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Pla d’Actuació per al nou Contracte Programa 2022-2026 entre la 

Generalitat de Catalunya i el Grup Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya (FGC) 

1. IDEES CLAU DEL CONTRACTE PROGRAMA I DEL PLA D’ACTUACIÓ 22-26 

 

El Contracte Programa del Grup FGC és un instrument essencial per a l’activitat d’FGC i per a la 
implementació de projectes i estratègies a mig i llarg termini tant a l’àrea de Mobilitat com a 
la de Turisme i Muntanya.  

 

- El CP 17-21 ha demostrat la seva utilitat per a l’activitat d’FGC, tant en el seu dia a dia 
en l’impuls de l’activitat estratègica, l’excel·lència en la gestió diària i la visió a llarg 
termini (Agenda 10/30). 

- Ha establert els encàrrecs formulats a FGC i els compromisos de servei i gestió que 
l’entitat assumeix com a propis. 

- Ha permès donar estabilitat econòmica i capacitat de resiliència a FGC, permetent 
l’evolució en un futur difícil de preveure i la generació de forts impactes positius. 

 

El CP 22-26 adopta com a elements de partida CINC idees clau que esdevenen alhora objectius i 
principis rectors del Pla: 

 

1. Consolida FGC com agent de lluita contra el canvi climàtic.  

2. Impulsa projectes que estructuren el territori i augmenten la capacitat del transport 
públic per oferir alternativa real als usuaris del vehicle privat. 

3. Manté una estabilitat en les aportacions econòmiques i financeres a FGC per part de 
la Generalitat a través del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i 
Territori. 

4. Desenvolupa una nova estructura societària, facilitant tant el finançament com 
l’articulació tècnica dels projectes, emmarcats fora del perímetre SEC. 

5. Estableix les condicions per millorar la prestació del servei d’FGC, mantenint els seus 
nivells de qualitat i excel·lència. 

 

El Pla d’Actuació constitueix el principal document de referència per al Contracte Programa. 
Disposar d’aquest pla i del finançament garantit és fonamental perquè FGC pugui donar resposta 
als encàrrecs del Govern i així seguir contribuint al desenvolupament social, econòmic i 
ambiental del país en el complex escenari de recuperació post-pandèmica. 
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2. PLA D’ACTUACIÓ 2022-2026 

 

En aquest Pla es presenten els aspectes estructurants i les principals actuacions de l’empresa, 
així com el marc pressupostari per al seu desenvolupament. 

Es consideren les actuacions a dos categories: 

➢ Compromís de servei: les que donen continuïtat al seu nivell de servei d’aquí a 2026 

➢ Projectes estratègics: responen a encàrrecs específics fets a FGC i que li permetran 
donar un salt significatiu pel que fa al seu nivell de servei i impacte territorial. 

 

PROJECTES ESTRUCTURANTS 

 
Ferrocarrils, alineat amb el Govern de Catalunya 

FGC s’alinea amb els objectius del govern de Catalunya. En particular, FGC s’alinea plenament 
amb tres eixos essencials en l’acció del Govern i del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori:  

• Descarbonització 

• Desenvolupament territorial  

• Digitalització 

 

FGC posa al servei del Govern i de la societat la seva experiència en aquests tres eixos. A través 
dels seus serveis de mobilitat, de la innovació i digitalització aplicada i de la seva proposta de 
valor cultural, ambiental i esportiva arreu del territori, FGC seguirà contribuint a la configuració 
d’un territori connectat, competitiu i sostenible. 

 
L’Agenda Estratègica 10/30 d’FGC 

L’Agenda estratègica 10/30 formula la visió de l’empresa en l’escenari 2030 per donar resposta 
als nous reptes deguts als intensos canvis socials i tecnològics dels darrers i futurs anys. La visió 
10/30 preserva la condició d’FGC com a empresa robusta i fiable amb una clara orientació al 
client, que l’ha consolidat com a referent en els darrers 40 anys, però que també la situa en el 
nou paradigma social i de mobilitat que marcarà el S.XXI. 

S’identifiquen els reptes futurs i s’articula la visió de l’empresa en quatre eixos: 

✓ La sostenibilitat 

✓ La globalització 

✓ La tecnologia 

✓ Les persones 
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Plans sectorials 

Addicionalment, l’estratègia d’FGC per als propers anys inclou una sèrie de plans sectorials, 
entre els quals destaquen els següents: 

o Agenda d’Acció Climàtica 20-30: La gestió ambiental de l’empresa s’alinea amb 
els objectius de l’Acord de París (COP21), els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i del Govern. 

