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La missió

FGC ha establert que la seva missió com a empresa diversa que ofereix 
els serveis que requereix la Generalitat de Catalunya és:

1

3

4

2
Així mateix, en el marc d’aquesta missió, la visió d’FGC és:

Finalment, l’estratègia consisteix a:

Gestionar amb eficiència i eficàcia els 
serveis i les infraestructures que li han 
estat assignats com a empresa pública, 
amb la finalitat de contribuir a la millora 
de la mobilitat de Catalunya

Oferir als clients uns serveis de lleure 
rendibles, que estiguin d’acord amb les 
expectatives creades. Tot això, generant 
les màximes externalitats positives i 
col·laborant en l’equilibri territorial.

Ser l’empresa pública catalana capda-
vantera per la seva innovació constant, 
pel seu creixement, pel seu respecte al 
medi ambient i per l’atenció a la seva res-
ponsabilitat social corporativa.

Incrementar el valor dels serveis d’FGC 
mitjançant:

 ¡ La millora en la percepció del servei 
per part dels nostres clients.

 ¡ L’optimització de la rendibilitat econòmi-
ca i social.

 ¡ La participació i el compromís de totes 
les persones d’FGC.



Principals 
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Principals xifres

Línies Metropolitanes

Longitud de línies (km) 183

Estacions 75

Unitats de tren 84

Locomotores de mercaderies 7

Vagons de mercaderies 187

Viatgers transportats (milions) 75,46

Tones transportades 744.286

Ingressos de l’activitat (MEUR) 72,49

Plantilla mitjana 1.259,47

Línia Lleida – la Pobla de Segur

Longitud de línia (km) 88

Estacions 17

Unitats de tren 2

Viatgers transportats 72.650

Ingressos de l’activitat (MEUR) 0,165

Plantilla mitjana 1,68
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Vall de Núria

Longitud de línia del Cremallera (km) 12,5

Estacions 5

Automotors dobles o articulats 6

Locomotores 1

Cotxes 2

Pistes 11

Longitud de pistes (km) 7,6

Remuntadors 7

Visitants del Cremallera 265.237

Ingressos de l’activitat (MEUR) 3,61

Plantilla mitjana 75,67

La Molina

Pistes 53

Longitud de pistes (km) 60,9

Remuntadors 16

Visitants (1) 269.835

Ingressos de l’activitat (MEUR) 3,98

Plantilla mitjana 41,07

(1) Inclou el forfet conjunt Alp 2500 i els visitants d’estiu.

Espot i Port Ainé

 Espot 

Pistes 22

Longitud de pistes (km) 23,7

Remuntadors 6

 Port Ainé 

Pistes 25

Longitud de pistes (km) 24,8

Remuntadors 8

 Espot i Port Ainé 

Visitants 157.500

Ingressos de l’activitat (MEUR) 1,84

Plantilla mitjana 44,68
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Explotació de Montserrat 

Funiculars     2

Visitants dels funiculars 465.072

Longitud de línia del Cremallera (km) 5,2

Estacions del Cremallera 3

Automotors dobles del Cremallera 5

Capacitat de l’aparcament de Monistrol (cotxes) 1.000

Capacitat de l’aparcament de Monistrol (autocars) 70

Visitants del Cremallera 620.675

Ingressos de l’activitat (MEUR) 5,33

Plantilla mitjana 45,56

Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

Longitud de línia (km) 3

Estacions 4

Locomotores 2

Cotxes 4

Visitants 19.869

Ingressos de l’activitat (MEUR) 0,073

Plantilla mitjana 2,27
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Funicular de Gelida

Longitud de línia (km) 0,9

Estacions 3

Cabines 2

Viatgers transportats 3.549

Ingressos de l’activitat (MEUR) 0,003

Vallter 2000 (1)

Pistes 12

Longitud de pistes (km) 10,3

Remuntadors 11

Visitants 53.126

Ingressos de l’activitat (MEUR) 0,735

Plantilla mitjana (2) -

(1) Estació explotada per Vallter, SA, societat participada majoritàriament per FGC.

(2) Plantilla de Vallter, SA.
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Origen i aplicació dels fons d’FGC (MEUR) 
Segons el projecte de pressupostos (pròrroga de pressupostos 2012)

 Origen 

Ingressos transport viatgers Línies Metropolitanes 67,8

Ingressos transport viatgers Lleida -la Pobla de Segur 0,2

Ingressos per visitants Turisme i Muntanya 13,3

Altres ingressos propis d’FGC 16,8

Aportacions ATM per a Línies Metropolitanes 40,9

Aportacions Territori i Sostenibilitat 68,0

Aportacions Empresa i Ocupació per a Vallter, SA 0,5

Endeutament 153,5

 TOTAL 361,0

 Aplicació 

Despeses de l’activitat d’FGC 115,9

Despeses financeres d’FGC 18,9

Altres despeses d’FGC 1,2

Amortització préstecs d’FGC 56,5

Adquisició Espot i Port Ainé 2,0

Adquisició Vallter, SA 0,5

Obres d’inversió d’FGC 166,0

 TOTAL 361,0
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Salutació del president

L’any 2013 va ser bo per a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ho 
podem afirmar si considerem diverses dades que trobareu explicades en 
aquesta Memòria de l’exercici.

De manera resumida, el 2013 vam arribar als 75,46 milions de viatgers, 
amb la qual cosa vam recuperar la tendència de creixement, malgrat que 
continuem estant afectats pels efectes de la crisi econòmica. A Línies Me-
tropolitanes vam obtenir el millor índex de cobertura de la història, el 90,49 
%, gràcies al model de gestió que estem aplicant fonamentat en l’estalvi, 
en l’adaptació de la plantilla per aconseguir un servei òptim i en la millora 
d’ingressos. A FGC Turisme i Muntanya, l’índex de cobertura es va situar 
en el 104,81 %, i vam començar la recuperació després de la incorporació 
d’Espot i Port Ainé.

Els resultats també van comportar una millora de l’Ebitda, fet que repre-
senta que, un any més, hem continuat reduint les aportacions que rebem 
de les administracions.

Com en exercicis anteriors, els resultats obtinguts es van aconseguir 
aprofitant el màxim d’oportunitats per millorar el negoci i mantenir el grau 
d’eficiència i d’eficàcia.

Durant el 2013 vam posar en marxa un seguit de millores en el servei que 
van repercutir favorablement en la recuperació de viatgers que hem co-
mentat més amunt.

Vam modernitzar l’estació de Gràcia adaptant-la a les persones amb 
mobilitat reduïda i vam reforçar i impermeabilitzar la llosa de fons de 
l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet per eliminar les filtracions d’aigua. Les 
dues obres, de gran envergadura, es van dur a terme sense interrompre el 
servei de trens.

Entre altres obres en la infraestructura, també vam treballar en la reducció 
de sorolls i en la protecció acústica de la via, millorant la qualitat de vida 
de les persones que viuen en habitatges adjacents.

A l’estació de Pl. Catalunya es van iniciar els treballs de renovació de la 
platja de vies per aconseguir més fiabilitat i flexibilitat en l’explotació i 
permetre entrades més àgils dels trens a l’estació.

El 2013 vam estrenar serveis com ara el Montserrat Exprés, un servei de 
tren directe de Pl. Espanya a Monistrol de Montserrat; el wi-fi comercial 
en algunes estacions; els nous autobusos d’aportació al Parc de l’Alba; 
els nous horaris els diumenges entre Lleida i la Pobla de Segur, i els nous 
endolls als trens de la línia Llobregat-Anoia per facilitar als clients la recà-
rrega de les bateries de dispositius mòbils, telèfons i tauletes. Així mateix, 
vam començar la promoció de bitllets combinats vinculats a l’oferta turísti-
ca i de lleure propera a les estacions.
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Pensant en la gent d’FGC, va entrar en servei el Portal del Personal i els 
simuladors de conducció de trens i d’avaries.

I van començar a arribar les noves unitats de tren de la sèrie 113 per mo-
dernitzar la flota de la línia Barcelona-Vallès.

Pel que fa a les xifres, a Línies Metropolitanes vam millorar els ingressos 
respecte al 2012, sobretot pel nombre més alt de viatgers, alguns dels 
quals es poden correlacionar amb la persecució del frau, com també pels 
ingressos de lloguers i els comercials. Amb relació a les despeses, vam 
continuar aplicant el Pla de productivitat i la contenció de la despesa de 
personal, i ens vam ressentir de l’aplicació de l’increment dels preus de 
l’energia i de les assegurances socials, sense el qual hauríem pogut reduir 
les despeses respecte a l’exercici anterior.

Quan comentàvem que el resultat del 2013 va ser bo, també ho fèiem 
basant-nos en els resultats dels diferents nivells de valoració de què dis-
posa l’empresa.

L’índex de satisfacció del client (ISC) a la línia Barcelona-Vallès va obtenir 
el millor resultat des del 1987, quan es va començar a mesurar, i va arribar 
a 71,85. A la línia Llobregat-Anoia es va situar en 70,60.

L’índex de control de qualitat (ICQ) a la línia Barcelona-Vallès va ser de 
97,43, i a la línia Llobregat-Anoia, de 99,05.

En l’indicador internacional ISBeRG, que actualment mesura dades 
de quinze operadors ferroviaris de tots els continents, gestionades pel 
Railway and Transport Strategy Center de l’Imperial College de Londres, 
Ferrocarrils es va situar com una de les empreses amb millors indicadors 
del món.

Pel que fa a les mercaderies, FGC Cargo va transportar 744 milers de to-
nes, xifra que representa un increment de l’1,64 % respecte al 2012. Això 
permet mantenir el negoci, tot i la crisi, fent esforços per ser competitius.

Per mitjà d’FGC Internacional vam concórrer a licitacions en països com 
ara Colòmbia i Xile i en ciutats com ara Lima i Moscou, i vam continuar 
projectes iniciats el 2012. També hi va haver un increment en la partici-
pació en el projecte Getaway, finançat per la Unió Europea, en el qual 
s’analitzen nous sistemes d’ajuda a l’evacuació d’estacions, conjuntament 
amb el Metro de Londres i la Universitat de Greenwich, entre d’altres.

A la línia Lleida – La Pobla de Segur, l’aspecte més destacat és el millor 
grau d’ocupació obtingut mai pel Tren dels Llacs, que va arribar al 98,30 
%, tot i que el servei regular de viatgers només va arribar als 72.650 viat-
gers. És per això que es va iniciar el procediment d’adquisició de dos nous 
trens per permetre la futura posada en marxa d’un nou model de gestió de 
la línia, que serà operada directament per FGC.
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Pel que fa a FGC Turisme i Muntanya, es van mantenir oberts serveis en 
el territori, un valor fonamental en la gestió del Grup FGC, com també la 
capacitat d’autofinançament, gràcies a les polítiques de gestió transversal 
i d’optimització en els àmbits comercial i operatiu i a la flexibilització en la 
despesa per ajustar l’oferta a la demanda.

La capacitat d’autofinançament es determina per l’increment d’ingressos, 
per la venda de bitllets de cremalleres, funiculars i forfets, i per altres in-
gressos provinents de l’agència de viatges, la botiga o el patrocini. També 
per la reducció de les despeses, gràcies a la consolidació de les mesures 
d’estalvi iniciades el 2012, amb la racionalització de la plantilla adequant-
la a la demanda.

L’explotació de Montserrat va batre un nou rècord, superant per segon any 
consecutiu el milió de visitants. Totes les estacions de muntanya van in-
crementar la venda de forfets i van obtenir bons resultats en el nombre de 
visitants durant la temporada d’estiu. Els trens turístics, el Tren dels Llacs i 
el Tren del Ciment, que potencien el territori i la cultura del tren, també van 
incrementar el nombre de visitants respecte a l’any passat.

El 2013 també fou un any per recuperar el passat i projectar-nos cap al 
futur. Vam organitzar els actes per commemorar dues efemèrides: el cen-
tenari del Carrilet i el 150è aniversari del Tren de Sarrià. És una manera de 
consolidar-nos recordant els nostres orígens, on trobem totes les empre-
ses de les quals FGC és hereva.

I el futur és smart train, un nou concepte que vam crear com a estratègia 
transversal i factor de dinamització. Al voltant d’aquest concepte vam 
agrupar un seguit d’iniciatives i solucions innovadores per aconseguir una 
gestió ferroviària intel·ligent i projectar la reputació d’FGC com a empresa 
innovadora i eficient.

L’assoliment de totes aquestes fites va ser possible amb la feina i la impli-
cació de totes les persones que treballen a FGC. Gràcies a elles avancem i 
seguim fent història.

Enric Ticó
President d’FGC
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Membres del Consell 
(Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013)

President Enric Ticó i Buxados   

Vicepresident Damià Calvet i Valera (fins al 19.02.2013)

 Ricard Font i Hereu (des del 19.02.2013)

Consellers Ricard Font i Hereu (fins al 19.02.2013)

 Pere Padrosa i Pierre  (des del 19.02.2013)

 Aleix Pons i Coll (fins al 19.02.2013)

 Josep Solà i Font (des del 19.02.2013)

 Isidre Gavin i Valls

 Albert Carné i Hernández 

 Manel Prat i Peláez

 Marian Muro i Ollé

 Jaume Bosch i Puges 

 Manuel M. Vicens i Mata (fins al 19.02.2013)

 Roger Subirà i Ezquerra (des del 19.02.2013)

 Marc Castells i Berzosa (fins al 25.06.2013)

 Jaume S. Guixà i Soteras (des del 25.06.2013)

 Antoni Prunés i Santamaria (fins al 19.02.2013)

 Josep Mayoral i Artigas (des del 19.02.2012 fins al 15.11.2013)

 Joan Mora i Bosch (des del 15.11.2013)

 Cristina Paraira i Beser 

 Antoni Poveda i Zapata 

 Eduard Freixedes i Plans

 Carme Garcia Lorés 

 Ramon Seró i Esteve (fins al 19.02.2013)

 Josep Anton Grau i Reinés (des del 19.02.2013)

 Antonio Mendoza Conde

 Jaume Rius i Rovira

Secretària Carme Sardà i Vilardaga
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Estructura d’FGC (31.12.2013)

President 
Enric Ticó 

Director General 
Pere Calvet 

Director d’FGC Operadora 
Oriol Juncadella

Director d’FGC Infraestructura 
Albert Tortajada

Director de Projectes 
Pere Mateu

Director d’FGC Turisme i Muntanya 
Albert Solà

Director d’FGC Serveis Corporatius 
Lluís Huguet

Director d’FGC Direcció Social corporativa 
Armand Aixut

Cap de Comunicació Corporativa 
F. Xavier Borrás
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Medalla d’Honor de Barcelona 
concedida a FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va recollir, el 26 de novembre, la 
Medalla d’Honor de Barcelona, que va acordar concedir el Consell Plenari 
de l’Ajuntament de Barcelona. Amb aquest guardó, l’Ajuntament de Barce-
lona expressava el reconeixement de persones o entitats que destaquen 
pel seu compromís i la seva vocació de servei a la ciutat. El guardó reco-
neixia la feina de totes les persones que han fet i fan possible que FGC si-
gui un transport públic modèlic compromès amb Barcelona i amb totes les 
ciutats i pobles que connecta, i als quals dóna servei a través de totes les 
unitats de negoci de l’empresa. El repte de futur col·lectiu de Ferrocarrils 
és mantenir aquest compromís i seguir treballant amb una alta vocació de 
servei per continuar millorant la mobilitat de les persones.

En representació de tot el personal d’FGC, van recollir la medalla l’empleat 
de més edat, Juan Bernal Martínez, responsable d’Inspecció Ferroviària, i 
l’empleada més jove, Katherin Nohelia Miranda Julca, operària especialit-
zada de Comunicacions.

