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1
Salutació
del president

2018: compromesos
i preparats per al futur
Per resumir: l’any 2018 ha estat molt bon any i un any en què hem començat a treballar amb la mirada posada al futur.
La gestió intel·ligent, la creativitat i el talent com a norma per a la resolució
de problemes i la bona feina duta a terme per l’equip 1901 —la plantilla de
les 1.901 persones que treballen a FGC— de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) han fet possible que tanquem l’any amb els millors
resultats de la nostra història.
Més passatgers que mai, l’any que aconseguim ser més puntuals que mai
i, el més important, l’any que aconseguim la millor puntuació per part de
les persones que utilitzen Ferrocarrils. Orgull d’equip, d’empresa i de país.
Això pot semblar fàcil per allò que «a Ferrocarrils, rai, que tot va bé», però
l’equip 1901 sap perfectament que això és el resultat de quatre dècades
de treball dur i ininterromput i, alhora, d’aplicar, de manera continuada,
una fórmula d’èxit que no té secrets: inversió, manteniment, cura per la
feina ben feta, atenció rigorosa a la seguretat, i curiositat i tafaneria per
innovar i col·locar l’atenció a les persones que confien en FGC al centre de
la nostra raó de ser.
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Però el passat 2018 vam posar-nos més deures: preparar-nos per al 2030.
L’estiu de 2018 hem començat a dibuixar el futur d’FGC amb la redacció
de l’agenda estratègica 10/30. No sabem com serà la mobilitat l’any 2030,
però sí que sabem que passaran coses i que cal preparar l’empresa per als
canvis. Tres canvis ens marquen l’agenda: el tecnològic, el climàtic i el de
dimensió global del que fem. Tres mirades que cal incorporar a la nostra feina del dia a dia i en els plans de futur. L’energia verda, l’expansió territorial,
la mobilitat com a servei, la digitalització de cara endins i de cara enfora, el
desenvolupament social i econòmic dels territoris als quals donem servei com a valor essencial del nostre servei públic i fins a 10 reptes per al
2030 que es concreten en 26 projectes, que alhora tenen 26 responsables
principals del seu èxit o fracàs. Aprendre dels errors és tan important com
transformar amb èxit els nostres propòsits.
Som la segona empresa pública del Govern de la Generalitat, darrere de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. El 50 % del nostre pressupost és aportació de la ciutadania, que amb els seus impostos espera
alguna cosa més d’FGC. Espera de nosaltres una contribució a la millora de
la qualitat de vida dels habitants de Catalunya, millorant, per exemple,
la qualitat de l’aire de la regió metropolitana traient cotxes de la carretera
—73 milions de desplaçaments en cotxe particular i més de 81.000 camions el 2018—; una millora de les oportunitats de la gent que viu a les
comarques de muntanya —quasi 2.200 llocs de treball depenen directament o indirectament de l’activitat de les estacions de muntanya que gestionem— i que siguem tractors de la transició energètica per lluitar contra el
canvi climàtic —els trens d’FGC es mouen amb energia verda des de 2019,
a partir del contracte signat el desembre de 2018. Espera que generem
innovació i recerca tecnologia i social —el 2018 s’han estat desenvolupant
més de 14 projectes d’innovació capdavantera en matèria de digitalització,
5G, robòtica, realitat augmentada, informació en temps real o integració de
la dona als sistemes de transport públic. I espera de nosaltres que siguem
ambiciosos i que pensem en gran —en la redacció de la nostra agenda estratègica ho hem demostrat. Deia Steve Jobs que una de les claus de l’èxit
és aprendre a anticipar el futur, continuar endavant en cas de fallar i assumir
riscos. Els assumirem.
La història de la nostra companyia té els orígens al segle XIX, a la Catalunya
dels Cerdà, Pearson o Gaudí, personatges que amb la seva energia transformadora van canviar el paisatge de les nostres ciutats.
És moment de mirar al futur i de proposar-nos nous reptes com a empresa.
Nous reptes en complicitat amb la gent, el territori, el país en conjunt i el
Govern de Catalunya.
Ricard Font
President d’FGC
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Xarxa ferroviària
Línies Metropolitanes
Longitud de línies (km)

189

Estacions

81

Unitats de tren

90

Locomotores de mercaderies
Vagons de mercaderies
Viatgers transportats (milions)
Tones transportades
Ingressos de l’activitat (MEUR)
Plantilla mitjana

6
80
87,2
534.953
98,70
1.387,29

Línia Lleida – la Pobla de Segur
Longitud de línia (km)(1)

87

Estacions

17

Unitats de tren
Viatgers transportats
Ingressos de l’activitat (MEUR)
Plantilla mitjana

2
207.182
1,12
25,59

(1) 89 km comptant el tram d’Adif.

Xarxa Adif
Locomotores dièsel

4

Vagons plataforma

18

Circulacions efectuades
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FGC Turisme i Muntanya
Explotació de Montserrat
Funiculars

2

Visitants dels funiculars

320.907

Longitud de línia del Cremallera (km)

5,2

Estacions del Cremallera

3

Automotors dobles del Cremallera

5

Capacitat de l’aparcament de Monistrol (cotxes)
Capacitat de l’aparcament de Monistrol (autocars)
Visitants del Cremallera

1.000
70
672.719

Ingressos de l’activitat (MEUR)

7,11

Plantilla mitjana

46,54

Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
Longitud de línia (km)

3

Estacions

4

Locomotores

2

Cotxes		

4

Visitants		

23.974

Ingressos de l’activitat (MEUR)

0,10

Plantilla mitjana

1,72

Funicular de Gelida (1)
Longitud de línia (km)

0,9

Estacions

3

Cabines		

2

Viatgers transportats (1)

0

Ingressos de l’activitat (MEUR)

(1)

0

(1) Fora de servei per avaria des del 3 de març de 2016.
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Tren dels Llacs
Circulacions
Visitants		

24
6.689

Vall de Núria
Longitud de línia del Cremallera (km)

12,5

Estacions i baixadors

5

Automotors dobles o articulats

6

Locomotores

1

Cotxes		

2

Pistes		

11

Longitud de pistes (km)

7,6

Remuntadors
Visitants del Cremallera
Visitants a l’hivern (forfets)
Ingressos de l’activitat (MEUR)
Plantilla mitjana
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293.245
38.196
5,79
75,08
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La Molina
Pistes		

63

Longitud de pistes (km)

68

Remuntadors

15

Visitants a l’hivern (forfets)

(1)

Visitants a l’estiu

369.403
25.091

Ingressos de l’activitat (MEUR)
Plantilla mitjana

6,81
56,66

(1) Inclou el forfet conjunt amb Alp 2500.

Espot i Port Ainé
Espot
Pistes		

22

Longitud de pistes (km)

25

Remuntadors

6

Port Ainé
Pistes		

25

Longitud de pistes (km)

27

Remuntadors

8

Espot i Port Ainé
Visitants (forfets)

179.270

Visitants a l’estiu

2.029

Ingressos de l’activitat (MEUR)
Plantilla mitjana

3,29
53,65

Vallter 2000 (1)
Pistes		

13

Longitud de pistes (km)

19

Remuntadors

11

Visitants a l’hivern (forfets)
Visitants a l’estiu

51.311
5.371

Ingressos de l’activitat (MEUR)
Plantilla mitjana

0,96
12,14

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

Entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018

President

Vicepresident

Consellers/res

Enric Ticó i Buxados

Fins al juliol de 2018

Ricard Font i Hereu

A partir del juliol de 2018

Ricard Font i Hereu

Fins al juliol de 2018

Isidre Gavin i Valls

A partir del setembre de 2018

Ferran Falcó i Isern		
Pere Padrosa i Pierre
Albert Alins i Abad		
Isidre Gavin i Valls

Fins al juliol de 2018

Jordi Baiget i Cantons

A partir del setembre de 2018

Natàlia Garriga i Ibáñez

Fins al setembre de 2018

Joan Jaume i Oms

A partir del setembre de 2018

César Puig i Casañas
Silvia Quesada i Escobar

A partir del setembre de 2018

Octavi Bono i Gispert		
Jordi Ballart i Pastor

Fins al setembre de 2018

Marc Armengol Puig

A partir del setembre de 2018

Josep Llopart i Gardela
Jordi Xena i Ibáñez		
Damià Calvet i Varela

Fins al setembre de 2018

Cristina Paraira i Beser

A partir del setembre de 2018

Antoni Poveda i Zapata
Mercedes Vidal Lago		
Valentí Junyent i Torres
Pere Torres i Grau		
Andrés Fuentes Alarcón
Josep Herrera i Jiménez

Secretària

Carme Sardà i Vilardaga

Fins al setembre de 2018

Rosa Ma Garcia Moreno

A partir del setembre de 2018
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Estructura d’FGC

Situació el 31 de desembre de 2018

President

Director general

Director d’FGC Operadora

Ricard Font

Pere Calvet

Oriol Juncadella

Director d’FGC Infraestructura
Albert Tortajada

Director d’FGC Turisme i Muntanya
Antoni Sanmartí

Director de Projectes
Pere Mateu

Director d’FGC Direcció Economicofinancera i Jurídica
Lluís Huguet

Directora d’FGC Organització i Persones
Juliana Vilert
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Certificacions:
Q de Qualitat de l’ICTE
• Estació de Muntanya de Vall de Núria
• Estació de Muntanya de La Molina

Sistema de gestió de qualitat ISO 9001
• Transport de mercaderies a la línia Llobregat-Anoia
• Xarxa ferroviària – Enclavaments
• Xarxa ferroviària – Subcentrals i Mitjana Tensió

Sistema de gestió ambiental ISO 14001
• Explotació de Montserrat
• Estació de Muntanya de La Molina
• Estació de Muntanya de Vall de Núria
• Taller de Manteniment de Trens de Rubí

Segell d’equipament de turisme
familiar, natura i muntanya en família
• Estació de Muntanya de La Molina
• Estació de Muntanya de Vall de Núria
• Estació de Muntanya d’Espot
• Estació de Muntanya de Port Ainé
• Estació de Muntanya de Vallter 2000

Adhesions:
• UN Global Compact
(Pacte mundial de les Nacions Unides, soci Signatory)
• Women in Transport (estratègia europea)
• UITP Sustainability Charter
• UIC TopRail Charter on Sustainable Rail Tourism
• Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle (Agència Catalana del Canvi Climàtic)
• Associació 50a50 (Ajuntament de Barcelona)
• Manifest Factor Humà (Fundació Factor Humà, presidència)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2018
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ISC
L’índex de satisfacció del client és un indicador que permet a FGC
conèixer 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 enquestes directes al públic. El primer any que es va fer va ser el 1987 i enguany se
n’ha fet el 32è mesurament.
La mesura de 2018 ha estat
de rècord i ha assolit un

El valor ponderat assoleix
un màxim històric

en el cas de la línia
Barcelona-Vallès

per a les Línies
Metropolitanes, en conjunt

77,40 75,50

en el cas de la línia
Llobregat-Anoia

76,90

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.
Pel que fa a la línia Lleida – la Pobla de Segur, el valor assolit ha estat de

81,20

que representa un màxim històric i una satisfacció dels clients envers el
servei molt alta.

ICQ
L’índex de control de qualitat és un indicador que permet a FGC controlar
de manera objectiva el grau de compliment del servei real respecte al servei
programat. Es mesura mitjançant la valoració diària dels incompliments del
servei (retards, escales o ascensors aturats, etc.) i la sostracció d’aquestes
penalitzacions d’un valor 100 per al servei perfecte d’un dia.
La mesura de 2018 ha assolit un

98,62 99,24 99,66
a la línia
Barcelona-Vallès

a la línia
Llobregat-Anoia

a la línia
Lleida – la Pobla de Segur

Puntualitat
La puntualitat dels trens durant el 2018, mesurada com a percentatge de
trens arribats amb puntualitat o amb retards inferiors als 3 minuts, ha assolit el

99,49%
en el cas de les
Línies Metropolitanes

99,10%

en el cas de la línia
Lleida - la Pobla de Segur

Aquests valors representen el manteniment del nivell per sobre del 99 %,
com ja és habitual des de fa molts anys als serveis d’FGC, i suposen xifres
rècord per a la companyia.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2018
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Millores en el servei
Actuacions principals

7.1

7.1. Millores en el servei
Pel que fa a l’oferta de servei a les Línies Metropolitanes i a la línia Lleida
– la Pobla de Segur, destaquen algunes millores implantades i d’altres en
curs de preparació que s’implantaran en els propers exercicis.
Renovació dels trens de la sèrie 112
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha emprès aquest any
un procés de revisió i renovació de les 22 unitats de tren de la sèrie 112,
construïdes l’any 1996 i que donen servei a la línia Barcelona-Vallès,
juntament amb les unitats 113 i 114. Aquests treballs, pressupostats en 33
milions d’euros, aborden tant qüestions de revisió tècnica de les unitats
per mantenir la fiabilitat i la disponibilitat com una renovació en profunditat
de la imatge i dels serveis que s’ofereixen a les persones usuàries.
La primera actuació que s’ha dut a terme ha estat la revisió general de
les portes de passatge. Amb aquesta operació, s’han revisat completament les parts mecàniques i elèctriques de les portes, amb la finalitat de
minimitzar el nombre d’avaries i reduir les afectacions que aquest tipus
d’incidències poden causar en el dia a dia del servei a la línia.
Millores a la línia Barcelona-Vallès
FGC ha continuat monitorant dia a dia les càrregues dels trens i comprovant la viabilitat de fer-hi ajustos operatius si se’n pot derivar una millora
perceptible o una millora en els graus d’ocupació dels trens. Gràcies a
això, s’ha fet un petit ajust en un moviment de material mòbil necessari
per raons tècniques, que abans no admetia passatge, per convertir-lo en
un tren comercial i dotar-lo dels marges de regularitat necessaris.
Amb aquest ajust, el 4 de juny es va incorporar aquest nou tren comercial
amb parada a l’estació de Sant Cugat i sense parades intermèdies entre
Sant Cugat i Sarrià. El nou tren comercial té la sortida a Sant Cugat a les
7.56 h i a partir de Sarrià segueix fins a Pl. Catalunya fent el mateix horari
del tren de la línia L6 que ja sortia de Sarrià a les 8.12 h.
Addicionalment, FGC continua treballant en el disseny tècnic del servei que
serà possible implantar a partir de mitjan any 2021, amb els nous trens que
actualment estan en construcció i que permetran implantar un servei de
trens de màxima oferta i robustesa, amb un tren cada cinc minuts des de
Sabadell i Terrassa a Barcelona i a la inversa, o el que és el mateix, cada
dos minuts i 30 segons des de Sant Cugat a Barcelona i a la inversa.
Millores a la línia Llobregat-Anoia
A la línia Llobregat-Anoia, els increments de demanda també s’estan
monitorant i al llarg de l’any s’han anat prenent decisions operatives per
reforçar els trens, programant-los quan la demanda ho justifica amb trens
de sis cotxes en lloc de tres. D’aquesta manera, el 20 de gener es van reconfigurar els cicles de material mòbil en els serveis de dissabtes i festius,
per reforçar el tren de la línia R5 amb sortida a Manresa Baixador a les
15.19 h i, a partir del 7 d’abril, es va fer el mateix amb el tren de la línia R5
amb sortida a Manresa Baixador a les 19.19 h.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2018
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Addicionalment, a partir del 18 de desembre es va canviar la via d’entrada
del tren de la línia R6 (format per sis cotxes) amb sortida a Igualada a les
6.26 h de la via 1 a la via 4 de Pl. Espanya, per facilitar el flux de persones
en sortir del tren, ja que l’andana de les vies 3 i 4 té més capacitat que la
de via 1.
Millores a la línia Lleida – la Pobla de Segur
A partir del dissabte 13 de gener, FGC ha introduït canvis a la línia Lleida –
la Pobla de Segur, amb l’objectiu de millorar el servei ferroviari. D’aquesta
manera, la línia que uneix la ciutat de Lleida amb Balaguer ha passat a
anomenar-se RL1, i la línia entre Lleida i la Pobla de Segur, RL2.
Així mateix, s’han introduït lleugeres modificacions dels horaris amb
l’objectiu de millorar les connexions dels trens d’FGC amb els trens Avant,
que connecten Lleida amb Barcelona. També s’han incorporat algunes
estacions al sistema de parades facultatives, sota demanda de les persones usuàries. Així, Alcoletge, Sant Llorenç de Montgai, Àger i Cellers s’han
afegit al conjunt de set parades que ja funcionen amb aquest sistema, que
permet reduir el temps de viatge i estalviar energia.
Tots aquests canvis, sumats a l’entrada en funcionament d’un nou enclavament a Balaguer, han permès reduir en vuit minuts el temps de viatge
del recorregut entre les estacions de Lleida-Pirineus i la Pobla de Segur, i
reduir en un minut el temps de viatge de les circulacions amb origen Lleida
i destinació Balaguer.
Substitució i millora de l’enllumenat a les estacions
FGC ha emprès aquest any la substitució de tots els llums fluorescents
tradicionals per llums LED (light-emitting diode) a 30 estacions de les
Línies Metropolitanes d’FGC, actuació cofinançada pel Fons Europeu de
Desenvolupament (FEDER).
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla d’estalvi i eficiència energètica
als edificis i els equipaments de la Generalitat de Catalunya, impulsat per
l’Institut Català d’Energia, i evidencia la voluntat de Ferrocarrils d’impulsar
una mobilitat sostenible i eficient, amb un impacte menor sobre el benestar de les persones i la qualitat de l’entorn urbà.
El projecte suposa el canvi d’enllumenat en 30 estacions del total de les 82
existents a les Línies Metropolitanes (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia),
prioritzant les que tenen un estalvi energètic més elevat, com són les estacions de Pl. Espanya, Pl. Catalunya, Terrassa Rambla i Sant Cugat.
En concret, l’operació es fa en 16 estacions de la línia Barcelona-Vallès:
Pl. Catalunya, Gràcia, Sant Gervasi, Les Tres Torres, Sarrià, Reina Elisenda, Pl. Molina, Pàdua, El Putxet, Av. Tibidabo, Peu del Funicular, Vallvidrera Superior, Sant Cugat, Universitat Autònoma, Rubí i Terrassa Rambla.
Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, es canvia l’enllumenat a les estacions
de Pl. Espanya, Magòria La Campana, Ildefons Cerdà, Gornal, Sant Josep,
L’Hospitalet Av. Carrilet, Almeda, Cornellà Riera, Sant Boi, Pallejà, Sant
Andreu de la Barca, Manresa Viladordis, Manresa Baixador i Igualada.
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Presentació del sistema Geotren i de l’aplicació de la tecnologia 5G
El president d’FGC va presentar a l’Smart Mobility Congress el sistema
Geotren, un projecte de geolocalització en temps real i amb plataforma de
dades obertes de les unitats de tren de Ferrocarrils. Mitjançant aquesta
tecnologia, les persones usuàries poden conèixer en cada moment on
es troba cada tren, la destinació, les properes parades, la puntualitat, el
compliment horari i la capacitat del tren.
Addicionalment, com a plataforma de dades obertes, aquesta informació
pot ser utilitzada per tercers per construir les seves pròpies aplicacions o
integrar-se amb altres sistemes d’informació multimodal de mobilitat d’altres operadors o modes de transport. Per tant, seria una aplicació oberta.
En paral·lel, FGC preveu incorporar altres dades d’interès per a les persones que utilitzen Ferrocarrils, com ara el grau d’ocupació de les unitats en
cada moment. El coneixement d’aquesta ocupació permetrà escollir quin
cotxe de la unitat de tren és el més apropiat segons les seves necessitats.
D’altra banda, FGC està fent proves al voltant de la tecnologia 5G en el
tram entre Pl. Espanya i Europa | Fira. Aquesta tecnologia integrarà tots
els sistemes de comunicacions per oferir més velocitat de connexió de
dispositius mòbils, de manera més fiable i amb més terminals connectats
simultàniament a la xarxa. D’aquesta manera, el sistema guanyarà eficiència i serà més sostenible.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2018
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Google Street View a les estacions d’FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Google han unit esforços per
apropar l’interior de les estacions d’FGC als internautes d’arreu del món.
Des del mes de febrer es poden visitar les estacions de Pl. Catalunya, Provença, Gràcia i Muntaner de la línia Barcelona-Vallès, i les de Pl. Espanya i
Europa | Fira de la línia Llobregat-Anoia, tan sols accedint a Google Maps i
triant l’opció de visualització Street View.
Les visites interactives per les estacions permeten tant recórrer l’interior
dels vestíbuls com descobrir tots els racons de les andanes. Aquesta eina
es considera de gran utilitat per a tothom que faci ús del servei d’FGC,
com també per als turistes que es desplacin amb tren durant la seva estada. Les imatges permeten identificar ràpidament on són els ascensors, les
validadores o les màquines de venda de bitllets, entre d’altres.
Aquesta iniciativa neix d’un procés d’estreta col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, concretament del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), i l’empresa nord-americana Google.
Mecanisme a l’app per alertar de situacions de violència masclista
L’aplicació per a mòbils d’FGC inclou des del mes de novembre l’opció de
poder alertar per mitjà d’aquesta app de possibles actituds de violència
masclista que es produeixin als trens i les estacions d’FGC.
Amb aquesta nova funcionalitat, les persones usuàries que pateixin o
presenciïn aquest tipus d’actituds poden alertar directament el Centre de
Comandament Integrat d’FGC, indicant el número de tren o l’estació on es
troben, amb la finalitat que es gestioni la incidència de manera immediata,
s’asseguri una ràpida atenció a la víctima dels fets i es garanteixi l’activació dels recursos de seguretat de què disposa FGC o els recursos policials
en cas que hi hagi un risc per a les persones.
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Aquesta actuació evidencia la voluntat de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya de dur a terme accions que permetin que la ciutadania se senti
tan inclosa i atesa com sigui possible en els espais d’actuació d’FGC.
Renovació del contracte d’Autometro per tres anys
El 17 de juliol, Seat i Autometro, empresa en la qual participa FGC i Captrain, van signar un nou contracte per a la renovació del servei de ferrocarril que transporta vehicles entre la planta de Seat a Martorell i el port de
Barcelona. Amb aquesta signatura, ambdues empreses amplien tres anys
més el funcionament del servei anomenat Autometro, amb la possibilitat
d’ampliació fins a cinc anys.
Aquest nou contracte preveu mantenir l’acord per a la gestió, per part
d’Autometro, del servei de transport d’un mínim de 80.370 vehicles anuals
per ferrocarril i preveu continuar estudiant maneres de poder incrementar
la capacitat de transport de vehicles. Actualment, aquests trens fan tres
viatges per dia i sentit de dilluns a divendres, integrats en el servei ferroviari del Metro del Baix Llobregat.
La consolidació d’Autometro confirma el clar compromís global de Seat
i FGC amb el medi ambient i la mobilitat sostenible. Seat exporta més
del 80 % dels vehicles que fabrica a Martorell i el ferrocarril és un mitjà
de transport ecològic, rendible i eficient. A més, contribueix a reduir els
accidents, ja que només la línia Autometro ha eliminat de la circulació l’any
2018 uns 21.090 camions a l’any en el tram entre Martorell i Barcelona.
Presentació de l’Agenda ambiental d’FGC
El president d’FGC i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta
Subirà, han presentat aquest any l’Estratègia contra el canvi climàtic 20192021 de Ferrocarrils. Aquesta estratègia estableix els eixos d’ambientalització per implantar amb l’horitzó posat en l’any 2021, orientats a reduir
l’impacte ambiental de l’empresa, no tan sols de la producció dels serveis
de transport i turístics que ofereix, sinó també des del vessant de la gestió
interna.
En aquest document, Ferrocarrils es compromet a incorporar a la seva
estratègia empresarial la preservació del medi ambient, eliminant o reduint
els impactes negatius i les conseqüències no desitjades que pugui generar
l’exercici de la seva activitat, com també treballar en l’àmbit de l’economia
circular per reduir l’ús de recursos, ser més eficients en aquest ús, conservar la biodiversitat i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
La nova Agenda ambiental incideix en el foment de l’ús de les energies
renovables i en la reducció de la petjada de carboni. En el concurs per al
subministrament d’energia per a l’any 2019, tant a les Línies Metropolitanes com a les estacions de muntanya, el 100 % de l’energia subministrada
tindrà la font en una energia renovable, i amb vista al bienni 2020-2021,
l’objectiu d’FGC és que el 50 % de l’energia consumida sigui generada
per plantes d’energia solar.
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D’aquesta manera, l’Estratègia ha de permetre a Ferrocarrils assolir els
objectius següents:
2018
Energia renovable
Energia solar
Ús de llums LED