FGC incorpora en la seva estratègia empresarial la preservació del medi 
ambient, eliminant o reduint els impactes negatius, treballant en l’àmbit de 
l’economia circular per ser més eficients en l’ús de recursos, conservar la 
biodiversitat i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. 

o Estratègia Digital: Aquest pla constitueix el marc tecnològic, estratègic i 
operatiu d’accions per avançar en l’evolució digital d'FGC, aprofitant els 
avantatges de l’economia digital i posicionant a l’organització com un actor 
referent i innovador. 

El pla es basa en 4 eixos fonamentals alineats amb l’Agenda 10/30 d’FGC: client, 
operativa, infraestructura i empresa digitals. 

o Pla de Patrimoni: Els seus principals objectius són assolir l’adequada 
preservació i posada en valor del patrimoni històric de l’empresa, i es proposa 
una estructura especialitzada per a la seva gestió. 

o Pla d’igualtat de dones i homes a FGC: Els principals objectius són eliminar els 
desequilibris i les desigualtats existents entre dones i homes i introduir la 
perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones: selecció i 
contractació, formació, promoció i desenvolupament professional, política 
retributiva, ordenació del temps de treball, salut laboral, així com la prevenció i 
actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe.  

o Estratègia d’Activisme en Responsabilitat Social: Fixa objectius basats en la 
ciència i orientats al impacte, que permetin adoptar un posicionament activista 
davant dels nous reptes empresarials, de la societat i del medi ambient. 

S’articula en quatre eixos: #SerÈtics, #CréixerAmbLesPersones, 
#TriarElCamíSostenible i #GenerarOportunitats. 

 

El context Europeu 

El Pla d’Actuació sorgeix en un context que ofereix importants oportunitats per a FGC, ja que li 
permet obrir-se a noves vies de finançament al mateix temps que incrementa la seva presència 
i visibilitat a Europa. 

El procés d'elaboració d'aquest Pla conviu amb diferents períodes de programació de fons de la 
Unió Europea, en els quals Catalunya hi participa de manera destacada, com són: 

- Els programes operatius 2014-2020 i l'inici de la planificació del 2021-2027, 
especialment FEDER i FSE. 
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- Els fons Next Generation EU (NGEU), que sorgeixen com a conseqüència de la situació 
de crisis generada per la COVID-19. 

Les oportunitats d’FGC d'accedir a finançament per als pròxims anys són molt significatives, ja 
que l'aposta per una economia verda i la digitalització es troben inclosos en els principals 
projectes estratègics de l’empresa 

Així, amb l'objectiu d'aprofitar tot el potencial que ofereixen els fons disponibles, FGC s'ha dotat 
d'una Oficina tècnica de suport en la gestió d'ajudes i subvencions que permetrà identificar les 
noves oportunitats i establir propostes d'accés a finançament en la seva cartera de projectes, 
especialment a nivell europeu. 

 

ACTUACIONS DE CONTINUÏTAT I COMPROMÍS DE SERVEI 

 

El compromís de servei recull el conjunt d’accions destinades i imprescindibles per complir amb 
el principal mandat d’FGC que no és altre que proveir els serveis que té encomanats aplicant un 
model d’excel·lència operativa i de gestió. Són actuacions destinades a assegurar la provisió del 
nivell de servei en els volums i qualitats exigits i la disponibilitat i resiliència de la infraestructura. 

Totes elles es formulen amb l’objectiu principal de mantenir i millorar la qualitat i la robustesa 
dels seus serveis. En aquest sentit, destacar la importància de seguir treballant en la resiliència 
del sistema, ja que l’actual situació de canvi climàtic ens porta a afrontar nous fenòmens externs 
i ens exigeix intensificar tant la disponibilitat de la infraestructura com el nivell de servei, amb la 
finalitat de poder contribuir a un canvi modal ferroviari i a la transició vers una mobilitat més 
sostenible. 