Reial Ordre del Mèrit Esportiu 
concedida a La Molina
El 29 d’octubre, el director general d’FGC, Pere Calvet, va assistir a Ma-
drid a l’acte d’ingrés de La Molina a la Reial Ordre del Mèrit Esportiu, con-
cedida, en la seva categoria de placa de plata, pel Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports. Les distincions d’aquesta Reial Ordre s’atorguen, en di-
verses categories de plaques i medalles d’or, plata i bronze, a persones o 
entitats en reconeixença dels seus èxits esportius o la seva aportació en el 
desenvolupament i la projecció internacional de l’esport de l’Estat espan-
yol. L’estació de La Molina ha estat seu de grans esdeveniments esportius 
com ara la Copa del Món Femenina d’Esquí Alpí, els Campionats del Món 
de Surf de Neu i els Campionats del Món d’Esquí Alpí per a persones amb 
alguna discapacitat. A més, té una àmplia trajectòria en l’alta competició 
internacional que avala la qualitat de les seves pistes i instal·lacions.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2013
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Espot, primera estació amb 
certificació de turisme familiar
L’11 de juliol, l’estació de muntanya d’Espot va rebre la certificació de destinació 
de turisme familiar (DTF), ja que l’Agència Catalana de Turisme va reconèixer 
el municipi de les Valls d’Àneu amb aquesta distinció. El reconeixement de la 
zona amb aquest segell de qualitat turística permet que prop de 40 establiments 
obtinguin també aquesta certificació, entre els quals hi ha Espot Esquí. Les Valls 
d’Àneu, al Pirineu de Lleida, és la primera zona turística d’interior i muntanya 
que obté el certificat que la distingeix com a destinació de turisme familiar i, en 
conseqüència, Espot Esquí esdevé la primera estació d’esquí i muntanya de tot 
el Pirineu català que obté també aquest reconeixement. El segell DTF reconeix 
els principals atractius turístics de la destinació del Grup FGC dirigits al públic fa-
miliar. En aquest sentit, Espot Esquí disposa de diferents serveis i avantatges per 
a aquest tipus de visitant, com, per exemple, programes d’animació infantil amb 
activitats lúdiques, culturals i esportives, personal d’animació qualificat i amb 
idiomes, parcs lúdics i zones de joc infantils, serveis de socorrisme i primers auxi-
lis, guia de recomanacions i advertiments i senyalització de perills, entre d’altres. 

Certificació del sistema de gestió de 
qualitat ISO 9001
Es va assolir la renovació en els casos dels serveis següents:

 ¡ Transport de mercaderies a la línia Llobregat-Anoia
 ¡ Estació de muntanya de Vall de Núria

Certificació Q de qualitat de l’ICTE
Es va assolir la renovació en els casos dels serveis següents:

 ¡ Estació de muntanya de Vall de Núria
 ¡ Estació de muntanya de La Molina

Certificació del sistema de gestió 
ambiental ISO 14001
Es va assolir la renovació en els casos següents:

 ¡ Explotació de Montserrat
 ¡ Estació de muntanya de La Molina
 ¡ Estació de muntanya de Vall de Núria
 ¡ Taller de Manteniment de Trens de Rubí

Pacte Mundial de les Nacions 
Unides (GlobalCompact)
Es va renovar l’adhesió d’FGC.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2013
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ISC
L’índex de satisfacció del client és un indicador que permet a FGC conèi-
xer l’evolució en el temps de la percepció que té el client de les accions 
que l’empresa fa sobre el servei que ofereix. Es mesura mitjançant en-
questes directes al públic. El primer any en què es va fer va ser el 1987, i el 
2013 se’n va fer el 27è mesurament.

La mesura del 2013 va assolir: 

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

ICQ
L’índex de control de qualitat és un indicador que permet a FGC contro-
lar de manera objectiva el grau d’acompliment del servei real respecte al 
servei programat. Es mesura mitjançant la valoració diària dels incompli-
ments del servei (retards, escales o ascensors aturats, etc.) i la sostracció 
d’aquestes penalitzacions al valor 100 del servei perfecte d’un dia.

La mesura del 2013 va assolir 

Aquests valors signifiquen el manteniment dels nivells pròxims a l’òptim 
de la línia Llobregat-Anoia, assolits els darrers anys, i una certa caiguda 
del nivell de la línia Barcelona-Vallès, en gran part derivada dels incidents 
repetits a les agulles de Pl. Catalunya el passat estiu. 

Puntualitat
La mesura de la puntualitat dels trens durant el 2013, calculada com a 
percentatge de trens arribats amb puntualitat o amb retards inferiors als 3 
minuts, va assolir el

Aquest valor significa el manteniment del nivell per sobre del 99 %, com ja 
és habitual des de fa molts anys en els serveis de Línies Metropolitanes.

71,85
LÍNIA BARCELONA-VALLÈS

97,43
LÍNIA BARCELONA-VALLÈS

99,36 %

70,60
LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA

99,05
LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA

71,50
LÍNIES METROPOLITANES 

(valor ponderat)
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9.1
Les principals actuacions del 2013

9.1 Millores del servei

L’oferta de servei a Línies Metropolitanes i a la línia Lleida – La Pobla de 
Segur va ser la mateixa del 2012 i els indicadors de qualitat es van mante-
nir en nivells molt alts.

Es poden destacar algunes millores implantades i altres en curs de prepa-
ració per implantar en propers exercicis.

Entre les millores implantades als serveis ferroviaris destaquen:

Montserrat Exprés

Del 29 de juliol al 22 de setembre es va posar en servei el Montserrat Ex-
prés. És un nou servei especial directe entre Barcelona i Monistrol, combi-
nat amb el Cremallera de Montserrat, que permet accedir al monestir des 
de Barcelona en una hora i mitja. Surt al matí de l’estació de Pl. Espanya 
i, després de fer una única parada a Europa|Fira, el tren viatja directament 
fins a l’estació de Monistrol de Montserrat, on enllaça amb el Cremallera 
per pujar al santuari. La tornada es fa a la tarda. Durant els dies de circu-
lació, FGC va dur a terme una intensa acció informativa per promocionar 
el servei. Per personalitzar i identificar aquest tren, la unitat que va fer 
el servei estava decorada exteriorment amb elements al·legòrics de la 
muntanya. La bona acollida del servei (en van fer ús més de 5.000 viatgers) 
confirma les previsions de repetir i millorar l’experiència el 2014.

Increment de l’oferta del Cremallera de Montserrat

Durant la temporada alta d’estiu, període punta de Montserrat, es va refor-
çar l’oferta de places del Cremallera, per donar resposta a l’augment de la 
demanda de grups i agències. Per aconseguir-ho, es va ampliar temporal-
ment el parc de trens del Cremallera de Montserrat amb l’automotor A10 
del Cremallera de Núria, del mateix tipus GTW 2/6 que els de Montserrat. 
L’automotor va arribar al taller de Martorell el 18 de juliol i, després d’unes 
lleugeres adaptacions, va quedar a disposició del servei comercial a partir 
del 9 d’agost. El 13 de novembre va ser retornat a Vall de Núria per cobrir la 
temporada d’hivern. Amb aquest reforç, el parc total de trens disponibles a 
Montserrat fou de sis i, així, es va aconseguir normalitzar totes les ope-
ratives de servei amb possibilitat de ser aplicades al Cremallera i, a més, 
assolir una oferta de servei de 1.200 places/hora i sentit. Per compensar 
el menor parc disponible al Cremallera de Núria, els dies de més demanda 
es va millorar la freqüència de circulacions amb trens cada 50 minuts entre 
Ribes i Núria i llançadores entre Queralbs i Núria cada 25 minuts.
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Actuacions i activitats realitzades
Millores del servei

Servei especial durant el MWC 2013

Durant el Mobile World Congress es va doblar el nombre de clients que 
transportava el Metro del Baix Llobregat respecte a un dia feiner normal. 
Entre el 25 i el 28 de febrer, es van registrar a la línia Llobregat-Anoia un 
total de 112.500 validacions. La mitjana diària de nous clients es va situar 
en un increment aproximat de 35.200 usuaris. L’estació de Barcelona Pl. 
Espanya va enregistrar un increment del 89 % respecte a un dia labo-
rable habitual, i l’estació d’Europa|Fira, d’un 437 %. FGC va dissenyar 
per a l’ocasió un operatiu de reforç amb l’objectiu de transportar fins a 
8.000 persones/hora. Es va basar a doblar la capacitat dels combois, 
que va passar dels tres cotxes als sis, a redissenyar els vestíbuls de les 
estacions de Pl. Espanya i Europa|Fira per absorbir fins a 8.100 valida-
cions/hora i a reforçar l’atenció al client amb més personal, senyalització 
i megafonia específica. El repte era important. El servei ofert va mostrar el 
grau d’eficiència d’FGC. Els clients —a través de les xarxes socials—, els 
congressistes, els mitjans de comunicació i els organitzadors de la fira van 
coincidir majoritàriament a valorar molt positivament la resposta donada. 
El MWC fou l’aparador que ens ha mostrat al món.

Nou tren dels diumenges a Lleida – La Pobla de Segur

Tal com es va acordar a la Comissió de Seguiment Lleida – La Pobla de 
Segur – Esterri d’Àneu, del 2 de juny al 14 de juliol es va posar en marxa 
una nova circulació entre Lleida i la Pobla de Segur, en substitució de 
l’habitual, per potenciar turísticament el servei del tren. Aquesta modi-
ficació d’horaris es va dur a terme com a prova pilot, coincidint amb la 
temporada del Tren dels Llacs. La modificació de l’horari va comportar un 
increment de viatgers a la línia del 35 % i es va realitzar sense augmentar 
el cost.

Evolució de la demanda de 
viatges entre les estacions de 
Pl. Espanya i Europa | Fira amb 
motiu del MWC
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Actuacions i activitats realitzades
Les principals actuacions del 2012

Reforma i millora de l’accessibilitat de l’estació de Gràcia

L’1 de juliol es va posar en servei l’estació de Gràcia, i el setem-
bre van finalitzar les obres de remodelació, millora i adaptació 
a PMR de l’estació realitzades per Infraestructures.cat. Les 
obres, que van començar el gener del 2011, van representar una 
inversió de 20,7 milions d’euros i van ser cofinançades amb fons 
europeus Feder. Els treballs de millora van consistir en:

 ¡ La instal·lació de quatre nous ascensors.

 ¡ La renovació i la millora de les escales fixes i mecàniques.

 ¡ L’ampliació del vestíbul i de l’andana en sentit ascendent.

 ¡ La renovació de l’arquitectura interior.

 ¡ La modificació del traçat de la via ascendent de la branca 
d’Av. Tibidabo.

 ¡ La construcció d’una subestació elèctrica nova.

 ¡ La instal·lació de catenària rígida a les vies 1 i 2.

 ¡ La reforma de les instal·lacions elèctriques, de comunica-
cions i de senyalització.

 ¡ La construcció d’una sortida d’emergència nova que du-
rant les obres va funcionar com a accés provisional. 

La nova configuració de les vies permetrà l’operació de la branca 
d’Av. Tibidabo amb trens llançadora, si es considera necessari.

Reparació de l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet

El setembre van finalitzar les obres de reparació iniciades l’agost 
del 2012. L’objectiu principal era solucionar les filtracions d’aigua 
i reforçar l’estructura. Les obres, per un import d’1,38 milions 
d’euros, es van ajustar al preu d’adjudicació. Es va reforçar i 
impermeabilitzar la llosa de fons de l’estació, amb la qual cosa es 
van corregir els problemes d’estructura i d’estanquitat mitjançant 
micropilons i reforç de la llosa de fons i la formigonada de les 
vies, tant a la zona d’andanes com a les zones dels telescopis 
d’accés. També es van segellar i impermeabilitzar les vies d’aigua 
presents en els murs. Addicionalment es va instal·lar un nou 
sistema de captació i bombeig d’aigua. Els treballs es van dur a 
terme durant les 24 hores del dia i el servei no es va interrompre, 
sinó que es van mantenir en tot moment dues vies operatives, 
per no afectar el pas dels trens ni la mobilitat dels usuaris.
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Actuacions i activitats realitzades
Millores del servei

Reparació de les andanes de la L7

Es va fer la reparació de l’andana a l’estació d’El Putxet i es van iniciar 
les obres de reparació de les andanes a Pl. Molina, Pàdua i Av. Tibidabo. 
Les fissures detectades a les mènsules de les andanes en van aconsellar 
l’estintolament, per evitar el risc que s’arribés a produir un accident. Les 
obres s’estan fent de manera que no s’interrompi el funcionament normal 
de les andanes i es minimitzi l’afectació als clients. La finalització dels 
treballs es preveu durant el primer trimestre del 2014.

Reducció de sorolls i protecció acústica de les vies

A Barcelona, es van fer les obres de protecció acústica del tram entre el 
passeig de la Bonanova (boca del túnel 1) i el carrer de Dolors Monserdà. 
En aquesta zona, el mapa de sorolls va determinar que es produïen nivells 
de soroll alts, tot coincidint amb queixes veïnals. L’Ajuntament de Barce-
lona va fer un estudi acústic, del qual es va extreure que se superaven els 
valors normatius. Amb l’objectiu de reduir el soroll als habitatges adja-
cents, es van construir apantallaments acústics al llarg del tram. El Servei 
de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa va supervisar les 
condicions i les mesures correctores que calia complir en matèria de 
contaminació acústica. També va dur a terme el control i el seguiment del 
programa de vigilància, realitzant inspeccions durant el període nocturn 
i mesuraments acústics en continu les 24 hores i periòdics en diversos 
punts on hi havia receptors exposats.

D’altra banda, a Sant Cugat es van renovar els dos canvis i el creuer de la 
bifurcació amb aparells de nova generació tipus C més silenciosos. També 
es van renovar quatre canvis més amb altres de nous de cor mòbil a les 
vies d’entrada banda Sabadell. Així mateix, es va fer l’actualització del 
mapa de sorolls d’FGC, a més de diferents actuacions de manteniment 
de via (esmolament, substitució de carrils i juntes aïllants, batonada, etc.) i 
mesures de nivells acústics a diverses zones.
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Actuacions i activitats realitzades
Millores del servei

Autobús d’aportació del Parc de l’Alba

El 21 d’octubre es va posar en servei un nou servei d’autobús que uneix 
l’estació de Bellaterra amb el Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès (parc 
científic i tecnològic creat entorn del sincrotró Alba), el Parc de Recerca de 
la UAB, el Parc d’Innovació EsadeCreapolis i el Parc Tecnològic del Vallès. 
Aquesta línia forma part del sistema tarifari integrat de la Regió Metropo-
litana de Barcelona. El servei, que funciona de dilluns a divendres feiners, 
l’opera l’empresa Marfina Bus, SA, que ja ofereix el servei regular interurbà 
de transport de viatgers per carretera entre Barcelona i Cerdanyola. Els 
horaris del bus estan ajustats a les activitats que es duen a terme al Parc 
de l’Alba i coordinats amb els serveis d’FGC, de manera que afavoreixin la 
mobilitat dels treballadors d’aquest parc científic i tecnològic. Amb aquest 
servei, FGC va ampliar la seva oferta de busos d’aportació, sumant un 
total de 28 línies.

Endolls als trens

Per seguir oferint un servei integral al client, FGC va fer un pas endavant 
amb la instal·lació d’endolls per a l’ús general dels clients a l’interior dels 
trens. Amb aquesta iniciativa pionera, es van instal·lar setze endolls a ca-
dascun dels 42 trens que circulen per la línia Llobregat-Anoia. Aquests en-
dolls fan possible la càrrega de qualsevol aparell elèctric durant el trajecte, 
per treballar o entretenir-se, sense despesa econòmica. Aquesta iniciativa 
està pensada, especialment, per als usuaris de les línies R5 (Manresa) i 
R6 (Igualada) que fan els trajectes més llargs. L’energia prové de la que es 
recupera durant la frenada dels trens. A l’hora de frenar, els motors funcio-
nen de generadors i l’energia elèctrica s’aprofita per als sistemes auxiliars 
del tren: climatització, control, enllumenat i endolls, entre d’altres. El fre 
elèctric redueix les despeses de manteniment del fre mecànic. A la línia 
Llobregat-Anoia, el mes de maig es va aprofitar més del 44 % de l’energia, 
que d’una altra manera s’hauria d’haver adquirit als subministradors. Amb 
una tensió de 220 V, els endolls són totalment segurs, però es recomana 
que els infants no els utilitzin sense la supervisió d’un adult. L’única condi-
ció d’ús és cedir l’endoll un cop finalitzada la càrrega. FGC preveu ampliar 
aquest servei a la resta de línies gradualment.
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Wi-fi comercial a tres estacions

Al setembre es va signar un contracte amb l’empresa Mobile Media Markt, 
SL, pel qual els usuaris de les estacions de Pl. Catalunya i Provença, del 
Metro del Vallès, i Pl. Espanya, del Metro del Baix Llobregat, es podran 
connectar a una xarxa wi-fi de manera gratuïta. Aquesta és una experièn-
cia pilot pionera en l’àmbit del transport metropolità de Barcelona. FGC 
no va haver de fer cap tipus d’inversió ni cap despesa d’instal·lació, de 
gestió o de manteniment, ja que dependrà de Mobile Media Markt, SL. A 
més, Ferrocarrils tindrà uns ingressos econòmics derivats de la publicitat 
dinàmica que els usuaris veuran en el moment d’accedir a la xarxa. La 
connexió tampoc no comporta cap despesa per als usuaris, ja que l’accés 
és gratuït. Mobile Media Markt, SL gestionarà els espais publicitaris que 
apareixeran en un portal web al qual es podrà accedir sense necessitat de 
registrar-se. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del concepte smart train 
que FGC promou com una estratègia transversal i un factor de dinamit-
zació. Al voltant d’aquest concepte s’agrupen un seguit d’iniciatives i 
solucions innovadores per aconseguir una gestió ferroviària intel·ligent i 
per seguir projectant FGC com a empresa innovadora i eficient.

