembr♦ de 2021 i r1 d• no"9mbre de 2022. 
Cori-.eni de col·laboraci6 en la gestio i �tn la p(Cmocjq del $$U Cit. d\rn ENiliAT MUNlCIPAL 

CON'V!;.N/2021JOOOOOOJ2T5 aparcamem $&gur da bicicletas (BICITANCAi). a l'entom 00 l't'lo111cio de OESCEN1RAlfTZAOA DE S6nsa cost 
l'esteciQ de 811-llatern. ,n el peliode compri,s &nn •1 20 11a d11�mbnt d6 BELlAT;;R:RA 

2021 i e,I 1 ll de dnembnt de 2025. 
Acord de col· aboraei6 per regular J• eend.ic.lOM d'uti�tzaci� cfets 1el'\eis 

CONVEN/2021/0000000251 d'FGC p.,r part dct, �tidonb dell terme Munlci.ial de Ribes di, Fl'$ur, ,an AJUNTAME:NT m: RISES OE Sense cost 
el �riodf:' (:Ortlpl'h 4M(t!l <111I 21 ft11 d!IHM?:t'6 {le 2021 i 1'1 da no...embre de FAESER 

202S 
A.�oni p♦r regular 1.a comercial�tzaci6 d'acthitat1 a les inst.al•tacions 

d'E'Spol, Pc;u1 Ainoi, La Moliria, Valt d& NUria, Cramalle,ra i Funicul.ara de 
COf'Nf.N/2021/0000000318 Montcerrat, Tra.n del Cirnent, Tren dais Uac.s:. Pare Astrcn6mic d&I VIATGES T\JIUIU SL hg�s 

MonH.ec i les estacicM de Vallter 2000 i Boi Taal, en el pertode comp!'es 
1ntr1 el 21 de d1Hmbre de 2021 i l'1 d& 110..embre de 2022. 

Conll&l'li per a la prcmoc.·10 turlstica dal tarritori de la Val d'Aran i de les 

COJiVE.N/2021J0000000208 ccmarques dels Piririeus catalans per tal de ga�ntir la implantaci6 de la AG!:NCIA CATALANA r,.e DeSpii!SB 
marca Pirineus, en el period• comprfls entre 1'1 de gmer de 2021 i el 31 nJRIS!iA E 

de <lesembre <le 2021. 
Acord pe.r r11gular la comerdalitzaci6 <l'acti-.itats Iii kls instal·l:tciong 

d'Espot Port Afn♦, La Molina, Vel( d& N(Jria, Cremallera i Funicular, de, 
COl'IVEN/2021J00000003.97 Montserrat, Tmn del Ciment Tren •is Uacs, Puc A$b'o�mie d&I ENEIDA ffiURS SL �res 

Montsee i les ei;tpeion:s de Vallter 2000 i Boi ractl, en cl pc,riodi, ,:;:Qmlri� 
eJltr. 'II 22 d• deMmbro d• 2Q21 i r, i:i- no-..mbnl do 2022. 

CorMl'l"li de eaJ·labc,raciO por tal d"impulsar accions de H�lb�it.zaci6 i FUNOAC� PRIVADA PRO 

C ONVEN/2022/000000006:2 difusi6 •n r.laci6 a lH peri,01'16$ ambdiseapacitat inteHeci\Jal, en el PE.RSONES AMB Oespesa 
periode eornpri,1 ,mtre el 22 da desembtf. de- 2021 i &I 3 de dese,mbre de DISCAPACITAT 

2022 INTEL·LEClVAl CATAt6NIA 
Acort;js con,er.::1al per la prasa d'imatges de l'entom geogr.Hc. i 

CONVEN/2021/0000000175 paisal:Q:fstic. mitjari'r�mt c:llmeres de tele>,isiO [1\13) instaMades a les COAPORACl6 CATA.LANA oe D11spesa 
estac·IOM de munbrita d"Es?Qt, La Moina, Port Ain.!i iVall de N\Jria. en el MIT.JANS AUDIOVISUALS, SJo.. 