 

PROJECTES ESTRUCTURANTS 

 

Els projectes estratègics de l’empresa tenen tres eixos, alineats amb els del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori: 

 

• La Descarbonització 

• El Desenvolupament Territorial 

• La Digitalització 

 

El Pla d’Actuació impulsa projectes de caire estructurant que suposaran un salt endavant en 
l’activitat d’FGC més enllà del dia a dia de l’empresa. Aquests són projectes impulsats en 
coordinació amb el Departament de la Vicepresidència i reflecteixen l’ambició del Govern en els 
àmbits de la mobilitat i el desenvolupament territorial.  
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Addicionalment, fora del marc temporal del CP 2022-2026, s’inclouen també una sèrie de 
projectes estratègics que s’estan avaluant actualment i es preveu que es podrien realitzar a 
mig/llarg termini. 

 

LA DESCARBONITZACIÓ 

 

 

LMT Barcelona- Vallès: Implementació del nou itinerari gràcies a l’arribada de les noves UT-

115 el segon trimestre de l’any 2022. 

LMT Llobregat-Anoia:  

o Unió de les línies Vallès i Llobregat-Anoia: S’està acabant el projecte constructiu. En 
servei 2026-2027. 

o Millora dels serveis i integracions urbanes a Manresa i Igualada.  
o Transport de mercaderies: el 2022 entren en servei cinc noves locomotores híbrides. 

 
Lleida-la Pobla de Segur i Lleida-Manresa: El primer semestre de 2022 arribarà un nou tren 

per a la línia Lleida-la Pobla. El 2024 s’ampliarà el servei amb l’inici del servei de la línia Lleida-

Manresa. S’acaben d’adjudicar el quatre trens que hi operaran. 

Ens FGC

Societats 
participades
i nous àmbits

Projectes 
estratègics de futur

FGC Rail

FGC Mobilitat

Vallter

AMSA

Autometro i 
Cargometro

Projectes estructurants

− Perllongament de la línia L-A entre Pl. Espanya i Gràcia

− Millora de serveis a la línia Llobregat-Anoia i integracions 
urbanes a Manresa i Igualada

− Projecte Phoenix

− Projectes singulars d’FGC Turisme

− Connexió ràpida entre l’Aeroport i Barcelona (FGC Mobilitat)

− Nou servei a la línia de Lleida a Manresa (FGC Rail)

− Tram del Camp de Tarragona (TramCamp)

− Desdoblament de la línia Barcelona – Vallès des de Sant Cugat

− El metro del Delta del Llobregat

− Tren d’Altes Prestacions entre Barcelona i Occitània

− Nous tallers de material mòbil connectats a la Xarxa Ferroviària 
d’Interès General 

− Assumpció de les Rodalies de Catalunya
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Connexió ràpida a l’Aeroport: S’espera l’inici dels serveis llançadora a l’Aeroport pel 2024-

2025. 

Tram del Camp de Tarragona: El 2022 és licitarà el projecte constructiu perquè pugui estar 

enllestit el 2025. 

Impuls dels projectes estratègics de futur (nou túnel que permeti desdoblar la línia Barcelona-

Vallès, metro del Delta del Llobregat que connecti Sant Boi amb Castelldefels, participar en 

projectes d’alta velocitat i regionals que connectin amb Occitània, assumir la gestió de les 

Rodalies de Catalunya). 

 

CALENDARI: creixement de l’oferta de Ferrocarrils en l’horitzó 2030. 

 

EL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

Desestacionalització de les estacions de muntanya, fixant activitat fora de la temporada d’esquí  
els 365 dies de l’any amb quatre eixos: sostenibilitat, equilibri territorial, promoció de l’esport i 
digitalització. 

L’esport com a element clau: Promoció dels hàbits saludables. Destacar en aquest context la 
candidatura als JJ00 2030. 

Patrimoni històric i cultural: Implementació de l'estratègia de patrimoni històric d’FGC.  

Impuls de la sostenibilitat: Implementació de projectes com la instal·lació a totes les estacions 
de muntanya de punts públics de recàrrega per a vehicles elèctrics el 2022. 
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Turisme sostenible: Potenciació dels ferrocarrils turístics. 

Catalunya, un territori industrial i ferroviari: impuls de la creació de nous tallers i instal·lacions 
ferroviàries. 

Celebració del Global Transport Summit 2023 a Barcelona, oportunitat per projectar Catalunya 
com a referent mundial i expansió de la industria. 

LA DIGITALITZACIÓ 

Estació 4.0: Transformació gradual del concepte d’estacions per digitalitzar els serveis de 
mobilitat (facilitar la connexió, integració amb les cadenes de transport intermodal, 
sensorització d’informació i pagament, etc.). 