Projecte «On anem?»

Es va iniciar el projecte «On anem?». És una nova oferta de lleure que es 
promociona amb entitats i ajuntaments de l’àrea d’influència de les línies. 
Els viatgers d’FGC poden gaudir de l’accés a una variada oferta de centres 
d’interès turístic i cultural gràcies als diferents acords amb institucions 
i operadors d’autobusos del territori, que inclouen el viatge i la visita al 
recinte. El projecte «On anem?» va començar amb el bitllet combinat Ca-
talunya en Miniatura, al qual va seguir l’acord amb el Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Durant el 2014 es preveuen nous 
acords amb la Colònia Güell, el Museu Molí Paperer i l’Abric Romaní – Parc 
Prehistòric de Capellades, els museus de la Pell i del Traginer d’Igualada, 
el Museu de la Tècnica de Manresa, el Món Sant Benet, La Pedrera i altres. 
Tots aquests acords es preveu que comportaran augmentar el volum de 
negoci fins a uns 700 bitllets al mes.



33Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2013

Actuacions i activitats realitzades
Millores del servei

Nous locals de menjar ràpid a les estacions

Gràcies a la signatura, el mes de maig, d’un acord comercial amb un 
expert en dinamització comercial (Horwath Art Consulting), es van obrir 
tres nous locals de menjar ràpid a Pl. Catalunya, Provença i Universitat 
Autònoma de la marca PRONTO (empresa Fast Food Corners). Aquesta 
empresa també està treballant per obrir un nou local a Sant Joan. Igual-
ment, es van obrir locals a Pl. Espanya i Sarrià de la marca TENTO (em-
presa Precocinados Angel Bosch). A finals d’any es va signar un contracte 
amb Home Meal Replacement, SL, que, amb la marca NOSTRUM, obrirà 
locals a les estacions de Pl. Catalunya, Rubí i Europa|Fira durant el primer 
semestre del 2014. Tot això va permetre un increment del 14 % dels in-
gressos per arrendaments de locals, respecte al 2012.

Entre les millores fetes a l’àmbit del turisme i el lleure destaquen:

Nova central de reserves corporativa d’FGC Turisme i Muntanya

Per facilitar la gestió i el control de reserves a les destinacions turístiques 
del Grup FGC, es va crear una central de reserves unificada per a tot el 
grup, des de la qual es pot accedir a l’oferta hotelera de més de 89 establi-
ments repartits per les comarques de la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Ri-
pollès. La creació d’aquesta central de reserves pretén oferir un únic marc 
de comercialització comú per a totes les comarques on té representació 
per comercialitzar els diferents serveis, ser competitius amb les millors 
tarifes, obtenir les millors condicions i posicionar el Grup FGC com un dels 
principals motors de reserva en línia. La central també permet unificar i 
centralitzar el sistema de reserves de les destinacions turístiques del grup, 
alhora que esdevé una eina per als establiments hotelers de l’entorn que 
poden gestionar la venda per mitjà del Grup FGC.

Noves APP de les estacions d’esquí

Es van crear i posar en funcionament les APP de les estacions amb una 
bona acollida per part dels clients, que es va traduir en un elevat nombre 
de descàrregues i de visualitzacions de pantalla.

Espai chill out a Vall de Núria

Al novembre es va obrir un espai decorat i equipat com a chill out a La 
Cabana dels Pastors de Vall de Núria, per augmentar l’oferta après-ski i la 
franja vespre-nit, tant a l’hivern com a l’estiu.
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Actuacions i activitats realitzades
Millores del servei

Entre les millores en curs de preparació destaquen:

Noves UT 113

El 8 d’abril va arribar al taller de Rubí la unitat prototipus de la nova sèrie 
113 de trens de quatre cotxes, procedent de la factoria Alstom de San-
ta Perpètua de Mogoda, per iniciar el període de proves. L’adquisició 
d’aquests nous trens permetrà a FGC modernitzar la flota de la línia Barce-
lona-Vallès, ampliar la capacitat de transport, millorar la fiabilitat del servei, 
absorbir la demanda dels futurs perllongaments de Terrassa i Sabadell i 
substituir de manera progressiva els trens de la sèrie 111 de tres cotxes 
durant el 2014. La inversió realitzada supera els 151 milions d’euros. Els 
nous trens de la sèrie 113 incorporen els últims avenços tecnològics i millo-
ren el confort per als clients. De les seves característiques es pot destacar:

 ¡ 80 metres de longitud i quatre cotxes construïts en alumini. La capa-
citat màxima dels trens és de 780 persones.

 ¡ Interior diàfan i continu, amb gran amplitud de pas entre cotxes. 
Els elements de mobiliari i decoració són de la màxima seguretat i 
confort.

 ¡ La cabina ofereix més amplitud i més confort per al conductor.

 ¡ La climatització interior i l’aïllament acústic aporten un ambient d’alta 
qualitat i confort per als viatgers.

 ¡ La distribució dels seients és amb seients disposats en tertúlies de 
quatre i d’altres adossats lateralment, amb una capacitat de transport 
de 780 persones entre assegudes i dempeus.

 ¡ Són trens completament accessibles per a tothom, com la resta del 
parc d’FGC, amb dotze portes de doble fulla distribuïdes a cada 
costat del tren.

 ¡ Les prestacions de velocitat i acceleració són les mateixes que les 
dels trens actuals, d’acord amb els condicionants del traçat de la lí-
nia. Els motors de corrent altern permeten grans taxes de recuperació 
d’energia mentre el tren frena.

 ¡ Els trens disposen del sistema de protecció de la circulació tipus ATP 
de la línia i estan preparats per a la conducció assistida tipus ATO.

 ¡ Disposen de sistemes d’informació, senyalització i comunicació 
avançats. Disposen també d’un sistema de vigilància mitjançant cir-
cuit tancat de TV amb gravació d’imatges i transmissió en temps real 
al Centre de Comandament Integrat.

 ¡ Estan equipats amb radiotelefonia, telefonia GSM i UMTS, localit-
zació GPS, sistemes d’informació al viatger amb pantalles planes, 
megafonia i intercomunicació, entre d’altres.

Al novembre es va iniciar la recepció de la resta dels trens. A finals d’any, 
el nombre de trens rebuts i en període de proves era de quatre. Atesa la 
necessitat de disposar d’UT de tres cotxes per al servei de la branca d’Av. 
Tibidabo, on les andanes tenen 60 metres de longitud, i atès el fet que els 
propers anys no es podrà contractar el segon lot de trens nous previst, a fi-
nals de novembre es va modificar el contracte amb els fabricants ALSTOM 
i CAF. Del total de 24 unitats adquirides, el subministrament final serà de 
dinou UT 113 de quatre cotxes i cinc UT 114 de tres cotxes, que es preveu 
rebre durant el 2014.
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Inici de la reforma de les vies de Pl. Catalunya

El mes d’agost es van iniciar els treballs de millora de la platja de vies 
de l’estació de Barcelona Pl. Catalunya. S’acabaran durant el 2014 i se 
centren a:

 ¡ Eliminar definitivament l’antiga via 5 de tal manera que permeti opti-
mitzar els traçats de les vies 4 i 6 (la via 6 passarà a ser la nova via 5).

 ¡ Implantar un nou canvi sobre la via 4. La seva ubicació prioritza el 
traçat de la via 4 respecte a la nova via 5. Permet ampliar l’andana de 
la via 4 per als trens de quatre cotxes, eliminant la manca de longi-
tud del circuit d’estacionament existent. La via desviada del canvi 
correspon a la nova via 5 (antiga 6).

 ¡ Renovar la via 4 des del taló del canvi 3 fins al topall.

 ¡ Desballestar el canvi 11.

 ¡ Enllaçar la via 6 amb el taló del nou canvi per constituir la nova via 5.

 ¡ Construir una nova andana per a la nova via 5 sobre l’antiga via 5 que 
permeti treure l’empostissat provisional.

 ¡ Modificar l’enclavament segons la nova configuració de les vies.

 ¡ Renovar la catenària de les vies 4 i 5 (nova), instal·lant catenària rígida.

Amb aquestes millores s’aconsegueix més fiabilitat i capacitat en 
l’explotació de l’estació de Pl. Catalunya, a més d’allargar les vies 3 i 4, 
cosa que permetrà una entrada més àgil dels trens a l’estació. En paral·lel, 
també es van iniciar els treballs d’impermeabilització i rehabilitació de les 
voltes de la nau de les vies 3 i 4, per millorar el seu aspecte estructural i 
eliminar les goteres.

Perllongament de Terrassa

Es van continuar els treballs del perllongament de la línia Barcelona-Vallès 
a Terrassa. L’obra comprèn la construcció de 4,5 quilòmetres de línia sote-
rrada amb tres noves estacions:

 ¡ Vallparadís Universitat. Millorarà l’accessibilitat de barris com ara 
Sant Josep i Ca n’Anglada i donarà accés al campus de la UPC i 
als centres hospitalaris de la Mútua de Terrassa i l’Hospital de Sant 
Llàtzer.

 ¡ Terrassa Estació del Nord. Cobrirà l’àrea al voltant de l’avinguda del 
22 de Juliol i permetrà l’intercanvi amb la línia R4 de RENFE.

 ¡ Terrassa Nacions Unides. Donarà servei al barri de Can Roca i al barri 
de Sant Llorenç, proper a la carretera de Matadepera.

 ¡ L’obra inclou, a part d’alguna actuació complementària, tres grups 
d’actuacions:

 ¡ L’obra civil dels túnels bessons (un per cada sentit de circulació), 
les estacions, el dipòsit de trens apte per a vuit UT, les galeries de 
connexió entre túnels (cada 250 metres), les sortides d’emergència, 
la via i la catenària.

 ¡ L’arquitectura de les estacions i el dipòsit de trens, com també les 
instal·lacions de les estacions i dels túnels (mitjana tensió, baixa 
tensió, senyalització, comunicacions, ventilació, instal·lacions contra 
incendis, etc.).

Actuacions i activitats realitzades
Millores del servei
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 ¡ Les instal·lacions de senyalització tant als trens (implantació dels 
sistemes ATP-FM i ATO) com a la via (enclavaments, circuits de via, 
balises, senyals, etc.).

Els treballs de l’obra civil es van enllestir gairebé del tot a finals del 2013. 
Van avançar notablement, però resten pendents de completar els treballs 
d’arquitectura i de les diverses instal·lacions. Es preveu que les obres 
finalitzaran el tercer trimestre del 2014 i que el perllongament entrarà 
en funcionament a principis del 2015, un cop finalitzades les proves 
d’homologació i posada en servei.

D’altra banda, també es va acabar l’obra civil de les quatre plantes 
d’espais comercials i d’aparcament annexes a l’estació de Vallparadís 
Universitat. FGC vol posar en valor l’edifici, exceptuant part de la planta 
superior que l’Ajuntament de Terrassa destinarà a equipament. Per aquest 
motiu, es van fer les actuacions següents:

 ¡ Signar un conveni amb l’Ajuntament de Terrassa (juliol).

 ¡ Adequar el planejament urbanístic (setembre). 

 ¡ Iniciar la licitació dels espais per adjudicar-los el primer trimestre del 
2014.

 ¡ Iniciar els tràmits en curs de registre de les propietats que configuren 
els espais, conjuntament amb l’Ajuntament.

Perllongament de Sabadell

A Sabadell van prosseguir les obres d’ampliació de la línia Barcelona-
Vallès en uns 4,4 quilòmetres, que inclouen quatre noves estacions al nucli 
urbà, com també el soterrament de l’actual Sabadell Estació. Amb el nou 
traçat, l’estació de Sabadell Rambla, on ara acaba la línia, serà substituï-
da per una de nova a la propera plaça Major. Des d’aquest punt, el traçat 
continuarà fins a les estacions d’Eix Macià Creu Alta i de Plaça d’Espanya 
Intercanviador, on enllaçarà amb la línia R4 de Renfe. Més enllà, s’ubicarà 
l’estació de Ca n’Oriac i, a continuació, el nou dipòsit de trens i una cua de 
maniobres. El tram de túnel de via única entre Sabadell Estació i l’actual 
terminal de Sabadell Rambla s’abandonarà (0,9 quilòmetres). A finals 
d’any havien finalitzat:

 ¡ La posada en servei de la variant en via única i de la nova estació 
provisional de Sabadell Estació el mes de juliol, mentre que el tram a 
Sabadell Rambla va restar tallat fins al setembre.

 ¡ La demolició de l’edifici de Sabadell Estació per permetre la cons-
trucció del recinte de pantalles de la futura estació soterrada.

 ¡ L’execució amb tuneladora del segon túnel (via 1, obra civil de 
l’aparcament de la plaça Major finalitzada).

 ¡ La perforació de la totalitat del segon túnel de via única (via 1) de 2,9 
quilòmetres des del parc del Nord fins a Sabadell Estació (el novem-
bre). Prèviament es va fer el tram de 700 metres del túnel de via doble 
restant, executat entre pantalles, entre el parc del Nord i Ca n’Oriac. 
El primer túnel de via única (via 2) es va finalitzar el novembre del 
2011. Es va completar així la construcció de la totalitat dels túnels. 

Es preveu que la línia perllongada entrarà en funcionament el 2016.
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Nou sistema de ràdio tren-terra

El juliol del 2012 es va contractar el subministrament i la instal·lació del 
nou sistema de radiocomunicacions, basat en la tecnologia TETRA, 
a la línia Barcelona-Vallès. Aquest projecte inclou la infraestructura i 
l’electrònica. L’objectiu és donar servei de radiocomunicacions als ma-
quinistes dels trens i als agents que estiguin a la via, en tot el recorregut 
de la línia. És el mateix sistema implantat per les forces de seguretat, per 
Protecció Civil i per empreses de transport. La infraestructura es compon 
d’estacions base i ampliadors de cobertura, ubicats en punts estratègics, 
i de dos sistemes radiants, un per a túnel basat en cable radiant i un altre 
per a l’exterior basat en antenes. Tot plegat dóna el 100 % de cobertura a 
tota la línia i uns marges de potència, qualitat i disponibilitat alts, d’acord 
amb les exigències d’FGC. Amb el nou sistema es preveu millorar notable-
ment les prestacions de la ràdio tren-terra. Durant el 2013 es va fer:

 ¡ La prova en un tram pilot, amb resultat satisfactori.

 ¡ La instal·lació de la infraestructura.

 ¡ La definició dels requeriments d’usuari.

 ¡ La definició tècnica dels diferents elements que componen la solució 
per personalitzar-los a les necessitats d’FGC.

 ¡ La formació del personal (maquinistes i operadors).

A finals de desembre tota la línia ja estava finalitzada. A principis del 2014 
es preveu iniciar la migració dels trens i, finalment, es farà el desmuntatge 
del sistema antic.

Xarxa de dades d’alta capacitat

Les noves necessitats lligades a les noves tecnologies de la informació 
van provocar que la xarxa de dades d’FGC s’acostés ràpidament a una 
situació de saturació no assumible. Per dimensionar la nova xarxa de da-
des, es va fer l’anàlisi d’ocupació de banda de la xarxa actual i l’estudi de 
les necessitats actuals i futures. A continuació es va fer el projecte de des-
plegament de la nova xarxa i la recerca de la tecnologia que podia cobrir 
els nous requeriments. Es va decidir implantar la tecnologia MPLS amb 
10 GB per a la xarxa de transport (CORE) i 1 GB per a la xarxa d’accés o 
d’estacions i es va dotar tota la xarxa amb una potent capa física basada 
en enllaços de fibra òptica redundant. Per implantar aquesta tecnologia, 
ateses les restriccions pressupostàries, es va decidir actuar en dues fases:

 ¡ Fase 1: implantació dels equips CORE.

 ¡ Fase 2: implantació de la xarxa d’accés.

El mes de desembre es va signar el contracte per a la implantació dels 
equips CORE durant el 2014.