Objectiu 2021

0 % certificada verda 100 % certificada verda el 2019
0%

50 %

36 % de les estacions de tren 100 % de les estacions de tren

Flota de vehicles elèctrics

12 %

100 %

450,63 t de CO2

150 t de CO2

Vestíbuls amb espais
de comerç electrònic

10 %

100 %

Punts de recàrrega
per a cotxes elèctrics

6

31 (X5)

11 %

100 %

80,39 %

100 %

218 t de CO2

0 t de CO2

0%

100 %

En 2 estacions
de muntanya

A les 5 estacions
de muntanya

Acords amb parcs
Cap
naturals		

Tots els parcs naturals
de les estacions

Geoparcs		

Geoparc de Montserrat

Ús de gasoil (locomotores)

Espais d’intermodalitat als
P&R per a vehicles elèctrics
Consum d’aigua monitorat
a Línies Metropolitanes
Petjada de carboni de
la flota de vehicles d’FGC
Reutilització del balast
Actuacions pedagògiques
de foment de la biodiversitat

FGC renova el seu web corporatiu i l’app amb noves funcionalitats
Aquest any, el web d’FGC, www.fgc.cat, ha incorporat nous continguts,
noves funcionalitats i més informació de les línies de ferrocarrils i les seves
estacions. En el nou web hi destaca el cercador d’horaris, que permet
aplicar nous filtres de recerca, amb la qual cosa ofereix uns resultats més
amplis: menús emergents, navegació senzilla, un disseny responsiu (adaptat a qualsevol dispositiu), un plànol de la xarxa interactiu, agenda d’esdeveniments, més visibilitat de la botiga en línia, etc.
Més enllà de la utilitat, el nou web obre diferents canals de comunicació
entre la companyia i els internautes per resoldre dubtes, atendre reclamacions, comunicar incidències o donar a conèixer esdeveniments, entre
d’altres.
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A més, el nou espai s’ha desenvolupat tenint en compte les últimes i més
actualitzades tecnologies per obtenir la màxima protecció i robustesa
respecte a possibles ciberatacs, amb l’objectiu de garantir, en la mesura
que sigui possible, la disponibilitat, la integritat i la confidencialitat de la
informació.
Pel que fa a l’aplicació per a mòbils d’FGC, entre les principals novetats
que aporta destaca un plànol interactiu de les línies, el servei d’alertes
incíviques geolocalitzades per agilitzar l’avís, un accés ràpid a la resta d’aplicacions corporatives de Ferrocarrils, una millor adaptació a les
persones amb discapacitat visual i una alarma per no passar-se d’estació
quan es viatja en tren.
Aquesta evolució de l’aplicació ha estat possible gràcies a l’anàlisi dels
1.500 comentaris rebuts durant els últims set anys de les persones que
tenen l’aplicació.
Creixement de les xarxes socials i de la comunicació 2.0
El nou web corporatiu ha obtingut més d’1,5 milions de visites aquest any
2018, i el conjunt dels webs de les explotacions de Turisme i Muntanya,
2.796.542. D’altra banda, l’aplicació per a mòbils de la companyia ha
registrat més de 13.000 descàrregues i ja n’acumula 362.522. Les cinc
aplicacions per a mòbils intel·ligents de les estacions de muntanya d’FGC
s’han descarregat el 2018 un total de 22.183 vegades, i acumulen més de
101.181 descàrregues.
Els diferents perfils a les xarxes socials corporatives generen interacció
diària amb uns 291.000 usuaris. El perfil a Twitter de Ferrocarrils (@FGC)
s’ha consolidat com una eina molt útil per tenir els usuaris informats a
l’instant de quin és l’estat del servei. El 2018, ja són 41.000 els usuaris
que s’informen per mitjà d’aquesta xarxa social. D’aquesta manera, són
els mateixos clients els qui col·laboren, amb els seus comentaris, queixes,
observacions i suggeriments, a la millora d’un servei públic com és el de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Mensualment, el Twitter d’FGC
rep més de 1.000 mencions, fet que significa un intercanvi constant d’informació.
Com a novetat de l’any 2018, FGC ha obert un nou compte a Twitter dedicat exclusivament a la informació institucional d’FGC (@FGCcorporatiu).
El perfil d’Instagram d’FGC s’ha consolidat com un espai més de relació
amb la ciutadania. Amb més de 2.000 seguidors, s’hi publiquen fotografies
de l’activitat quotidiana de la companyia, efemèrides i informació corporativa i es comparteixen imatges dels usuaris, entre d’altres.
El conjunt d’accions digitals de la divisió de Turisme i Muntanya ha tancat
l’any amb més de 2,31 milions d’euros de facturació.
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7.2. Millores de les infraestructures
i les instal·lacions
FGC ha dut a terme diferents actuacions de millora dins la política de la
companyia de reposició d’actius i manteniment i reforçament constant
dels diferents equipaments.
Obres a la línia Barcelona-Vallès
• Treballs per reduir la contaminació acústica del pas dels trens per Sant
Cugat mitjançant la renovació de quatre aparells de via que incorporen
tecnologia d’alta velocitat. També s’ha instal·lat una manta antivibratòria
sota la capa de balast. Aquests treballs han permès una disminució del
soroll d’entre 8,4 i 4,5 decibels als edificis propers a les vies del tren.
• Millora de la infraestructura del túnel de la Universitat Autònoma mitjançant la fonamentació d’una part del túnel amb micropilots per resistir la
pressió del material expansiu que hi ha sota la llosa del túnel.
• Treballs relacionats amb les obres d’integració urbana de la línia al seu
pas pels barris de Can Feu i Gràcia de Sabadell, que ha executat el Departament de Territori i Sostenibilitat. S’han cobert les vies del ferrocarril
en un tram de 375 m, amb la qual cosa s’ha millorat la permeabilitat i la
mobilitat a l’entorn de la línia, alhora que s’ha creat un nou espai per a ús
ciutadà.
• Millora de l’accessibilitat a dues estacions del perllongament de Sabadell: Sabadell Plaça Major i La Creu Alta. En concret, a l’estació de Sabadell
Plaça Major s’ha instal·lat un segon ascensor per connectar el vestíbul
amb l’andana i dues escales mecàniques de baixada del carrer al vestíbul.
A l’estació de La Creu Alta, s’han instal·lat dues escales mecàniques de
baixada per connectar el vestíbul amb l’andana.
• Millora de l’accessibilitat a l’estació de Sarrià, amb la instal·lació d’un
nou ascensor que facilita la connexió entre el carrer i el vestíbul a aquelles
persones que utilitzen l’accés del costat Besòs de la via Augusta. L’actuació ha permès desplaçar l’escala d’accés a l’estació i reurbanitzar la calçada per millorar la mobilitat de les persones usuàries d’FGC i dels veïns.
• A l’estació de Provença s’han dut a terme treballs per renovar el formigó
de les vies i s’ha avançat en l’actuació d’ampliació de l’andana de la via 1.
• Substitució de la catenària flexible per una de rígida entre les estacions
de Pl. Catalunya i Sarrià, que ha permès incrementar la fiabilitat del servei
ferroviari d’FGC en un tram on en hora punta circula un tren cada 112
segons.
• Reforma de l’enclavament de Gràcia amb un nou equip westrace MK2
en configuració hot-stand-by. Pel volum de trànsit que gestiona dins de
la xarxa d’FGC i l’alt nombre d’ordres de circulació que rep l’estació de
Gràcia en hora punta des del CTC, l’enclavament de Gràcia és un element
clau de la xarxa, que requereix un dimensionament considerable amb
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relació a les dades i el processament lògic. L’actuació ha permès millorar
la fiabilitat del sistema de senyalització i els temps de resposta i relació de
la informació amb el CTC.
• Treballs de renovació de via (balast, travesses i carril) en el tram entre les
estacions de Pl. Catalunya i Baixador de Vallvidrera, que comprèn les actuacions en els túnels 2, 3 i 4 de la línia. Aquestes actuacions han permès
incrementar el confort durant els trajectes.
Obres a la línia Llobregat-Anoia
• Treballs de renovació de via (subjeccions, carrils, travesses i balast)
en el tram entre les estacions de Sant Boi i Sant Josep. A més, entre les
estacions d’Almeda i Cornellà Riera, on la proximitat als habitatges és superior, s’ha instal·lat una manta antivibratòria per minimitzar els efectes de
la circulació dels trens. També s’ha renovat el sistema de drenatge de les
plataformes del túnel entre les estacions d’Almeda i Cornellà Riera.
• Treballs de reconstrucció de la contravolta del túnel que uneix les
estacions de L’Hospitalet Av. Carrilet, Almeda, Cornellà Riera i Sant Boi,
que estava malmesa pels moviments d’aigua del nivell freàtic. L’actuació
consolida l’estructura i la reforça davant d’aquest tipus de situacions.
• Pel que fa al manteniment de via, FGC ha adquirit una nova perfiladora
que permet reciclar el balast per a la seva reutilització. Això es tradueix
en un estalvi econòmic de 25.000 euros en balast col·locat i un benefici
ambiental pel fet de no haver de mobilitzar els camions que transporten
el residu a l’abocador. Aquesta tecnologia també permet aprofitar millor el
balast de la via amb una conseqüència directa d’estalvi de material valorat
en unes 200 tones/any.
• Renovació de l’accés de l’estació de Sant Andreu de la Barca, que ha
comportat diverses millores funcionals: facilitar la gestió de la mobilitat,
l’explotació del vestíbul i la capacitat de control del frau, alliberar espai
i millorar, d’aquesta manera, els fluxos de circulació de les persones
usuàries en l’entrada i sortida de l’estació i en l’adquisició de títols de
viatges a les màquines de venda de bitllets.
• Renovació de les cobertes de les estacions d’Igualada i Manresa Baixador, que ha permès garantir i millorar el confort de les persones que viatgen amb FGC. El material de les noves cobertes en facilita el manteniment
i la conservació, permet resoldre les filtracions i millora la imatge general
de les estacions.
Obres a la línia Lleida – la Pobla de Segur
• Finalització dels treballs de renovació de 2.871 m de via a diferents túnels de línia i inici de les actuacions de renovació de la superestructura de
via i drenatge en d’altres, amb un abast de 2.274 m.
• Supressió del pas a nivell de Vilanova de la Barca, que ha comportat la
millora i l’eixamplament del camí que circula paral·lel a les vies i que connecta amb el pas a nivell número 9, situat a 300 m.
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7.3. Actuacions d’FGC Turisme
i Muntanya
Fi de la renovació de la sala de màquines del Funicular de Sant Joan
El 17 de març va entrar en funcionament el Funicular de Sant Joan, un cop
finalitzats els treballs de renovació de la sala de màquines iniciats l’any
2017. Amb una inversió de 2,2 milions d’euros, aquestes actuacions han
permès millorar els estàndards de qualitat del funicular i minimitzar el nombre d’aturades o d’avaries en el servei habitual.
Concretament, Ferrocarrils ha canviat tot l’accionament principal de la infraestructura i hi ha instal·lat un sistema nou format per una politja, una contrapolitja, un reductor, un sistema de fre i un motor trifàsic. La nova instal·lació disposa d’un aparell elèctric associat al sistema i una sala de control del
funicular totalment renovats. També s’han substituït les politges de la via.
FGC inicia les obres del telecabina d’Alp 2500 i del telecadira de Coll
de Pal
A La Molina van començar el mes de setembre d’aquest any les obres de
construcció de dues noves instal·lacions cabdals per a l’estació de la Cerdanya.
D’una banda, amb una inversió de 5 milions d’euros, la construcció del
segon tram del telecabina d’Alp 2500 permetrà revitalitzar l’oferta espor-
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tiva i de lleure de les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà
durant els 365 dies de l’any. Les obres consisteixen en la instal·lació de
nou pilones, la cimentació, el muntatge elèctric, les cabines i un hangar
de l’estació de retorn. Es tracta d’un telecabina monocable a moviment
continu de pinça desembragable de vuit places. El traçat serà rectilini i es
desenvoluparà al llarg de 1.021 m, superant un pendent de 178 m, amb un
pendent mitjà del 17,43 %. La seva explotació està destinada al transport
d’esquiadors i de persones sense esquís, tant a l’hivern com a l’estiu, quan
es mantindrà i es potenciarà la possibilitat de pujar-hi amb bicicleta.
Pel que fa al telecadira de Coll de Pal, aquesta nova instal·lació permetrà,
quan finalitzin les obres, millorar l’accés a la pràctica de l’esport de l’esquí i
a totes les activitats relacionades amb el turisme de muntanya des de Bagà
i el Berguedà, ampliant l’abast de la generació d’oportunitats de desenvolupament econòmic i de generació de llocs de treball. Amb una inversió
d’1.060.000 euros, unirà les pistes de Volta Muntanya Sagrada, Olímpica
i Comabella. L’estació motriu s’ubica al costat del llac de La Molina (cota
1.700) i l’estació de retorn a la zona del coll de Pal, on hi ha el teleesquí de
Sant Jordi i la cinta del coll de Pal, on hi ha tres pistes per a debutants: Serrat Gran, Comafloriu i la pista del Refugi, dins el terme municipal de Bagà.
Inauguració del mirador sud del pic de l’Orri
El dia 15 de desembre, el president d’FGC, Ricard Font, el president del
Parc Natural de l’Alt Pirineu, Joan Ordi, i l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich,
van inaugurar el mirador sud del pic de l’Orri, que a 2.439 m d’altitud és el
sostre de l’estació d’esquí de Port Ainé.
La instal·lació d’aquest mirador sud a la muntanya completa la informació
dels cartells ja existents de les panoràmiques oest-nord i nord-est i permet
obtenir una visió única de 360 graus del Pirineu i de les zones protegides del
recentment creat Parc Pirinenc de les Tres Nacions, una iniciativa promoguda pels governs català, francès i andorrà per millorar la gestió i la promoció
d’una de les àrees transfrontereres protegides més extenses d’Europa, formada pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural Regional dels Pirineus
Ariejans (Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, França), el Parc
Natural de la Vall de Sorteny (Andorra) i el Parc Natural Comunal de les Valls
del Comapedrosa (Andorra).
Acord amb Trasmediterránea per acostar les estacions a Mallorca
FGC ha tancat aquest any un acord amb la companyia Trasmediterránea
que permet a les persones residents a Mallorca que practiquen esports de
neu gaudir de l’esquí a les estacions de La Molina i Vall de Núria per mitjà de
productes únics per als mallorquins creats pels operadors turístics Tramuntana, Europlayas, Viatges Estiber i Destination Services, que s’han sumat
a aquesta iniciativa. Aquests paquets es poden adquirir a les agències de
viatges de Mallorca o bé per mitjà d’agències de viatges en línia.
Mitjançant aquest acord, les persones que viuen a Mallorca poden gaudir
de paquets que inclouen el viatge en vaixell, on poden embarcar còmodament el seu vehicle, i el forfet de les estacions d’esquí de La Molina i Vall de
Núria, les més pròximes a Barcelona. A més, poden incloure l’allotjament a
la destinació.
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Balanç de la temporada d’hivern 2017-2018
Les cinc estacions d’esquí i muntanya gestionades per FGC han tancat la
temporada 2017-2018 amb un total de 714.535 persones usuàries. Aquesta
xifra es tradueix en un augment del 17 % en comparació de la temporada
anterior.
La política d’increment i d’adaptació de serveis de les estacions aplicada als
diferents perfils de visitants ha consolidat aquesta temporada com la millor
de la història d’FGC. D’altra banda, la inversió en maquinària destinada a
la producció i l’adequació de la neu i les constants i fortes nevades a les
estacions catalanes han estat també factors clau en els resultats positius de
la temporada.
Balanç de la temporada d’estiu 2018
La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé han ofert una
temporada d’estiu amb un grapat d’intenses i divertides activitats al llarg
del Pirineu català per a tots els públics, amb nous forfets per esprémer al
màxim totes les possibilitats de l’entorn, com també millores en les seves
instal·lacions. Tot plegat, apostant per una política de preus adaptada a les
necessitats i les característiques de les persones usuàries.
La Molina ha presentat aquesta temporada tres nous forfets: el forfet 1,
Pujada Bikepark, ideal per a aquells bikers que estan interessats a tenir un
primer contacte amb els circuits de descens, enduro, BTT i MTB i descobrir
noves sensacions sobre dues rodes; el forfet Bikepark, només cinta Johan
Cruyff, que dona servei especialment a les famílies i els clients (nens especialment) que tan sols volen visitar la zona baixa del Bikepark, i La Molina
Non Stop +, un nou paquet que a banda d’incloure tots els serveis de La
Molina Non Stop també inclou el circuit blau o circuit infantil al parc d’aventura als arbres (un cop) i l’ús il·limitat dels inflables.
Vall de Núria, per la seva banda, ha ofert novetats importants, com ara les
renovacions en el Cremallera, tant en el sistema de venda i accessibilitat a
les estacions com en la línia (millores en la via i les infraestructures); la nova
ubicació del Cau de la Marmota, amb un ampli espai interior i una terrassa
exterior més gran que permet fer una gran varietat d’activitats, i un programa d’animació per als clients allotjats a l’Hotel Vall de Núria, amb diversitat
d’activitats, per a adults i nens, en què la diversió, la natura i l’alta muntanya
són els clars protagonistes.
Pel que fa a Vallter, han destacat els viatges amb telecadira, amb les
millors vistes panoràmiques del cercle d’Ull de Ter; les rutes de senderisme familiar per l’entorn de l’estació; la ruta del Ter, a peu o amb bicicleta; l’ascensió amb bici al port de muntanya de Vallter (pujada al port de
muntanya Setcases-Vallter) i les visites guiades per a grups organitzades
per l’Associació Alt Ter.
A Espot i Port Ainé, entre les diverses activitats que els visitants han pogut
fer destaca el Parc Lúdic i d’Aventura, els itineraris de BTT i la cronoescalada amb bicicleta de carretera fins a l’Hotel Port Ainé 2000. A més, durant
els mesos d’estiu, les estacions del Pallars Sobirà han proposat novetats
outdoor per descobrir l’entorn, tot gaudint al màxim de la natura.
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7.4