� riode c.on·•ds entre 1'1 de i:Jliol de 2021 i al 30 de ..n.� d& 2022. 
Acoitl per regular la comercialitzaciQ d'ac.ti-.itats a In im.tal-lacions 

Id'Es?Qt, Port Atn&, La Molina. Vall d, NU'ria, C�mallera i Funiculars de 
COr-NEN/2021/0000000374 Montserrat, T�n del Clment, Tren dels Uacs, Pare Astronomic del CA.1E,a:,ERIENCE SI.- lngrtos 

Montsec i les estacions de Va.11ter2000 i Boi Talll. en el peliode eom,,....s 
11ntre al 23 de de:Mmbro do 2021 i r1 d& Mwmbre de 1022. 

�co,d pe,r r�ular la eomercialitzaei6 d�eti-.itats a l,et. instaHacions 
i::1·esp0t. Port Afn&, La Molina. Vall di' NU'ria, c�m•Hecra i Funiculan. <lfll 

COr-NEN/2021/00000CJ0377 Mo/1tliarra.t. Tr.n dtel CRTI•nt. Tran 0911 U.aes, Pare Astronomic dal DIFFERENT TRAVEL SLU lngfes 
Monhe,:;: i In estaci1ms de Vtlltt';lr 20CO i Soi Ta�I. •n 1! p11riodl'J eornptes 

intro •I 23 da desernbr& de 2021 i l'1 d& no..embre de 10:22. 
A,:;:Ofd peer regul:11r IG eornereielitzaciQ d'•cti-.itats a In instaHaciom1 

d'Espct, Port Aln&, La Molina, Vall da NUria, C�mallera i Funiculars de FENT LES MALETES SLU 
CON'VCN/2021/0000000401 Mcntsen-at, Tr•n del Cjm•nt, Tren dels Uacs, Pare Astronomic del (DEMEDIT;;RAANING} lng«ls 

Montsec i les estacioM. de Vallter2000 I Soi TaiJI, en el p11Jiode comp-res 
entre al 23 de desembre de 2021 1 1'1 de flOWmbre de 2022. 

Acord per r&gutarla comen:1al it.zae10 do prcductH d"FGC a tra"h de 
C ONV€Nf2022/000000000S l'estab�ment de LHotsl Mas de Yaxas, en el perlode eomp'9s 11ntre fll 24 HoTE l MAS OE'. M>'AS SL lnQl'e:li 

de dasambrtt do 2.<l.21 i fi de ngwmbfe de '2022. 
DINCAT - FE.OERAClr 

Con..eni de coHaborac!O P9r tal do po�r a ti,rme un projecte por a O'ENTITI\TS OE LA 

CONVEN/2022/0000000001 ;mput,., a<oiooo do .,n,lbU<mi• i drM" on r,l,oi6 • I•• Po™''"' amb I OISCAPACITAT Oe:ipeH 
d1scapaeitat 1nt11Hectual, an ttl �rlade wmJ;ri,1, entre el 24 do d•$4mb� INTE.LU:CiUAL I DEL 

de 2021 I •I 3 de d!lfio&mhl'lll M 2022 OESENVOLUPAMENTOE 
CATAlUNYA 

I DEPARTAMENT D'INTE�IOF;: 
Pdl�Q.a de l'i:icgld da ooHaboraci6 per ra,gu!ar ln ccnd'cion& eri J.es qL.18 OE LA GENERALITAT DE 

PROC0/2021l<Xl00000051 a desemoluparil l'acll-.itat � CurH Vor1icar, en el perio-de comp;h .antre CATALUNYA, OBRA SOCIAL Sem,o oosl 
1"1 de gener de 2022 i el 31 da desembrt1 de 2022. SANT JOAN DE oEu. L'ABAOIA 

OE MONTSERRAT 

Variable 1 5( 12fi021 m 

0.00 € 15/12)2021 "' 

Variable 16(12/202.1 m 

Varia�e 16/12/2021 m 

V.iriatile 16/12/2021 "1 

Vali&ble 17112/2021 32-0 

0,00 £ 20f12J2021 4 

0,00 € 21112/2021 1412 

V;uia.ble 2111212021 "' 

55.624,00{ 2211212°'21 31 

Variable 22112/2021 315 

5.535,00 E 22/12/2021 "' (E.STIMAT) 

38,400,00 E" 23/12/2021 l 

V:;irla�e, 23/l2J2021 314 

Varia�e 23/1212021 314 

Va.iablo 23112/2021 '" 

Valiabla 24/12/2021 "' 

5.240,00 e: 24/1212021 '" (ESTIMAl) 

0,00 E 31/12/2021 l 

g) l nfarmaci6 sabre les transferencies i subvencians canced ides i rebudes

Veure nata 1 3  dels presents Comptes Anuals. 

