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Negoci de Tren
� Transport de viatgers

– Línies metropolitanes: Barcelona-Vallès 
(inclou funicular de Vallvidrera), 
Llobregat-Anoia (inclou funicular de Gelida)

– Línia Lleida - La Pobla

� Transport de mercaderies: sal, potassa i cotxes

Negoci de Turisme i Muntanya
� Explotació Vall de Núria: ferrocarril cremallera 

Ribes-Núria, estació d'esquí, allotjament i 
restauració del santuari, activitats de muntanya

� Explotació La Molina: estació d'esquí, restauració 
i promoció de l’esport de muntanya

� Explotació de Montserrat: ferrocarril cremallera, 
funiculars i espais didàctics

� Activitats turístiques de la línia Lleida-La Pobla:
explotació del tren històric

� Explotació del Tren del Ciment: cafeteria, espais 
d’exposició i tren de La Pobla de Lillet FGC desenvolupa la seva activitat de 

negoci en dos àmbits: negoci de Tren
i negoci de Turisme i Muntanya (TiM)
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Falta títolÀmbits d’activitat

Els dos negocis d’FGC 
presenten característiques 
molt diferents entre sí

U.N. de Tren

Valor 
Social
Valor 
Social

MissióMissió

ClientsClients

Processos 
Clau

Processos 
Clau

Model 
Econòmic

Model 
Econòmic

� Assegurar la vertebració territorial de 
Catalunya a través de la seva Obligació 
de Servei Públic de transport sostenible

� Gestionar amb eficàcia els serveis i les infraestruc-
tures que li han assignat com a empresa pública

� Contribuir a la millora de la mobilitat de Catalunya 

� Persones amb necessitats de mobilitat urbana 
o interurbana a Catalunya

� Operacions, gestió eficient de la oferta
� Assegurament del servei

� Tarifa regulada
� Subvenció del dèficit generat per l’OSP, 

per part de les administracions

� Contribuir al desenvolupament territorial de 
Catalunya a través de la creació de riquesa 
per a les comarques de muntanya

� Oferir al públic uns serveis de lleure rendibles, 
que estiguin d’acord amb les expectatives creades

� Persones amb temps lliure que decideixen 
dedicar-lo a l’oci. Les seves exigències són: 
diversitat, qualitat de servei, atenció al client, etc.

� Màrqueting i vendes (definició i comercialització 
del producte)

� Mercat no regulat i amb competència
� Autofinançament de l’activitat (EBITDA 1 >0)

U.N. de Turisme i Muntanya

(1) EBITDA: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – Guanys abans d’interessos, taxes, depreciacions i amortitzacions
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Model de 
gestió amb 

caràcter 
estrictament 
empresarial

Característiques
del CCI
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Criteris 
de gestió

Els dos negocis d’FGC 
estan gestionats sota criteris 
d’estricta excel·lència empresarial

Característiques del negoci Enfocament de gestió

� Minimitzar l'aportació 
econòmica de 
l'administració

� Promoure una oferta 
de turisme atractiva, 
rendible i sostenible

� Orientat a la demanda, al 
desenvolupament territorial 
i la promoció de l’esport

� Resultat d’activitat positiu
� Mercat altament competitiu

� Orientat a l’oferta i a l’obligació de 
servei públic (OSP)

� No hi ha marge per actuar 
sobre els drivers d'ingressos

� Dèficit d'activitat motivat per 
la OSP, cobert per ATM

Negoci de Tren

Divergència 
de negoci

Convergència 
de models 
de gestió
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
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Organització

Actualment, FGC està organitzada 
en dues unitats de negoci i àrees 
corporatives, i ocupa 1.4801 persones

U.N. TiMU.N. Tren

President

� Operacions

� Manteniment

� Projectes

� Tecnologia i Gestió

� Mercaderies i línies 
no metropolitanes

� La Molina

� Vall de Núria 

� Tren Turístic de l’Alt Llobregat

� Explotació de Montserrat

� Activitats ferroviàries de lleure 
de Lleida-La Pobla i altres

Desenvolupament i 
Planificació

Recursos Humans

Econòmic Financera

Estructura organitzativa d’FGC

Comunicació i Màrqueting 
Estratègic

Plantilla mitjana d’FGC 20081

(1) Font: FGC, dades de tancament de l’exercici 2008 a 31 de desembre
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Àrees 
corporatives