Transformació digital en l’àmbit de muntanya: Implementació dels “ressorts digitals”, canviant 
l’experiència del client a nivell comercial i de servei. 

Digitalització interna: Transformació d’activitats i procediments per a millorar l’eficiència 
operativa, la capacitat de gestió i reacció, i la qualitat del servei final. Destacar: 

- Implementació d’agents digitals (estacions i manteniment). 

- Incorporació de sistemes BIM. 

- Laboratori d’integració del manteniment amb l’enginyeria. 

Dades obertes: Desenvolupament continu del portal Open Data. 

Laboratori de 5G (5G RailLab): Desenvolupament i testeig de tecnologies sobre el 5G en l’entorn 
ferroviari. 
 
 

3. MARC PRESSUPOSTARI 

 
Pel que fa als projectes estratègics que es volen impulsar des del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el Pla d’Actuació presenta un encaix 
pressupostari sense recórrer a l’endeutament, i preservant els requeriments pressupostaris 
propis de l’activitat d’FGC i la seva evolució en un entorn cada vegada més exigent en termes de 
robustesa i aprofitament de la capacitat de la infraestructura. També en termes de la qualitat 
del servei ofert al conjunt de les explotacions d’FGC. 

Per a efectuar l’encaix en els propers cinc anys s’han ajustat algunes actuacions i calendaris 
referents als projectes estratègics. Així mateix, s’han considerat algunes aportacions finalistes 
per part de la Generalitat i l’ATM, i es valoren potencials fonts de finançament alternatiu 
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mitjançant models de finançament extern o bé considerant la possible arribada de fons 
Europeus Next Generation. 

 
FONTS DE FINANÇAMENT 

Les necessitats totals d'FGC, més enllà de la part coberta pels ingressos propis, són cobertes per 
l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i per la Generalitat de Catalunya. 

Per al període 2022-2026, s’ha programat un nivell d’aportacions econòmiques per al grup FGC 
molt similars als dels exercicis recents 2017-2021.  Es parteix de la consideracions següents: 

- Les aportacions de la Generalitat parteixen de la mitjana d’aportacions previstes per al 
CP 2017-2021 (175 M€) i segueixen una creixement tendencial del 3,1 % anual, d’acord 
amb la recomanació del Departament d’Economia.  

S’inclouen aportacions addicionals finalistes per al dèficit i a les inversions d’AMSA, i per 
al dèficit per als nous serveis Lleida-Manresa (a partir de la seva posada en 
funcionament, segons corresponents Acords de Govern). 

- Les aportacions de l’ATM es calculen segons el marc pressupostari acordat. 

S’inclouen aportacions addicionals finalistes per a l’adquisició del material mòbil en el 
projecte estratègic del perllongament de la unió de les línies Vallès i Llobregat-Anoia. 

- Els ingressos s’obtenen considerant la recuperació a 2022 de la tendència estimada l’any 
2019, i un creixement anual del 3,1%. Destacar que les previsions dels ingressos 
exclouen possibles impactes en la tarifa mitjana que puguin tenir la posada en servei de 
la T-Mobilitat, canvis en la tarifa metropolitana, etc. 

 

 

 
Total ingressos i aportacions FGC 2022-2026 

69,15 70,46 68,48 69,85 71,39

11,20 29,12 30,24

179,98 185,55
191,31

197,24 203,35

3,73 2,81
2,30

2,16 2,103,55
7,11 7,13118,70 122,38

126,18

130,09
134,12

371,56 381,22
403,01

435,57
448,33

2022 2023 2024 2025 2026

Aportacions ATM Aportacions ATM (trens L-A) Aportacions Generalitat

Aportacions Generalitat (AMSA) Aportacions Generalitat (Rodalies Lleida) Ingressos activitat

Milions d'€
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INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 

La previsió d’ingressos per a 2022 s’ha fet considerant la hipòtesis de recuperació de la tendència 
estimada l’any 2019, considerant un creixement tendencial anual del 3,1%. 

En aquest sentit s’ha previst treballar en l’obtenció d’altres ingressos per a compensar els 
ingressos tarifaris si aquests no seguissin la recuperació prevista. Així mateix, s’acompassarà el 
seguiment dels ingressos amb els volums d’execució de les inversions estratègiques per, en cas 
d’identificar-se desviacions entre les previsions i la realitat, re-programar aquestes inversions 
mantenint l’equilibri pressupostari. 