Estudi del perllongament de la L8 entre Pl. Espanya i Gràcia

Per encàrrec de la Direcció General de Transports i Mobilitat, Infraestruc-
tures.cat està fent l’estudi informatiu del perllongament de la L8 entre 
l’estació de Pl. Espanya i la de Gràcia. FGC considera que tots els trens 
de la línia Llobregat-Anoia han d’arribar a l’estació de Gràcia, ja que això 
implicarà un increment rellevant de la demanda de viatgers. Facilitarà molt 
els transbordaments amb la L5 i amb el Trambaix i servirà per connectar 

Actuacions i activitats realitzades
Millores del servei
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les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-
Vallès. L’estudi informatiu analitza 
diferents alternatives. L’alternativa 
1 passa pel carrer de Rocafort i 
l’avinguda de Josep Tarradellas i té 
una estació d’intercanvi amb la L5 a 
l’estació d’Entença. L’alternativa 2 
passa pel carrer del Comte d’Urgell i 
té una estació d’intercanvi amb la L5 
a l’estació d’Hospital Clínic. Amb-
dues alternatives tenen una estació 
al costat de la plaça de Francesc 
Macià, que permet el transbordament 
amb el Trambaix. La darrera estació 
és la de Gràcia, on es connecta amb 
la línia Barcelona-Vallès. Al final de 
l’estació de Gràcia se situa una cua de 
maniobres. Es descarta una estació 
de transbordament a Sants pels inconvenients del traçat i per l’excessiva 
longitud del transbordament. 

Millora de la seguretat dels clients i de les instal·lacions

Amb la finalitat de seguir avançant en la millora dels nivells de seguretat a 
les instal·lacions d’FGC, es van signar diversos convenis:

 ¡ Conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya per al suport en la seguretat de les instal·lacions 
d’FGC. Estableix un marc de col·laboració que permet la comunica-
ció operativa immediata amb els Mossos d’Esquadra, amb la finalitat 
d’obtenir la màxima coordinació i suport en les tasques relacionades 
amb la seguretat a les instal·lacions d’FGC.

 ¡ Conveni amb Camós i Fills, SL, per trobar solucions al problema de 
la sostracció, els danys i les pèrdues de metall, cablejat, infraestruc-
tures, béns i altres instal·lacions. Estableix un marc de col·laboració 
per al marcatge i la protecció d’elements susceptibles de sostracció, 
danys o pèrdua i l’estudi i el plantejament de solucions adequades al 
problema.

 ¡ Acord de col·laboració amb l’Institut d’Estudis de la Seguretat 
(IDES). L’objectiu és elaborar l’Informe de l’Observatori del Risc, per 
col·laborar en la creació d’una cultura de la prevenció a Catalunya, 
com també donar dades rigoroses sobre riscos als responsables 
polítics i socials que els siguin útils en la presa de decisions en les 
polítiques públiques de desenvolupament i foment de les conductes 
cíviques.
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9.2
9.2. Efemèrides

El centenari del Carrilet

L’exposició itinerant commemorativa del centenari del Carrilet Barcelona-
Martorell (1912-2012) va visitar diverses poblacions: Sant Vicenç dels 
Horts, Pallejà, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Martorell, Cornellà de 
Llobregat i Esplugues de Llobregat. L’exposició del centenari, per mitjà de 
l’arxiu fotogràfic, fa un recorregut per la història del Carrilet, que repassa 
l’evolució, els canvis i el desenvolupament d’aquest mitjà de transport. El 
1912, totes les poblacions del delta i del marge dret del Llobregat, co-
mençant per l’Hospitalet, eren petits pobles i viles amb una economia bà-
sicament agrícola. Els horts del delta i dels marges del riu eren molt fèrtils. 
Algunes poblacions tenien, però, una incipient indústria que l’arribada del 
ferrocarril va impulsar: fàbriques tèxtils, bòbiles, etc. Aquella època coin-
cideix amb l’inici de l’arribada d’un gran nombre de població immigrant i 
el consegüent creixement urbà accelerat. És aquest mateix creixement, 
propiciat pel ferrocarril, el que acabà provocant que el traçat pel mig dels 
carrers i les cases de les noves ciutats esdevingués un gran problema. El 
conflicte no es va resoldre fins al soterrament de les travesseres, que va 
portar a la creació de l’actual Metro del Baix Llobregat.
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El 150è aniversari del Tren de Sarrià 

FGC va celebrar el 150è aniversari del Tren de Sarrià (1863-2013), coin-
cidint amb tres altres commemoracions: el Metro de Londres va celebrar 
també 150 anys, i l’estació de Nova York Grand Central i l’estació central 
de Tòquio van celebrar el seu centenari. El Tren de Sarrià es va inaugurar 
el 23 de juny de 1863 i va ser la primera línia de ferrocarril amb servei 
de tipus suburbà de l’Europa continental. Va ser coetània del ferrocarril 
metropolità de Londres, el primer metro del món. La línia de Barcelona a 
Sarrià (l’actual L6) es pot considerar la segona línia de metro més anti-
ga d’Europa. Va ser pionera en la implantació d’un servei només per al 
transport de viatgers, amb doble via en tot el seu recorregut i uns horaris 
cadenciats, cada 30 minuts, des del seu inici, oferint un mínim de 33 
trens per sentit i dia. Per celebrar-ho, es van organitzar diferents actes i 
esdeveniments:

Recorregut amb trens històrics i moderns i exposició commemorativa

El dia de la presentació dels actes del 150è aniversari, el divendres 
7 de juny, els convidats van fer un viatge des de l’estació de Pl. Ca-
talunya fins a l’estació de Les Planes amb un tren històric de la sèrie 
400, dissenyat als anys quaranta i construït al taller de Sarrià. Un cop 
a l’estació modernista de Les Planes, els assistents a l’acte van visitar 
els automotors històrics Brill 18 i Brill 301. La tornada a Barcelona es va 
fer en una unitat de la nova sèrie 113, que va circular amb passatgers 
per primer cop. A l’arribada a Pl. Catalunya es va inaugurar l’exposició 
commemorativa, instal·lada a la sala de l’antic cinema de l’avinguda de 
la Llum. Els 27 plafons d’aquesta exposició, patrocinada per Alstom, 
mostraven els avenços i els esdeveniments més importants succeïts a 
la línia entre el 1863 i el 2013: els primers anys connectant Barcelona 
amb els pobles de Gràcia, Sant Gervasi i Sarrià, l’avenç cap al Vallès 
travessant Collserola, el soterrament de la línia el 1929 o la creació 
definitiva d’FGC el 1979.
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Ferrocarrils recupera la sala de l’antic cinema de l’avinguda de la Llum

El cinema Avenida de la Luz va ser inaugurat l’any 1943 al vestíbul de 
l’estació de Barcelona Pl. Catalunya. Es trobava a un extrem de la cone-
guda com a avinguda de la Llum, una avinguda subterrània situada sota 
el carrer de Pelai, amb locals comercials a banda i banda, inaugurada 
el 1940. Pot ser considerada la primera galeria comercial de Barcelo-
na i la primera subterrània del món. El cinema va tancar definitivament 
les portes el 1992. La sala recuperada es destinarà a la celebració 
d’exposicions i actes públics i es coneix com a Espai de la Llum.

Lones panoràmiques a les estacions

A les estacions entre Pl. Catalunya i Sarrià es va instal·lar una exposició 
de fotografies històriques murals panoràmiques que mostren com eren 
aquestes estacions en èpoques passades, quins trens hi circulaven i 
quines persones hi treballaven o hi viatjaven. Amb aquesta mostra, pa-
trocinada per Bombardier, els usuaris podien comparar com era la vida a 
les estacions durant aquests 150 anys i com és ara.

Circulacions especials del tren de la sèrie 400 i exposició de trens histics

El dissabte 8 i el diumenge 9 de juny es van programar circulacions es-
pecials del tren històric de la sèrie 400, entre les estacions de Pl. Cata-
lunya i Reina Elisenda, per facilitar la participació en la commemoració al 
màxim de persones. Aquesta sèrie es va construir entre els anys qua-
ranta i els anys setanta al taller de Sarrià i va donar servei fins al 1996, 
quan va ser retirada. El seu color verd tan característic i els grans fars a 
la part frontal van popularitzar la seva denominació de granotes. Durant 
aquests dos dies, els clients d’FGC també van poder visitar, a l’estació 
de Les Planes, els automotors elèctrics històrics Brill 18 i Brill 301.

Jornada de portes obertes

El 2 de juny, FGC va organitzar una jornada de portes obertes, reservada 
al personal i les seves famílies, per visitar el Centre de Comandament 
Integrat de Rubí, la primera de les noves unitats de tren de la sèrie 113, 
que havia arribat al taller feia pocs dies, i les instal·lacions del nou simu-
lador de conducció i avaries. En aquesta jornada hi van participar unes 
300 persones.

Segell commemoratiu

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre va emetre 300.000 exemplars 
d’un segell commemoratiu de curs legal amb motiu del 150è aniversari 
i amb un valor facial de 0,52 euros. La seva presentació al públic es va 
fer a l’Espai de la Llum l’11 de juny i durant l’acte es van marcar amb 
un mata-segells els primers sobres timbrats amb el nou segell. El segell 
recull una imatge d’època amb la locomotora núm. 5, que és una de les 
primeres que va circular per aquesta línia. Aquesta sèrie de locomotores 
va deixar de donar servei l’any 1905, amb la introducció de l’electricitat 
i el canvi d’ample de via. La locomotora va ser construïda per l’empresa 
anglesa Sharp & Stewart.
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Llibre commemoratiu

El 18 de juny es va presentar Història gràfica d’un viatge. 150 anys de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el llibre commemoratiu del 
150è aniversari del Ferrocarril de Barcelona a Sarrià, escrit per Antoni 
Gras, responsable de Planejament d’FGC. El llibre fa un repàs de la 
història i els canvis que s’han produït a les línies i les explotacions 
que actualment formen FGC, durant aquest darrer segle i mig. Inclou 
un minuciós recull de fotografies històriques, principalment del fons 
d’FGC de l’Arxiu Nacional de Catalunya, que converteixen el llibre en 
una obra de referència per conèixer l’evolució del ferrocarril a Catalun-
ya. El contingut va ser documentat amb la col·laboració de diverses 
persones que treballen a FGC. L’edició del llibre la va fer l’editorial 
Efadós.

Cicle de conferències 

En el marc dels actes de celebració del 150è aniversari del Tren de 
Sarrià, es va organitzar un cicle de conferències per tractar la història i 
l’evolució dels ferrocarrils arreu del món. Durant tres dilluns consecutius 
del mes d’octubre, l’Espai Provença va acollir les jornades, en les quals 
hi va haver la presència de diferents arquitectes, enginyers, geòlegs i 
historiadors de renom, per analitzar el camí seguit pel transport ferroviari 
des dels inicis fins als nostres dies:

 ¡ 14 d’octubre: «Barcelona, Nova York, Londres, Buenos Aires, 1963-
2013. L’inici dels ferrocarrils metropolitans en perspectiva» 

 ¡ 21 d’octubre: «Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la cons-
trucció de la metròpolis (1863-2013)» 

 ¡ 28 d’octubre: «L’evolució de l’arquitectura de les estacions de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya» 
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9.3
9.3. Grans esdeveniments esportius

La Molina

Es van celebrar un total de 23 esdeveniments i 31 curses. Cal destacar-ne 
diversos:

 ¡ Del 18 al 27 de febrer es van celebrar els Campionats del Món 
d’Esquí Alpí per a Persones amb Discapacitat 2013, organitzats pel 
Comitè Paralímpic Internacional (IPC), amb la participació de 299 
corredors que representaven 29 països de tot el món.

 ¡ El 16 i el 17 de març es va celebrar la Copa del Món de Surf de Neu 
PGS de la Federació Internacional d’Esquí (FIS).

 ¡ Del 4 al 10 de març es va celebrar la Copa d’Europa d’Esquí Alpí 
masculina de la Federació Internacional d’Esquí (FIS).

 ¡ També es pot destacar que, el 20 de març, l’estació d’esquí va acollir 
l’arribada de la 3a etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2013, gràcies 
a la col·laboració establerta entre el Consell Comarcal, l’Ajuntament 
d’Alp i FGC.
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Espot

Es van celebrar un total de nou esdeveniments i sis curses, entre els quals 
cal destacar:

 ¡ De l’11 al 17 de març, va ser la seu dels Campionats del Món de Tele-
marc 2013, després d’haver celebrat tres copes del món de telemarc 
en temporades anteriors. En l’edició del 2013 hi van participar corre-
dors de catorze països i es va aconseguir un bon seguiment per mitjà 
del sistema de reproducció en temps real, amb 3.326 visualitzacions 
de 83 països.

Port Ainé

Es van celebrar un total de tres esdeveniments i una cursa, entre els quals 
cal destacar:

 ¡ El 21 de març, l’estació d’esquí va acollir l’arribada de la 4a etapa de 
la Volta Ciclista a Catalunya 2013, gràcies a la col·laboració establer-
ta entre el Consell Comarcal, els ajuntaments i FGC.

Vall de Núria

Es van fer un total de quinze curses i esdeveniments, entre els quals es 
poden destacar: 

 ¡ El VIII Circuit i Copa Catalana – Campionat d’Europa de Raquetes de 
Neu (24 de febrer). 

 ¡ La VII Cursa de l’Olla de Núria (21 de juliol).

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2013
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9.4
9.4. Jornades

Primer Smart Train Day

El 31 d’octubre, prop de 100 persones van participar en l’Smart Train Day, 
jornada organitzada per FGC amb la col·laboració de Siemens i dedicada 
a l’aplicació del concepte smart en l’àmbit del transport ferroviari. A l’acte 
es van analitzar els conceptes d’eficiència i sostenibilitat aplicats als ferro-
carrils metropolitans, l’ús de les xarxes socials en la informació al client i el 
model de smart train impulsat per FGC. En paraules del president d’FGC, 
Enric Ticó, jornades com aquestes són necessàries per posar les idees i la 
tecnologia al servei de les persones, per fer-los la vida més fàcil, i al servei 
de les empreses, per esdevenir organitzacions més intel·ligents i sosteni-
bles. Amb aquest objectiu es va impulsar la jornada, amb la perspectiva 
que es converteixi en el futur en un referent d’intercanvi d’experiències 
smart en el món del transport ferroviari.

II Jornada sobre Conductes Incíviques en l’Àmbit del Transport 
Ferroviari

El 26 de setembre, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura que es va celebrar a Catalunya del 22 al 29 de setembre, FGC va 
organitzar aquesta jornada per debatre la situació del civisme i impulsar 
la recerca de solucions per frenar les conductes incíviques en l’àmbit 
ferroviari. L’acte va reunir a l’Espai Provença un centenar de professionals 
representants dels principals operadors de l’Estat i dels àmbits acadèmic i 
jurídic. El programa va constar de diferents ponències i d’una taula rodona 
dedicada al paper de la comunicació com a reforç de les conductes cívi-
ques en l’àmbit ferroviari. Els participants van coincidir en la importància 
de coordinar les actuacions en matèria d’educació i prevenció per reduir 
els comportaments incívics en el transport públic.

Reunions de l’Observatori del Civisme en el Transport Ferroviari

Aquest Observatori va néixer el 27 de setembre de 2012, fruit de la I 
Jornada sobre Conductes Incíviques en l’Àmbit del Transport Ferroviari, 
que FGC va organitzar el 2011. El presideix Enric Ticó, president d’FGC, i 
agrupa els principals operadors del transport ferroviari: FGC, Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB), Renfe Operadora, Tramvia Metropoli-
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tà, Metro de Bilbao, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Metro 
de Madrid, Metro de Sevilla, Serveis Ferroviaris de Mallorca i Euskotren. 
Aquests operadors s’agrupen per trobar solucions a l’incivisme en el 
transport ferroviari. L’Observatori es va reunir al març i a l’octubre, per po-
sar en comú les diferents iniciatives i projectes iniciats per cada operador 
en matèria de foment del civisme. Entre altres temes:

 ¡ Es va acordar compartir informació de les pintades de grafits que 
es detectin, per facilitar la tasca de les diferents policies. D’aquesta 
manera, quan es detingui l’autor d’un grafit, es podrà saber si ha fet 
grafits en altres operadores i personar-se en la causa penal.

 ¡ També es van posar en comú les múltiples activitats educatives que 
es realitzen amb les escoles i els centres de formació professional, en 
les quals els conceptes de convivència i respecte per les persones i 
les instal·lacions formen part dels missatges traslladats als escolars.

 ¡ Finalment, es van debatre diferents experiències de mediació amb 
menors que han comès actes vandàlics i els seus familiars, amb un 
enorme impacte pedagògic, amb la participació de la Fiscalia de 
Menors i treballadors socials delegats pels ajuntaments.