Presentació de la temporada d’hivern 2018-2019
El dia 15 de novembre, en un acte celebrat al Museu Olímpic i de l’Esport
Joan Antoni Samaranch, el president d’FGC va presentar les principals
novetats de la temporada.
Aquest hivern, La Molina ha promocionat la venda en línia i el forfet recarregable per evitar cues i aconseguir que els visitants puguin dedicar el
seu temps a allò que realment importa: gaudir de la neu, ja sigui esquiant
o practicant surf de neu. L’estació, a més, ha proposat avantatges amb el
forfet RECarnet, on un dia d’esquí surt de franc, durant la promoció 4x3.
Entre les novetats de Vallter 2000 i de les estacions del Pallars Sobirà,
destaca especialment la voluntat de potenciar el turisme de proximitat.
L’estació del Ripollès, d’una banda, ha ofert el producte «Puja & Baixa»,
dissenyat perquè els visitants de Girona i Barcelona hi passin el dia al millor
preu. Espot i Port Ainé, d’altra banda, han engegat accions molt properes i
directes amb les persones que visiten les estacions: el lliurament de forfets
2x1 i fullets en els establiments del territori i el manteniment de les tarifes
de l’Skibus, un servei de bus que recorre els principals punts de la comarca
fins a arribar a les pistes d’ambdues estacions.
Finalment, Vall de Núria ha ofert un programa especial d’animació a l’hotel,
pensat per a totes les edats, a més del paquet Cremallera + Parc Lúdic,
àrea per a la diversió de petits i grans. Aquesta temporada, a més, tot aquell
qui ha visitat l’estació ha pogut gaudir d’una experiència completa a la vall
gràcies a la promoció «Anticipa’t a l’hivern», amb la qual els visitants han
gaudit de dues opcions: la fórmula Al Vostre Gust, que inclou el viatge en
Cremallera, l’allotjament a l’hotel i l’esmorzar, i la fórmula Esquí, que inclou
també el forfet.

7.4. Esdeveniments esportius
Les estacions d’esquí i muntanya gestionades per FGC han estat l’escenari aquest any de diferents esdeveniments i curses, entre els quals
destaquen:
La Molina
Els dies 17 i 19 de febrer, La Molina va ser la seu de la Copa Espanya Movistar de Snowboardcross (SBX) i el Campionat de Catalunya Universitari.
El cap de setmana del 2 i 3 de març, l’estació va celebrar els actes principals del seu 75è aniversari. Va ser, una vegada més, l’escenari de competició de les finals del circuit de la Copa del Món FIS de Snowboardcross
(SBX). També va ser la seu de l’Estima Fest, la festa del 75è aniversari,
amb l’actuació del grup musical Els Amics de les Arts i un castell de focs.
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Els dies 8 i 9 de març, La Molina va ser l’escenari de la Copa d’Europa
d’Esquí Alpí FIS, en aquest cas femenina, en la disciplina de gegant.
El 10 i 11 de març es va celebrar el 37è Derbi Internacional de Ciutadans. Un any més, l’estació de La Molina va ser la seu d’una nova edició
d’aquesta tradicional cursa internacional d’esquí puntuable per a la Copa
del Món de Ciutadans Arnold Lunn, una de les proves més antigues del
calendari europeu per a aquesta categoria.
El 22 de març, la Volta Ciclista a Catalunya va tornar per cinquena vegada
a La Molina en la seva 98a edició. La Molina va rebre la caravana ciclista
i els corredors, que van fer gaudir del millor espectacle del ciclisme al
nostre país.
Del 4 al 6 d’octubre es va celebrar la Salomon Ultra Pirineu 2018, quatre
curses (Ultra Pirineu, Marató Pirineu, Nit Pirineu i XS Pirineu). Durant tres
dies, el Cadí Moixeró fou l’epicentre mundial del trail running.
Vall de Núria
El 21 gener es va celebrar la 5a CronoNúria, prova d’esquí de muntanya
que forma part de la Copa Catalana de Curses Verticals i de la Copa FGC
6.0. Organitzada per la Unió Excursionista Vic, aquesta cita dona el tret de
sortida a les curses hivernals de Vall de Núria.
El dia 24 de febrer va tenir lloc la segona edició de la Polartic, la cursa de
snowrunning en què es corre amb uns grampons flexibles per la muntanya
i les pistes d’esquí un cop la jornada d’esquí ha finalitzat, cosa que fa que
la part final de la cursa es faci ja de nit.
La tradicional cursa Pocatraça es va celebrar el dia 11 de març, organitzada pel CE Olot i, un any més, amb molt bona participació, amb més de
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150 participants inscrits. Al març també va tenir lloc la cursa Núria-Puigmal-Núria, concretament el dia 18. Aquesta cursa ja fa tres anys que va recuperar la tradició d’una de les curses d’esquí de muntanya més antigues
de la vall. La cursa està organitzada pel CE Terrassa i va tenir una bona
participació, gràcies al fet que va ser un any de molta neu.
El dia 2 de juny es va celebrar la Cursa dels Bastions, que marca cada
any l’inici de la temporada de curses d’estiu. Tot seguit, el dia 9 de juny va
ser el torn de la Cursa Vertical de l’Olla de Núria, mentre que el dia 10 es
va celebrar la Cursa de l’Olla, l’esdeveniment més emblemàtic de Vall de
Núria.
La Pyrenees Stage Run va arribar el dia 2 de setembre a Vall de Núria,
on cada any augmenta la participació, una demostració de l’alt atractiu
d’aquest format de cursa.
El dia 9 de setembre va ser el torn de la Cursa d’Entrevalls. L’èxit d’aquesta prova continua, gràcies al fet d’unir els dos nuclis de les dues valls que
formen el conjunt del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser. Per segon
any es va fer la versió ultra, que va recórrer gairebé tota l’Olla amb molt
bona participació.
Espot i Port Ainé
Els dies 13 i 14 de gener es va celebrar el 8è trofeu Espot Esquí per a
corredors de la categoria U-16, de primer nivell estatal. S’hi van aplegar
un total de 150 corredors de tots els clubs catalans per competir a les
disciplines de gegant i eslàlom.
Els dies 27 i 28 de gener, més de 150 corredors van competir en el 13è
trofeu Espot Esquí, un certamen que agrupa totes les edats, des dels 14
anys fins a més de 70. Els corredors que, per motius d’estudis o de nivell,
no volen participar en les lligues estatals de primera categoria, tenen
l’oportunitat de demostrar la seva vàlua en aquesta categoria d’interclubs.
El dia 3 de febrer va tenir lloc a Espot el 14è trofeu Floquet de Neu, que
serveix d’iniciació dels futurs grans corredors. Hi participen els alevins 1 i
2, d’edats d’entre els 10 i els 13 anys, i en aquesta edició hi van participar
més de 130 nens i nenes.
L’11 de març es va celebrar a Port Ainé el Campionat de Catalunya Betula
Minifreestylers, amb una vintena de participants d’edats compreses entre
els set i els 14 anys.
Els dies 24 i 25 de març, Espot va ser la seu dels Campionats de Catalunya Absoluts, competició de màxim nivell (FIS Internacional), amb la
participació dels equips nacionals i de totes les federacions. A la nodrida
participació nacional s’hi van afegir equips d’Andorra, França i Itàlia, amb
un total de 150 participants.
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Vallter
El dia 16 de juny va tenir lloc a l’estació una etapa de la cursa VI Ter Bike
Experience, un recorregut de 205 km, aproximadament, amb sortida a la
població de Setcases i final a la gola del Ter, al municipi de Torroella de
Montgrí – l’Estartit.
El dia 25 d’agost es va celebrar la clàssica Pujada Ripoll – Vallter 2000
(65è GP Ripoll), en la modalitat de bicicleta de carretera. La prova, també
coneguda com a Memorial Fermí Pujol, consisteix en una escalada de 50
km fins a l’estació de Vallter.
El dia 26 d’agost va tenir lloc la 7a Cursa de la Marrana a Setcases, una
cursa explosiva, tècnica i d’alta muntanya amb dos circuits per triar: 23
km (volta del Gegant) o 11 km (circ de Morens).
El dia 9 de setembre es va celebrar a l’estació l’Entrevalls Skyrunning
(Queralbs-Setcases), una cursa de muntanya duríssima de 30 km i més
de 2.550 m des de Queralbs fins a Setcases passant per Núria, Noucreus
(2.796 m), el pic de la Fossa del Gegant (2.807 m), el pic de la Vaca (2.820
m) i el pic de l’Infern, entre altres indrets.

7.5. Efemèrides
75è aniversari de La Molina
El dia 26 de maig, el president de la Generalitat, Quim Torra, va participar
en l’acte de cloenda del 75è aniversari de La Molina. En el transcurs de
l’acte, el president va inaugurar un monòlit en record d’aquest aniversari,
obra dels artistes Toni Anguera i Pep Ubach. Amb aquesta celebració es
van tancar les activitats que es van dur a terme des del mes de gener per
commemorar l’inici de La Molina, un 28 de febrer de 1943, que va fer que
sigui l’estació degana de l’Estat espanyol.
Entre aquestes activitats va destacar l’exposició «La Molina: 75 anys
estimant-te», ubicada a l’Espai Provença de Barcelona, que explicava com
era l’estació als inicis i com ha anat evolucionant amb el pas del temps.
La mostra, a més, també buscava relatar com s’ha transformat la manera
d’entendre l’esquí i els esports de neu.
El dia 21 de febrer es va presentar a la seu de Barcelona del Centre Excursionista de Catalunya el llibre La Molina: 75 anys d’un somni, un repàs de
la història de l’estació des dels seus orígens. El llibre, que es fonamenta
en un treball de recerca exhaustiva i documentació detallada, fa valer les
dècades d’innovació constant i pretén reconèixer totes les persones que
durant aquests 75 anys han fet possible el que és avui La Molina.
Els dies 2 i 3 de març va tenir lloc a La Molina l’Estima Fest, la gran festa
del 75è aniversari. Durant aquell cap de setmana, La Molina va ser l’escenari de la vuitena prova del circuit de Copa del Món FIS de Snowboardcross (SBX). El punt culminant va tenir lloc a l’aparcament del telecabina,
amb l’actuació d’Els Amics de les Arts, un concert gratuït on van presentar
el seu últim disc seguit d’un castell de focs i d’una sessió musical conduïda pel discjòquei Carles Pérez, presentador i locutor de Ràdio Flaixbac.
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7.6

Centenari de l’arribada del tren a Rubí
El dia 16 de setembre es va celebrar l’acte central de la commemoració
dels 100 anys de l’arribada del tren a l’estació de Rubí, un acte on van
acudir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president
d’FGC, Ricard Font.
L’acte va incloure una visita a l’Espai Expositiu de l’antiga estació de Rubí,
on les autoritats van poder visitar l’exposició «Cent anys de tren», una
mostra sobre l’evolució de la ciutat des de l’arribada del tren fins avui.
L’exposició la formaven imatges antigues provinents de l’Arxiu Municipal,
l’Arxiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Arxiu del Centre d’Estudis del Transport, a banda de
materials originals cedits per FGC.
A l’interior de l’estació de Rubí d’FGC es va inaugurar una altra exposició, «Centenari de l’arribada del ferrocarril», ubicada al vestíbul superior
de l’estació, i també es va presentar el llibre Cent anys del tren a Rubí,
de l’historiador Joan Carles Salmerón, un recull exhaustiu de documentació, escrita i gràfica en gran format, d’aquests 100 anys d’història, amb
anècdotes i curiositats on les persones que utilitzen Ferrocarrils són les
protagonistes.
L’acte també va incloure el bateig d’un tren d’FGC amb el nom de la ciutat
de Rubí i la visita de l’automotor històric Brill FCC 18, exposat per a l’ocasió a l’estació de Rubí.
Centenari de la inauguració del Funicular de Sant Joan
El dia 11 d’octubre, el president d’FGC, Ricard Font, va encapçalar l’acte
de celebració dels 100 anys del Funicular de Sant Joan a la muntanya de
Montserrat, acompanyat pel pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler.
L’acte va començar a l’estació de Sant Joan Inferior del Funicular de Sant
Joan, on es va inaugurar l’exposició «Funicular de Sant Joan, 100 anys
d’història», una mostra sobre l’evolució de la infraestructura i el seu lligam
amb la muntanya de Montserrat mitjançant un seguit d’imatges històriques
i actuals provinents de l’Arxiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de l’historiador Joan Carles Salmerón.
Durant l’acte es van explicar les millores dutes a terme per FGC a l’explotació de Montserrat, tant pel que fa al Cremallera de Montserrat com pel
que fa als dos funiculars: el de Sant Joan i el de la Santa Cova.

7.6. Jornades
VII Jornada sobre Patrimoni Històric Ferroviari
El Grup de Treball del Patrimoni Històric Ferroviari de Catalunya, del qual
forma part Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i l’Ajuntament
de Mataró van organitzar la 7a Jornada de Patrimoni Històric Ferroviari al
Cafè de Mar, a Mataró.
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Amb el títol El tren de Mataró: patrimoni i paisatge ferroviari, la jornada
de 2018 va estar dedicada a la línia de tren Barcelona-Mataró, que va ser
la primera línia de ferrocarril de la península Ibèrica. Les ponències del
programa van aprofundir en l’impacte de les primeres línies de ferrocarril
a l’Estat, en la seva relació amb la industrialització del país i en aspectes
més concrets com ara la seguretat ferroviària en els trens històrics.
El president d’FGC, Ricard Font, i l’alcalde de Mataró, David Bote, van
inaugurar la jornada, a la qual van assistir importants institucions i associacions del món ferroviari.
Reunions de l’Observatori del Civisme en el Transport Ferroviari
L’any 2018, l’Observatori ha fet tres reunions de treball: el 21 de febrer, el 7
de juny i el 13 de desembre. En totes les reunions ha continuat incidint en
els efectes del vandalisme grafiter com a principal preocupació i fent-los
visibles. Aquests atacs han augmentat en els últims anys i representen un
problema important per a la seguretat de les persones que viatgen a FGC i
del personal de les estacions.
L’Observatori continua impulsant la seva tasca en els àmbits normatiu, judicial, policial i educatiu per contenir aquests atacs i reclamant que aquest
tipus d’atacs rebin el tractament de delictes i no de faltes de danys.
Aquest any, l’Observatori també ha fet públics els resultats de l’informe
2017 corresponents a les dades d’incivisme de prop de 27.000 casos
documentats pels operadors i on es constata que els atacs de grafiters
organitzats suposen el problema més gran en l’àmbit de la seguretat per
als operadors ferroviaris.
Format pels principals operadors del transport ferroviari de l’Estat (FGC,
Transports Metropolitans de Barcelona – TMB, RENFE Operadora, Tramvia Metropolità, Metro de Bilbao, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
– FGV, Metro de Madrid, Metro de Sevilla, Metro Málaga, Serveis Ferroviaris de Mallorca i Euskotren), les reunions han continuat incidint en la
lluita contra les actituds antisocials, objectivant el problema, centralitzant
dades, compartint experiències i, en resum, convertint-se en un laboratori
que ajudi a trobar solucions tan eficients i homogènies com sigui possible
al problema de l’incivisme en el servei públic del transport ferroviari.
1a edició de TopRail Fòrum
El dia 20 d’abril va tenir lloc la 1a edició de TopRail Fòrum a Fira de
Barcelona. La trobada, organitzada per Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) i la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), neix amb
l’objectiu de ser l’esdeveniment de referència dels principals actors del
sector del turisme ferroviari a escala internacional.
Al llarg de la jornada, operadors ferroviaris, institucions i operadors turístics van debatre les oportunitats de negoci que genera aquest sector i van
abordar els desafiaments clau i les noves tendències en el turisme, per
oferir una visió general dels projectes i els serveis del turisme ferroviari des
d’un punt de vista sostenible.
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7.7

El programa es va completar amb una visita tècnica al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltrú, el dia 21 d’abril.
La primera edició del TopRail Fòrum va ser fruit del projecte TopRail, de la
Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), impulsat des d’FGC com a líder
del grup de treball presidit pel responsable de Planificació Estratègica i
Prospectiva d’FGC, el doctor Carles Casas Esplugas. Aquest projecte té
com a objectius principals la caracterització dels diferents productes turístics, l’estudi del mercat i dels clients en relació amb els serveis ferroviaris
de caràcter turístic i l’establiment de sinergies i col·laboracions entre els
membres del grup per a la comercialització dels serveis.
En formen part diferents operadors ferroviaris de països com ara Àustria,
Hongria, Irlanda, Portugal, Grècia, França, Japó, Corea del Sud, Eslovènia,
Suïssa i Espanya.