129

La Molina
61

Explotació de 
Montserrat 

43

Vall de Núria 
78

Tren Turístic de 
l’Alt Llobregat

3

Unitat de Tren 
1.165*
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*Operacions: 733
Manteniment: 393
Projectes: 30
Tecnologia i Gestió: 9
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Inversions

La inversió acumulada des de 1979 
per arribar a l’FGC actual ha estat de 
2.578 milions d’euros, entre inversions 
directes i indirectes

Inversió acumulada en el període 
1979-2008 d’FGC (milions € constants 2008)

� Inversió directa: inversió anual efectuada 
en reposicions, millores, renovació del parc 
mòbil. Alguns exemples són les noves 
unitats UT-213, els nous remuntadors 
desembragables de La Molina i altres

� Inversió indirecta: inversió anual en 
infraestructura d’obra pública, com 
desdoblaments de vies per oferir serveis de 
metro, noves estacions, soterrament de 
passos a nivell i altres

Inversió a Tren: 2.250,7 M€ (87,3%)
Inversió a Turisme i Muntanya (TiM): 327,7 M€ (12,7%)

Inversió total 1979-2008:
2.578,4 milions € (valors constants 2008)
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Desglossament 
de la inversió

Inversió 
indirecta Tren 

644,3
25,0%

Inversió 
directa TiM

321,5
12,5%

Inversió 
indirecta TiM

6,2
0,2%

Inversió 
directa Tren 

1.606,4
62,3%
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Indicadors 
de negoci

Des dels seus inicis, FGC ha fet un 
salt important en els principals 
indicadors dels negocis de Tren 
i de Turisme i Muntanya

+91%

+166%

+27,6%

+11%

+68%

Nombre viatgers 
(milions)

Cotxes-km
(milions)

Índex de satisfacció
del client (ISC)

Índex de
cobertura

Índex de control 
de qualitat (ICQ)

Negoci de Tren

+124%

+155%

+118%

+91%

+28%

+25%

Negoci de Turisme 
i Muntanya

Visitants Vall 
de Núria (milers)

Visitants 
Montserrat (milers)

Índex de cobertura 
La Molina

Índex de cobertura 
Vall de Núria

Índex de cobertura 
Montserrat

Visitants La Molina 
(milers)
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Dades bàsiques i 
indicadors de gestió

En els darrers anys, el negoci de Tren d’FGC 
ha experimentat una substancial millora en 
els principals indicadors de gestió
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Passos a nivell

Estacions adaptades PMR

Estacions

km de vies

Parc de cotxes

Tones-km transportades (milions)

Cotxes km (milions)

Nombre viatgers (milions)

Cost personal/cost total operatiu

Nivell de frau

Índex de cobertura (IC)

Índex de satisfacció del client (ISC)

+24,5%

+7%

+48,1%

+15,4%

+17,6%

+2%

+9%

- 78,5%

+50%

+22%

Índex de control de qualitat (ICQ)

=

Infraestructura Volum Indicadors de gestió

-2,5%

-38,1%
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Compte de resultats de 
Línies Metropolitanes

FGC opera amb un dèficit d’activitat 
motivat per uns ingressos regulats i 
uns elevats costos d’operació

Ingressos 
d’activitat 1

Despeses 
d’activitat

Resultat
d’activitat

Despeses
extraordinàries

Amortitzacions Resultat 
d’explotació

72,1 94,3

20,2
1,0

35,6

58,8

Personal
69%

Altres 
despeses

31%

Tancament de 2008, milions €

Ingressos 
acotats per la 
tarifa fixada 
per l’ATM

Sobrecost elevat motivat 
per l’obligació de servei 
públic ‘plus’

El dèficit d’activitat d'FGC 
és subvencionat per ATM 
a través del corresponent 
contracte programa

La Generalitat, via ampliació 
de capital, finança les noves 
inversions

L’ATM, via subvenció, finança les 
inversions de reposició. Als 35,6 M€
s’hi ha d’afegir 22,3 M€ addicionals 
(aportació de capital) per inversions de 
creixement i expansió.