Per a les projeccions dels ingressos de l’activitat, les hipòtesis adoptades són les següents: 

- A 2022 es considera escenari post-COVID on la demanda recupera els nivells de 2019 

- El creixement de la demanda en transport de viatgers s’assumeix segons tendències 
històriques a Línies Metropolitanes, i al 3,1% anual a Lleida-la Pobla. 

- Per a viatgers, la TMP 2022 parteix dels nivells de 2019, i creix a l’1% anual 

- Per a mercaderies i altres ingressos de Xarxa Ferroviària es considera un creixement mig 
dels ingressos al 3,1% anual, i per a Turisme i Muntanya del 3,6% 

- Destacar que les previsions d’ingressos exclouen possibles impactes en la tarifa mitjana 
que puguin tenir la posada en servei de la T-Mobilitat,  canvis en la Tarifa Metropolitana, 
etc. 

 
PRESSUPOST DISPONIBLE I APLICACIÓ 

El pressupost disponible va destinat a cobrir les necessitats de finançament en els diferents 
àmbits de l’ens FGC (LMT, LPS, IF i TiM), així com els impactes de les societats participades 
(Vallter, AMSA, Autometro i Cargometro). 

Addicionalment, es considera l’encaix dels recursos per a la realització dels projectes estratègics, 
que requeriran d’una dotació addicional d’inversions i que suposaran un augment de plantilla i 
altres costos operatius i de manteniment. 

Els projectes estratègics són recollits de forma individualitzada en la seva formulació (Pla de 
negoci, impacte, resultats) i s’articulen a través de l’estructura societària del Grup FGC: 
 

 

Ens FGC

Recursos per al Grup FGC

LMT LPS* IF TiM

Societats participades

Vallter AMSA Cargometro

Perllongament L-A 
entre Pl. Esp - Gràcia

Millores 
Igualada/Manresa

Projectes estratègics 
FGC Turisme

Autometro

Línia de Lleida a 
Manresa

Aeroport-BCN
(FGC Mobilitat)

Tram del Camp 
de Tarragona

Projecte Phoenix

FGC Rail

Compromís de servei Projectes estructurants

* Servei prestat per FGC Rail entre el PK 0+000 i el PK 1+927
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Pel que fa a les societats participades, aquestes computen a part, i es consideren només els seus 
impactes a nivell d’aportacions de capital i dèficits d’explotació: 

- FGC finança les inversions de Vallter, SA i AMSA, i el dèficit d’explotació és cobert 
directament per les aportacions de la Generalitat 

- Les societats Autometro, SA  i Cargometro Rail Transport, SA es financen a través dels 
seus propis ingressos, de forma que no requereixen cap aportació pressupostària 

- Fins al 2021 La societat FGC Rail, SAU no ha generat necessitats rellevants d’inversió o 
finançament essent una proveïdora de serveis d’FGC. Tanmateix, sí que tindrà un 
impacte en la implantació del projecte estratègic de Lleida-Manresa. Aquesta situació 
variarà quan FGC Rail assumeixi l’explotació de tota la línia Lleida-la Pobla de Segur. 

- Per a les noves societats participades s’hauran de cobrir el dèficit (aportació Generalitat) 
i les inversions (aportacions FGC). S’espera que la connexió ràpida a l’Aeroport i el Tram 
del Camp de Tarragona siguin projectes autoportants en l’operació, però requereixen 
capitalització inicial. 

Així, tenint en compte les projeccions de finançament i el marc pressupostari per als propers 
anys, veiem com la reducció d’aportacions a obres i la fi del pagament d’acord amb el seu PEA i 
de les darreres compres de tren, genera un marge per a emprendre nous projectes en el període 
2022-30. 