7.7. Fires i congressos
El servei d’FGC durant el Mobile World Congress
Un any més, Ferrocarrils va absorbir i gestionar amb èxit l’augment de
demanda generada per la celebració del Mobile World Congress, que es
va fer entre els dies 26 de febrer i 1 de març. Durant els quatre dies que va
durar el congrés, FGC va ser el mitjà de transport de referència per connectar, en només sis minuts, els recintes firals de Plaça Espanya i de Fira
Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat.
FGC va dissenyar i aplicar amb èxit un operatiu de reforç els dies de
celebració del congrés, amb l’objectiu de donar el millor servei possible,
augmentant la capacitat dels trens en 8.000 persones/hora i garantint en
tot moment la seguretat i el confort.
El dispositiu especial va consistir a incrementar les circulacions de trens
a la línia L8 (Molí Nou) en 30 circulacions diàries i doblar la capacitat de la
resta de combois passant dels tres cotxes als sis; redissenyar la mobilitat
en els vestíbuls de les estacions de Pl. Espanya i Europa | Fira per absorbir
la demanda, i reforçar l’atenció al client amb més personal, senyalització,
megafonia específica i xarxes socials.
FGC a l’Smart Mobility World Congress
En l’edició de 2018 de l’Smart Mobility World Congress, el congrés centrat
en el transport intel·ligent, i amb el director d’FGC, Pere Calvet, com a president, FGC va presentar el sistema Geotren, el seu projecte de geolocalització en temps real i amb plataforma de dades obertes de les seves unitats
de tren. Mitjançant aquesta tecnologia, les persones usuàries podran
conèixer en cada moment on es troba cada tren, la seva destinació, les parades següents, la puntualitat, el compliment horari i la capacitat del tren.
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard
Font, també va participar en el congrés, concretament a la sessió Public
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transport network: customizing the way we move. En la seva conferència, que portava per títol «Transformació d’una empresa ferroviària en un
proveïdor de serveis de mobilitat», Font va destacar la intenció d’FGC
d’erigir-se en una empresa de mobilitat, amb una visió de servei àmplia,
de 360 graus, totalment digitalitzada i que pugui assumir el repte de lluitar
contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire metropolità.
La sessió en què va participar Ricard Font, moderada pel cap de Planificació Estratègica i Prospectiva d’FGC, Carles Casas, va abordar els reptes
de la intermodalitat en el transport urbà i com els governs poden propiciar
i motivar aquestes pràctiques de mobilitat.
SIL 2018
Un any més, FGC va ser present al Saló Internacional de la Logística i de
la Manutenció (SIL), celebrat del 5 al 7 de juny.
El SIL és el saló líder d’Espanya i el sud d’Europa, un punt de referència
internacional en el qual hi ha representats tots els sectors de la logística i
que esdevé un pont per als negocis entre Europa, Amèrica Llatina, Àfrica
i la Mediterrània. En aquesta edició es va registrar un rècord de participació, amb 650 empreses participants i un 40 % d’internacionalitat.
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7.8

7.8. Projectes d’innovació
i internacionals
Projectes del programa Horitzó 2020
FGC és una de les empreses catalanes més actives quant a participació
en projectes del programa de la Unió Europea H2020, que finança projectes de recerca, desenvolupament i innovació en diverses àrees temàtiques
en el context europeu.
Els projectes d’aquest programa en els quals FGC participa són:
Projecte DIAMOND
El mes de desembre va tenir lloc la reunió de llançament del projecte, que
té per objectiu transformar dades en coneixement aplicable a la gestió de
l’equitat i la inclusió de la dona en diferents àmbits del transport públic.
El projecte tindrà una durada de tres anys i es desenvoluparà en col·laboració amb universitats, centres de recerca, empreses tecnològiques i
diverses entitats operadores de mobilitat de diferents països europeus.
Projecte SIA
El projecte SIA (System for vehicle-infrastructure Interaction Assets health
status monitoring) té l’objectiu de desenvolupar quatre mòduls de gestió
de manteniment que proporcionaran informació en temps real sobre l’estat
de les rodes, el carril, la catenària i el pantògraf, faran la predicció del seu
estat futur i ajudaran a la gestió de les intervencions necessàries.
Durant aquest any, el primer dels tres que durarà el projecte, s’ha treballat
en la fase de definició dels requeriments dels sistemes de gestió per part
dels operadors ferroviaris. Concretament, FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitoratge pantògraf-catenària, on s’han definit les
necessitats i les prioritats de manteniment d’aquests elements.
Projecte 5G – PICTURE
En aquest projecte s’estan desenvolupant diverses tecnologies 5G. Una
de les aplicacions on es provarà la factibilitat d’aquestes tecnologies és el
vertical ferroviari. La demostració consistirà a provar una nova infraestructura de comunicacions comuna per a diferents serveis, tant de l’operador
com dels clients.
Durant aquest any s’ha treballat en els equips i l’arquitectura de comunicacions que ha de tenir aquesta nova infraestructura, que posteriorment
s’instal·larà i a finals de l’any 2019 es provarà, moment en el qual es donarà per finalitzat el projecte.
Projecte INTERMODEL
Han continuat els treballs de desenvolupament d’aquest projecte, per
desenvolupar una plataforma de decisió integrada per al disseny i la planificació de terminals logístiques intermodals que permeti una reinvenció del
model actual de transport.
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Tenint en compte que el transport de mercaderies és una activitat important a FGC, aquesta eina permetria l’optimització dels processos actuals i
l’increment d’aquesta activitat.
Projecte HERMES
Aquest projecte va finalitzar a mitjan any. Les tasques finals van ser principalment donar el feedback del nou vagó de mercaderies desenvolupat durant els dos anys anteriors. Aquest prototip de vagó, anomenat HERMES,
es va provar a la línia Llobregat-Anoia. Un cop acabat el projecte, el vagó
va tornar al seu fabricant Kiruna Wagon, a fi que s’introdueixin les millores
detectades durant el projecte i comercialitzar-lo.
Projecte AUGGMED
En aquest projecte es va desenvolupar una plataforma de joc formatiu
que permet l’entrenament tant individual com en grup mitjançant realitat
virtual i immersiva per a agents encarregats de donar resposta en diferents
situacions d’emergència.
Aquesta plataforma es va provar a FGC en l’entrenament d’agents d’estacions amb la simulació de l’estació de Provença. El projecte va finalitzar a
mitjan any amb una primera versió de la plataforma operativa.
Projecte EUTRAVEL
Aquest projecte, finalitzat a mitjan any, va establir les bases per desenvolupar una plataforma informàtica que permeti organitzar, planificar i
comprar viatges multimodals de porta a porta aplegant tots els serveis de
mobilitat europeus disponibles i eliminant les barreres d’interoperabilitat
entre modalitats de transport.
El programa RETOS
FGC ha continuat treballant aquest any en els diferents projectes del programa RETOS, una iniciativa del Ministeri d’Economia i Competitivitat del
Govern espanyol per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació orientats als reptes de la societat, en el marc del Pla estatal de recerca
científica, tècnica i d’innovació 2013-2016.
Els projectes en què treballa FGC són:
Projecte BEA
L’objectiu del projecte és desenvolupar tecnologies que permetin la
detecció, la localització i el diagnòstic, en estats incipients, d’esquerdes
d’elements crítics del bogie, com ara els eixos, com també l’evolució
d’aquestes fissures, i que alhora sigui possible la predicció de la fractura
del component un cop es detecti la presència d’una esquerda.
Aquest any, els socis encarregats de la recerca han desenvolupat les
bases teòriques d’aquest sistema. Durant els dos anys següents es faran
mesuraments reals en bogies d’FGC i, finalment, es desenvoluparà el
prototip del sistema.
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Projecte HERMES II
El projecte HERMES II pretén desenvolupar un GMAO, sistema de gestió
del manteniment assistit per computadora, aplicat al manteniment ferroviari. Des del principi del projecte, l’any 2016, FGC ha definit els requisits
del manteniment ferroviari que cal incloure en el sistema.
Durant aquest any, els responsables del desenvolupament han preparat el
llançament de la plataforma a escala comercial, una tasca que haurà de
continuar durant l’any 2019.
Projecte SINATU
FGC ha finalitzat el projecte, desenvolupat únicament a escala teòrica.
L’objectiu general del projecte SINATU ha estat dissenyar un nou sistema
inercial d’auscultació que, instal·lat en un túnel, sigui capaç de caracteritzar, amb el pas d’un vehicle, l’estat estructural del formigó que forma part
del recobriment de la via.
Projecte ROBOTRACK
L’objectiu general d’aquest projecte és el desenvolupament d’un nou concepte de via en placa sostenible i econòmica, dissenyada especialment
per establir un innovador procés de posada en obra totalment automatitzat mitjançant un nou sistema robotitzat.
Durant aquest any s’han instal·lat les noves plaques desenvolupades en
una via de proves d’un dels socis i s’ha experimentat amb un robot per a
la seva instal·lació. El projecte ha demostrat la factibilitat d’aquests nous
sistemes i els ha patentat.
Projecte OPTICON
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una eina d’ajuda a la presa
de decisions per a operadors ferroviaris i d’infraestructura que optimitzi
el consum elèctric del sistema. Per abordar l’objectiu, es pretén desenvolupar un programari capaç de simular una xarxa ferroviària completa
en termes de consum energètic i que, a més, doni resposta a preguntes
com ara: quin contracte de subministrament elèctric interessa més? Quina
modalitat de conducció redueix el consum mantenint la qualitat del servei?
Quin temps de retorn ha d’introduir un ATP o un canvi de convertidor?
Projecte PREDIVIA
El projecte pretén desenvolupar tecnologies que permetin detectar, veure’n l’evolució i diagnosticar esquerdes en estats incipients situades en
elements crítics de la infraestructura ferroviària com són els espasins de
desviaments de via. Així, serà possible predir la fractura del component un
cop es detecti la presència d’una esquerda.
Durant aquest any, l’últim del projecte, s’han recollit dades d’un dels espasins a l’estació de Gràcia d’FGC, que ha permès desenvolupar els sensors
i els sistemes capaços de monitorar els espasins.
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El programa NUCLIS
El programa NUCLIS de recerca industrial i desenvolupament experimental és un programa d’ajuts, cofinançat amb els fons europeus FEDER, destinat a incentivar que es duguin a terme projectes d’R+D+I a Catalunya.
Projecte GLUBAA
L’objectiu del programa GLUBAA és desenvolupar nous greixos lubricants
industrials altament segurs, biodegradables, autoextingibles i antivibratoris
per utilitzar-los en diverses instal·lacions com ara xarxes ferroviàries.
El projecte va finalitzar a mitjan any amb un èxit rotund. Un dels greixos
desenvolupats durant el projecte, per a l’engreixament de pestanya, va
ser provat en una unitat de la sèrie 112. Aquest greix d’altes prestacions,
desenvolupat amb etiqueta ecològica, va complir les previsions i la prova
es va estendre a la sèrie 113.
Un cop sigui avaluat en termes de preu, prestacions, atributs ecològics
i producte de proximitat, es preveu que aquest greix s’utilitzi en tots els
trens d’FGC.
FGC Consultoria Internacional
Supervisió del manteniment de la línia 1 del Metro de Lima
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en consorci amb l’enginyeria Ardanuy, ha estat l’adjudicatària de la licitació dels serveis de
supervisió del manteniment de la línia 1 del Metro de Lima.
Durant aquest any, el primer dels dos anys de contracte, FGC ha donat
suport especialitzat en manteniment ferroviari a l’equip ubicat a Lima.
Interventoria de l’estructuració del tren-tram Regiotram de Bogotà
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en consorci amb l’enginyeria
Ardanuy, ha estat l’adjudicatària de la licitació per fer la interventoria de
l’estructuració del projecte Regiotram de Bogotà.
El consorci té la funció de supervisar l’entitat encarregada d’estructurar
els plecs per licitar la redacció del projecte constructiu, la construcció,
l’operació i el manteniment d’un tren-tram entre els municipis de la sabana
de Cundinamarca i Bogotà. FGC es fa càrrec concretament de tota la part
tècnica: actuacions relacionades amb les àrees de construcció del sistema
ferroviari, material mòbil, model d’operació i sistemes de comunicació i
control.
Col·laboració internacional
Aquest any, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha continuat sent
present en importants organitzacions internacionals en l’àmbit del transport
ferroviari. D’aquesta manera, el director general d’FGC, Pere Calvet, és el
president de la UITP (Unió Internacional del Transport Públic), una associació de referència amb més de 1.600 empreses de 99 països diferents.

44

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2018

Persones
Actuacions principals

7.9

Ferrocarrils també exerceix la presidència del projecte TopRail, de la Unió
Internacional de Ferrocarrils, que té com a objectiu potenciar el factor
lúdic i les possibilitats turístiques dels trens, i també forma part del Comitè
de Direcció d’Alamys, l’associació que agrupa els principals operadors
ferroviaris d’Amèrica Llatina i de la península Ibèrica.

7.9. Contractes programa
Contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC
Continua vigent el contracte programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els departaments de Territori i Sostenibilitat,
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per als anys 2017-2021, aprovat i autoritzat per signar-lo
el 25 de juliol de 2017.
El contracte programa incorpora, com a aspectes essencials, els objectius
a què ha de fer front Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en aquest
període, en forma de compromisos de l’empresa i les aportacions de la
Generalitat amb relació al finançament de les diferents línies d’actuació
de Ferrocarrils de la Generalitat, com també totes aquelles qüestions que
permetran un seguiment acurat i adequat de les previsions del contracte
programa, inclosos els efectes derivats del seu incompliment.
El contracte programa és, juntament amb el Pla d’actuació empresarial
d’FGC, l’instrument econòmic de gestió empresarial que ha de permetre
complir els criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat i fer efectiva
l’autonomia de gestió que la llei reconeix a FGC en tots els àmbits de la
gestió dels serveis i les activitats empresarials que exerceix per encàrrec
del Govern.
Els objectius estratègics per al període són:
n Assegurar la prestació del servei que té encomanat maximitzant l’aprofitament de la infraestructura existent i vetllant per la qualitat, la seguretat
i la fiabilitat.
n Gestionar de manera eficient els serveis i les responsabilitats que té
encomanats maximitzant el rendiment dels recursos pressupostaris.
n Reforçar el compromís d’FGC amb la societat.
n Adaptar la plantilla d’FGC als nous requeriments i assegurar el dimensionament i la disponibilitat adequats de la plantilla, tant en nombre com en
competència professional, per fer front al servei encomanat i, també, a
les necessitats conjunturals o nous requeriments que calgui atendre.
Contracte programa entre l’ATM i FGC
El 12 de desembre de 2018 es va signar el contracte programa entre
l’Autoritat Metropolitana del Transport de Barcelona i FGC per al període
2018, si bé està previst formalitzar un contracte programa quadriennal que
incorpori les necessitats del període 2019-2021.
L’objecte d’aquest contracte programa és recollir les condicions de finançament del transport regular de viatgers d’FGC en l’àmbit del sistema
tarifari integrat gestionat per l’ATM.
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Els objectius principals són:
Definir un marc estable de finançament del servei de transport públic.
Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar-ne el nivell d’eficiència.
n
n

7.10. Persones
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té la persona al centre de les
seves actuacions.
Des de l’Àrea d’Organització i Persones es contribueix a definir, impulsar i
implementar la missió, la visió i l’estratègia de l’empresa.
La gestió es basa en el foment del talent i del compromís, el desenvolupament de lideratges, la promoció de la cultura empresarial amb l’excel·lència operativa, el comportament ètic, la transparència i la responsabilitat
social, alineant els seus eixos estratègics amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
També s’apliquen mesures que milloren la qualitat de la vida laboral, la
igualtat, la promoció de la salut, la seguretat i el benestar físic i emocional
de les persones que hi treballen.
L’any 2018 s’ha caracteritzat per l’impuls de tres àmbits d’actuació: els
equips, la igualtat i les dades. Del treball que s’ha dut a terme en aquests
àmbits es pot destacar l’avaluació de competències professionals en el
col·lectiu de lideratge, l’aprovació del nou Pla d’igualtat de dones i homes
a FGC i la creació de la nova àrea de Planificació i Control de Gestió, dins
d’Organització i Persones.
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S’ha continuat treballant en el desenvolupament de la gestió del talent i
del lideratge, en la promoció de la cultura interna, en la formació, en les
competències professionals i en el reforç de la motivació i el compromís,
tot això en un entorn caracteritzat pel diàleg sindical.
Pel que fa a la plantilla, l’any 2018 s’ha tancat amb una plantilla mitjana
arrodonida de 1.647 persones. Pel que fa a la plantilla real en data 31 de
desembre, que és de 1.901 persones, el percentatge de distribució per
sexes és del 72,9 % d’homes i el 27,1 % de dones. La piràmide d’edats
indica que l’edat mitjana és de 43,94 anys i l’antiguitat mitjana a Ferrocarrils se situa en els 16,56 anys.
L’any 2018, la plantilla s’ha incrementat a causa, principalment, de l’anualització de la plantilla per l’entrada en funcionament del perllongament de
la línia Barcelona-Vallès, a Sabadell, a mitjan 2017, i, també, a causa de
l’increment de contractacions de plantilla conjuntural, bàsicament per a
la temporada d’hivern a les explotacions de Turisme i Muntanya i a Línies
Metropolitanes, bàsicament per les obres de soterrament de Can Feu
efectuades durant l’estiu.
Estructura organitzativa
Pel que fa a l’organització empresarial, el 2018:
n Ricard Font Hereu ha estat designat president del Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per acord de govern
42/2018, de 10 de juliol.
n S’ha nomenat Antoni Sanmartí Rovira director d’FGC Turisme i Muntanya, per jubilació del fins llavors director Albert Solà Martí. Xavier Perpinyà
Colomer ha estat nomenat director de La Molina.
n S’ha creat el comitè de la Llei de protecció de dades d’FGC i s’ha nomenat el delegat de Protecció de Dades.
n S’ha creat l’àrea de Circulació-Mercaderies, dins d’FGC Operadora.
n S’han reorganitzat les àrees de Relacions Públiques, Premsa i Contingut,
i d’Imatge Corporativa.
n S’ha creat l’àrea de Planificació i Control de Gestió, dins d’Organització i
Persones.
n S’han creat l’àrea de Serveis Generals, que depèn jeràrquicament del
director de Xarxa Ferroviària i Projectes.
n S’ha adequat l’estructura organitzativa de l’àrea de Material Mòbil.
n S’ha reorganitzat l’àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
El 2018 s’han aprovat diversos plans que han de permetre una millor gestió de les persones:
Pla d’igualtat
El Pla d’igualtat de dones i homes a FGC (2018-2022) és un conjunt ordenat de mesures que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitat dins l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de
sexe. Abans d’aprovar el Pla, s’ha constituït la Comissió d’Igualtat, integrada per representants de l’empresa i dels treballadors i les treballadores,
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perquè redactés el Pla. Com a fase prèvia, s’ha fet una diagnosi basada
en els resultats d’una enquesta oberta a tot el personal, reunions de grup,
entrevistes personals i anàlisi de dades, per identificar els punts forts i les
àrees de millora en diversos àmbits. S’han definit vuit objectius estratègics,
18 objectius operatius i 68 accions amb un calendari d’implantació.
Pla de prevenció
El Pla de prevenció (2018-2020) és l’eina per mitjà de la qual s’integra
l’activitat preventiva de l’empresa en el sistema general de gestió. El 2018
s’han planificat formacions i s’ha difós una campanya de sensibilització per
a l’ús d’equips de protecció individual (EPI).
Agenda ambiental
L’Agenda ambiental (2018-2021) és l’eina que estableix els eixos estratègics
d’actuació corporativa en matèria ambiental i que proposa projectes d’ambientalització orientats a reduir l’impacte de les activitats que duu a terme FGC.
Pla d’empresa saludable
El Pla d’empresa saludable (2018-2021) té com un dels seus objectius
obtenir la certificació d’empresa saludable per mitjà de la implantació
d’unes línies de treball estratègiques en la gestió de la salut del personal.
El desenvolupament del Pla es basa en la promoció de la salut i el benestar
de les persones amb dos elements destacats: la perspectiva de gènere i la
gestió de l’edat.
Pla de desplaçaments d’empresa
El Pla de desplaçaments d’empresa aprovat el 2018 dona resposta a un
seguit d’objectius que s’inclouen en el Pla d’empresa saludable per millorar
el model de mobilitat del personal en els desplaçaments d’anar o tornar
a la feina o de caràcter professional, i per incentivar l’ús dels mitjans de
transport més eficients i amb menors costos socials i ambientals.
D’altra banda, també s’ha actuat en àmbits d’interès:
Mobilitat amb perspectiva de gènere
FGC ha encetat un procés intern de revisió i reflexió profunda sobre la
mobilitat amb perspectiva de gènere amb l’objectiu de millorar les polítiques de mobilitat i aconseguir un model més inclusiu que tingui en compte
la perspectiva de les dones i altres col·lectius. Per això, es va constituir
un grup de treball que identifiqués i portés a terme actuacions. Una de les
primeres actuacions que s’han dut a terme el 2018 ha estat la incorporació
d’una nova funcionalitat a l’app corporativa d’FGC per alertar d’actituds
masclistes o homòfobes. Per donar a conèixer aquesta nova funcionalitat
s’ha difós la campanya «Aquí, tolerància zero a la violència de gènere».
Acollida de personal de nou ingrés
S’ha aprovat el procediment d’acollida del personal de nou ingrés a Línies
Metropolitanes. Aquest procediment defineix els passos que s’han de
seguir quan una persona s’incorpora a l’empresa i detalla tot allò que és
necessari i útil, tant en l’àmbit personal com en el professional, per aconseguir una bona integració.
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Òrgans de presa de decisions
El 2018 s’ha aprovat una nova estructura dels òrgans de presa de decisions de l’empresa, que preveu la creació d’una estructura jeràrquica i
permanent amb comitès de caràcter estratègic, de caràcter tàctic i comissions operatives, i d’una estructura col·laborativa i temporal amb programes i grups de treball que estaran vinculats als comitès i les comissions.
Adhesions
El 2018, FGC s’ha adherit a l’estratègia europea Women in Transport, un
fòrum que debat i intercanvi de bones pràctiques per millorar l’ocupació i
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el sector del transport.
També s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Observatori Dona,
Empresa i Economia, de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració per fomentar les polítiques d’igualtat
i paritat.
FGC ha accedit a la categoria de soci Signatory en el Pacte mundial de
Nacions Unides i s’ha adherit a la Declaració de Luxemburg, la xarxa europea per a la promoció de la salut en el lloc de treball.