(1) Ingressos: transport de viatgers, transports de 
mercaderies, arrendaments, serveis diversos i 
financers Font: FGC, Compte d’explotació 2008
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Condicionants de la 
gestió

La gestió del negoci de tren és 
un assumpte complex que requereix 
una visió polièdrica de la situació
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Gestió 
empresarial 

FGC

3. Resp. social 
empresarial

1. Mecanismes 
de finançament 

(Contracte 
programa)

Gestió 
eficaç

Innovació

Servei 
al Client

4. 
Instrument 
d’inversió 
en obra 
pública

2. 
Obligació 
de servei 

públic 
plus

Seguretat

Intermo-
dalitat

Gestió 
eficient
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Evolució d’ingressos 
i demanda

La facturació total per viatges de Línies 
Metropolitanes ha crescut un 2,93% 
anual, a valors constants, impulsat 
pel creixement de la demanda

(1) cagr: taxa composta anual de creixement 2003-2008

Evolució ingressos unitaris mitjans 
per viatge (€ constants 2008)

Demanda en nombre de viatges 
(milions)

Ingressos de viatgers
(milions de € constants 2008)

x =

Incident Plaça 
Europa

FGC avui
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Ingressos
i despeses

L’ingrés mitjà per viatge està 
entre un 37% i un 74% per sota 
del seu cost real

(1) S’han exclòs els ingressos i les despeses atribuïts a mercaderies de la línia Llobregat-Anoia
(2) Altres despeses: manteniment, energia i altres
(3) No inclou l’amortització d’infraestructura ferroviària
Nota: tant sols s’han tingut en compte els ingressos per viatges; s’hi ha exclòs els financers, per publicitat, atípics, etc

Subvenció per viatge de la línia 
Barcelona-Vallès, en € (2008)

Subvenció per viatge de la línia 
Llobregat-Anoia1, en € (2008)

Amortització 3

Altres despeses 2

Personal

3,01

Amortització 3

Altres despeses 2

Personal
1,11

Gap de 
2,22 €/viatge

(74% del 
cost mitjà)

Gap de 
0,41 €/viatge

(37% del 
cost mitjà)
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
La gestió 
des del servei públic

L’Obligació de Servei Públic “plus” 
requereix un volum d’operacions,
estàndards de qualitat i factures socials 
més enllà de l’atractiu empresarial

Volum d’operacions 
sobredimensionat

� Freqüències per sobre 
de la demanda:

– En hores vall
– En trams de línia poc 

interessants pel negoci

� Circulacions en horaris 
no rendibles:

– Extensió de l’horari entre 
setmana, des de les 05:00 
fins a les 24:00

– Servei non-stop (24 h.) 
en cap de setmana

Estàndards de qualitat 
molt elevats

� Altes exigències de confort del 
Pla de Transports de Viatgers 
2008-2012: per exemple, fixa que 
tots els viatges es facin asseguts 
en trajectes de més de 20 minuts

� Estàndards de servei molt elevats 
i homogenis. Objectiu de zero 
incidències en:

− Puntualitat
− Disponibilitat

� Alt cost de manteniment per 
acomplir nivells de disponibilitat 
superiors al 99%

Pagament de 
factura social

� Redistribució de la renda a 
través d'FGC, a diferència del 
que passa en sectors com 
l’elèctric, consum, etc.

– Tarifes bonificades per motius 
socials, en forma de 
descomptes a jubilats, família 
nombrosa, PMR i altres

– Tarifes normals fixades pel 
contracte programa amb l’ATM, 
per sota del cost d’operació

Obligacions del servei públic d’FGC

L’OSP resulta incompatible amb els criteris 
de gestió estrictament empresarials

12
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Freqüències
i demandes

FGC manté un elevat nivell de servei, 
garantint un mínim de freqüències de 
trens, fins i tot en horaris no rendibles

� Pràcticament es manté 
el nivell d’oferta en 30 
circulacions horàries 
des de les 07:00 fins a 
les 20:00 hores, en un 
tram que té molta 
variabilitat de demanda

� Zones A i B: horaris 
amb baixa demanda, en 
què s’ofereix el mateix 
nombre de circulacions 
que en hores d’alta 
demanda

� Zona C: gap elevat en 
el ràtio demanda/oferta 
respecte a zones A o B

30 circulacions/hora

A

29.000 viatgers/hora

8.000 viatgers/hora

B

C

Volum de viatgers per hora 
vs. freqüència de circulacions 
de trens a Barcelona-Vallès1

(1) Nombre de viatgers en dies representatius segons FGC: 
entre setmana (15 d’octubre) i en cap de setmana (18 d’octubre) de 2008

Zona de nivell 
de servei elevat 
respecte a la 
demanda

Demanda de viatgers per hora a BCN-
Vallès en dies feiners (milers de viatgers)1

“Horari estès”
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Horari:
05-24 hores.

Zona amb nivell 
de demanda 
no atractiva

Horari:
24 hores.