DOA 15112/2021 OIHl/2(122 

DIA 1 5/12/2021 3111212022 

OOA 16/12'2Q21 0,/1 1'2022 

OIA 1611 21'2021 01/11/2022 

DIA 1 6/1212021 01J1H2022 

00, 1 7/1212021 01111/2022 

""' 20/121202:t 19/1 212025 

OIA 21112.12021 01 /11 /2025 

DIA 2111212021 01(11 /2022 

OIA 01(12/'20;.!1 31112'-:021 

OIA 2211212021 01111/2022 

DIA 22/'1212021 03/12/2022 

,., 01/0712021 JOID6/2022 

DIA 
1

23,i:>/2021 0111112022 

DIA 23112/2021 01111'2022 

DIA 23J121'20'21 0111 1 '2022 

OOA 24112(2021 0111 1 '2022 

DIA 2.C/1212021 0311V2022 

ANV I Dl /011202:Z :31/12'2022 

h) l nfarmaci6 sabre els bens rebuts i l l iurats en adscripci6 i bens destinats a l
1

us general

i) 

Veure nata 7 dels presents Comptes Anuals. 

l nformaci6 sabre els oagaments a 12,rove·1dors

Les dades referents als pagaments real itzats als prove·1dors durant l 'any 202 1 
son :  

2020 

1 1 1



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 

(Expressats en milers d'euros) 

2021 2020 

Periode mig de pagament a proveidors 
Ratio d'operacions pagades 
Ratio d'operacions pendents de pagament 

Total pagaments realitzats (milers d'euros) 
Total pagaments pendents (milers d'euros) 

13 
13 
8 

237.464 
7.544 

12 
12 
11 

213.945 
6.512 

El PMP en les entitats del sector public es calcula segons la metodologia que fixa el 
Reial Decret 1040/2017 de la morositat d'aplicaci6 al sector public, en el qual no es 
tenen compte els pagaments a les entitats del sector administracions publiques en 
termes SEC. Per mes informaci6 al respecte es pot consultar a: 
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seouiment-control-finances/oeriode
mitja-pagament-proveidors/ 

22. Altra informaci6

Els honoraris meritats durant l'exercici 2021 per PricewaterhouseCoopers Auditors, S.L. (PwC) 
pels serveis d'auditoria de comptes i per altres serveis de verificaci6 van ascendir a 43 milers 
d'euros (43 milers d'euros en 2020) i 6 milers d'euros (8 milers d'euros en 2020), 
respectivament. 

Aixi mateix, els honoraris meritats durant l'exercici 2021 per altres societats de la xarxa PwC 
com a conseq0encia de serveis d'assessorament prestats a la Societat, van ascendir a 155 
milers d'euros (53 milers d'euros a 2020). 

23. lmpacte de la Covid-19

Despres del Reial decret 463/2020, de 14 de man;:, pel qual es va decretar l'estat d'alarma a 

Espanya i que va entra en vigor el mateix 14 de mar9 de 2020 amb una duraci6 fins el passat 

21 de juny de 2020, es van establir diferents mesures per protegir la salut i la seguretat dels 

ciutadans, contenir la progressi6 de la malaltia i enfortir el sistema public de salut. 

Posteriorment, el Reial decret 926/2020 que va entrar en vigor el mateix 25 d'octubre, i que 

ha estat vigent fins el 9 de maig de 2021, ha pres noves mesures per contenir que va prendre 

naves mesures per contenir onades de contagi que s'han produH des de l'ultim trimestre de 

2020 i que han seguit durant tot el 2021 fins a la data de formulaci6 dels presents comptes 

anuals. 

Ates el sector en que opera l'Entitat, les seves activitats es consideren essencials pel que fa 

al servei public i, per tant, l'activitat no s'ha interromput, encara que s'ha redurt per restriccions 

de mobilitat i de treball no presencial implantades en el 2021, degut al confinament geografic 

que va afectar principalment al primer quadrimestre de 2021, que han afectat especialment al 

transport de viatgers en el sector public i les activitats de muntanya pel que fa al seu tractament 

de serveis d'interes general. 