1. Desenvolupament humà
Qualitat de l’ocupació i promoció interna
Aquest any 2018, s’han autoritzat un total de 46,50 contractacions indefinides (44,40 a les Línies Metropolitanes i 2,40 a Turisme i Muntanya), segons la taxa de reposició autoritzada per a l’any 2018, que permet a FGC
fer el 105 % de les baixes produïdes l’any 2017 a Línies Metropolitanes i el
80 % a Turisme i Muntanya.
Aquest increment de la taxa de reposició permet la millora de la qualitat de
l’ocupació quant a contractació fixa. Alhora, s’ha aconseguit incrementar
notablement la contractació directa per mitjà de l’empresa del personal
d’explotacions de Turisme i Muntanya en lloc de fer-ho mitjançant empreses de treball temporal. Així mateix, s’ha incorporat personal conjuntural
per intervenir en projectes de llarga durada.
Pel que fa a la promoció, el personal de plantilla té preferència en la
cobertura de vacants al si de l’organització. Només es planteja la possibilitat d’incorporar personal extern quan s’han exhaurit les possibilitats de
cobertura amb personal propi, mitjançant la convocatòria pública corresponent, garantint en totes les convocatòries els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat.
Dins dels processos de promoció i processos externs, cal destacar que
s’han dut a terme processos a les Línies Metropolitanes, personal per a la
línia Lleida – la Pobla de Segur i personal de temporada d’hivern i d’estiu
a les explotacions de Turisme i Muntanya. Hi han participat un total de
1.909 persones, que han comportat 106 promocions i 179 incorporacions
amb contractes externs. També s’han fet processos externs que permeten
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disposar de «borses» de persones candidates seleccionades per a futures
incorporacions en funció de les necessitats que es generaran a curt termini a les principals àrees on es poden preveure i programar.
Pla de jubilació parcial
Aquest any 2018 ha estat el darrer que s’ha aplicat la jubilació parcial amb
els criteris de transitorietat que permetia la llei anterior i que ha possibilitat
la jubilació als 61 anys. A partir de l’1 de gener de 2019, per acollir-se a
la jubilació parcial cal aplicar la nova normativa vigent, que, d’acord amb
la darrera reforma, permet fer la jubilació parcial contractant la persona
jubilada parcial el 25 % de jornada si es fa la contractació indefinida d’una
persona rellevista al 100 %. Així mateix, s’incrementen progressivament
els percentatges de cotització a la Seguretat Social per part de l’empresa.
D’aquesta manera, l’empresa té incorporada al contracte programa 20172021 una fórmula que permet compensar els efectes d’aquest increment;
d’una banda, durà a terme una gestió conjunta i equilibrada de les jubilacions parcials per fer i les contractacions indefinides que permet la taxa de
reposició durant els anys de vigència del contracte programa i, de l’altra,
es compensarà per la diferència salarial existent entre les retribucions
consolidades que tenen les persones que poden optar a la jubilació parcial
i els salaris actuals establerts per al personal de nou ingrés.

Pla de desenvolupament del talent directiu i lideratge
L’empresa ha fet una aposta per explorar a la pròpia plantilla la disposició
de professionals amb talent i amb voluntat de progressar dins l’organització. Així, s’ha continuat treballant en el Pla de desenvolupament del talent
directiu i lideratge, amb l’objectiu d’atreure i vincular persones amb talent.
Al llarg de 2018, les 12 persones seleccionades per integrar el Pla de
desenvolupament del talent directiu han continuat participant en accions
del Programa de desenvolupament directiu que es va iniciar l’any passat i
que, a més d’un PMD en una de les escoles de negocis més prestigioses
de Catalunya, ha incorporat noves accions, com ara converses de talent i
eines per comunicar amb impacte.
Adequacions organitzatives i salarials
Dins del col·lectiu de directors i directores i comandaments s’ha avançat
en la implantació d’un procediment de creació, nomenament i revisió de
grups professionals i salaris que es formalitzarà a principis de l’any vinent.
Competències professionals
S’ha continuat treballant en un model de gestió per competències i aquest
any 2018 s’ha implantat un model d’avaluació de les competències professionals que ha permès que totes les persones del col·lectiu de lideratge
hagin tingut un procés d’avaluació.
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Prèviament, s’han definit els perfils professionals de cada posició i, més
tard, els comandaments han fet una avaluació de les competències mitjançant un qüestionari i una entrevista individual amb els seus col·laboradors i col·laboradores directes.
Aquesta entrevista ha permès veure el grau d’adequació de les persones
als perfils professionals i establir accions de millora d’aquelles competències que calgui reforçar.
Formació professional en alternança i dual
El mes de juny de 2018 es va fer la sessió d’acollida dels alumnes que
participaven en la tercera edició del curs de formació professional en
alternança, coneguda com a FP dual. Aquest tipus de formació combina el
temps de formació al centre educatiu i el temps d’activitat dels estudiants
a l’empresa, cosa que permet que els estudiants estiguin en contacte amb
la cultura i la tecnologia de l’empresa.
Aquesta formació també permet a Ferrocarrils consolidar els compromisos
amb el desenvolupament d’una societat millor i exercir la responsabilitat
social vinculant la seva activitat a la formació professional per facilitar
l’ocupabilitat, en especial aquella que és d’interès per a FGC.
L’èxit assolit en els cursos anteriors va fer que l’experiència continués.
A l’edició del curs 2018-2019 també hi participen vuit alumnes i en les
mateixes especialitats (Mecatrònica industrial, Serveis electrotècnics i
automatitzats i Sistemes de telecomunicacions i informàtics).
Dels vuit alumnes que el curs 2017-2018 van fer FP dual a Ferrocarrils,
i després d’haver participat en una convocatòria pública, quatre s’han
inserit laboralment a l’empresa, concretament a l’àrea de Manteniment de
Material Mòbil.
Formació i qualificació de les persones
El Pla de formació ha prioritzat que es duguessin a terme 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 el servei de circulació de trens.
S’ha avançat en la metodologia e-learning i en les noves tecnologies
d’aprenentatge, que permeten introduir millores en els processos formatius i, alhora, demostren que són més eficients en determinats processos
d’aprenentatge i de reciclatge permanent: campus virtual, formació en
línia, simuladors, etc.
També s’han previst noves accions formatives per afavorir el desenvolupament del potencial, l’actualització professional i la millora de les competències de lideratge. El 2018, aquestes accions s’han centrat en els
supervisors i supervisores de Producció i FGC Infraestructura.
S’ha impulsat la gestió de les subvencions a la formació i s’ha recuperat
una part significativa de la despesa externa efectuada, concretament el
44,48 %.
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Conveni col·lectiu 		
de Línies Metropolitanes		

Conveni col·lectiu
de Turisme i Muntanya

Accions formatives

191

Accions formatives

36

Grups o edicions

773

Grups o edicions

95

Persones assistents
Hores de formació

4.271
86.427

Persones assistents
Hores de formació

449
7.080

Durant l’any s’han fet 227 accions formatives, amb 868 grups o edicions,
amb un total de 4.720 assistents i 93.507 hores de formació, incloses tant
les fetes dins de la jornada laboral com les que s’han fet fora de l’horari
laboral.
Entre aquestes accions cal destacar els cursos de capacitació interna
de les diverses especialitats professionals derivades del nou model de
contractació de l’àrea de Producció i del Centre de Comandament Integrat
(CCI) i de l’ampliació del ramal de Sabadell: nous operadors i operadores de CTC i de CSE, informadors i informadores de CIC i operadors i
operadores de seguretat, i cursos de capacitació professional de nous
maquinistes de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. A més, s’han
fet dues edicions del curs per a personal de nou ingrés (agents d’estació),
amb la participació d’un total de 120 persones.
Com en els darrers anys, amb el simulador de conducció de la unitat 113
s’han impartit tant els nous cursos de capacitació professional per a aspirants a maquinista de la línia Barcelona-Vallès com el reciclatge tecnològic
i operatiu per a maquinistes experimentats. Així mateix, pel seu caràcter
massiu, destaquen els plans d’entrenament anuals i els simulacres d’evacuació d’estacions i trens per part del personal de Producció.
A la línia Lleida – la Pobla de Segur, l’alta rotació de plantilla amb formació de
maquinista ha fet necessari dur a terme diversos processos d’habilitació a la
conducció. D’altra banda, l’operació del servei turístic del Tren dels Llacs ha
comportat l’habilitació d’alguns maquinistes per a aquest material ferroviari.
El 2018, s’ha tornat a incloure en el Pla de formació una acció massiva per
impulsar i facilitar l’aprenentatge d’anglès entre aquells col·lectius que ho
requereixen per al millor exercici de la seva feina. S’ha donat continuïtat a
totes les persones que havien començat l’any anterior en format en línia i
que havien sol·licitat continuar aquests estudis. També s’han admès noves
peticions en metodologia presencial.
En l’àmbit de Turisme i Muntanya, s’ha consolidat el nou sistema de capacitació professional per a conductors de remuntadors, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats concretes de les diverses estacions d’esquí,
que es fan paleses, sobretot, al principi de cada temporada de neu, quan
s’incorpora el nou personal. Aquest sistema inclou, en el bloc de formació
teòrica, la impartició d’algunes matèries en metodologia mixta: presencial
i en línia. Inclou així mateix un mòdul en línia de formació de sensibilització
ambiental i qualitat destinat a tot el personal de les estacions.
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La nova oferta formativa
FGC considera important fomentar l’accés a la formació complementària
al Pla de formació i a l’ajuda a estudis que preveuen els convenis col·lectius de l’empresa.
Aquesta tercera via ofereix un catàleg d’accions orientades a la capacitació, l’actualització o el reciclatge professional de les persones treballadores que, voluntàriament, hi vulguin accedir per millorar la seva capacitació
i competències professionals.
L’oferta formativa s’ha classificat en tres grups: capacitació, reciclatge i
actualització o millora.
Basant-se en aquesta classificació, s’ha confeccionat un catàleg de cursos, seminaris i mòduls formatius relacionats directament amb el sector
del ferrocarril, amb el del transport o amb sectors empresarials transversals que poden ser d’interès professional.
L’any 2018 s’han executat la gran part de les accions sol·licitades per
aquesta via el 2017, amb un total de 64 persones participants i 102 sol·licituds acceptades, que han suposat 8.500 hores de formació.
L’Espai Sabadell Rambla, el centre de desenvolupament professional
ferroviari
El mes d’octubre de 2017 es va presentar l’Espai Sabadell Rambla, el nou
centre de desenvolupament professional ferroviari, que serveix perquè tant
el personal de Ferrocarrils com el personal de tots els cossos vinculats
a la gestió de la seguretat i la protecció civil posin en pràctica situacions
d’emergències ferroviàries.
El centre introdueix una visió innovadora de la formació i la capacitació de
les persones, especialment en aquelles funcions i tasques que requereixen
posar la persona en una situació tan semblant com sigui possible a la
realitat que haurà d’afrontar en la seva pràctica laboral. Amb les noves instal·lacions, es poden fer pràctiques dins d’un túnel i amb els equipaments
d’una estació convencional.
L’Espai Sabadell Rambla aprofita les instal·lacions i els edificis de l’estació
Sabadell Rambla que van quedar fora de servei comercial amb l’entrada
en servei del nou traçat del perllongament de Sabadell.
L’any 2018 s’han fet en aquestes instal·lacions els reciclatges anuals en
matèria de simulacres d’evacuació del personal de Producció, que permeten aportar més realisme a la pràctica d’aquestes situacions. Així mateix,
també s’ha dut a terme la formació relacionada amb la matèria del personal de nou ingrés.
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Eliminació del full de salari
El mes de setembre de 2017 es va iniciar una campanya per informar sobre l’eliminació del full de salari en paper a partir de l’1 de gener de 2018.
Amb aquest projecte, FGC ha continuat avançant en la implantació del Pla
de transformació digital, en el qual s’inclouen projectes com ara l’aplicació
FGC Approp i les pantalles d’informació dinàmiques, que milloren l’accés
de la informació empresarial a través de les noves tecnologies.
L’eliminació del full de salari en paper és una bona pràctica que assegura
una seguretat i una confidencialitat més elevades en la transmissió de la
informació. També repercuteix notablement en la preservació del medi ambient, ja que s’estalvia el consum de 140 kg de paper cada any, xifra que
representa evitar talar tres arbres i reduir la concentració de CO2 en l’aire
886 kg. L’estalvi en la compra de paper també ajudarà a assolir el compliment d’objectius econòmics empresarials.
El full de salari és accessible al Portal del Personal des de 2013, i des del
mes de maig de 2017 també ho és per mitjà de l’aplicació FGC Approp,
on es pot consultar i imprimir.
Pla d’acollida
L’any 2018 s’ha definit un Pla d’acollida a Línies Metropolitanes, que
consisteix a facilitar la incorporació del nou personal mitjançant una formalització del procés amb material físic i audiovisual, acompanyament i
seguiment durant els primers mesos. Aquest Pla s’ha començat a implantar a finals de 2018 i es consolidarà l’any 2019 amb la previsió de fer una
trobada de benvinguda.

2. Prevenció i responsabilitat social
A. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
FGC considera fonamental, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU, garantir una vida saludable i promoure el benestar de totes les persones que formen part de l’organització.
De les fites assolides el 2018 destaquen:
n Campanya de sensibilització «Utilitza’m», per recordar la importància de
l’ús d’equips de protecció individual (EPI).
n Campanya d’autoprotecció per al personal de Producció.
n Reducció de l’accidentabilitat i de les hores de baixa per accident de
treball.
n Augment d’hores de formació en PRL.
n Actualització de 65 avaluacions de riscos.
n Implantació dels procediments de transport de mercaderies perilloses,
a Vall de Núria, i actualització dels procediments d’altures i risc elèctric,
als tallers de Rubí i de Martorell.
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n

n
n
n
n

Estudi de camps electromagnètics als tallers de Rubí i de Martorell, a
les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès i a les unitats de tren de les
sèries 112, 113 i 213.
Avaluació ergonòmica dels llocs de treball amb PVD (pantalles de visualització de dades) més representatius.
Adhesió a la Declaració de Luxemburg.
Aprovació del Pla d’empresa saludable (2018-2021).
Aprovació del Pla de prevenció i el manual del sistema (2018-2020).

El Pla de prevenció i manual del sistema (2018-2020) va ser aprovat pel
Comitè de Direcció el 16 d’abril de 2018. Els objectius generals d’aquest
Pla són:
n
n
n
n

Fomentar la cultura preventiva.
Integrar la prevenció en els sistemes de gestió, en les accions i en tota
la línia jeràrquica.
Millorar contínuament les condicions de treball, la seguretat, la salut i el
benestar de les persones que treballen a FGC.
Eliminar o minimitzar els riscos laborals.