II Jornada sobre Patrimoni Històric Ferroviari

Al juny, FGC va organitzar a l’Espai Provença la II Jornada sobre Patri-
moni Històric Ferroviari. Una vuitantena de persones, que tenen en comú 
la relació, l’afecció i l’estudi del ferrocarril, es van aplegar per conèixer 
les darreres actuacions entorn d’aquest tema. Les diferents sessions o 
taules rodones de la jornada van tractar sobre la presentació del Grup de 
Treball de Patrimoni Històric de Catalunya, la presentació de l’inventari 
de patrimoni de Catalunya i la coordinació entre els museus i els espais 
expositius ferroviaris. A la jornada també es va convidar els precursors 
de la protecció del patrimoni industrial ferroviari a Catalunya. La jornada 
va concloure amb una taula rodona centrada en un projecte innovador: el 
micromecenatge.
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BcnRail 2013

Del 19 al 21 de novembre es va celebrar a Fira de Barcelona (recinte Gran 
Via) el BcnRail, el Saló Internacional de la Indústria Ferroviària. Com en les 
edicions anteriors, FGC hi va participar dins l’estand del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, divulgant el concepte smart train dins del sector fe-
rroviari. Sota el concepte smart train s’engloben tot un seguit d’iniciatives 
i solucions innovadores amb l’objectiu d’aconseguir una gestió ferroviària 
intel·ligent. Aquesta idea s’engloba en el marc d’un concepte similar al 
de les smart cities, referit a la mobilitat i aplicant la tecnologia i la inno-
vació per millorar l’eficiència i la sostenibilitat del territori. Els visitants de 
l’estand del departament van poder conèixer de primera mà algunes de les 
iniciatives que Ferrocarrils aplica dins del concepte smart train, com ara:

 ¡ Les millores que representen les noves unitats de tren de la sèrie 113.

 ¡ L’èxit de l’aplicació corporativa per a mòbils d’FGC.

 ¡ La campanya Endolla’t, amb prop de 500 punts als trens per carregar 
els dispositius mòbils.

 ¡ La proposta d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics 
a les estacions per facilitar la intermodalitat entre el vehicle privat i el 
transport públic. 

Durant la celebració del BcnRail, FGC també va ser l’amfitriona de la reu-
nió del Comitè de Trens Regionals i Suburbans de la Unió Internacional de 
Transport Públic (UITP).

SIL 2013

Del 18 al 20 de juny es va celebrar a Fira de Barcelona 
(recinte Gran Via) el Saló Internacional de la Logística i 
de la Manutenció (SIL). Un cop més, el saló va reunir els 
representants més importants del sector de la logística a 
escala internacional, i els tres dies de reunions, sessions i 
jornades van servir per tancar acords importants i realitzar 
contactes entre diferents empreses. FGC va participar 
activament en moltes d’aquestes jornades i va tenir una 
rellevància especial en esdeveniments com ara l’anunci 
que va fer la ministra de Foment, Ana Pastor, referent a 
l’acord del Govern català i l’Estat espanyol perquè els 
accessos ferroviaris definitius al Port de Barcelona apro-
fitin les vies que FGC té a la zona, o l’anunci del president 
d’FGC, Enric Ticó, de promoure la formació dual en el 
sector ferroviari mitjançant un acord entre FGC, RENFE, 
TMB i Alstom.
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iFreightMED-DC

FGC va començar la seva col·laboració en el projecte iFreightMED-DC, 
promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Té com a objectiu 
promoure la creació de nous serveis ferroviaris de mercaderies sobre les 
actuals i futures infraestructures ferroviàries de la xarxa bàsica transeu-
ropea. De la mateixa manera, permetrà fomentar l’activitat econòmica i el 
potencial logístic de la zona mediterrània. Participen en el projecte Espan-
ya, França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia. Els treballs del projecte es van iniciar 
al febrer i es desenvoluparan fins al juny del 2015. Pel que fa a Espanya, el 
principal repte de l’iFreightMED-DC és augmentar la quota del ferrocarril 
en el transport de mercaderies i potenciar el Corredor Mediterrani.

Projecte Getaway

FGC va ser seleccionada pel projecte Getaway de la Unió Europea, un 
programa que contribueix a millorar la seguretat en els espais públics i el 
disseny de les estacions de tren de tot Europa. El propòsit d’aquest estudi 
és entendre més bé com es comporten les persones durant l’evacuació 
dels espais públics, com ara les estacions d’FGC. El projecte, que consta 
d’un total de quatre simulacres d’evacuació realitzats a l’estació de Sant 
Cugat, recull les dades relatives al moviment i el comportament de les 
persones a mesura que surten de l’estació. Les accions i el comportament 
dels participants són enregistrats, cosa que permet l’anàlisi detallada pos-
terior dels resultats. Les dades recollides serviran per ampliar la compren-
sió que es té fins ara dels nivells d’acompliment assolits i, en última instàn-
cia, millorar el disseny dels espais públics per fer-los més segurs. Els dos 
primers simulacres d’evacuació es van realitzar els dies 26 de maig i 2 de 
juny. Els restants simulacres estan previstos durant el 2014.
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9.7. Altres actuacions d’FGC Turisme i 
Muntanya

Nova organització d’FGC Turisme i Muntanya 

El 30 de gener es va implementar una nova organització a FGC Turisme i 
Muntanya. L’àrea està vivint un període de creixement. Els darrers anys ha 
incorporat la gestió de noves explotacions i ha ampliat l’oferta de serveis 
de lleure. Per això, s’ha d’avançar en la creació d’estructures comunes que 
permetin homogeneïtzar la gestió, aprofitar sinergies i compartir recursos. 
En aquesta línia, es fa necessari la creació d’una estructura corporativa 
amb l’objectiu d’impulsar polítiques i estratègies de manera transversal 
entre totes les explotacions d’FGC Turisme i Muntanya. Les noves unitats 
organitzatives de les àrees corporatives depenen directament de la direc-
ció d’FGC Turisme i Muntanya, i són sis: Direcció Tècnica; Coordinació; 
Comercial, Màrqueting i Comunicació; Oficina Tècnica i Administrativa; 
Sistemes d’Informació, i Esdeveniments.

La nova organització va fer necessària, entre altres actuacions, l’ampliació 
de les oficines de l’estació de Ribes Vila (feta entre setembre i octubre), 
amb la creació de dos espais equipats com a oficines per a les àrees 
d’Administració i Central de Reserves, a més d’espais per a serveis comuns.

Entrada d’FGC a Vallter, SA i desenvolupament d’un nou model 
d’explotació

El 2012, d’acord amb l’encàrrec rebut des de la Generalitat de Catalunya, 
FGC es va fer càrrec del dèficit de l’estació de muntanya de Vallter 2000. 
Aquesta situació es va mantenir des del 7 de juliol de 2012 fins al 25 de 
febrer de 2013, quan, en el Consell d’Administració de Vallter, SA celebrat 
aquella data, FGC va passar a ser soci majoritari d’aquesta societat que, 
fins a aquell moment, es trobava en situació de fallida.

En aquest procés, FGC va assumir la tutela de Vallter, SA, que, així, va sortir 
beneficiada per les sinergies que la seva integració en el Grup FGC genera 
(respecte a l’adquisició de recanvis, d’energia i de combustibles, etc.).

Amb l’objectiu d’assolir un resultat de l’activitat d’aquesta explotació 
sense pèrdues, es van analitzar diversos escenaris. Es va tenir en compte 
que els resultats de la temporada 2012-2013 havien estat molt per sota de 
la mitjana històrica de l’estació, per diferents motius. També es va tenir en 
compte el fet que és l’única estació del Grup FGC que té NIF propi i que, 
per tant, la cobertura del seu dèficit requereix mecanismes diferents dels 
de la resta d’explotacions del grup.

D’aquesta anàlisi i de l’aplicació de les premisses d’estalvi, de reducció del 
risc i de la millora de l’eficiència dels serveis d’FGC, van sortir les bases per 
al desenvolupament d’un nou model d’explotació per a aquesta estació.

Així, i amb l’objectiu principal de recuperar les xifres de visitants i els resul-
tats, es va dissenyar i aplicar el nou model de gestió esmentat a partir de 
la temporada 2013-2014. Els principis bàsics d’aquest model són oferir la 
zona central de l’estació amb innivació garantida i a un preu competitiu.
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Actuacions comercials

Es poden destacar diverses actuacions comercials:

 ¡ Creació dels fullets de les rutes Atotapeu, Atotabici MTB i Atotabici 
de carretera. Fullets descriptius de les rutes disponibles a totes les 
estacions d’FGC Turisme i Muntanya amb diferents itineraris, mapes, 
desnivells, temps d’execució, etc. Incorporació de codis QR dins dels 
fullets per redirigir els usuaris a les nostres APP i disposar d’aquesta 
informació en format digital.

 ¡ Creació del carnet Atotestiu 2013. Carnet de fidelització de clients. 
Per cada quatre activitats se n’ofereix una de regal a qualsevol de les 
nostres estacions.

 ¡ Creació dels vídeos corporatius d’estiu 2013 i d’hivern 2013-2014. 
Per promocionar les diferents activitats d’estiu i d’hivern.

 ¡ Participació en diverses fires nacionals i internacionals per promocio-
nar les ofertes d’FGC.

Novetats comercials de la temporada d’hivern 2013-2014

Les novetats es basen principalment en nous productes i noves activitats 
que demanen els clients. Pel que fa als forfets:

 ¡ Baixada de preus en els forfets de dia, excepte La Molina.

 ¡ Els forfets de temporada mantenen preus.

 ¡ Possibilitat de pagament a terminis dels forfets de temporada. A tres, 
sis o dotze mesos (novetat).

 ¡ Forfet familiar, amb descompte del 20 % per a unitats familiars a 
partir de tres persones (novetat).

 ¡ Forfet de dia i de temporada freestyle, per potenciar els snowparks 
(novetat)

 ¡ Forfet de dia universitari, quatre forfets per 80 euros a Vall de Núria, 
Vallter, Espot i Port Ainé. A La Molina, per 100 euros.

 ¡ Forfet de lliure elecció.

Comissions assessores del territori

El 2011 es va crear la Comissió Assessora de La Molina, i el 2012, les 
comissions assessores del Pallars i del Ripollès. La missió d’aquestes 
comissions és tractar els temes que afecten l’àmbit territorial de les esta-
cions de muntanya i com a nexe entre l’entorn i FGC, establint un marc de 
col·laboració i coneixement mutu amb la participació d’entitats i institu-
cions del territori. El 2013 es van celebrar dues reunions (una per semestre, 
els mesos de maig i d’octubre) de cadascuna de les comissions assesso-
res, coincidint amb l’acabament i l’inici de les temporades d’hivern a les 
estacions de muntanya.

Altres actuacions

En les diferents estacions de muntanya i explotacions, es van fer diverses 
actuacions necessàries per al compliment de les normes i les regulacions 
de les instal·lacions i els equipaments (revisions dels remuntadors, etc.), 
per garantir la seguretat dels clients, del personal i de les infraestructu-
res (estabilització de roques, talussos i vessants, etc.). Així mateix, es 
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van fer actuacions que contribueixen a la millora de la productivitat i a 
l’optimització dels recursos, com també actuacions per a l’optimització 
dels consums i la reducció de les despeses operatives (pla d’estalvi).

9.8. Persones

La gestió dels recursos humans va estar condicionada per:

 ¡ Les importants mesures de reducció de la despesa de personal im-
pulsades pel Govern de la Generalitat per mitjà de la Llei de pressu-
postos i de la Llei de mesures fiscals.

 ¡ L’Acord de govern de 26 de febrer, sobre mesures excepcionals de 
reducció de la despesa de personal.

Aquestes mesures incloïen un seguit de resolucions que van afectar els 
convenis col·lectius en vigor a l’empresa i en van impossibilitar la seva 
aplicació. Van comportar: congelació salarial, supressió d’una paga 
extra, revocació de drets socials, estalvi d’hores sindicals, eliminació dels 
complements d’incapacitat temporal, eliminació dels premis d’antiguitat 
i altres. Això va generar conflictivitat laboral i la convocatòria, per part del 
comitè d’empresa, de jornades de vaga.

Per donar sortida al conflicte, la Generalitat va autoritzar l’establiment d’un 
nou programa de treball de millora de la productivitat i la rendibilitat per a 
l’any 2013 en què, amb l’assoliment dels objectius fixats, es permeté abo-
nar una paga extraordinària amb caràcter excepcional al personal d’FGC, 
per compensar la reducció plantejada. El programa de treball de millores 
de la rendibilitat i la productivitat va incloure:

 ¡ Optimització de la plantilla

 ¡ Pla de jubilacions

 ¡ Contenció de l’absentisme i dels permisos

 ¡ Estalvi en el pla de formació

 ¡ Altres

Una vegada finalitzat l’exercici 2013, l’estalvi que s’assoleixi amb aquest 
programa es podrà destinar a compensar parcialment la reducció, un cop 
comprovat i liquidat el tancament de l’exercici 2013. 

Tot i la contenció de la despesa en tots els àmbits de personal, es va fer 
èmfasi especialment a garantir totes aquelles accions lligades a la preven-
ció i a la seguretat.

Prevenció

Les principals actuacions van ser:

 ¡ Investigació dels accidents de treball, amb la participació de tota la 
línia de comandament, inclosa la direcció de les àrees corresponents.

 ¡ Preparació del material per estendre al personal de Turisme i Munta-
nya la formació en línia sobre seguretat i prevenció laboral.
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 ¡ Adequació dels aspectes de seguretat de màquines i equips de tre-
ball, i elaboració de procediments en tasques de perillositat especial. 

 ¡ Destaquen les instruccions de treballs en espais confinats i de tre-
balls amb risc elèctric en baixa tensió, desenvolupats a les explota-
cions de muntanya.

 ¡ Emergències: realització d’exercicis de simulacre, tant a Turisme 
i Muntanya com a Línies Metropolitanes, com a formació pràcti-
ca al personal i millora de la coordinació de les actuacions en cas 
d’emergències amb els cossos de seguretat. Destaquen els simula-
cres de rescat de telecadira realitzats a Vallter 2000 i Espot, i el simu-
lacre d’incendi en túnel a l’estació de Les Tres Torres, amb la partici-
pació dels cossos de Protecció Civil, Bombers, Mossos d’Esquadra i 
emergències mèdiques.

 ¡ Van finalitzar les accions formatives de recurs preventiu a Línies 
Metropolitanes. Aquesta formació té per objecte proporcionar als res-
ponsables en treballs de perillositat especial (alçàries, espais confi-
nats, etc.) coneixements específics per garantir la seguretat.

 ¡ Realització interna de 442 reconeixements mèdics i 164 psicotècnics, 
a personal amb responsabilitats de seguretat en la circulació, i certifi-
cació posterior de la seva habilitació i aptitud.

Responsabilitat social corporativa

El 9 de juliol, el Comitè de Direcció va aprovar la proposta de Pla d’acció 
en responsabilitat social corporativa 2013-2015, elaborada pel Comitè 
de Responsabilitat Social Corporativa, format per representants de totes 
les àrees i unitats de negoci d’FGC. El nou pla va ser concebut com una 
actualització i adequació del Pla d’acció del 2007. L’any 2013, les accions 
més rellevants realitzades foren:

Àmbit Clients:

 ¡ Renovació de la certificació de qualitat ISO 9001 del servei de trans-
port ferroviari de mercaderies.

 ¡ Desenvolupament del model de gestió de l’accessibilitat universal, que 
mereix, entre d’altres, la distinció de la Federació ECOM per a FGC.

Àmbit Persones:

 ¡ Renovació de la declaració d’excepcionalitat per aplicar mesures 
alternatives d’inserció laboral amb el Departament de Treball. Això va 
permetre cobrir amb contractacions externes un total de 544.666,73 
euros, que equivalen a 35 persones amb discapacitat.

Àmbit Medi Ambient:

 ¡ Seguiment dels sistemes de gestió ambiental implantats basats en la 
norma ISO 14001 a les activitats de manteniment de material mòbil 
de Rubí i a l’Explotació de Montserrat.

 ¡ Renovació de les certificacions ambientals ISO 14001 del Taller de 
Manteniment de Trens de Rubí i de l’Explotació de Montserrat.

 ¡ Diagnòstic i procés de preparació per a la implantació d’un sistema 
de gestió ambiental basat en la norma ISO 14001 a l’activitat de 
manteniment dels tallers de Martorell.
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Àmbit Governança Corporativa:

 ¡ Renovació de l’adhesió d’FGC al Pacte Mundial de les Nacions Uni-
des (GlobalCompact).

