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Via estreta, ment ampla

FGC és l’operador ferroviari 
català de referència

FGC ha esdevingut un gestor 
solvent de negocis de turisme i 
muntanya

Presència territorial

FGC té una important presència territorial a 

Catalunya. Així mateix, participa en fòrums i 

organismes internacionals com la UITP i la UIC 
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HFGC

FGC FGC 
Mobilitat FGC Cargo FGC 

Internacional
FGC Turisme 
i Muntanya

El hòlding de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
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� Oportunitat de projecció exterior i reactivació de l’economia 
interior

� Estalvi econòmic d’un 30-40% respecte el transport per 
carretera

� Estalvi de CO2

El transport de mercaderies per ferrocarril és més econòmic i sostenible 
que el de carretera, i tanmateix més del 95 % de le s mercaderies fan 
servir el transport per carretera

En aquest context FGC crea:

Visió d’FGC Cargo
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� Des del segle XIX transportem mercaderies (1885: Manresa-Berga, 
1893: Igualada-Martorell)

L’any 2011:

FGC té una important presència territorial a 

Catalunya. I el que és més important, ja 

transportem mercaderies i ho fem bé 
Valors diferencials

� Transport de potassa, 
increment del 62%

� Transport de 
vehicles, increment 
del 22%

� Increment de la 
facturació d’FGC 
Cargo en un 25%
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Assolir els estàndards de qualitat que tenim en el 
transport de viatgers:

� ISC (satisfaccó): 70,8%

� IP (puntualitat): 99,0%

� ICQ (qualitat): 99,0%

FGC és una empresa orientada a client també 
en el transport de mercaderies

El valor de la qualitat
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Quins són els elements clau 
per a l’èxit de la intermodalitat?
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•Trànsit time
•Fiabilitat 
•Preu
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Amb partners consolidats, seguint 
el model de CARGOMETRO I 
AUTOMETRO

Formant equip amb: 

•Port de Barcelona
•Port de Tarragona

•Les empreses de transport de 
mercaderies per carretera
•Les empreses ferroviàries

L’estratègia
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Un model de negoci nou

El transport ferroviari de 
mercaderies no es presenta 
com a competidor, sinó com 
una eina que pot ser eficient en 
alguns casos.

Es tracta d’integrar el transport 
ferroviari en la cadena logística 
per fer-la més eficient
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Quines condicions d’eficiència 
del transport ferroviari?

• Tràfic equilibrat d’anada i tornada

• Tràfic entre terminals

• Freqüències que rendibilitzin els 
mitjans de producció

• Costos de transbordament ajustats

• Reducció de les ineficiències 
derivades de la manca 
d‘estandardització del ferrocarril
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Oportunitats identificades:

� El transport de semiremolcs cap Europa

� Les connexions terrestres dels ports de Barcelona i  
Tarragona

� El transport de cotxes i de peces d’automoció

Negocis prioritaris
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� Les connexions del port de Barcelona amb el seu 
hinterland (Centre Europa, Pamplona, Madrid, Sevill a)

� La connexió del port de Tarragona amb Madrid

� El transport de cotxes i de peces d’automoció cap a  
Europa

� El transport de semiremolcs

� El transport de cereals entre el port de Tarragona i 
Osona

� El transport de productes metal·lúrgics

Oportunitats identificades
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TARRAGONA

GIRONA

REUS

BARCELONA

FIGUERES

Salou

Vandellòs

Ulldecona
CASTELLÓ

PERPINYÀ

Port de Tarragona

Port de Barcelona

Vila-seca

Camp de 
Tarragona

La Sagrera

Picamoixons

L’Aldea

Vilafranca

Figueres-Vilafant

St. Celoni

Mollet

Sant Vicenç
de Calders

Le Perthús 

Maçanet

Portbou

La Llagosta

Sants

Vilamalla

Logis Empordà

Granollers

Castellbisbal

Intermodal del 
Baix Llobregat 

Aeroport de Girona

Estacions a l ’Aeroport de Barcelona

SARAGOSSA
Estació 
Central

Ampliació sud Port de Barcelona

Logis Penedès

Via d’ample ibèric

Via d’ample internacional

Via d’ample mixt

Línia d’alta velocitat:

Estació del TGV
Estació intermodal del TGV i la línia convencional

Línia convencional:

Estació de la línia convencional

Plataforma ferroviària de mercaderies

CORREDOR DEL MEDITERRANI

Via preferent de rodalies

LLEIDA

SARAGOSSA

EN SERVEI 2015
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Corredor del Mediterrani:
Curt termini

Principals actuacions:

Conversió a ample mixt del 
Tarragona-Castellbisbal i 
Figueres-Portbou, nou accés a 
l’ampliació del Port de 
Barcelona, estacions de 
l’Aeroport de Girona, de 
l’Aeroport de Reus i Sagrera, 
estacions intermodals del Port de 
Tarragona, La Llagosta, 
Llobregat, Vilamalla i Penedès.

Objectiu: execució de les infraestructures 
més urgents, que siguin viables en temps i 
cost, en un termini de temps reduït

Accions a impulsar 2012: redacció dels 
projectes i licitació de les obres
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• L’etiquetatge de sostenibilitat

• L’etiqueta ECO RAIL TRANSPORT ha de permetre inform ar els 
client de que un producte determinat ha estat trans portat amb 
poques emissions de CO2 i de contaminants atmosfèri cs

Els aspectes mediambientals
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Gràcies per la vostra atenció

Enric Ticó i Buxados
President
etico@fgc.cat