L’activitat de prevenció de riscos laborals s’enquadra en els àmbits següents:
Foment de la cultura preventiva
S’ha difós la campanya «Utilitza’m», que incideix en la necessitat de fer
un bon ús dels equips de protecció individual (EPI), que inclou els protectors de les mans, dels ulls, dels peus, del cap, del cos, de les orelles i de
les vies respiratòries. S’han emès pantalles d’informació dinàmiques, s’ha
distribuït material divulgatiu sobre el tema i s’han fet accions informatives
recordant la importància del seu ús.
Seguretat
Durant el 2018 s’han dut a terme les activitats següents:

Activitat

2018

Avaluació de riscos			

65 avaluacions

Activitats formatives			

10.587 hores

Anàlisis d’accidents de treball			

135

Procediments i instruccions de treball		

7

Visites de seguretat			

172

Comitè de Seguretat i Salut
(Línies Metropolitanes i Turisme i Muntanya)

109 punts tancats
en ambdós comitès

Comitè de Seguretat en la Circulació
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Accidentabilitat laboral
Les dades d’accidentabilitat laboral han estat:
2018
Accidents amb baixa

72

Accidents de treball al centre de treball amb baixa

57

Accidents de treball in itinere amb baixa

15

Hores de baixa per accidents de treball

13.286

S’ha fet una anàlisi qualitativa dels accidents de treball amb baixa de les
Línies Metropolitanes, a fi d’estudiar-ne les causes i dur a terme accions
encaminades a reduir o minimitzar els riscos.
Gestió de la protecció civil
La gestió de la protecció civil es regeix pel procediment «Sistema de gestió de la protecció civil», que compleix el Decret 30/2015.
Aquesta gestió s’està implantant a totes les activitats de l’empresa i comporta constituir comitès d’autoprotecció i d’emergència, redactar i actualitzar els plans i dur a terme accions formatives i simulacres.
El 2018 s’han fet les actuacions següents:
n

n
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S’ha iniciat la revisió de sis plans d’autoprotecció (PAU) i dos plans
d’emergències, i ha finalitzat la revisió o actualització de vuit PAU i cinc
plans d’emergències.
S’han fet 21 simulacres i 27 accions formatives en emergències.
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Gestió de la coordinació d’activitats empresarials
S’ha aplicat el procediment amb 113 empreses externes i des de 2006
s’ha arribat a un total de 388 empreses:

Àrea			

Nombre d’empreses

FGC Infraestructura

1

FGC Operadora

5

Xarxa Ferroviària i Projectes

17

Material Mòbil

28

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

5

Organització i Persones

2

Economicofinancera i Jurídica

0

Comunicació Corporativa

Turisme
i Muntanya

15

Espot i Port Ainé

8

Vall de Núria

14

La Molina

18

Vallter 2000

0

Total			

40

113

S’han fet visites conjuntes als centres de treball d’FGC amb empreses
externes (tallers de Rubí i de Martorell i explotació de Montserrat).
Amb relació a la coordinació d’activitats empresarials amb clients, s’ha
col·laborat en la introducció i el manteniment de dades d’FGC a les
plataformes de Seat i s’ha donat suport als responsables de l’àrea d’FGC
Operadora en reunions de coordinació amb ICL.
Pel que fa a auditories en prevenció de riscos laborals a empreses externes, el 2018 s’han fet auditories a 11 empreses.
Higiene industrial
Pel que fa a la higiene industrial, es poden destacar les actuacions següents:
n
n
n
n
n

Inspecció i recollida de mostres d’elements sospitosos de contenir
amiant d’edificis i maquinària ferroviària.
Avaluació de l’exposició a amiant. Mesures ambientals al personal de
manteniment de la grua 163.01.
Estudi de mostreig estàtic ambiental dels magatzems de l’explotació de
Núria.
Estudi de mostreig estàtic ambiental de la cabina de la grua 163.01.
Estudi de camps electromagnètics als tallers de Rubí i de Martorell, a les
línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès i a les unitats de trens de les
sèries 112, 113 i 213.
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n
n
n
n
n
n
n
n

Estudi sobre corrents d’aire a les estacions de l’Hospitalet, Ildefons Cerdà i Cornellà Riera.
Avaluació de riscos per la utilització de productes químics dels tallers de
Rubí i de Martorell.
Estudi de soroll al taller de Martorell.
Estudi de soroll al Cremallera de Montserrat.
Estudi de soroll a la locomotora 254.
Avaluació de riscos per exposició a vibracions mecàniques transmeses
a cos sencer de la locomotora 254.
Execució i estudi dels mesuraments d’il·luminació, temperatura i humitat
a les oficines de l’estació de Balaguer (línia Lleida – la Pobla de Segur).
Execució i estudi dels mesuraments de temperatura i humitat fets a la
cabina de conducció del Funicular de Sant Joan (Montserrat).

Ergonomia i psicosociologia
S’han de destacar les actuacions següents:
n
n

Avaluació ergonòmica dels llocs de treball amb PVD (pantalles de visualització de dades) més representatius,
Validació i verificació del disseny ergonòmic de la cabina de les UT 331
(Lleida – la Pobla de Segur).

Salut laboral
El Pla d’empresa saludable (2018-2021) va ser aprovat pel Comitè de
Direcció el 8 d’octubre de 2018.
Les principals competències sobre les quals s’ha treball el 2018 en l’àmbit
de la salut laboral han estat:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
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Promoció de la salut en el treball.
Participació en les avaluacions de riscos laborals.
Prevenció de malalties professionals.
Vigilància de la salut de les persones.
Ajuda en els processos d’incapacitat.
Reconeixements mèdics específics segons els riscos laborals i reconeixements mèdics voluntaris.
Prevenció d’accidents laborals.
Formació i informació sanitària.
Atenció sanitària i primers auxilis.
Vigilància epidemiològica.
Compliment de la normativa interna d’aptitud i capacitat medicolaboral,
amb una atenció especial a garantir les capacitats físiques i psicològiques de les persones que tenen relació amb funcions de seguretat per a
elles o per a tercers (maquinistes, etc.).
Seguiment i estudi de les causes de les baixes per malaltia i accident.
Seguiment de les persones que donin positiu en els controls d’alcohol i
drogues.
Adhesió a la Declaració de Luxemburg per millorar la salut i el benestar
de les persones per mitjà de la promoció de la salut en el lloc de treball
(PST).
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Pel que fa a les activitats destaquen:
Activitat

2018

Consultes i assistències mèdiques

2.422

Reconeixements mèdics complets

605

Vacunes

54

Gestions de subsidi per risc en l’embaràs

12

Controls d’alcohol i drogues

1.882

B. RESPONSABILITAT SOCIAL
Pacte mundial
El mes d’abril, FGC va enviar una carta al Pacte mundial en la qual comunicava la seva renovació del compromís amb el Pacte mundial i la vinculació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.
Per aconseguir aquest objectiu es potencien accions d’aprenentatge, de
visibilitat i de treball en xarxa amb altres organitzacions.
El 2018 s’ha editat la Memòria de responsabilitat social de 2017. Per primera vegada, el contingut dels capítols es vincula als ODS:
n
n
n
n

Responsabilitat en el negoci: ODS 3, 9, 11 i 12
Gestió econòmica: ODS 5, 8, 9 i 11
Persones: ODS 3, 5 i 8
Relació amb el medi ambient: ODS 7, 12, 13 i 15

El mes de juny de 2018, FGC va fer un pas més en el compromís amb
la iniciativa del Pacte mundial i es va convertir en soci Signatory. Des de
2004, FGC està adherida al Pacte mundial.
Anàlisi de materialitat
Per seleccionar els temes materials per ser inclosos a la Memòria de
responsabilitat social, a l’abril es va fer una anàlisi de materialitat des de
la perspectiva externa, que complementa l’anàlisi des de la perspectiva
interna que es va dur a terme el 2016.
Es va fer una sessió de materialitat amb persones de diferents grups
d’interès representats a la comissió de persones usuàries. L’anàlisi es va
completar amb una enquesta en línia dirigida a tots els grups d’interès
d’FGC i que va recollir 634 propostes.
L’anàlisi crea un mapa de dues dimensions, on es detalla la rellevància
dels temes per a les parts interessades (de baixa a alta rellevància), com
també la importància per a FGC de l’impacte sobre la sostenibilitat (de
baixa a alta importància).
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Dels resultats de l’anàlisi de materialitat des d’ambdues perspectives,
l’externa de les parts interessades i la interna d’FGC, s’obté que:
Tenen importància alta per a les dues perspectives:
n Energia
n Salut i seguretat en el treball
n Salut i seguretat dels clients i persones usuàries
n Qualitat en el servei (assumpte no GRI)
n Satisfacció dels clients (assumpte no GRI)
n Accessibilitat universal (assumpte no GRI)
n Foment del civisme i la convivència (assumpte no GRI)
Tenen importància alta per a les parts interessades i mitjana per a FGC:
n Conseqüències econòmiques indirectes
n No-discriminació
Tenen importància alta per a FGC i mitjana per a les parts interessades:
n Acompliment econòmic
n Gestió general de temes ambientals (assumpte no GRI)
n Diversitat i igualtat d’oportunitats
Tenen importància mitjana per a les parts interessades i mitjana per a
FGC:
n Compliment regulatori ambiental
n Ocupació
n Mesures de conciliació (assumpte no GRI)
n Avaluació social dels proveïdors
Agenda ambiental
El dia 8 d’octubre de 2018, el Comitè de Direcció va aprovar l’Agenda
ambiental 2018-2021. Aquesta Agenda és l’eina que estableix els eixos
estratègics d’actuació corporativa en material ambiental i que proposa
projectes d’ambientalització orientats a reduir l’impacte de les activitats
que duu a terme FGC.
Els eixos estratègics d’actuació són:
n Cultura ambiental
n Mobilitat i transport sostenible
n Economia circular
n Mitigació i lluita contra el canvi climàtic
n Foment de la biodiversitat
n Soroll, vibracions i contaminació acústica

60

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2018

Persones
Actuacions principals

Pla de desplaçaments d’empresa
FGC disposa d’un Pla de mobilitat i seguretat viària des de 2014, actualitzat el setembre de 2016 i el gener de 2018.
El dia 12 de novembre de 2018, el Comitè de Direcció va aprovar el Pla de
desplaçaments d’empresa, que té com a objectiu contribuir a l’assoliment
d’un model de mobilitat sostenible, accessible, saludable, segura i amable
per als vianants i les bicicletes, amb facilitat per arribar a la feina amb
transport públic eficient, que contribueixi al benestar de les persones i que
sigui econòmica per a l’empresa.
Al novembre va començar una campanya per promoure la conducció
eficient.
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Indicadors

2018

Cost total dels desplaçaments en missió
Percentatge acumulat dels assistents a
sessions sobre seguretat viària

1.990.012 €
47,01 % plantilla

Quilòmetres anuals de desplaçaments en missió

2.067.178

Ús cotxe compartit en desplaçaments en missió

57 %

Punts de recàrrega elèctrica instal·lats

6

Accidents de trànsit in itinere amb baixa

10

Dies de treball perduts per accidents in itinere

812

Campanyes de conscienciació
Vehicles renovats amb criteris de sostenibilitat i seguretat

5
12%

Conductors habituals formats en conducció eficient i segura

45

Reunions per videoconferència

13

Col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i administracions
públiques
El febrer de 2018 va entrar en vigor el procediment per a la gestió de la
col·laboració amb entitats sense ànim de lucre i administracions públiques
en l’àmbit de la responsabilitat social.
Aquest procediment acompleix el punt 4.4, «Compromisos – Objectius
operatius en l’àmbit de la responsabilitat social», del contracte programa
2017-2021 entre la Generalitat i FGC.
El procediment ha dotat FGC d’un marc que preserva el principi d’igualtat
d’oportunitats i dels criteris a l’hora de concretar les entitats socials sense
ànim de lucre i projectes que es poden veure beneficiats per l’acció de
responsabilitat social d’FGC, com també d’un sostre de cost d’oportunitat
per cedir espais físics en estacions de ferrocarril i de muntanya, espais
publicitaris en estacions i trens, cessió de materials en desús, facilitats de
desplaçament en les línies d’FGC o ús d’estacions de muntanya, etc., o
d’altres que no suposin una despesa directa.
Per atendre aquestes col·laboracions, el sostre anual de cost d’oportunitat és de 50.000 euros per a cada un dels anys de vigència del contracte
programa.
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Aportacions a entitats sense ànim de lucre i administracions públiques
2016

2017

2018

2018-2017

2.801,75 €

2.924,25 €

4,4 %

Cessió
d’espais físics

20.620,38 €

27.915,07 €

35,4 %

Desplaçament
de línies

2.832,50 €

16.397,60 €

478,9 %

Descomptes

3.525,00 €

0,00 €

–100,0 %

29.779,63 €

47.236,92 €

58,6 %

Beques

Total

0,00 €

Sistemes de gestió de Línies Metropolitanes
A Línies Metropolitanes s’han certificat:
n Tres sistemes ISO 9001:2015 de qualitat (servei de transport de mercaderies, enclavaments, i subcentrals i mitjana tensió).
n Un sistema ISO 14001:2015 ambiental (manteniment integral de material
rodant).
A més, estan en curs dues certificacions ISO 9001:2015 de qualitat (baixa
tensió i catenària).
Altres actuacions ambientals destacades en els centres industrials han
estat:
n Inventari i caracterització dels focus emissors dels centres industrials de
Rubí i de Martorell.
n Diagnosi per a l’aplicació de l’RD 656/2017, sobre el reglament d’emmagatzematge de productes químics.

3. Relacions Laborals
L’any 2018 ha estat un any de continuïtat en matèria de concertació laboral, ja que s’han complert els acords plurianuals assolits amb la representació dels treballadors els anys anteriors.
En l’àmbit de les relacions laborals, cal destacar el procés d’eleccions
sindicals de Línies Metropolitanes que es van celebrar durant els mesos d’octubre i novembre, a les quals van ser cridades a votar un total
de 1.484 persones treballadores. El dia 7 de novembre van votar 1.261
electors i electores, la qual cosa representa un 85 % del cens total. Aquest
procés va culminar en la constitució d’un nou comitè d’empresa, el dia 4
de desembre, amb la composició dels membres següents: 13 d’UGT, sis
de CCOO, dos de SEMAF i dos de CGT.
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MILLORES EN L’ÀMBIT CORPORATIU O D’ÀMBIT GENERAL
Mesures socials
Durant l’any 2018 s’ha iniciat la recuperació dels permisos mèdics establerts en conveni col·lectiu a raó de vuit hores per medicina general o
pediatria i vuit hores per visita a metge especialista. A més, s’ha continuat
fent una interpretació de les disposicions socials dels convenis col·lectius
que ha permès continuar incrementant les persones que se’n beneficien,
en àmbits com ara la formació, els ajuts per a l’adquisició d’ulleres, els
carnets per viatjar en altres empreses i els ajuts per a familiars de personal
amb menys capacitat. Tot això, amb els límits del respecte a la legalitat de
la mesura i l’acreditació de la despesa.
Turisme i Muntanya
En l’àmbit de totes les explotacions de Turisme i Muntanya, destaca també la recuperació dels permisos mèdics establerts en conveni col·lectiu a
raó de vuit hores per medicina general o pediatria i vuit hores per visita a
metge especialista.
A les explotacions d’Espot i Port Ainé, La Molina i Vall de Núria s’han signat nous acords per incorporar a les respectives actes annexes al conveni,
en relació amb l’evolució professional de les persones treballadores i la
retribució de diverses activitats i guàrdies.
FGC Innovest defineix la nova uniformitat
El 2018, com a continuació del projecte de la nova uniformitat de Producció, s’ha concretat el disseny de totes les peces de roba i accessoris, inclosos els teixits. D’aquesta manera, el 2019 es portarà a terme la licitació
amb la finalitat de disposar de la primera dotació el 2020. Els plecs tècnics
o administratius corresponents incorporaran criteris de compra socialment
responsable.
Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de
la justícia juvenil
Durant l’any 2018, FGC ha participat en un procés de mediació amb dos
menors que havien causat desperfectes en una estació, el resultat del qual
va ser plenament satisfactori. FGC s’ha rescabalat del perjudici econòmic
que van causar els menors, i aquests menors han participat en activitats
reparatòries supervisades per un responsable tècnic d’FGC.
Aquests processos de mediació s’emmarquen en el conveni de col·laboració signat l’any 2017 entre el Departament de Justícia i FGC per dur a
terme programes de conciliació i reparació, adreçats a menors infractors
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no reincidents que, com a conseqüència de la comissió d’un acte delictiu,
hagin causat un perjudici a FGC i assumeixin el compromís de dur a terme
activitats reparatòries en les seves instal·lacions.
Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en
l’àmbit de la justícia juvenil
Durant l’any 2018, FGC ha participat en un procés de mediació amb dos
menors que havien causat desperfectes en una estació, el resultat del qual
va ser plenament satisfactori. FGC s’ha rescabalat del perjudici econòmic
que van causar els menors, i aquests menors han participat en activitats
reparatòries supervisades per un responsable tècnic d’FGC.
Aquests processos de mediació s’emmarquen en el conveni de col·laboració signat l’any 2017 entre el Departament de Justícia i FGC per dur a
terme programes de conciliació i reparació, adreçats a menors infractors
no reincidents que, com a conseqüència de la comissió d’un acte delictiu,
hagin causat un perjudici a FGC i assumeixin el compromís de dur a terme
activitats reparatòries en les seves instal·lacions.

4. Normes i procediments
juridicolaborals
Durant l’any 2018 s’han tramitat un total de 138 expedients disciplinaris,
dels quals n’han resultat 102 sancions. El 31 de desembre hi havia 14
expedients en curs.
S’han preparat i celebrat 17 compareixences judicials, sobre demandes de
treballadors o seccions sindicals interposades contra FGC.
Durant l’any 2018 s’han format 95 persones en polítiques disciplinàries,
xifra que representa 475 hores de formació.
Amb l’entrada en vigor del Reglament europeu de protecció de dades,
FGC ha creat la figura del delegat de Protecció de Dades, que transitòriament va assumir el Comitè de Protecció de Dades.
El 2018, a l’aplicació interna FGC Approp s’hi ha incorporat una funcionalitat que obliga les persones que se la descarreguen per primera vegada
a acceptar els documents empresarials de compliment obligatori: el Codi
ètic, la instrucció d’ús dels mitjans TIC i la norma bàsica sobre el tractament de dades.
Transparència
L’àrea ha col·laborat amb l’Assessoria Jurídica de l’empresa en la gestió
del web de Transparència d’FGC, en la resolució de les consultes dels
ciutadans en matèria d’accés a la informació pública i en aquells aspectes
i criteris interpretatius que FGC requereix per complir les noves exigències
legals en aquesta matèria. Durant el 2018 s’han gestionat set consultes
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ciutadanes emparades pel dret d’accés a la informació pública, al qual
està totalment obligada l’Administració i tot el seu sector públic des de
l’entrada en vigor de la llei, a l’estiu de 2015.
Igualtat
Aquesta àrea també ha col·laborat amb la Comissió d’Igualtat, especialment perquè li pertoca la gestió del protocol d’assetjament sexual o per
raó de gènere, que s’ha de revisar i actualitzar el 2019.

5. Planificació i control de gestió
El 2018 s’ha creat l’àrea de Planificació i Control de Gestió, per facilitar
l’anàlisi i la presa de decisions i contribuir a la competitivitat i l’eficiència
d’FGC.
S’ha avançat en allò referent a les necessitats derivades de les relacions
actuals amb l’Administració, que requereixen complir més criteris d’informació i seguiment d’allò relacionat amb la plantilla i la despesa de personal, com també les necessitats constants d’adequació a la normativa
legal.