Zona amb nivell 
de demanda 
no atractiva

Demanda de viatgers per hora a BCN-Vallès 
en caps de setmana (milers de viatgers)1

“non-stop”

FGC avui



Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Qualitat
i eficiència

L’OSP comporta associada 
l’exigència d’alts nivells de qualitat
que FGC gestiona sota criteris 
d’eficiència empresarial

FGC dóna resposta a les exigències d’oferir una alta qualitat de servei, cercant l’eficiència en les operacions

� Màxim 4 minuts de retard

� Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 
2008-2012 fixa:

– Els viatgers hauran d’anar asseguts en els trajectes 
de més de 20 minuts

– El límit d’atapeïment serà de 2,75 persones/m2

en hores punta

� Sobrecost d’explotació per unes infraestructures 
d’altes prestacions

� Objectiu zero incidències

� Objectiu d’acompliment de l’índex de 
qualitat (ICQ) elevat Qualitat 

de servei

Cost

A

B’

B

FGC suporta uns 
estàndards de qualitat 
en les seves operacions 
molt elevats que 
gestiona sota criteris 
d’eficiència empresarial

OSP

AB’: Moviment ‘còmode’ 
al llarg de la corba, 
sense cerca d’eficiència: 
servei a cost infinit

AB : Objectiu 
d'FGC, moviment 
amb ‘salt’ de corba 
en cerca de 
l’eficiència

14
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Principals efectes 
econòmics i socials de les 
infraestructures ferroviàries

Les inversions en obra pública
ferroviària a través d’FGC tenen impactes 
importants en els sistemes de transport, 
l’economia i la societat catalans

Les inversions d'FGC i l’activitat són un estímul de 
desenvolupament econòmic i social

� El servei de metro comarcal, per exemple, 
implica desdoblar vies, soterrar passos a nivell i 
estacions i altres actuacions importants que 
milloren l’accessibilitat i permeten oferir més 
circulacions de trens i noves alternatives de 
transport als ciutadans

� Una millor accessibilitat i eficiència de transport 
comporta més mobilitat, accés a nous mercats 
laborals o de productes i altres efectes que 
estimulen el creixement econòmic

� El soterrament de vies i estacions, i la 
conseqüent urbanització en superfície, afecta 
molt positivament el valor immobiliari i l’activitat 
comercial, sobretot en el cas de les estacions

15

Riquesa i 

benestar 

social

Valor Immobiliari
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Inversió en 
obra pública

L’articulació d’obra pública a través d’FGC, 
l’empresa assumeix un cost elevat d’inversió 
i explotació d’infraestructures ferroviàries

...per donar servei 
al territori

16

� Cal justificar els diferents modes 
de transport, des de l’òptica del 
cost/benefici

� Mètodes constructius sofisticats 
que podran generar despeses 
d’explotació futures incrementals

Costos d’explotació 
elevats i permanents

Inversions més enllà de criteris 
estrictament empresarials

...per al benefici
social

Articulació dels 
instruments d’inversió 

en obra pública...

FGC avui



Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Evolució d’oferta,  
demanda i plantilla

17

En general, l’increment de l’oferta 
s’ha alineat amb l’increment de la 
demanda i l’optimització de recursos

∆Oferta 
∆Plantilla 
directa

= 2,3 : 1

+18,6% +15,4% +6,2%

Milions de cotxes-km

= 1,2 : 1

Milions de viatgers Plantilla mitjana

∆Oferta
∆Demanda

1.218
1.294

70,0

80,8

26,6

31,6

∆Oferta 
∆Plantilla 
indirecta

= 20 : -1

= 3,0 : 1
∆Oferta
∆Plantilla

FGC ha incrementat la seva oferta de servei i simultàniament ha reduït el personal indirecte

Evolució de 
l’oferta

Evolució de 
la demanda

Evolució de 
la plantilla

FGC avui



Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Gestió 
eficient
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FGC ha incrementat l’oferta d’una 
forma econòmicament eficient, 
és a dir, mantenint la plantilla 
i millorant l’índex de cobertura

Incident Plaça 
Europa

(1) S’ha considerat com a plantilla la Unitat de Negoci de Tren i les Àrees Corporatives

Evolució de la plantilla mitjana 
de Línies Metropolitanes1

Evolució de l’índex de cobertura 
de Línies Metropolitanes

FGC avui

+6,4%+6,2%

2002

Posada en marxa 
del servei Metro 

Comarcal

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.218 1.215
1.237 1.238

1.246
1.256

1.294

Incident Plaça 
Europa

70.1%

76.2% 76.9%
75.7%

77.8%
77.0%

76.4%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Evolució 
de l’ICQ i l’ISC