Tot i no haver interromput la prestaci6 del servei de transport de viatgers, aquesta prestaci6 

s'ha vist afectada negativament com a consequencia de l'aturada de l'economia, aixi com per 

la restricci6 de la mobilitat de les persones, que s'ha vist afectada per la reducci6 de la 

demanda de diferents usuaris. 
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Memoria dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
(Expressats en milers d'euros) 

Pel que fa a les activitats de suport i administraci6, s'han continuat duent a terme determinades 

mesures de flexibilitat laboral en els diferents llocs de treball i d'acord amb les mesures 

excepcionals establertes. El teletreball s'ha triat habitualment en totes aquelles funcions que 

ho permeten sense interrupcions significatives. 

L'article 14 de l'ORDRE ECO/199/2021, de 25 d'octubre, sobre operacions comptables de 

tancament de l'exercici pressupostari 2021, estableix que el Compte general de la Generalitat 

i els comptes anuals de totes les entitats inctoses en el seu perimetre corresponents a l'exercici 

2021 hauran de contenir en la seva memoria un apartat especffic per informar de manera 

detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandemia COVID-19 i del seu 

impacte sobre la recaptaci6 dels ingressos. 

En aquesta Nota, els administradors de la Societat procedeixen a avaluar els impactes de la 

pandemia provocada pels brots de COVtD-19 que podria haver afectat les activitats de 

l'Entitat. 

a) Metodologia utilitzada en la elaboraci6 de la nota.

D'acord amb !'article 13 del DL 7/2020 de 17 de mare;, de mesures urgents en materia de 

contractaci6 pubtica, de salut i gesti6 de residus sanitaris, de transparencia, de transport public 

i en materia tributaria i economica. En et que es demana incloure dins de les previsions 

economiques les possibles necessitats respecte a les despeses dets operadors de transport 

public com a consequencia de necessitats de recursos materials i personals mes grans, aixi 

com de l'impacte que la previsible disminuci6 dels ingressos tarifaris tindra en el sistema de 

transport, i !'article 51 del RDL 11/2020, de 31 de mare;, que regula entre altres aspectes, 

reforc;ar tes obligacions de subministrament d'informaci6 economica financera per part de les 

comunitats autonomes sabre els efectes derivats de ta pandemia COVID-19 en els comptes 

publics. FGC ha anat presentant cada mes des de la declaraci6 d'estat d'alarma del 13 de 

mare; del 2020, al Departament de la Vicepresidencia i de Polftiques Digitals i Territori, i a 

l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM), els estats d'informaci6 referents a l'impacte de la 

COVID-19 en quan al tancament 2021 i al pressupost 2022. 

En aquest sentit, el Ministeri d'Hisenda mitjan<;ant les lnstruccions i notes metodologiques va 

establir un procediment per a l'emplenament dels models de questionaris, que va anomenar, 

85 (despesa directa) i 86 (despesa indirecta), sabre l'impacte pressupostari associat al 

COVID-19. 

En aquest sentit, i en el cas d'FGC, com entitat integrada del Compte General, i que no forma 

part del servei de salut, la informaci6 tramesa al desembre 2021 a la Direcci6 General de 

Pressupostos, a traves del departament d'adscripci6 de la Vicepresidencia i de Polftiques 

Digitals i Territori en relaci6 als efectes indu'its o indirectes derivats de la pandemia, ha utilitzat 

la metodologia per l'elaboraci6 del formulari 86 que caldra presentar per la Generalitat al 

Ministeri. 
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b) lncerteses i riscos significatius associats al COVID-19

Com es va exposar en els paragrafs anteriors, els principals riscos i incerteses provenen 

principalment del nou entorn macroeconomic despres de la pandemia, aixf com de la 

possibilitat de nous brots en la segona meitat de l'any que van agreujar la situaci6. 

En aquest sentit, les principals incerteses que podrien afectar significativament Jes 

estimacions realitzades a 31 de desembre de 2021 s6n: 

Mesures aplicades pel Govern prioritzant les garanties sanitaries. 