6. Comunicació interna
El 2018 s’han potenciat els canals de comunicació interna, tant les publicacions digitals com les pantalles d’informació dinàmiques, l’aplicació
FGC Approp i el Portal del Personal.
Aquest any s’ha constituït del Grup de Treball de Comunicació Interna,
com a òrgan consultiu de l’àrea d’Organització i Persones sobre temes i
reptes relacionats amb la millora de la comunicació interna.
Publicacions digitals
Pel que fa a les publicacions digitals, s’han editat 153 butlletins, xifra que
representa un increment del 10 % respecte a l’any anterior. Les diferents
capçaleres (Via, Comunica, Participa, Lideratge i Ètica) han donat cobertura informativa sobre àmbits empresarials diversos i han arribat a públics
específics. Al butlletí Via s’han publicat 335 informacions, xifra que representa un increment del 39 % respecte a les publicades l’any anterior.
FGC Approp
L’aplicació FGC Approp ha guanyat el premi Alfons Ortuño en la categoria d’equips o persones. El premi el concedeix l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i reconeix honoríficament les actuacions d’innovació
i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions
públiques catalanes.
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En xifres, el 2018, el 77 % de la plantilla s’ha descarregat l’aplicació FGC
Approp. S’han obert 173.060 sessions i s’han visualitzat 616.281 pantalles. Les pantalles més vistes han estat: Notícies (44 %), Nòmines (12 %)
i Torns (12 %). També s’han fet diverses actualitzacions per millorar, entre
d’altres, la gestió de tràmits i per avançar en l’objectiu del treballador digital i en la reducció del paper.
Per millorar l’accessibilitat a l’aplicació FGC Approp, en les proximitats
de les pantalles instal·lades a Línies Metropolitanes i a la línia Lleida – la
Pobla de Segur es va obrir la xarxa de wifi «Corporativa FGC» a tot el
personal.
Pantalles d’informació dinàmiques
S’han instal·lat deu pantalles d’informació dinàmiques noves a les explotacions de Turisme i Muntanya. El 2018, s’han emès un total de 192 pantalles, cosa que representa un increment del 79 % respecte a l’any anterior.
El contingut de les pantalles ha estat: Informació (47 %), Campanyes (44
%) i Participació (9 %).
Vídeos
El 2018, els vídeos editats per Comunicació Interna han acumulat 17.618
visualitzacions. S’han editat cinc vídeos nous: Dones, pugueu al tren?,
amb motiu del Dia Internacional de les Dones, per reconèixer el paper de
les dones a l’empresa mostrant feines que fan en llocs que tradicionalment
han estat ocupats per homes; Jubilacions amb empremta, per reconèixer
les persones jubilades de 2017, i un reportatge informatiu sobre l’acte
de reconeixement que es va organitzar; un vídeo dels valors que tenen
les persones que treballen a FGC, i el vídeo Fets per persones 2018, en
el qual un total de 30 persones, 15 homes i 15 dones, personal tècnic i
operatiu de totes les àrees de l’empresa expliquen, en primera persona,
les fites empresarials més destacades de l’any.
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El vídeo Dones, pugeu al tren? va ser seleccionat com a bona pràctica per
la xarxa estatal del Pacte mundial, dins l’ODS 5, que fomenta la igualtat de
gènere.
Portal del Personal
Com a conseqüència de la implantació del procediment d’acollida del
personal de nou ingrés a Línies Metropolitanes, al Portal del Personal s’ha
creat l’espai «Soc FGC», on es recullen recursos, eines i informació d’utilitat per a les persones que s’incorporen a FGC.

Jornades de lideratge
S’han organitzat set accions per al desenvolupament estratègic del
col·lectiu d’FGC Lideratge: tres jornades de lideratge dedicades a la
intel·ligència artificial, el treballador digital i l’avaluació de competències
professionals; dues sessions de projectes estratègics empresarials sobre
el Centre Operatiu de Martorell i el Pla d’igualtat, i dues tardes directives
sobre la prevenció de riscos laborals i la presa de decisions.
Campanyes
Per incrementar les bones pràctiques de sostenibilitat i reciclatge per reduir determinats productes de plàstic d’un sol ús es va dissenyar la campanya «I tu, reutilitzes?», amb l’objectiu de distribuir entre tot el personal
una ampolla reutilitzable. Al tancament de l’any s’havien sol·licitat 1.310
ampolles.
Per donar resposta a una necessitat que es va detectar en els resultats de
l’enquesta de compromís que es va fer l’any anterior, es va presentar la
campanya de conscienciació per optimitzar les reunions amb el lema «Tu
tens la clau de l’èxit de la reunió». La campanya destaca el paper fonamental que tenen les persones tant en la preparació de les reunions com
en el compliment dels acords.
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8.1. Àmbit corporatiu
Personal
2014

2015

2016

2017

2018

Plantilla					
Mitjana					
Línies Metropolitanes
Lleida – la Pobla de Segur
Total Línies Metropolitanes i LPS
Total Turisme i Muntanya
Total FGC

1.254,84

1.268,43

1.301,57

1.353,48

1.387,29

1,50

4,15

17,18

24,58

25,59

1.256,34

1.272,58

1.318,75

1.378,06

1.412,88

208,59

205,79

202,19

218,56

233,63

1.464,93

1.478,37

1.520,94

1.596,62

1.646,50

Real el 31 de desembre					
Línies Metropolitanes i LPS
Total Turisme i Muntanya
Total FGC

1.353

1.392

1.472

1.531

1.552

268

262

266

313

349

1.621

1.654

1.738

1.844

1.901

Distribució per sexes					
Homes
Dones

1.204

1.220

1.273

1.332

1363

417

434

465

512

538

Distribució per jornada laboral					
Completa
Parcial

1.358

1.301

1.335

1.445

1467

263

353

403

399

434

Distribució per tipus de contracte					
Indefinit
Temporal

1.363

1.315

1.326

1.263

1.193

258

339

412

581

708

Edat mitjana (anys)					
Conveni Línies Metropolitanes

45,11

44,99

44,81

44,71

44,07

Conveni Turisme i Muntanya

42,28

42,87

42,40

41,91

42,31

Formació					
Conveni Línies Metropolitanes					
Nombre d’hores de formació

42.906

56.389

83.103

49.260

86.427

Nombre d’alumnes

3.112

2.934

3.815

3.095

4.271

Nombre de cursos

607

621

706

841

773

Conveni Turisme i Muntanya					
Nombre d’hores de formació

5.372

3.375

5.391

6.161

7.080

Nombre d’alumnes

249

415

268

311

449

Nombre de cursos

65

118

67

86

95

Accidents laborals amb baixa					
Línies Metropolitanes
Lleida – la Pobla de Segur
Turisme i Muntanya

46

41

48

45

38

0

0

1

1

2

14

13

16

12

17

Internet
Visites a FGC
Total de sessions pàgines web
Total de sessions a l’app

2014

2015

2016

2017

2018

5.071.701

5.673.275

6.362.023

7.121.296

7.206.012

n. d. (1) 2.362.416

3.385.911

3.462.178

n. d.

(1)Dades des de finals de febrer.
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8.2. Línies Metropolitanes
Oferta
Línia Barcelona-Vallès
Feiners
Trajecte		
Interval mitjà		
Temps
		
(min:s)		
de viatge
				 (min:s)
H. punta

Bàsic

H. vall

Nombre de trens/dia
2018
Ascend.

(1)

Descend.

Nombre de trens/dia
2017
Ascend.

Descend

Servei urbà								
Pl. Catalunya – Gràcia

1:53

Pl. Catalunya – Sarrià

2

2:30

4:30

478 (2)

475

478

475

2:44

3

3:45

11:30 (9)

323 (3)

320

323

320

Sarrià – R. Elisenda

6

6

6

1:30

174 (7)

173

184

183

Pl. Catalunya - Av. Tibidabo

6

6

7:30

9:30

155		

155

155

155

Metro del Vallès
Pl. Catalunya – Sant Cugat

2:44

6

7:30

25

213 (4) (8)

206

213

205

Pl. Catalunya – Rubí

5:30

12

15

33

102		

98

102

98

Pl. Catalunya – Terrassa N. U.

10 (5)

12

15

50

81		

85

81

85

Pl. Catalunya – U. Autònoma

5:30

12

15

35

110 (6)

105

110

105

10

12

15

44

82		

81

82

81

Pl. Catalunya – Sabadell P. N. (8)

(1) Entre parèntesis, temps emprat pels trens S1 i S2.
(2) 155 trens L7 + 110 trens L6 + 213 trens S1, S2, S5, S6 i S7, inclosos 2
escolars.
(3) 110 trens L6 + 213 trens S1, S2, S5, S6 i S7, inclosos 2 escolars.
(4) 163 trens S1 i S2 + 21 trens S7 + 27 trens S6 + 2 trens escolars.

(5) En sentit descendent, 8 min 30 s des de Terrassa Nacions Unides
i 7 min 30 s des de Terrassa Rambla, i 10 min en sentit ascendent.
(6) Tren E901 fins a Bellaterra.
(7) A partir del 3 de setembre de 2018.
(8) A partir del 4 de juny de 2018 circula el tren C902, que, des de Sarrià,
substitueix el tren A028.

Dissabtes i festius (1)
Trajecte		
Interval mitjà		
Temps
		
(min:s)		
de viatge
				 (min:s)
				

Nombre de trens/dia
2018
Ascend.

(2)

Descend.

Nombre de trens/dia
2017
Ascend.

Descend

Servei urbà								
Pl. Catalunya – Gràcia		

4:18		

4

250 (3)

248

250

248

Pl. Catalunya – Sarrià		

6		

11 (9’)

177 (4)

175

177

175

Sarrià – Reina Elisenda (L12)		

10		

1:30

106		

103

106

103

Pl. Catalunya – Av. Tibidabo		

15		

9:30

73		

73

73

73

Metro del Vallès							
Pl. Catalunya – Sant Cugat		

10		

24

103		

101

103

101

Pl. Catalunya – Terrassa N. U.		

20		

48

52		

51

52

51

Pl. Catalunya – Sabadell P. N. (6)		

20		

50

51		

50

51

50

Notes:(1) No es tenen en compte els trens del servei nocturn.
(2) Entre parèntesis, temps emprat pels trens S1 i S2.
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(3) 73 trens L7 + 74 trens L6 + 103 trens S1 i S2.
(4) 74 trens L6 + 103 trens S1 i S2.
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Línia Llobregat-Anoia
Feiners
Trajecte		
Interval mitjà		
Temps
		
(min:s)		
de viatge
				 (min:s)
H. punta (1) H. intermèdia (1)

(2)

Nombre de trens/dia
2018
Ascend.

Descend.

Nombre de trens/dia
2017
Ascend.

Descend

Metro del Baix Llobregat								
Pl. Espanya – Sant Boi

4		

4

18

198 (4)		199

198

199

Pl. Espanya – Molí Nou

4:35		

Pl. Espanya – Can Ros

6		

4:20

20

192 (5)		193

192

193

6:40

30 (27)

142 (6)		142

142

142

Pl. Espanya – Quatre Camins
Pl. Espanya – Pallejà

7:30		

8:35

31 (28)

120 (7)		120 (7)

120

120

8:35		

8:35

34 (31)

117 (8)		117

117

117

Pl. Espanya – St. Andreu B.

7:30		

8:35

37 (35)

120 (9)		120

120

120

Pl. Espanya – Martorell

7:30		

8:35

47 (43)

113 (9)		112

113

112

12		

30

56 (53)

49 (10)		 51

49

51

Pl. Espanya – Olesa de M.

Servei de rodalia			

(3)				

Pl. Espanya – Manresa B.

20		

30

86 (82)

30+(3) (11)		 31+(3)

30+(3)

31+(3)

Pl. Espanya – Igualada

20		

30

94 (84)

31+(3) (12)		 31+(3)

31+(3)

31+(3)

(1) En sentit descendent.
(2) Entre parèntesis, temps emprat pels trens R5 i R6.
(3) Entre parèntesis, temps emprat pels trens R50 i R60.
(4) 59 trens R5, R50, R6 i R60, i la resta, suburbans L8, S3, S9, S8 i S4.
(5) 53 trens R5 i R6, i la resta, suburbans L8, S3, S9, S8 i S4.
(6) 53 trens R5 i R6, i la resta, suburbans S3, S8 i S4.

(7) 53 trens R5 i R6, i la resta, suburbans S9, S8 i S4.
(8) 56 trens R5, R6 i R60, i la resta, suburbans S8 i S4.
(9) 59 trens R5, R50, R6 i R60, i la resta, suburbans S8 i S4.
(10) 31 trens R5 i R50, i la resta, suburbans S4.
(11) 3 trens inicien el recorregut a Martorell. Entre parèntesis, trens R50.
(12) 5 trens inicien el recorregut a Martorell. Entre parèntesis, trens R60.

Dissabtes i festius
Trajecte		
Interval mitjà		
Temps
		
(min:s)		
de viatge
				 (min:s)
				

(1)

Nombre de trens/dia
2018
Ascend.

Descend.

Nombre de trens/dia
2017
Ascend.

Descend

Metro del Baix Llobregat						
Pl. Espanya – Sant Boi		

10		

18

114 (2)		112

114 (2)

112

Pl. Espanya – Molí Nou		

10		

20

114 (2)		112

114 (2)

112

Pl. Espanya – Can Ros		

15		

30 (27)

83 (3)		 81

83 (3)

81

Pl. Espanya – Pallejà		

20		

34 (31)

66 (4)		 64

66 (4)

64

Pl. Espanya – St. Andreu B.		

20		

37 (35)

66 (4)		 64

66 (4)

64

Pl. Espanya – Martorell		

20		

47 (43)

66 (4)		 64

66 (4)

64

Pl. Espanya – Olesa		

30		

56 (53)

35 (5)		 34

35 (5)

34

Servei de rodalia						
Pl. Espanya – Manresa B.		

60 		

86

19 (6)		 18

19 (6)

18

Pl. Espanya – Igualada		

60 		

89

19 (7)		 19

19 (7)

19

(1) Entre parèntesis, temps emprat pels trens R5 i R6.
(2) 35 trens R5 i R6, i la resta, suburbans L8, S3, S9, S8 i S4.
(3) 35 trens R5 i R6, i la resta, suburbans S3, S9, S8 i S4.
(4) 35 trens R5 i R6, i la resta, suburbans S8 i S4.
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(5) 18 trens R5, i la resta, suburbans S4.
(6) 1 tren inicia el recorregut a Martorell.
(7) 2 trens inicien el recorregut a Martorell.
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Parc comercial
Línia Barcelona-Vallès
Tipus

Quantitat

Quilòmetres recorreguts

UT 112

22

2.198.089

UT 113

19

2.198.854

UT 114

5

397.434

Funicular de Vallvidrera (1)

2

45.307

Quantitat

Quilòmetres recorreguts

42

5.210.632

2

0

(1) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les cabines.

Línia Llobregat-Anoia. Servei de viatgers
Tipus
UT 213
Funicular de Gelida (1) (2)

(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. Fora de servei per avaria des del 3 de març de 2016.
(2)		 Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les cabines.
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Cotxes-km recorreguts pel parc comercial
2014

2015

2016

2017

2018

Total c-km útils

30.155.534

31.036.617

31.531.783

32.106.656

32.934.600

Total c-km recorreguts

31.444.357

32.318.024

32.959.209

33.549.591

34.411.970

Els trens històrics
Tipus

Quantitat

Quilòmetres recorreguts

Línia Barcelona-Vallès		
UT 400 (1)

1

0

UT 111.01

1

0

Línia Llobregat-Anoia		
Locomotora dièsel 1003

1

0

Cotxes de fusta

5

0

(1)		 No ha circulat, pendent de la revisió tècnica periòdica.

Línia Llobregat-Anoia. Servei de mercaderies
Tipus

Quantitat

Quilòmetres recorreguts

Locomotora 251 (o 700/1000)

3

7.997

Locomotora 254

3

152.228

73

1.580.907

7

250.141

Vagó tremuja 62000
Vagó portacotxes articulat 65000

Parc de mercaderies de via ampla
Tipus

Quantitat

Quilòmetres recorreguts

Locomotora s/353 (1)

4

68.778 (2)

Vagons plataforma (1)

18

94.500 (3)

(1) Formen dues composicions indeformables de nou vagons i dues locomotores cadascuna.
(2) De les 1.305 circulacions fetes, 351 s’han fet amb locomotores de Captrain España, SA, per revisió de les locomotores d’FGC.
(3) Total de quilòmetres recorreguts per les dues composicions indeformables.

El parc de mercaderies d’FGC de via ampla circula per la xarxa Adif d’ample de via ibèric (1.668 mm) i està a disposició de Cargometro Rail Transport, SA per fer el transport de peces entre les factories de Seat de Zona
Franca i de Martorell. Cargometro Rail Transport SA és una societat en la
qual FGC té el 51 % de participació. S’encarrega de gestionar el transport de peces d’automòbils entre les factories de Seat de Zona Franca i
Martorell.
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Demanda
Nombre de viatges efectuats per estacions d’origen
Línia Barcelona-Vallès

Servei urbà

Metro del Vallès

Total

Barcelona Pl. Catalunya

6.643.808

6.005.730

12.649.538

Provença

5.239.008

3.345.132

8.584.140

Gràcia		

2.042.169

1.566.595

3.608.764

Sant Gervasi

531.906

98.831

630.737

1.900.987

921.264

2.822.251

La Bonanova

719.771

193.418

913.189

Les Tres Torres

873.988

192.660

1.066.648

Muntaner

Sarrià		

2.646.199

1.637.867

4.284.066

Reina Elisenda

529.102

130.535

659.637

Plaça Molina

582.438

81.115

663.553

Pàdua		

657.085

78.899

735.984

El Putxet

1.444.325

200.848

1.645.173

Av. Tibidabo

1.436.057

202.675

1.638.732

Peu Del Funicular		

414.449

414.449

Carretera de les Aigües		

28.307

28.307

Vallvidrera Superior		

552.365

552.365

Baixador de Vallvidrera		

440.653

440.653

Les Planes		

395.050

395.050

La Floresta		

448.494

448.494

Valldoreix		

1.172.227

1.172.227

Sant Cugat		

3.874.598

3.874.598

Mira-Sol			

700.691

700.691

Hospital General		

637.009

637.009

Rubí			

2.597.857

2.597.857

Les Fonts		

410.279

410.279

Terrassa Rambla		

1.633.370

1.633.370

Vallparadís Universitat		

1.093.349

1.093.349

Terrassa Estació del Nord		

691.771

691.771

Terrassa Nacions Unides		

531.754

531.754

Volpelleres		

904.507

904.507

1.260.650

1.260.650

549.239

549.239

Universitat Autònoma		

1.660.939

1.660.939

Sant Quirze		

845.353

845.353

Sant Joan		
Bellaterra		

Can Feu | Gràcia		

598.562

598.562

Sabadell Plaça Major		

1.242.330

1.242.330

La Creu Alta 		

545.845

545.845

Sabadell Nord 		

603.397

603.397

Sabadell Parc del Nord 		
Total (1)

25.246.843

366.524

366.524

38.855.138

64.101.981

(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

			
Línia Llobregat-Anoia

Metro del
Baix Llobregat

Servei de
rodalia

Total

Barcelona Pl. Espanya

4.843.387

562.125

5.405.512

Magòria la Campana

551.903

15.023

566.926

Ildefons Cerdà

1.201.192

29.901

1.231.093

Europa | Fira

1.636.792

35.272

1.672.064

667.369

27.052

694.421

Gornal		
Sant Josep

889.863

11.805

901.668

L’hospitalet Av. Carrilet

1.997.192

68.487

2.065.679

Almeda		

1.184.388

25.905

1.210.293

Cornellà Riera

1.285.277

38.789

1.324.066

Sant Boi		

1.912.280

46.453

1.958.733

774.079

13.277

787.356

Molí Nou Ciutat Cooperativa
Colònia Güell

43.809

8.247

52.056

Santa Coloma de Cervelló

151.968

6.647

158.615

Sant Vicenç dels Horts

557.698

25.496

583.194

Can Ros		

415.663

23.582

439.245

Quatre Camins

181.218

14.337

195.555

Pallejà		

264.032

15.350

279.382

Sant Andreu de la Barca

562.745

42.576

605.321

El Palau		

224.061

24.509

248.570

Martorell Vila | Castellbisbal

32.629

3.592

36.221

Martorell Central

349.182

130.279

479.461

Martorell Enllaç

132.419

43.712

176.131

Abrera		

122.820

11.461

134.281

Olesa de Montserrat

262.004

54.859

316.863

Aeri de Montserrat		

140.051

140.051

Monistrol De Montserrat		

225.421

225.421

Castellbell I El Vilar		

6.140

6.140

Sant Vicenç | Castellgalí		

114.448

114.448

Manresa Viladordis		

70.874

70.874

Manresa Alta		

77.635

77.635

Manresa Baixador		

140.557

140.557

Sant Esteve Sesrovires		

111.174

111.174

La Beguda		

17.549

17.549

Can Parellada		

13.820

13.820

Masquefa		

107.000

107.000

Piera			

174.806

174.806

Vallbona d’anoia		

29.285

29.285

Capellades		

61.786

61.786

La Pobla de Claramunt		

33.177

33.177

Vilanova del Camí		

38.117

38.117

Igualada			
Total (1)		