Àmbit País i Societat:

 ¡ Col·laboració amb la Fundació d’Amics de Gent Gran en les seves 
campanyes solidàries.

 ¡ Participació en els recaptes d’aliments promoguts per la Fundació 
Banc dels Aliments els mesos de juny, «La fam no fa vacances», i 
novembre, «El gran recapte».

Formació

El Pla de formació 2013 es va dissenyar tenint en compte un escenari 
empresarial de reducció de la despesa de personal. El pla prioritzava les 
accions de reciclatge o d’adaptació a l’evolució tecnològica, operativa i 
organitzativa, com també les que garanteixin la prevenció i la seguretat en 
el lloc de treball i en la circulació ferroviària. Així mateix, el pla seguia do-
nant resposta a les diverses estratègies d’FGC en matèria de personal i als 
plantejaments relacionats directament amb el desenvolupament profes-
sional de les persones i amb el creixement de l’organització.

Accions formatives. Es van realitzar 1.276 cursos, amb un total de 2.553 
assistents i 22.694 hores de formació, incloent-hi tant les fetes dintre de la 
jornada laboral com les fetes fora. Cal destacar els projectes formatius de 
caràcter innovador com ara les noves tecnologies aplicades a la capaci-
tació i el reciclatge permanent, la plataforma de formació en línia d’FGC 
i, sobretot, el nou simulador de conducció. També destaca el projecte «Al 
teu costat», de millora de l’atenció al client.

Simulador de conducció de trens. Lligat a la posada en circulació de les 
noves unitats 113, FGC va posar en marxa un nou simulador de conduc-
ció, que està ubicat al Centre Operatiu de Rubí (COR) en un espai expres-
sament habilitat com a aula de circulació. El simulador és una eina forma-
tiva de gran rendiment didàctic que permet reforçar tant els coneixements 
tècnics i operatius del personal de conducció sobre aquesta unitat com 
la seva capacitat de resposta en línia. Es tracta, sens dubte, d’un projec-
te formatiu altament innovador que introdueix una notable millora en els 
processos de capacitació i reciclatge del personal de conducció, aspecte 
que ajuda a millorar la qualitat en el servei de circulació de trens. Amb el 
nou simulador, FGC segueix la tendència de les explotacions ferroviàries 
més importants del nostre entorn, que ja disposen d’equipaments forma-
tius d’aquest tipus. El simulador de conducció obre la porta a una nova 
eina que s’anirà incorporant en futurs processos de formació i reciclatge 
de conducció per als diferents tipus de materials. En l’últim trimestre es va 
fer la formació dels primers 50 maquinistes.
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Planificació de plantilla

Les restriccions de la despesa de personal que imposa la legislació vigent 
comporten la impossibilitat de cobrir les vacants que es generen i, per 
tant, impedeixen efectuar noves contractacions de personal. No obstant 
això, es va continuar fent gestió interna de les jubilacions parcials i mo-
viments interns de plantilla, que van permetre continuar l’optimització de 
plantilla dels darrers anys. 

Portal del Personal

El 12 de març va entrar en servei el Portal del Personal d’FGC, un projecte 
corporatiu en el qual s’ha estat treballant els darrers anys. Això ha permès 
que ara es puguin donar solucions que no eren possibles fa uns quants 
anys, com, per exemple, connectar-se des de qualsevol ordinador. Al 
Portal del Personal hi tenen accés totes les persones de la plantilla d’FGC. 
El contingut del Portal del Personal està pensat per donar informació, 
prestar serveis i facilitar la realització de tràmits interns amb l’objectiu de 
reduir el temps dedicat a tasques administratives i a la burocràcia interna. 
Des del primer moment es poden consultar i modificar les 
dades personals, consultar la nòmina, els torns de l’àrea 
de Producció, la documentació empresarial, informació di-
versa, avisos i circulars i la fitxa de formació, entre d’altres. 
Durant el 2013 hi van accedir 1.177 usuaris dels poten-
cials 1.694. Les pàgines més visitades foren les de gestió 
documental (relacionades amb el lloc de treball) i les dades 
personals, l’Espai FGC, la nòmina, els avisos i circulars, i 
els tràmits (en l’àmbit personal).

Dissolució d’ARC Andana

El 31 de març van cessar totes les activitats d’ARC Anda-
na (l’associació cultural recreativa integrada per personal 
d’FGC i els seus familiars) i es van iniciar els tràmits per 
liquidar-la. La impossibilitat de continuar rebent cap tipus 
d’ajut econòmic procedent de fons públics va obligar a 
reduir al mínim les activitats que s’hi organitzaven i a as-
sumir, finalment, la manca de viabilitat de l’associació. Des 
d’aleshores, FGC ha treballat en l’elaboració d’una platafor-
ma alternativa de caràcter empresarial que permeti a les persones em-
pleades d’FGC, sense necessitat d’associar-se ni abonar quotes, obtenir 
descomptes i beneficis en les entitats amb les quals s’arribi a acords, 
prenent com a prioritàries les que fins ara han tingut acords amb ARC 
Andana.
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10.1
Àmbit corporatiu

Personal

 2009 2010 2011 2012 2013
 Plantilla (persones)     
 Mitjana     

Línies Metropolitanes 1.309,14 1.304,72 1.297,23 1.277,01 1.259,47

Lleida – la Pobla de Segur 1,76 1,76 1,76 1,69 1,68

Total conveni línies Metropolitanes 1.310,90 1.306,48 1.298,99 1.278,70 1.261,15

Total conveni Turisme i Muntanya 186,38 191,55 208,17 229,50 209,25

Total FGC 1.497,28 1.498,03 1.507,16 1.508,20 1.470,40
 Real a 31 de desembre     

Línies Metropolitanes i LPS 1.424 1.407 1.410 1.388 1.358

Total conveni Turisme i Muntanya 250 281 359 283 278

Total FGC 1.675 1.689 1.770 1.671 1.636
 Distribució per sexe     

Homes 1.276 1.287 1.325 1.253 1.228

Dones 399 402 445 418 408
 Distribució per jornada laboral     

Completa 1.310 1.323 1.329 1.241 1.250

Parcial 365 366 441 430 386
 Distribució per tipus de contracte     

Indefinit 1.410 1.415 1.499 1.446 1.432

Temporal 265 274 271 225 204
 Edat mitjana (anys)     

Conveni Línies Metropolitanes 43,07 43,67 43,85 44,96 45,53

Conveni Turisme i Muntanya 39,04 38,74 40,56 40,70 41,56
 Formació     
 Conveni Línies Metropolitanes     

Nombre d’hores de formació 43.326 36.223 39.211 29.756 20.319

Nombre d’alumnes 2.458 2.186 2.086 2.244 2.316

Nombre de cursos 641 621 552 697 1.197
 Conveni Turisme i Muntanya     

Nombre d’hores de formació 3.320 3.741 997 2.318 2.376

Nombre d’alumnes 339 438 159 221 237

Nombre de cursos 30 26 19 22 81
 Accidents laborals amb baixa    

Conveni amb Línies Metropolitanes 43 52 42 38 45

Conveni amb Turisme i Muntanya 16 14 10 10 13

Web

 2008 2009 2010 2011 2012
 Portals web d’FGC     

Nombre total de visites 3.296.490 3.595.023 3.747.353 3.837.547 4.678.789
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Línia Barcelona-Vallès

Feiners

Línies Metropolitanes

Oferta de serveis

(1) Entre parèntesi, temps emprat pels trens S1 i S2.

(2) 154 trens L7 + 113 trens L6 + 209 trens S1, S2, S5, S55 
inclosos 2 escolars.

(3) 113 trens L6 + 209 trens S1, S2, S5, S55 inclosos 2 escolars.

(4) Entre les 7.20 i les 8.45 només llançadores Sarrià - Reina Elisenda, 
S5 i S55 entre Pl. Catalunya -Sarrià. 

Entre les 8.45 i les 9.20, i entre 16.56 i 19.29 alternant trens L6 i 
llançadores Sarrià - Reina Elisenda.

(5) 163 trens S1 i S2 + 18 trens S5 + 26 trens S55 + 2 trens escolars.

(6) 5’30” en sentit descendent i 10’ en sentit ascendent.

(1) No es consideren els trens del servei nocturn.

(2) Entre parèntesi, temps emprat pels trens S1 i S2.

(3) 73 trens L7 + 74 trens L6 + 101 trens S1 i S2.

(4) 74 trens L6 + 101 trens S1 i S2.

Dissabtes i festius

 Servei urbà        

Pl. Catalunya - Gràcia 4’18” 4’ 248 (3) 245 248 245

Pl. Catalunya - Sarrià 6’ 10’ (9’) 175 (4) 172 175 172

Pl. Catalunya - R. Elisenda 15’ 12’ 74 74 74 74

Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 15’ 9’30” 73 73 73 73

 Metro del Vallès 

Pl. Catalunya - Sant Cugat 10’ 24’ 101 98 101 98

Pl. Catalunya - Terrassa Rbla. 20’ 40’ 51 49 51 49

Pl. Catalunya - Sabadell Rbla. 20’ 40’ 50 49 50 49

 Trajecte Interval 
mitjà

Nombre de trens/dia 
2013

Nombre de trens/dia 
2012

Ascendent AscendentDescendent Descendent

Temps
de viatge 

(2)

 Trajecte Interval mitjà Nombre de trens/dia 
2013

Nombre de trens/dia 
2012

H. punta Ascendent AscendentH. vallBásic Descendent Descendent

Temps
de viatge 

(1)

 Servei urbà        

Pl. Catalunya - Gràcia 1’53” 2’ 2’ 30’ 4’30”  476 (2) 472 476 472

Pl. Catalunya - Sarrià 2’44” 3’ 3’ 45” 11’30” (9’) 322 (3) 318 322 318

Pl. Catalunya - R. Elisenda 6’ (4) 6’ 7’30’’ 14’30” 113+39 (4) 115+39 113+39 115+39

Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 6’ 6’ 7’30” 9’30” 154 154 154 154

 Metro del Vallès 

Pl. Catalunya - Sant Cugat 2’44” 6’ 7’30” 25’ 209 (5) 203 209 203

Pl. Catalunya - Rubí 5’30” 12’ 15’ 32’ 99 97 99 97

Pl. Catalunya - Terrassa Rbla. 10’ (6) 12’ 15’ 41’ 81 84 81 84

Pl. Catalunya - U. Autònoma 5’30” 12’ 15’ 35’ 108 103 108 103

Pl. Catalunya - Sabadell Rbla. 10’ 12’ 15’ 42’ 82 80 82 80

10.2
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Dades i xifres
Línies Metropolitanes

Línia Llobregat-Anoia

Feiners

(1) En sentit descendent.

(2) Entre parèntesi, temps emprat pels trens R5 i R6.

(3) Entre parèntesi, temps emprat pels trens R50 i R60.

(4) 59 trens R5, R50, R6 i R60 i la resta suburbans L8, S33, S8 i S4.

(5) 53 trens R5 i R6 i la resta suburbans L8, S33, S8 i S4.

(6) 53 trens R5 i R6 i la resta suburbans S33, S8 i S4.

(7) 56 trens R5, R6 i R60 i la resta suburbans S8 i S4.

(8) 59 trens R5, R50, R6 i R60 i la resta suburbans S8 i S4.

(9) 31 trens R5 i, R50 i la resta suburbans S4.

(10) 3 trens inicien a Martorell. Entre parèntesis trens R50.

(11) 5 trens inicien a Martorell. Entre parèntesis trens R60.

(1) En sentit descendent. 

(2) 35 trens R5 i R6 i la resta suburbans L8, S33, S8 i S4.

(3) 35 trens R5 i R6 i la resta suburbans S33, 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 recorregut a Martorell.

(7) 2 trens inicien recorregut a Martorell.

 Metro del Baix Llobregat     (2)    

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 - Pallejà 8’35” 8’35’’ 34’ (31’) 117 (7) 117 117 117

Pl. Espanya - St. Andreu de la Barca 7’30” 8’35’’ 37’ (35’) 120 (8) 120 120 120

Pl. Espanya - Martorell 7’30’’ 8’35’’ 47’ (43’) 120 (8) 120 120 120

Pl. Espanya - Olesa de Montserrat 12’ 30’ 56’ (53’) 42 (9) 43 42 43

 Servei de rodalia      (3)    

Pl. Espanya - Manresa Baixador 20’ 30’ 86’(82’) 30+(3) (10) 31+(3) 30+(3) 31+(3)

Pl. Espanya - Igualada 20’ 30’ 94’(84’) 31+(3) (11) 31+(3) 31+(3) 31+(3)

 Trajecte Interval mitjà Nombre de trens/dia 
2013

Nombre de trens/dia 
2012

Ascendent AscendentDescendent Descendent

Temps
de viatge

H. punta (1) H. intermèdia (1)

 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 de la Barca 20’ 37’ (35’) 66 (4) 64 66 64

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

Pl. Espanya - Olesa de Montserrat 30’ 56’ (53’) 35 (5) 34 35 34

 Servei de rodalia      

Pl. Espanya - Manresa Baixador 60’  86’  19 (6) 18 19  18

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

 Trajecte Interval 
mitjà

Nombre de trens/dia 
2013

Nombre de trens/dia 
2012

Ascendent AscendentDescendent Descendent

Temps
de viatge 

(1)

Dissabtes i festius
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 2009 2010 2011 2012 2013

Total c-km recorreguts 33.009.993 32.610.484 33.265.542 31.375.998 30.448.565

Total c-km útils 31.820.545 31.412.534 32.044.191 30.124.649 29.184.922

Dades i xifres
Línies Metropolitanes

Parc comercial
Línia Barcelona-Vallès

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

UT 111 20 1.122.419

UT 112 22 3.202.034

UT 113 4 (1) 0

Funicular de Vallvidrera (2) 2 43.896

(1) Parc en període de proves i sense servei comercial.

(2) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les cabines.

Línia Llobregat-Anoia. Servei de viatgers

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

UT 213  42 4.757.616

Funicular de Gelida (1) (2) 2 2.510

Aeri Esparreguera – Olesa (3) 2 0

(1)  Només és oberta al públic una de les dues cabines. Des del 4 d’agost de 2012 funciona només 
dissabtes i festius com a servei turístic.

(2) Cadascuna de les dues cabines.

(3) Servei suspès des de l’1 de gener.

Trens històrics

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

 Línia Barcelona-Vallès  

UT 400 1 40

 Línia Llobregat-Anoia  

Locomotora dièsel 1003 1 0

Cotxes de fusta (1) 5 0

(1) Pendents de la revisió tècnica periòdica.
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Dades i xifres
Línies Metropolitanes

Línia Llobregat-Anoia. Servei de mercaderies

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotora 251 (o 700/1000)  4 9.327

Locomotora 254 3 140.195

Locomotora 255 dual (1) 1 27.036

Vagó tremuja 62.000 (2) 86 1.497.205

Vagó de vores 63.000 86 1.091.188

Vagó portacotxes articulat 65.000  7 296.625

(1) Locomotora llogada a Euskotren, en servei a FGC des del 17 de gener de 2012.

(2) Durant el 2013 es van desballestar vuit tremuges que estaven retirades del servei.

Parc de mercaderies de via ampla

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotora s/353 (1) 4 12.506 (2)

Vagons plataforma (1) 18 94.905 (3)

(1) Formen dues composicions indeformables de nou vagons i dues locomotores cadascuna.