19

FGC ha ajustat de forma controlada la 
qualitat del servei, sense afectar el 
nivell de satisfacció dels seus clients

(1) Índex de control de qualitat: mesura mensual interna que determina les desviacions del servei real en base a un servei ideal,
amb la penalització de les incidències que es produeixen en funció del tram, dia, hora, tipus d’avaria i nombre de viatgers afectats
(2) L’Índex de satisfacció del client és una avaluació externa bianual, on els clients avaluen 27 aspectes segons la importància i el grau de satisfacció

Evolució d’ICQ1 i ISC2

Aquesta reducció controlada de l’ICQ permet assolir 
estalvis significatius en despeses d’operació

ICQ

ISC

Cost

ICQ

∆Cost

∆ICQ
ICQ

En els nivells actuals 
d’ICQ, una petita 
variació en el nivell 
de qualitat de servei 
representa una 
variació significativa 
del cost d’operació

FGC avui
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Reputació

19

Es pot avaluar la situació de la reputació 
d’FGC en comparació amb els resultats 
de les empreses amb millor reputació a 
Espanya (MERCO) el 2008

FGC avui

� Mentre que els paràmetres de medició de la reputació 
de les empreses MERCO presenten un equilibri 
raonable entre ells, FGC té com a puntal bàsic de la 
seva reputació la qualitat comercial.

� Així doncs, cal tenir en compte que malgrat que la 
reducció controlada de l’ICQ permet assolir estalvis 
significatius en despeses d’operació, hem d’estar alerta 
perquè també pot posar en perill la reputació d’FGC 
si l’ISC també disminueix. 

65

23

9
5

10 11
13

20,2

8,8

18

Reputació
FGC

1. Compromís

2. Satisfacció 3. Servei

Gràcies al compromís amb la societat i els 
empleats, s’obté la satisfacció de plantilla i 

clients, i s’ofereix un servei de qualitat 
mitjançant la innovació



Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Evolució 
de l’estalvi

20

El resultat de la filosofia de gestió 
empresarial excel.lent es manifesta en 
forma d’estalvis per a l’ATM, estimats en 
84 M€ constants en el període 2003-2008

Evolució de les subvencions de l’ATM a les 
Línies Metropolitanes (M€ a valors constants 2008)

Estalvi acumulat de subvencions de l’ATM 
2003-2008 (M€ a valors constants 2008)

Estalvi obtingut 
de 20 M€ en 
subvencions 

de l’ATM el 2008

Projeccions de les 
subvencions de l’ATM en 
funció de l’evolució dels 
cotxes-km ofertats

Subvenció ATM 
a valors constants 2008
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Tecnologia punta per 
a un servei més eficaç
Anàlisi DAFO

21

Fortaleses

FGC avui

L’anàlisi DAFO de la U.N. de Tren 
mostra el seu potencial de futur, 
tot i les incògnites del seu finançament

� Visió de gestió empresarial excel·lent

� Orientació al client efectiva

� Orgull empresarial i cultura de col·laboració transversal

� Nivells de seguretat, fiabilitat i qualitat del servei elevats

� Capacitat d’innovació en tecnologia i processos

� Aportació a la mobilitat sostenible i a la intermodalitat

� Aposta decidida per desenvolupar el sistema ferroviari

� Contribució positiva a la vertebració territorial

Oportunitats

� Solució de transport òptima per a situacions de 
congestió, elevat consum energètic i accidents de trànsit

� Aposta decidida de la societat pel transport ferroviari 
enfront altres sistemes de transport

� Desenvolupament del potencial d’externalització 
de serveis no ferroviaris

� Liberalització del transport de mercaderies (2006) 
i de viatgers (2010)

� Foment de la intermodalitat racional

Debilitats

� Infraestructures ferroviàries, decidides en ocasions, amb 
elevats costos d’explotació a perpetuïtat

� Rigidesa de la capacitat enfront la demanda

� Complexitat tècnica i reglamentària

� Protagonisme sindical

� Dificultat de priorització de tràfics de mercaderies 
vs. viatgers en alguns corredors

� Elevat cost de personal propi / cost operacional 
respecte al promig del sector

Amenaces

� Incògnites en el finançament, per l’elevat nivell 
de recursos i temps de desenvolupament de 
les infraestructures ferroviàries

� Manca d’un model de sistema ferroviari català clar

� Elevat cost d’explotació a perpetuïtat 
d’algunes infraestructures

� Augment del nivell d’exigència en l’Obligació 
de Servei Públic