Les onades de propagaci6 del virus que van limitar la mobilitat dels usuaris del transport 

public. 

c) Desglossament d'elements relacionats amb el COVID-19 en l'analisi de resultats

L'Entitat ha dut a terme les seguents mesures relacionades amb la Covid-19: 

Exercici 2021 

NATURA CAPITOL IMPACTE EIII INGRESSOS 

705 CAPl Caiguda dels irigressos per reducci6 de la dernarida de l'activitat 30.823 0 30.823 

01 
de tltols integrats 

705 CAP3 Caiguda dels ingressos per reducci6 de la demanda de l'activltat 6.851 267 7.118 0 
de titols propis 

1.6441 
753/759 CAP3 Caiguda dels ingresses accessoris 1.641 1.926 

705 CAPl JlestricciO de mobilitat 0 0 0 8.963 

lMPACTE EN DESPESES 

640 CAPl Despeses de personal 719 0 719 0 

Despe�s difereflts de persor,al 3.856 36 3.892 668 

678 CAP2 ?ublicitat 101 0 101 0 
678 CAP2 Neteja 2.468 34 2.502 
678 CAP2 Epis 184 0 184 0 
678 CAP2 Dispensadors i gel 99 0 99 1 
678 CAP2 Ser,yalitzaci6 125 0 125 2 
678 CAP2 lr,demnitlacions suspensi6 obres 0 0 0 65 

678 CAP2 Estudis i proves ct:1vid 246 0 246 13 

678 CAP2 Increments serveis 419 0 419 9 
678 CAP2 vans 214 2 216 575 
678 CAP2 E.stalvis per reducd6 d'attivitat -2.528 0 -2.528 ·Z.867 

CAP6 Actuations diverses 38 0 38 0 
CAP6 lnfonTiatica 0 0 0 0 
CA.?6 Obres 0 0 0 ·O 

INVERSIO 

30.823 

7.118 

3.570 
8.963 

719 

4.560 

101 
2.504 

184 
100 
127 
65 

259 
428 
791 

-5.395 

38 
0 
0 
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Per tant, en l'exercici acabat el 31 de desembre de 2021, s'han incorregut determinats costos 

i inversions vinculades tant a l'adequaci6 de les instal·lacions com a les noves necessitats 

sanitaries com a la gesti6 del personal davant la restricci6 de mobilitat, que va ascendir a 

50.396 milers d'euros, respectivament. 

L'Empresa, d'altra banda, ha rebut ajudes governamentals per mesures excepcionals de 

COVID-19 gestionades per l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM), en l'import del 21.615 

milers d'euros com a subvencions addicionals per a l'exercici, tenint en compte que s'ha rebut 

el cobrament de COVID-19 corresponent a l'exercici 2020 de Lleida - La Pobla per aquest 

exercici, restant pendent un deute per part d'aquesta Autoritat de 20.888 milers d'euros. 

Per ultim cal esmentar que en aquelles activitats no afectades en l'ambit de l'ATM com s6n 

les estacions de La Molina, Vall de Nuria, Espot i Port Aine, Explotaci6 de Montserrat, 

Ferrocarril Turfstic de l'Alt Llobregat, i Pare Astronomic del Montsec, queden pendents a 

finanr;:ar per la Generalitat de Catalunya per un valor de 8.690 milers d'euros. 

Exercici 2020 

NATURA CAPITOL IMPACTE EN INGRESSOS 

Caiguda dels ingresses per reducci6 
705 CAP3 de la demanda de l'actisilal de titols 26.940 64 27.003 0 27.003 

Integrals 

Caiguda dels ingressos per reducci6 
705 CAP3 de la demanda de l'acti'1tat de titols 9.931 430 10.361 0 10.361 

propis 
753(759 CAP3 Caiguda dels ingressos accessoris 6 .739 0 6.739 1.464 8.203 

705 CAP3 
Tancament anticipat de les eslacions 

0 8.713 8.713 d'esqui 

IMPACTE EN DESPESES 
640 CAP1 Despeses de f>l'rSonal 1.137 0 1.137 0 1.137 

Despeses diferents de personal 4.249 322 4.571 81 4.652 
678 CAP2 Publicilat 144 0 144 0 144 
678 CAP2 Neteja 1.516 56 1.572 31 1.603 
678 CAP2 Epis 522 0 522 7 529 
678 CAP2 Dispensadors i gel 161 1 162 23 185 
678 CAP2 Senyalitzaci6 488 0 488 3 491 
678 CAP2 lndemnitzacions suspensi6 obres 1.134 35 1.169 0 1.169 
678 CAP2 Estudis i prows co\t1d 169 0 169 6 175 
678 CAP2 Increment ser\efs 58 229 288 0 288 

678/622 CAP2 Varis 56 0 57 11 68 

Estalvis per reduccl6 d'activitat -3.968 -19 -3.986 0 -3.986 

611874/75{7 CAP6 Informatica 547 547 547 
611893 CAP6 Obres 83 83 83 
611521 CAPS Reparaci6 equips 100 100 100 