(2) De les 1.283 circulacions fetes, 1.113 van ser amb locomotores de COMSA Rail Transport, 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 mil·límetres) i està a disposició de Cargome-
tro, SA per fer el transport de peces entre les factories de Seat de Zona 
Franca i de Martorell. Cargometro, SA és una societat participada en el 51 
% per FGC. S’encarrega de gestionar el transport de peces d’automòbils 
entre les factories de Seat de Zona Franca i Martorell.
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Dades i xifres
Línies Metropolitanes

Demanda
Nombre de viatges realitzats per estacions d’origen

Línia Barcelona-Vallès Servei urbà Metro del Vallès Total

Barcelona - Pl. Catalunya 6.344.485 5.007.712 11.352.197

Provença 5.205.018 2.992.962 8.197.980

Gràcia 1.589.622 1.167.616 2.757.238

Sant Gervasi 868.268 143.352 1.011.620

Muntaner 1.930.205 829.444 2.759.649

La Bonanova 754.579 174.303 928.882

Les Tres Torres 886.004 164.307 1.050.311

Sarrià 2.195.729 1.254.009 3.449.738

Reina Elisenda 735.048 130.698 865.746

Pl. Molina 191.010 20.931 211.941

Pàdua 583.691 57.798 641.489

El Putxet 1.277.617 139.900 1.417.517

Av. Tibidabo 1.399.668 161.319 1.560.987

Peu del Funicular  348.896 348.896

Carretera de les Aigües  20.873 20.873

Vallvidrera Superior  390.492 390.492

Baixador de Vallvidrera  379.065 379.065

Les Planes  369.316 369.316

La Floresta  386.555 386.555

Valldoreix  1.061.534 1.061.534

Sant Cugat  3.431.381 3.431.381

Mira-sol  522.961 522.961

Hospital General  443.042 443.042

Rubí  2.080.062 2.080.062

Les Fonts  377.376 377.376

Terrassa Rambla  2.173.235 2.173.235

Volpelleres  575.506 575.506

Sant Joan  944.106 944.106

Bellaterra  467.011 467.011

Universitat Autònoma  1.653.451 1.653.451

Sant Quirze  711.308 711.308

Sabadell Estació  712.822 712.822

Sabadell Rambla  1.327.667 1.327.667

 TOTAL (1) 23.960.944 30.621.010 54.581.954(1) Inclosos els viatges amb títols 
subvencionats.



63Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2013

Nombre de viatges realitzats per estacions d’origen

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

Barcelona - Pl. Espanya 4.744.597 503.901 5.248.498

Magòria La Campana 542.003 12.889 554.892

Ildefons Cerdà 1.157.917 22.041 1.179.958

Europa | Fira 1.281.623 21.090 1.302.713

Gornal 677.520 25.744 703.264

Sant Josep 796.565 9.499 806.064

L’Hospitalet Av. Carrilet 1.925.352 68.914 1.994.266

Almeda 1.074.781 20.897 1.095.678

Cornellà Riera 1.129.254 27.322 1.156.576

Sant Boi 1.742.839 42.560 1.785.399

Molí Nou Ciutat Cooperativa 656.079 9.354 665.433

Colònia Güell 33.953 8.828 42.781

Santa Coloma de Cervelló 119.441 4.581 124.022

Sant Vicenç dels Horts 439.320 19.185 458.505

Can Ros 356.046 16.976 373.022

Quatre Camins 136.457 10.561 147.018

Pallejà 213.632 11.834 225.466

Sant Andreu de la Barca 473.967 37.675 511.642

El Palau 178.133 16.310 194.443

Martorell Vila | Castellbisbal 29.011 2.641 31.652

Martorell Central 268.129 101.926 370.055

Martorell Enllaç 116.629 43.168 159.797

Abrera 101.023 6.673 107.696

Olesa de Montserrat 204.055 43.983 248.038

Esparreguera (1) 0 0 0

Aeri de Montserrat  103.063 103.063

Monistrol de Montserrat  208.115 208.115

Castellbell i el Vilar  4.443 4.443

Sant Vicenç | Castellgalí  111.866 111.866

Manresa Viladordis  52.635 52.635

Manresa Alta  63.937 63.937

Manresa Baixador  135.322 135.322

Sant Esteve Sesrovires  97.768 97.768

La Beguda  11.763 11.763

Can Parellada  13.391 13.391

Masquefa  100.976 100.976

Piera  158.957 158.957

Vallbona d’Anoia  27.252 27.252

Capellades  50.438 50.438

La Pobla de Claramunt  30.324 30.324

Vilanova del Camí  32.116 32.116

Igualada  190.004 190.004

 Total (2) 18.398.326  2.480.922 20.879.248

(1) El servei de l’Aeri 
d’Esparreguera està suspès des 
de l’1 de gener de 2012.

(2) Inclosos els viatges amb títols 
subvencionats.

Dades i xifres
Línies Metropolitanes
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Dades i xifres
Línies Metropolitanes

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

Viatgers 2009 2010 2011 2012 2013

 Línia Barcelona-Vallès (servei urbà)     

Viatges 28.290.161 27.077.838 26.296.072 23.299.437 23.960.944

Viatges-km  82.284.816 78.588.938 76.312.597 67.741.555 69.503.932

Ingressos (EUR) 13.138.190,52 12.635.403,18 12.698.255,29 12.422.226,59 12.756.096,34

 Línia Barcelona-Vallès (Metro del Vallès)     

Viatges 29.834.713 30.703.199 31.131.420 30.373.967 30.621.010

Viatges-km  453.481.232 479.222.377 484.120.054 475.482.144 484.324.948

Ingressos (EUR) 30.614.745,23 32.680.586,42 33.701.830,31 35.574.332,60 36.229.629,81

 Línia Llobregat-Anoia (Metro del Baix Llobregat)     

Viatges 19.124.632 19.399.210 20.361.246 18.796.179 18.398.326

Viatges-km  149.531.078 151.823.425 160.087.258 148.121.668 146.626.131

Ingressos (EUR) 11.992.378,79 12.333.737,16 13.386.153,71 13.477.713,51 13.323.115,84

 Línia Llobregat-Anoia (servei de rodalia)     

Viatges 2.538.811 2.580.996 2.675.079 2.488.523 2.480.922

Viatges-km  86.418.196 88.921.564 92.114.172 86.565.347 87.174.690

Ingressos (EUR) 5.216.561,29 5.461.545,88 5.629.911,01 5.758.389,86 5.961.041,46

 TOTAL Línies Metropolitanes sense Funicular de Gelida     

Viatges 79.788.317 79.761.243 80.463.817 74.958.106 75.461.202

Viatges-km  771.715.322 798.556.304 812.634.081 777.910.714 787.629.701

Ingressos (EUR) 60.961.875,83 63.111.272,64 65.416.150,32 67.232.662,56 68.269.883,45

 Funicular de Gelida     

Viatges 112.760 104.025 99.399 56.630 3.549

Viatges-km 100.582 92.790 88.664 50.514 3.166

Ingressos (EUR) 38.292,67 34.980,67 33.348,01 20.439,66 2.812,32

 TOTAL Línies Metropolitanes amb Funicular de Gelida     

Viatges 79.901.077 79.865.268 80.563.216 75.014.736 75.464.751

Viatges-km  771.815.904 798.649.094 812.722.745 777.961.228 787.632.867

Ingressos (EUR) 61.000.168,50 63.146.253,31 65.449.498,33 67.253.102,24 68.272.695,77
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Nombre de tones i tones-km transportades i ingressos, per serveis

Mercaderies 2009 2010 2011 2012 2013

 Sals potàssiques     

Tones 119.332 246.288 375.423 391.460 383.587

Tones-km 9.600.588 19.885.970 30.370.426 31.665.082 31.094.760

Ingressos (EUR) 1.405.776,14 1.611.183,60 2.158.799,82 1.992.995,75 2.011.778,77

 Sal     

Tones 248.920 293.440 301.340 215.000 222.683

Tones-km 12.197.080 14.378.560 14.765.660 10.535.000 10.912.055

Ingressos (EUR) 1.093.442,56 1.311.218,13 1.383.666,07 1.031.448,58 1.071.769,86

 Vehicles Seat (1)     

Vehicles 59.753 73.330 90.601 105.105 104.147

Tones 73.389 87.977 107.472 125.540 138.016

Tones-km 2.487.888 2.982.421 3.643.301 4.255.806 4.678.742

Ingressos (EUR) 421.690,90 464.110,03 544.997,10 673.260,90 715.606,65

 Altres     

Ingressos (EUR) (2)  320.828,19 351.979,41 377.423,21 412.403,33 415.850,65

 Total     

Tones 441.641 627.705 784.235 732.000 744.286

Tones-km 24.285.556 37.246.951 48.779.387 46.455.888 46.685.557

Ingressos (EUR) 3.241.737,79 3.738.491,17 4.464.886,20 4.110.108,56 4.215.005,93

(1) Servei contractat per l’empresa Autometro, SA, participada en el 60 % per FGC. Figuren els ingressos per a FGC en concepte de lloguer de parc mòbil 
i motor, personal de conducció, gestió de les circulacions i ús de la infraestructura.

(2) Inclou la facturació per maniobres i gestió d’apartadors.

Activitat i ingressos per altres serveis de mercaderies

 2009 2010 2011 2012 2013

Peces de Seat (1) (2)    

Circulacions (voltes, 70 km) 91 540,5 1.200 1.167,5 1.282,5

Ingressos (EUR) (3) 36.692,54 99.035,45 161.724,54 196.491,90 201.992,23

(1) Transport realitzat amb parc d’FGC per l’empresa Cargometro, SA, participada per FGC i Comsa Rail Transport. Operat per Comsa Rail Transport, 
circula per la xarxa Adif d’ample de via ibèric (1.668 mil·límetres).

(2) Inici de l’activitat el 4 de juny de 2009.

(3) Ingressos d’FGC en concepte de lloguer del parc motor i remolcat, i caixes mòbils, a l’empresa Cargometro, SA.

Dades i xifres
Línies Metropolitanes
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Dades i xifres
Línies Metropolitanes

Personal

 2009 2010 2011 2012 2013

 Plantilla     

Mitjana 1.309,1 1.304,7 1.297,2 1.277,0 1.259,5

El 31 de desembre 1.424 1.407 1.410 1.388 1.358

 Distribució per sexes     

Homes 1.108 1.088 1.085 1.067 1.045

Dones 316 319 325 321 313

 Distribució per jornada laboral     

Completa 1.138 1.136 1.130 1.087 1.087

Parcial 286 271 280 301 271

 Distribució per tipus de contracte     

Indefinit 1.246 1.243 1.231 1.190 1.183

Temporal 178 164 179 198 175

Altres indicadors importants de gestió 
Qualitat del servei

 2008 2009 2010 2011 2012

ISC Barcelona-Vallès 70,46 70,37 70,50 70,92 71,85

ISC Llobregat-Anoia 70,33 71,74 71,09 71,84 70,60

ICQ Barcelona-Vallès 98,31 98,39 97,98 98,15 97,39

ICQ Llobregat-Anoia 99,00 99,35 99,05 99,05 99,05

Puntualitat (%) 99,68 99,72 99,59 99,46 99,36

Compliment de la producció programada (%) 99,82 99,85 99,87 99,87 99,80
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Evolució anual de l’ISC (%)

Evolució anual de l’ICQ (%)

Dades i xifres
Línies Metropolitanes
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Dades i xifres
Línies Metropolitanes

Consum d’energia

 2009 2010 2011 2012 2013

 Energia elèctrica (kWh)     

Tracció (1) 92.873.128 92.463.042 91.868.272 89.102.767 88.407.884

Enllumenat  437.129 540.069 365.578 332.459 393.557

Total energia elèctrica 93.310.257 93.003.111 92.233.850 89.435.226 88.801.441

 Gasoil ferroviari (litres) (2) 492.054 683.235 792.565 766.289 725.319

 Combustibles vehicles (litres)     

Gasoil d’automoció 105.223 102.029 111.262 103.418 99.831

Benzina d’automoció 98 oct 255 38 147 262 149

Benzina d’automoció 95 oct 7.495 5.327 5.368 6.760 5.686

Bio diesel - - 125 89 0

Total combustible vehicles 112.973 107.394 116.902 110.529 105.666

 Gas (m3) 290.047 309.943 276.904 284.282 199.576

(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.

Altres consums

 2009 2010 2011 2012 2013

Aigua (m³) 81.821 70.191 57.160 48.698 (1) 65.672

(1) El consum més elevat és conseqüència de 2 fuites d’aigua a Martorell de més de 13.000 m3 en total i de l’increment del consum al taller de Rubí.

Fiabilitat de les unitats de tren. Cotxes-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)

 2009 2010 2011 2012 2013

UT 111 82.494 116.339 97.168 89.432 120.851

UT 112 1.186.273 711.294 750.900 596.977 387.040

UT 213 483.718 635.127 530.523 320.546 277.128

Disponibilitat de les instal·lacions

% 2009 2010 2011 2012 2013

Escales mecàniques 99,810 99,931 99,660 99,920 99,950

Ascensors 99,650 99,766 99,660 99,789 99,574

Màquines d’autoexpendició (MAE) 99,590 98.750 96,580 97,280 98,210

Barreres tarifàries eficients (BTE) 99,540 99,270 97,920 98,684 99,501

Sistema d’informació al client (SIC) 98,350 99,920 99,230 99,920 99,560

Sistema magnètic d’expendició i control (SMEC) 99,370 97,790 97,630 98,230 98,692

Costos

Euros 2009 2010 2011 2012 2013

Cost de l’activitat / viatger 1,20 1,20 1,17 1,24 1,24

Cost de l’activitat / cotxe-km útil 3,02 3,05 2,95 3,08 3,22
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Servei d’FGC operat per Renfe-Operadora (1)

Línia Lleida - la Pobla de Segur

Oferta de serveis

 Trajecte Nombre de trens/dia (2)

Ascendent Descendent
Temps

de viatge

 Servei en dies feiners      

Lleida – Balaguer  30’ 4 4

Lleida – La Pobla de Segur  1h 50’ 1 1

 Servei en dies festius    

Lleida – Balaguer  30’ 3 3

Lleida – La Pobla de Segur  1h 50’ 1 1

(1) Servei a partir del 6 de febrer de 2012.

(2) Sense incloure els viatges del servei turístic Tren dels Llacs. 

Parc comercial
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Automotors (1) 2 115.126

(1) Automotors de Renfe Operadora sèries 596 i 592.

Cotxe-quilòmetre 2009 2010 2011 2012 2013

Total c-km recorreguts 688.480 861.149 819.760 398.418 345.455

Demanda
Nombre de viatges realitzats per estacions d’origen

Línia Lleida - la Pobla de Segur
 

Lleida-Pirineus 27.911

Alcoletge 1.185

Vilanova de la Barca 3.626

Térmens 3.556

Vallfogona de Balaguer 836

Balaguer 23.009

Gerb 243

Sant Llorenç de Montgai 1.192

Vilanova de la Sal 272

Santa Linya 3

Àger 703

Cellers-Llimiana 607

Guàrdia de Tremp 192

Palau de Noguera 56

Tremp 4.396

Salàs de Pallars 267

La Pobla de Segur 4.596

 TOTAL 72.650

10.3
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FGC Turisme i Muntanya

1. Vall de Núria

Oferta de serveis
Estació de Muntanya de Vall de Núria

 2009 2010 2011 2012 2013

Dies temporada hivern 132 127 135 131 137

Hores funcionament remuntadors (1) 4.854 4.847 4.522 4.903 4.919

Neu natural acumulada (cm)  331 449 255 214 309

Nombre de canons de neu 88 88 88 88 88

 Total m³ de neu artificial fabricats 174.926 275.764 180.540 268.054 118.880

(1) Inclou el telecabina.

Línia Ribes - Núria

 Trajecte Nombre de trens/dia
Ascendent Descendent

Temps
de viatge

Interval
tipus

 Temporada baixa (187 dies)     

Ribes Enllaç - Núria  1h 40’ 40’ 6 6 (divendres 8)

 Temporada alta (158 dies)    

Ribes Enllaç - Núria  50’ 40’ 13 (1) 19

Queralbs - Núria  50’ 20’ 7 7

(1) Des del 20 de juliol.

Nombre de viatges i viatges-km realitzats i ingressos

 2009 2010 2011 2012 2013

Viatges 239.192 226.961 224.600 97.023 72.650

Viatges-km 8.283.338 8.021.174 7.913.508 3.188.352 2.342.668

Ingressos (EUR) 468.778,26 469.224,93 455.732,75 209.850,04 165.169,00

10.4
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Dades i xifres
FGC Turisme i Muntanya

Parc comercial
Línia Ribes - Núria

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotora DM6 1 5.862

Automotors A5, A6, A7 i A8 4 86.267

Automotors A10-A11 (1) 2 60.562

Cotxes B (2) 2 202

(1) Del 9 d’agost al 13 de novembre, l’automotor A10 de Núria va reforçar el parc de Montserrat.

(2) Cotxes de reserva B4244 i B4245, adquirits a MGB (Suïssa).

Cotxes-quilòmetre 2009 2010 2011 2012 2013

Total cotxes-km recorreguts 342.904 332.128 289.122 281.309 294.135

Els trens històrics

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotores E1 i E4 (1) 2 0

Cotxes B (2) 4 0

Cotxe saló 1 275

(1) Locomotores fora de servei: E2 (Monistrol Vila, a l’exposició del Cremallera de Montserrat) i E3 (Ribes Vila, a l’exposició del Cremallera de Núria).

(2) Cotxes en servei núm. 21, 23, 27 i 29. Cotxes fora de servei a les cotxeres velles de Ribes Vila: núm. 11, destinat a Oficina Central de Reserves, i núm. 
12, destinat a aula cinema.