 

 

 
Visió global del pressupost (origen i aplicació) per a FGC 2022-2030 

 

 

69,15

179,98

118,70

142,74 147,03 150,99 154,45 157,51 162,39 167,42 172,61 177,96

74,12 66,48 59,33 61,58 69,90 71,18 73,96 76,25 78,624,47 4,60 4,72 4,85
4,99 5,14

5,30
5,46

5,63

12,09 12,59 9,82 8,79
9,49 9,78

10,09
10,40

10,72

26,08 26,39 26,92 27,34
27,83 28,70

29,59
30,50

31,45

14,01 14,42 14,86 15,32
15,80

16,29
16,80

17,32
17,86

42,18 43,81 41,33 33,76
30,84 24,42

25,15
25,83

25,4852,14 63,08 78,00 91,08
92,50 103,00

105,00
107,70

110,92
371,56 371,56

381,22 388,26
399,33

410,96
423,07

435,54
448,39

461,03

-50

50

150

250

350

450

550

2022-ORIGEN 2022-APLICACIÓ 2023-APLICACIÓ 2024-APLICACIÓ 2025-APLICACIÓ 2026-APLICACIÓ 2027-APLICACIÓ 2028-APLICACIÓ 2029-APLICACIÓ 2030-APLICACIÓ

Aport.ATM
(Pla Marc + Tarif.Metr.)

Aport.Generalitat Ing.Propis LMT - Expl. LMT: Inv. Rep. tècnica

LPS - Expl. LPS - Inv. TiM - Expl. TiM - Inv. Infracat + Préstecs + Desp. Fin

Projectes estratègics AMSA TOTAL amb AMSA

Aportació Generalitat creixement de 3,1% a partir de la mitjana CP 2017-2021
No s'inclouen les aportacions addicionals per al dèficit de Rodalies Lleida ni per a la compra dels trens per a Llobregat-Anoia
Aportacions Infracat i préstecs segons darrer PEF aprovat
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INVERSIONS 

Inversions de continuïtat 

Les inversions de continuïtat inclouen les inversions de millora i reposició tècnica vinculades a 
garantir  el compromís de servei en els àmbits d’activitat actuals d’FGC.   

Aquestes inversions són fonamentals en una empresa com FGC, no només per evitar-ne la 
descapitalització sinó, sobretot, per poder emprendre les actuacions imprescindibles per oferir 
un servei segur i de qualitat. 

 

 

Inversions en projectes estratègics 

De cara als propers anys, les aportacions de la Generalitat resulten imprescindibles per a la 
realització del compromís de servei i dels projectes estratègics que es volen dur a terme. Aquests 
darrers suposen una inversió, durant un període de 10 anys, superior als 950 M€.  

Per tal d’encaixar les inversions estratègiques en la disponibilitat pressupostària es considera: 

- Unió línies L-A i B-V (enllaç Pl. Espanya-Gràcia), amb un pressupost estimat de 400 M€ 
i posada en servei el 2026-2027. Per aquesta posada en servei també caldrà una inversió 
en nou material mòbil (estimada en 112 M€), que es finançarà a través de l’ATM.  

- Millora de serveis a la línia Llobregat-Anoia i integracions urbanes, amb un import de 
85 M€ i que podrien executar-se dins del escenari del Contracte Programa.  

- Impuls de noves explotacions en ample ibèric: 

− Lleida-Manresa, 47 M€ per les unitats de tren i adequació de taller, que passaran 
a ser gestionats per la societat encarregada del servei, FGC Rail. S’espera que 
aquest nou servei generi un dèficit d’explotació a partir de la seva posada en 
marxa a 2024, que seria cobert amb aportacions de la Generalitat. S’estima una 
necessitat de 3 M€ per a l’impuls del projecte entre 2023 i 2024.   

− Connexió ràpida a l’Aeroport: el projecte requereix l’adquisició de 10 nous trens 
per 120 M€, inversió que serà assumida per la societat FGC Mobilitat d’acord amb 
l’esquema de finançament indicat en el Pla de Negoci corresponent. Per part de 
l’ens FGC, el finançament del projecte requereix una aportació de 29 M€ per a la 
capitalització de la societat (20 M€ dels quals equivalen al préstec participatiu, 
que acabaria essent retornat a FGC més enllà de 2030).  
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- Tram del Camp de Tarragona, amb una estimació de pressupost de 150 M€ per als quals 
es cercarà un finançament d’acord amb el seu model de negoci. 

- Projectes estratègics de Turisme i Muntanya: estimats en 40,8 M€, són actuacions que 
han de permetre donar un salt competitiu a les explotacions de muntanya per garantir 
el seu paper. 

- També s’ha previst una dotació per a l’impuls de projectes Estratègics de futur (Túnel 
del Vallès, Metro del Delta, ...) 

- Els costos d’inversió del projecte Phoenix han estat considerats dins del pressupost 
d’inversió per al compromís de servei (adquisició de material mòbil). 

 