INVERSIO 730 730 730 

Per tant, en l'exercici acabat el 31 de desembre de 2020, s'han incorregut determinats costos 
i inversions vinculades tant a l'adequaci6 de les instal·lacions a les naves necessitats 
sanitaries com a la gesti6 del personal davant la restricci6 de mobilitat, que va ascendir a 
56.813 milers d'euros, dels quals 46.555 milers d'euros van correspondre al programa 
pressupostari 552 d'infraestructures ferroviaries i 10.258 milers d'euros al programa 
pressupostari 651 Ordenaci6, foment i promoci6 turfstica. 
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d) ComptabiJitat diferenciada

L'ORDRE ECO/199/2021, de 25 d'octubre, abans esmentada, tambe estableix que ta 

comptabilitat de les entitats ha de permetre fer el seguiment de les despeses directa o 

indirectament vinculades amb les necessitats derivades de l'emergencia sanitaria, economica 

i social del COVID-19. 

En aquest sentit, FGC ha codificat en la seva clau comptable un centre de cost especffic que 

identifica la totalitat de l'impacte, diferenciant cadascun dels aspectes que es registren a les 

natures comptables del Pia General Comptable, i que permet extreure la informaci6 

referenciada especfficament i de forma detallada l'impacte del COVID-19. 

e) Resum d'impactes i mesures preses

Resum dels impactes indirectes en ingressos i despeses derivats del COVID degudament 

quantificats, han afectat, presumiblement de forma temporal en l'activitat d'FGC: 

• lmpactes i mesures preses en despeses:

o Les despeses han estat destinades fonamentalment a la protecci6 dels

viatgers, aplicant noves senyalitzacions d'acces i evitar aglomeracions.

o S'han suspes contractes i obres, i s'han realitzat neteges especials.

o S'han adquirit test, gels, desinfectants, dispensadors, mascaretes i Epi's de

seguretat sanitaria.

o S'han fet acopi de recursos IT que han permes el Teletreball dels nostres

treballadors, que han pogut aplicar-ho i tambe d'aquells que el seu lloc no,

aplicant complement addicional de seguretat, com es el cas de mampares de

protecci6, tant per ells com pels usuaris dels serveis ferroviaris.

• lmpactes i mesures preses en ingressos:

o S'ha mantingut el servei i la qualitat d'aquest que ha permes acomplir amb els

aforaments iamb els requeriments sanitaris requerits.

o S'aplica la reducci6 d'arrendaments.

24. Fets posteriors

No s'ha produ'it cap esdeveniment de rellevancia que pogues desvirtuar la informaci6 reflectida 
en els comptes anuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021. 
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Formulaci6 de comptes anuals efectuada pels membres integrants del Consell d'Administraci6 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, acordada en sessi6 de 31 de mare; de 2022, 
relativa als comptes de l'exercici 2021, consta d'index i cent-disset pagines inclosa aquesta. 

Oriol Amoros i March 
Conseller 

:tl
T--:>

Jo�Cant ns 
Con ler 

Xavier Fonollosa Comas 
Conseller 

Andres Fuentes i Alarcon 
Conseller 

..... 

lsidre Gavin i Valls 
Vice resident i Conseller 

Jesus Fierro Rugall 
Conseller 

�a - r ,ij;j
· · Natalia Mas Guix 

Consellera 

r
1l(�) 

Maria Pilar Cases i Lopetegui 
Consellera 

i oveda i Zapata 
Conseller 

��Pere To res i Grau 
Con lier 

\ d 
� Jose Fer a rera i Jimenez 

o se er

David Prat Soto 
Conseller 

u I Buch i Moya
Conseller

��Conseller 

Jordi Xena i Ibanez 
Conseller 

Constant( Serrallon 
Conseller 

intore 
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Formulaci6 dels Comptes Anuals de l'exercici 2021 
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Certifico que els comptes anuals que obren en els presents documents i que consten d'fndex 
i cent-divuit pagines, arnb les signatures de la pagina anterior nurnero cent-disset, 
corresponen als cornptes anuals formulats pel Consell d'Administraci6 de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, en sessi6 de 31 de man;: de 2022. 

Barcelona, 31 de mare; de 2022 

Amb el vistiplau de la Presidenta del Consell 
d'Administraci6 d'FGC 

Marta Subira i Roca 
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