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

 2009 2010 2011 2012 2013

 Línia Ribes - Núria     

Visitants 310.982 274.409 268.665 255.655 265.237

Viatges 565.024 496.532 480.724 445.452 439.698

Viatges-km 6.247.285 5.523.521 5.337.398 4.961.364 4.901.075

Ingressos (EUR) 3.349.931,44 2.897.078,22 2.808.816,00 2.540.220,17 2.463.231,73

 Forfets estació de Muntanya     

Visitants 39.152 40.321 36.968 29.680 39.823

Ingressos (EUR) 375.311,41 423.314,32 361.578,84 263.307,80 347.678,73

 Altres (botiga, activitats)     

Ingressos (EUR) - - - 873.774,99 799.201,20

 Total Divisió Vall de Núria     

Ingressos (EUR) (1) 3.725.242,86 3.320.392,54 3.170.394,84 3.677.302,92 3.610.111,96

(1) No s’inclouen els ingressos per transport de mercaderies, de 56.431,24 €
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Personal
 2009 2010 2011 2012 2013

 Plantilla     

Mitjana 76,95 76,08 91,79 81,06 75,67

El 31 de desembre 88 86 103 78 72

 Distribució per sexes     

Homes 67 65 66 51 51

Dones 21 21 37 27 21

 Distribució per jornada laboral     

Completa 67 64 82 64 61

Parcial 21 22 21 14 11

 Distribució per tipus de contracte     

Indefinit 67 68 80 73 67

Temporal 21 18 23 5 5

 Accidents laborals     

Nombre d’accidents amb baixa 5 1 1 2 1

Consum d’energia
 2009 2010 2011 2012 2013

 Energia elèctrica (kWh)     

Tracció i taller 1.886.123 1.837.067 1.702.671 1.918.796 2.010.201

Enllumenat  37.602 42.868 25.774 25.514 12.173

Altres (1) 2.452.335 2.600.979 2.389.471 2.139.271 1.827.608

 Total d’energia elèctrica 4.376.060 4.480.914 4.117.916 4.083.581 3.849.982

 Combustibles (litres)     

Gasoil de tracció 21.797 24.170 11.701 14.042 15.183

Gasoil altres (2) 148.610 138.841 85.414 91.356 73.425

 Total de combustibles 170.407 163.011 97.115 105.398 88.608

(1) Complex hoteler, La Cabana dels Pastors i neu artificial.

(2) Maquinària de treballs (condicionament de neu), calefacció i neu artificial. Des del 2011, part de la calefacció es fa amb energia geotèrmica.
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2. La Molina

Oferta de serveis
 2009 2010 2011 2012 2013

Dies temporada hivern 138 136 133 132 133

Hores funcionament remuntadors (1) 8.621 7.689 10.942 10.836 11.710

Neu natural acumulada (cm) 244 256 89 69 199

Nombre de canons de neu 440 444 444 454 454

 Total m³ de neu artificial fabricats 554.547 138.464 410.020 407.940 322.592

(1) Inclou el telecabina.

Demanda
Nombre de visitants i ingressos

 2009 2010 2011 2012 2013

Visitants a l’hivern 230.791 244.149 191.263 129.979 186.346

Visitants d’Alp 2500 52.724 62.886 65.131 57.646 66.016

Visitants a l’estiu 25.558 23.663 20.283 16.085 17.473

Ingressos per forfets (EUR) 5.336.039,07 5.618.770,92 4.193.054,36 2.835.585,82  3.980.116,89

Personal
 2009 2010 2011 2012 2013 

 Plantilla (persones)     

Mitjana 65,38 70,58 62,95 48,97 41,07

El 31 de desembre 114 147 107 63 57

 Distribució per sexes     

Homes 78 111 74 45 43

Dones 36 36 33 18 14

 Distribució per jornada laboral     

Completa 70 85 57 24 26

Parcial 44 62 50 39 31

 Distribució per tipus de contracte     

Indefinit 52 56 51 51 44

Temporal 62 91 56 12 13

 Accidents laborals     

Nombre d’accidents amb baixa 11 12 9 7 7



Dades i xifres
FGC Turisme i Muntanya

Consum d’energia
 2009 2010 2011 2012 2013

 Energia elèctrica (kWh) 6.301.200 (1) 8.209.625 5.552.075 6.275.052 6.381.294

Gasoil (litres) 201.799 226.565 249.032 120.146 225.558

Gas natural (m3) 21.465 20.868 (2) 13.723 1.399 3.704

(1) Increment produït per necessitats de producció pels Campionats del Món de Surf de Neu 2011.

(2) El 2011 es va posar en servei la caldera de biomassa.

3. Espot i Port Ainé

Oferta de serveis
 2009 2010 (1) 2011 2012 2013

 Espot     

Dies temporada hivern - - 24 126 122

Hores funcionament remuntadors - - 620 4.222 4.332

Neu natural acumulada (cm) - - 13 170 513

Nombre de canons de neu - - 163 163 163

 Total m³ de neu artificial fabricats - - 209.960 410.438 131.489

 Port Ainé      

Dies temporada hivern - - 24 126 128

Hores funcionament remuntadors - - 620 4.895 5.013

Neu natural acumulada (cm) - - 8 213 544

Nombre de canons de neu - - 126 126 126

 Total m³ de neu artificial fabricats - - 248.796 388.640 113.039

 Hotel Port Ainé 2000      

Dies temporada - - 25 199 197

Nombre de places d’allotjament - - 136 136 136

 Alberg Les Estades      

Dies temporada - - 16 271 266

Nombre de places d’allotjament - - 174 174 174

(1) A càrrec d’FGC des de l’1 d’octubre de 2011.
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Demanda
Nombre de visitants i ingressos

 2009 2010 (1) 2011 2012 2013

Visitants d’Espot (forfets) - - 9.603 51.356 61.317

Visitants de Port Ainé (forfets) - - 14.106 76.332 96.183

Visitants de l’hotel (pax) - - 2.848 28.537 26.277

Visitants de l’alberg (pax) - - 669 12.682 14.131

Ingressos totals (EUR) - - 450.692,07 1.524,083,91 1.837.498,83

(1) A càrrec d’FGC des de l’1 d’octubre de 2011.

Personal
 2009 2010 (1) 2011 2012 2013

 Plantilla (persones)     

Mitjana - - 11,25 53,08 44,68

Real a 31 de desembre - - 98 83 76

 Distribució per sexe     

Homes - - 76 63 56

Dones - - 22 20 20

 Distribució per jornada laboral     

Completa - - 22 26 25

Parcial - - 76 57 51

 Distribució per tipus de contracte     

Indefinit - - 88 80 73

Temporal - - 10 3 3

 Accidents laborals     

Nombre d’accidents amb baixa - - 0 1 4

(1) A càrrec d’FGC des de l’1 d’octubre de 2011.

Consum d’energia
 2009 2010 (1) 2011 2012 2013

Energia elèctrica (kWh) (2) - - n. d. 3.892.897 3.442.217

Gasoil A (litres) (3) - - 3.619 12.322 12.515

Gasoil B (litres) (4) - - 22.652 128.840 141.528

Gas natural (litres) Espot (5) - - 1.525 10.476 2.195

Gas natural (litres) Port Ainé (6) - - 26.930 136.740 151.373

(1) A càrrec d’FGC des de l’1 d’octubre de 2011. (2) Inclou energia de tracció i enllumenat. Espot, 1.292.913 kWh + Port Ainé, 1.862.393 kWh. (3) Espot, 
5.035 litres + Port Ainé, 7.480 litres. (4) Espot, 60.625 litres + Port Ainé, 80.903 litres. (5) Inclou cota 2.000. Dades de càrrega dels dipòsits amb capacitat 
superior al consum anual. (6) Inclou hotel + alberg + cota 1.600 + cota 2.100.
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4. Explotació de Montserrat

Oferta de serveis
Línia Monistrol – Montserrat

 

 Temporada baixa (99 dies)    

Monistrol Vila - Montserrat 30’ 13’ 11 11

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60’ 18’ 11 11

 Temporada mitjana vall (85 dies)    

Monistrol Vila - Montserrat 30’ 13’ 12 12

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60’ 18’ 12 12

 Temporada mitjana (53 dies)    

Monistrol Vila - Montserrat 20’ 13’ 22 22

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60’ 20’ 12 12

 Temporada alta (83 dies)    

Monistrol Vila - Montserrat 20’ 13’ 28 29

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60’ 20’ 13 13

 Temporada alta reforçada (45 dies)    

Monistrol Vila - Montserrat 20’ 13’ 37 38

Monistrol de Montserrat - Montserrat 60’ 20’ 13 13

Funiculars

 

 Sant Joan    

Temporada baixa (113 dies) 20’ 7’ 22 22

Temporada mitjana (88 dies; feiners) 20’ 7’ 26 25

Temporada mitjana 
(77 dies; caps de setmana i festius) 20’ 7’ 26 26

Temporada alta (61 dies) 20’ 7’ 29 29

Fora de servei  (26 dies per revisió anual )   

 Santa Cova    

Temporada baixa (78 dies; feiners) 20’ 3’ 15 15

Temporada baixa 
(35 dies; caps de setmana i festius) 20’ 3’ 21 21

Temporada mitja (165 dies) 20’ 3’ 23 23

Temporada alta (61 dies) 20’ 3’ 24 24

Fora de servei (26 dies per revisió anual)    

 Temporada / Trajecte Nombre de trens/dia
Ascendent Descendent

Temps
de viatge

Interval
tipus

 Temporada Nombre de sortides/dia
Ascendent Descendent

Temps
de viatge

Interval
tipus
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Parc comercial
Línia Monistrol - Montserrat

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Automotors articulats AM1-AM5 (1) 5 175.819

(1) Del 9 d’agost al 13 de novembre, l’automotor A10 de Núria va reforçar el parc de Montserrat.

Cotxe-quilòmetre 2009 2010 2011 2012 2013

Total cotxe-km recorreguts 284.490 307.564 308.792 339.847 351.637

Funiculars

Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts (1)

Funicular de Sant Joan 2 9.811

Funicular de la Santa Cova (2) 2 3.541

(1) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les dues cabines. (2) Només és oberta al públic una de les dues cabines.

Demanda
Nombre de visitants, viatges i viatges-km realitzats i ingressos

 2009 2010 2011 2012 2013

 Línia Monistrol – Montserrat (1)     

Visitants 440.250 515.934 582.866 588.371 620.675

Viatges 782.630 903.045 1.006.083 999.105 1.019.087

Viatges-km 3.915.577 4.522.325 5.047.150 5.018.741 5.153.992

Ingressos (EUR) 2.150.556,09 2.467.729,49 2.829.841,28 2.895.877,32 3.081.855,06

 Funicular de Sant Joan      

Visitants 242.723 239.379 274.875 309.136 321.206

Viatges 449.981 443.142 507.499 577.988 615.445

Viatges-km 234.000 230.397 263.823 300.438 319.973

Ingressos (EUR) 1.178.282,82 1.222.668,58 1.430.095,59 1.728.650,96 1.890.538,22

 Funicular de la Santa Cova     

Visitants 124.516 112.247 131.244 138.233 143.866

Viatges 239.103 214.999 251.016 267.037 293.369

Viatges-km 62.147 55.882 65.244 69.408 76.250

Ingressos (EUR) 268.748,23 250.552,95 296.951,22 320.984,84 362.040,46

 Total funiculars de Montserrat     

Visitants 367.239 351.626 406.119 447.369 465.072

Viatges 689.084 658.141 758.515 845.025 908.814

Viatges-km 296.147 286.279 329.067 369.846 396.223

Ingressos (EUR) 1.447.031,05 1.473.221,53 1.727.046,81 2.049.635,80 2.252.578,68

(1) Del 28 de desembre de 2008 al 12 de març de 2009, tots dos inclosos, fora de servei per despreniments.
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Personal
 2009 2010 2011 2012 2013

 Plantilla (persones)     

Mitjana 41,48 41,81 42,70 43,75 45,56

El 31 de desembre 40 40 42 46 44

 Distribució per sexes     

Homes 19 19 19 21 22

Dones 21 21 23 25 22

 Distribució per jornada laboral     

Completa 27 30 29 29 29

Parcial 13 10 13 17 15

 Distribució per tipus de contracte     

Indefinit 37 40 40 41 41

Temporal 3 0 2 5 3

 Accidents laborals     

Nombre d’accidents amb baixa 0 1 0 0 1

Consum d’energia
 2009 2010 2011 2012 2013

 Cremallera     

Energia elèctrica (kWh) 1.039.607 1.146.583 1.157.363 1.164.242 1.136.061

Enllumenat (kWh) (1) 9.535 4.074 2.221 2.753 2.844

 Funiculars     

Energia elèctrica (kWh) 182.310 197.984 179.730 206.446 197.662

Enllumenat (kWh) (1) 27.576 5.593 3.098 4.149 3.586

(1) Consum de les escomeses d’emergència.
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5. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat

Oferta de serveis
 

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

Servei tipus 1 a la demanda (100 dies) (2) - 20’ - -

Servei tipus 2 (65 dies) 70’ 20’ 7 7

Servei tipus 3 (61 dies) 70’ 20’ 8 8

(1) En servei des del 23 de març fins al 3 de novembre de 2013.

(2) 17 dies, dels 100 programats, servei tipus 1

Parc comercial
Tipus Quantitat Quilòmetres recorreguts

Locomotora 2 6.428,80

Cotxes 4 21.842,20

Cotxes-quilòmetre (1) 2009 (2) 2010 (3) 2011 (4) 2012 (5) 2013

Total cotxes-km recorreguts 16.218 27.264 26.832 21.536 21.842

(1) En servei des del 4 d’abril fins a l’1 de novembre. (2) En servei des del 28 de març fins a l’1 de novembre. (3) En servei des del 2 d’abril fins a l’1 de 
novembre. (4) En servei des del 31 de març fins al 4 de novembre. (5) En servei des del 23 de març fins al 3 de novembre.

Demanda
Nombre de viatges, viatges-km realitzats i ingressos

 2009 2010 2011 2012 2013

Visitants 22.645 24.359 18.006 17.180 19.869

Viatges 40.446 44.871 34.294 31.876 36.639

Viatges-km 129.427 143.587 109.740 102.002 117.243

Ingressos (EUR) 83.582,42 87.881,27 72.212,89 65.556,18 73.413,10

Personal
 2009 2010 2011 2012 2013

 Plantilla (persones)     

Mitjana 2,57 3,08 2,54 2,63 2,27

El 31 de desembre 0 0 0 0 0

 Trajecte Nombre de trens/dia
Ascendent Descendent

Temps
de viatge

Interval
tipus
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Consum d’energia
 2009 2010 2011 2012 2013

Energia elèctrica enllumenat (kWh) 23.728 51.338  33.660 48.366 36.763

Gasoil de tracció (litres) 8.576 10.342 7.681 8.639 5.312

6. El Tren dels Llacs

Servei turístic que circula per la línia Lleida – La Pobla de Segur els dissabtes de la temporada turística. En la se-
tena temporada, la primera circulació es va fer el dissabte 27 d’abril i la darrera el dissabte 26 d’octubre, excepte 
els quatre dissabtes entre el 20 de juliol i el 10 d’agost.

Oferta de serveis
 2009 2010 2011 2012 2013

Circulacions 18 21 21 26 23

Places ofertes 3.752 4.592 4.704 5.824 5.152

Demanda
 2009 2010 2011 2012 2013

Visitants 3.529 4.315 4.518 4.943 5.069

Ocupació (%) 94,1 94,0 96,1 84,9 98,4



81Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2013

Dades i xifres
FGC Turisme i Muntanya

7. Vallter

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

Oferta de serveis
 2009 2010 2011 (1) 2012 (1) 2013

Dies de la temporada d’hivern - - - 131 121

Hores funcionament remuntadors - - - 3.512 2.239

Neu natural acumulada (cm) - - - 270 600

Nombre de canons de neu - - - 90 90

Total de m³ de neu artificial fabricats - - - 53.267 52.913

(1) A càrrec d’FGC des del 7 de juliol de 2012. Adquirida per FGC el 26 de febrer de 2013.

Demanda
Nombre de visitants i ingressos

 2009 2010 2011 (1) 2012 (1) 2013

Visitants a l’hivern - - - 4.051 48.275

Visitants a l’estiu - - - 2.962 3.141

Ingressos per forfets (EUR) - - - 100.098,30 721.000,08

(1) A càrrec d’FGC des del 7 de juliol de 2012. Adquirida per FGC el 26 de febrer de 2013.
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