20.243.970

215.676

215.676

2.856.252

23.100.222

(1) Inclosos els viatges amb títols subvencionats.
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Nombre de viatges i viatges-km efectuats i ingressos, per serveis
Viatgers

2014

2015

2016

2017

2018

Línia Barcelona-Vallès (servei urbà)					
Viatges

24.727.154

25.355.425

25.129.237

25.145.428

25.246.843

Viatges-km

71.624.949

73.382.829

72.595.418

73.406.525

72.897.206

Ingressos (EUR)

13.616.775,58 13.712.983,58 13.736.357,38 13.603.389,85 13.896.748,74

Línia Barcelona-Vallès (Metro del Vallès)					
Viatges
Viatges-km
Ingressos (EUR)

31.202.861

32.552.129

34.542.640

36.841.129

38.855.138

493.448.272

517.104.938

555.103.248

594.897.811

623.865.634

37.677.094,85 38.616.699,04 40.333.725,74 42.134.934,51 44.339.537,41

Línia Llobregat-Anoia (Metro del Baix Llobregat)					
Viatges
Viatges-km
Ingressos (EUR)

18.762.341

19.215.520

19.160.482

19.647.226

20.243.970

149.616.231

153.716.234

155.258.863

160.746.144

167.300.554

14.075.095,77 14.131.113,79 14.165.354,10 14.385.409,86 15.084.824,56

Línia Llobregat-Anoia (servei de rodalia)					
Viatges
Viatges-km
Ingressos (EUR)

2.490.852

2.526.601

2.598.267

2.714.604

2.856.252

87.914.483

89.231.088

91.175.346

95.122.292

99.582.254

6.297.242,33

6.366.183,75

6.637.117,46

6.901.066,26

7.505.795,38

TOTAL Línies Metropolitanes					
Viatges
Viatges-km
Ingressos (EUR)

77.183.208

79.649.675

81.430.626

84.348.387

87.202.203

802.603.935

833.435.089

874.132.875

924.172.772

963.645.648

71.666.208,53 72.826.980,16 74.872.554,68 77.024.800,48 80.826.906,09

					
Funicular de Gelida				
(1)
Viatges
Viatges-km
Ingressos (EUR)

3.931

4.819

913

0

0

3.506

4.299

814

0

0

2.992,58

3.551,35

697,40

0,00

0,00

(1) Fora de servei per avaria des del 3 de març de 2016.
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Nombre de tones i tones-km transportades i ingressos, per serveis
Mercaderies

2014

2015

2016

2017

2018

Sals potàssiques					
Tones

402.796

429.432

334.333

380.339

411.572

32.704.427

34.855.797

27.076.012

30.640.596

32.941.150

2.090.735,57

2.121.480,44

1.816.193,50

2.388.880,40

2.289.628,91

Tones-km
Ingressos (EUR)

Sal (1)					
Tones

177.507

128.790

130.640

74.880

0

8.698.410

6.310.710

6.401.360

3.669.120

0

1.027.582.70

695.647,58

774.963,92

488.311,82

0

Tones-km
Ingressos (EUR)

Vehicles Seat (2)					
Vehicles

107.961

109.337

106.993

105.487

94.905

Tones

146.205

142.138

139.081

137.130

123.381

Tones-km
Ingressos (EUR)

4.956.327

4.818.482

4.714.852

4.648.707

4.182.617

768.185.05

731.475,60

642.998,01

666.841,59

583.837,05

Altres					
Ingressos (EUR) (3)

427.311,40

431.421,24

419.614,60

283.843,60

446.622,23

Total					
Tones

726.508

Tones-km
Ingressos (EUR)

700.360

604.054

592.349

534.953

46.359.164

45.984.989

38.192.224

38.958.423

37.123.767

4.313.814,72

3.980.024,86

3.653.770,03

3.827.877,41

3.320.088,19

(2)Servei contractat per l’empresa Autometro, SA, en la qual FGC té el 60 % de participació. 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.
(3) Inclou la facturació per maniobres i gestió d’apartadors.

Activitat i ingressos per altres serveis de mercaderies
2014

2015

2016

2017

2018

Peces de Seat (1)					
Circulacions (voltes, 70 km)
Ingressos (EUR) (2)

1.306

1.303

1.280

1.299

1.305

315.979,17

531.987,18

515.166,48

534.479,28

543.760,32

1) Transport efectuat amb parc d’FGC per l’empresa Cargometro Rail Transport, SA, en la qual participen FGC i Captrain España, SA.
Operat per Captrain España, SA, circula per la xarxa Adif d’ample de via ibèric (1.668 mm).
(2) Ingressos d’FGC en concepte de lloguer del parc motor i remolcat, i caixes mòbils, a l’empresa Cargometro Rail Transport, SA.
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Personal
2014

2015

2016

2017

2018

Plantilla					
Mitjana
El 31 de desembre

1.254,84

1.268,43

1.301,57

1.353,48

1.387,29

1.353

1.387

1.448

1.505

1.523

Distribució per sexes					
Homes
Dones

1.027

1.041

1.072

1.105

1.110

326

346

376

400

413

Distribució per jornada laboral					
Completa
Parcial

1.128

1.138

1.161

1.163

1.150

225

249

287

342

373

Distribució per tipus de contracte					
Indefinit
Temporal

1.132

1.095

1.112

1.061

1.003

221

292

336

444

520

Altres indicadors importants de gestió
Qualitat del servei
2014

2015

2016

2017

2018

ISC Barcelona-Vallès

72,94

74,05

74,91

77,00

77,40

ISC Llobregat-Anoia

70,03

71,14

75,25

72,80

75,50

ICQ Barcelona-Vallès

97,79

98,03

98,23

98,39

98,62

ICQ Llobregat-Anoia

98,84

98,96

99,18

99,23

99,24

Puntualitat (%)

99,12

99,29

99,22

99,43

99,49

Compliment de la producció programada (%)

99,80

99,84

99,82

99,85

99,89
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Evolució anual de l’ICQ (%)
100

99,24
99

98,62
98

97

96
Línea Barcelona-Vallès
Línea Llobregat-Anoia

95
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolució anual de l’ISC (%)
80

77,40

75

75,50
70

65

60

55
Línea Barcelona-Vallès
Línea Llobregat-Anoia

50
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Línies Metropolitanes
Dades i xifres

Consum d’energia
2014

2015

2016

2017

2018

Energia elèctrica (kWh):					
Tracció (1)
Enllumenat
Total energia elèctrica
Gasoil ferroviari (l) (2)

89.434.992

90.751.198

91.716.857

94.756.074

96.286.370

304.961

351.321

266.098

372.499

289.302

89.739.953

91.102.519

91.982.955

95.128.573

96.711.560

715.494

712.632

642.492

659.060

659.707

Combustibles vehicles (litres)					
(4)
Gasoil d’automoció

95.371

95.489

95.608

n. d.

66.133

Benzina d’automoció 98 octans

88

40

0

0

0

Benzina d’automoció 95 octans

6.706

6.225

5.387

n. d.

7.450

Biodièsel
Total combustible vehicles
Gas natural (kWh) (3)

0

82

0

0

0

102.165

101.836

100.995

n. d.

73.583

4.566.422

4.696.356

4.216.842

5.373.806

5.669.314

(1) Inclou el subministrament elèctric a les estacions i les dependències connectades a les xarxes de 6 i 11 kV.
(2) Inclou el consum del transport de mercaderies, maniobres i maquinària ferroviària.
(3) Inclou el consum de les escomeses dels centres operatius de Rubí i de Martorell.
(4) Dades de combustibles dels vehicles disponibles des de l’1 de març del 2018.

Altres consums

Aigua (m³)

2014

2015

2016

2017

2018

67.090

63.281

99.991

83.976

55.470

2014

2015

2016

2017

2018

Fiabilitat de les unitats de tren
UT-km recorreguts entre avaries (en còmput anual)
UT 111

20.218

(1) -

-

-

-

UT 112

87.634

73.331

64.555

69.771

62.638

UT 113

33.112

66.894

136.615

155.563

265.438

UT 114

18.246

48.466

64.121

98.749

130.128

UT 213

133.506

83.113

86.379

70.501

54.687

(1) Les UT 111 de reserva van fer serveis esporàdics.

Disponibilitat de les instal·lacions
Percentatge

2014

2015

2016

2017

2018

Escales mecàniques

99,950

99,987

99,959

99.874

99.88

Ascensors

99,706

99,823

99,925

99,839

99.85

Màquines autoexpenedores (MAE)

98,280

97,700

98,655

98,936

99,15

Barreres tarifàries eficients (BTE)

99,075

99,277

99,293

99,365

99,48

Sistema d’informació al client (SIC)

99,820

99,920

99,904

99,820

99,68

Sistema magnètic d’expedició i control (SMEC)

98,310

98,550

98,780

98,988

99,00

Euros

2014

2015

2016

2017

2018

Cost de l’activitat / viatger

1,24

1,26

1,29

1.29

1.32

Cost de l’activitat / cotxe-km útil

3,16

3,23

3,34

3.39

3.48

Costos
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8.3. Línia Lleida – la Pobla de Segur
Oferta
Oferta de serveis
					
Trajecte				 Temps
				de viatge
					

2018

2016

Nombre
de sortides/dia)

Nombre
de sortides/dia

Ascend.

Descend.

Ascend.

Descend

Servei en feiners						
Lleida – Balaguer 			 27 min		

10		

10

10

10

Lleida – la Pobla de Segur 			1 h 35 min		

4		

4

4

4

Servei en dissabtes						
Lleida – Balaguer 			 27 min		

9

9

9

Lleida – la Pobla de Segur 			1 h 35 min		2 (2) / 3 (3)		2 (2) / 3 (3)

9		

2 (2) / 3 (3)

2 (2)/ 3 (3)

Servei en festius						
Lleida – Balaguer 		 27 min

9

10

9 10

Lleida – la Pobla de Segur 		1 h 35 min

3

3

3 3

((1) Servei des del 25 de juliol.
(2) Oferta del servei regular.
(3) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i el Tren Panoràmic els dissabtes de la temporada turística.

Parc comercial
Tipus		

Quantitat		

Quilòmetres recorreguts

UT FGC 331		

2		

350.612

Cotxe-km recorreguts Renfe
Cotxe-km recorreguts FGC
Cotxe-km recorreguts Tren dels Llacs (2)
Total cotxe-km recorreguts útils

2014

2015

(1) 2016

2017

2018

344.372

347.720

176.600

-

-

-

-

307.290

689.666

699.068

23.348

23.348

24.426

24.785

23.707

367.720

371.068

508.316

714.451

722.775

(1) Les UT de Renfe Operadora sèrie 592 fins al 24 de juliol. Les UT d’FGC sèrie 331 a partir del 25 de juliol.
(2) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i el Tren Panoràmic.
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Demanda
Nombre de viatges efectuats per estacions d’origen
Línia Lleida – la Pobla de Segur
Lleida-Pirineus

88.815

Alcoletge

3.984

Vilanova de la Barca
Térmens

7.792
12.748

Vallfogona de Balaguer
Balaguer

3.217
70.058

Gerb

900

Sant Llorenç de Montgai

1.909

Vilanova de la Sal

433

Santa Linya

24

Àger

899

Cellers-Llimiana

1.126

Guàrdia de Tremp

134

Palau de Noguera
Tremp

27
10.264

Salàs de Pallars
La Pobla de Segur
TOTAL (1)

1.186
17.988
221.504

(1) Servei operat directament amb plantilla d’FGC des del 25 de juliol.

Nombre de viatges i viatges-km efectuats i ingressos (1)

Viatges
Viatges-km

2014

2015

2016

2017

2018

78.467

74.603

126.081

206.651

221.504

3.260.227

3.274.294

5.285.918

7.625.171

7.985.693

284.837,40

292.426,23

428.152,75

588.211,83

617.999,86

2017

2018

24,58

25,59

24

26

29

Homes

4		 18

Dones

1		

Ingressos (EUR)
(1) Inclou els serveis del Tren dels Llacs i el Tren Panoràmic.

Personal
2015

2016

Plantilla			 (1)
Mitjana
El 31 de desembre

4,15		17,18
5		

Distribució per sexes			
20

23

6

6

6

Completa

5		 13

23

26

Parcial

-		 11

3

3

Distribució per jornada laboral			

Distribució per tipus de contracte			
Indefinit

1		

2

2

1

Temporal

4		 22

24

28

(1) Servei operat directament amb plantilla d’FGC des del 25 de juliol.
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Altres indicadors importants de gestió
Qualitat del servei
2014

2015

2016

2017

2018

ISC

72,59

73,68

75,61

79,00

81.20

ICQ

-

-

99,85

99,65

99,66

Puntualitat (%)

99,07

99,44

99,35

99,04

99,10

Compliment de la producció programada (%)

99,85

99,48

99,98

99,80

99,75

Consum d’energia
Energia elèctrica (kWh)
Enllumenat
Gasoil ferroviari (litres) (1)

2014

2015

2016

2017

2018

61.560

79.729

73.892

77.135

(2)135.888

-

-

211.472

359.308

361.041

(1) Fins al 24 de juliol de 2016, el consum de gasoil de tracció era a càrrec de Renfe. Consum des del 25 de juliol de 2016 dels trens d’FGC.
(2) Increment del consum derivat de les noves instal·lacions en les estacions.

Altres consums

Aigua (m³)

2014

2015

2016

2017

2018

980

76

128

114

130

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

10.578

11.622

29.675

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

UT 331 (1)
(1) En servei des del 25 de juliol de 2016.
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8.4. FGC Turisme i Muntanya
1. Vall de Núria
Oferta
Oferta de serveis
Estació de Muntanya de Vall de Núria
Dies de la temporada d’hivern
Hores de funcionament dels remuntadors (1)
Neu natural acumulada (cm)

2014

2015

2016

2017

2018

111

121

114

122

110

4.022

3.677

4.591

4.419

4.317

269

352

269

561

613

Nombre de canons de neu
Total de m³ de neu artificial fabricats

88

88

88

88

88

107.960

120.112

155.328

131.604

81.166

(1) Inclou el telecabina.

Línia Ribes-Núria

Trajecte

Interval
tipus
(minuts)

Temps
de viatge
(minuts)

Nombre de trens dia
Ascendent

Descendent

Temporada baixa (188 dies)				
Ribes-Enllaç – Núria

1 h 40

40

6 (divendres 8)

6 (divendres 8)

Temporada alta (157 dies)				
Ribes-Enllaç – Núria

50

40

12 (divendres 14)

12 (divendres 14)

Fora de servei: 20 dies el mes de novembre, per manteniment.

Parc comercial
Línia Ribes-Núria
Tipus		

Quantitat		

Quilòmetres recorreguts

Locomotora DM6		

1		

5.671

Automotors A5, A6, A7 i A8		

4		

85.561

Automotors A10 i A11		

2		

62.462

Cotxes C27 i C28 (1)		

2		

314

(1) Cotxes de reserva.

Cotxes-quilòmetre
Total cotxes-km recorreguts

2014

2015

2016

2017

2018

291.146

317.000

303.438

297.132

296.046

Els trens històrics
Tipus		

Quantitat		

Quilòmetres recorreguts

Cotxe saló A51 (1)		1		

246

(1) ) Durant el 2018 s’ha tornat a posar en servei un cop completada la revisió tècnica.
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Demanda
Nombre de visitants, viatges, viatges-km i ingressos, per serveis
2014

2015

2016

2017

2018

Línia Ribes-Núria					
Visitants
Viatges
Viatges-km
Ingressos a taquilles (EUR)

266.741

275.827

306.893

312.468

293.245

444.084

457.298

545.612

546.231

513.770

4.696.013

4.422.336

5.808.280

6.523.084

6.076.801

2.611.146,98

2.825.729,73

3.113.270,88

3.430.580,74

3.188.858,30

Forfets Estació de Muntanya					
Visitants
Ingressos a taquilles (EUR)

34.167

33.615

33.392

39.652

38.196

319.686,33

290.889,05

313.433,16

376.424,16

343.440,33

Total Vall de Núria					
Ingressos a taquilles (EUR) (1)

2.930.833,31

3.116.618,78

3.426.704,04

3.807.004,90

3.548.661,80

2016

2017

2018

(1) No s’inclouen els ingressos per transport de mercaderies, lloguer de material, activitats ni botiga.

Personal
2014

2015

Plantilla				
Mitjana
El 31 de desembre

73,24

72,57

70,69

74,81

75,08

75

73

71

81

79

Distribució per sexes					
Homes

52

49

47

50

51

Dones

23

24

24

31

28

Distribució per jornada laboral					
Completa

60

63

60

61

59

Parcial

15

10

11

20

20

Distribució per tipus de contracte					
Indefinit

67

64

62

58

54

Temporal

8

9

9

23

25

Accidents laborals					
Nombre d’accidents amb baixa

88

2

5

3

2

4
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Consum d’energia
2014

2015

2016

2017

2018

Energia elèctrica (kWh)				
Tracció i taller
Enllumenat

2.031.023

1.986.525

2.038.122

2.074.659

2.246.244

82.047

57.706

68.272

59.462

60.927

Altres (1)

1.803.346

1.789.652

1.959.504

1.889.998

1.763.291

Total energia elèctrica

3.916.416

3.833.883

4.065.898

4.024.119

4.070.462

Combustibles (litres)					
Gasoil per a tracció

13.800

17.132

13.546

18.645

15.022

Gasoil altres (2)

159.340

168.070

151.131

179.313

180.355

Total combustibles

173.140

185.202

164.677

197.958

195.377

2017

2018

(1) Complex hoteler, Cabana dels Pastors i neu artificial.
(2) Maquinària per als treballs (condicionament de la neu) i calefacció dels edificis de serveis i del complex hoteler.

2. La Molina
Oferta
Oferta de serveis
2014
Dies de la temporada d’hivern

2015

2016

130

133

137

139

131

9.859

8.302

9.749

12.207

10.521

Neu natural acumulada (cm)

118

111

110

360

271

Nombre de canons de neu

454

455

455

511

513

501.288

282.241

357.983

356.873

262.231

Hores de funcionament dels remuntadors (1)

Total m³ de neu artificial fabricats
(1) Inclou el telecabina.

Demanda
Nombre de visitants i ingressos
2014

2015

2016

2017

2018

177.859

198.192

214.676

290.534

309.547

Visitants a Alp 2500

61.373

68.732

47.911

55.117

59.856

Visitants a l’estiu

21.942

27.155

30.724

29.005

25.091

Visitants a l’hivern

Ingressos per forfets (EUR)

3.736.718,02 3.784.607,75 4.064.503,99 5.465.780,82 5.813.451,19

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, memòria 2018

89

FGC Turisme i Muntanya
Dades i xifres

Personal
2014

2015

2016

2017

2018

Plantilla				
Mitjana
El 31 de desembre

41,19

41,52

41,74

48,57

56,66

50

50

55

71

89

Distribució per sexes					
Homes

37

38

45

56

69

Dones

13

12

10

15

20

Distribució per jornada laboral					
Completa

23

25

28

46

80

Parcial

27

25

27

25

9

Distribució per tipus de contracte					
Indefinit

43

40

40

40

39

Temporal

7

10

15

31

50

Accidents laborals					
Nombre d’accidents amb baixa

6

5

3

6

8

2014

2015

2016

2017

2018

5.303.286		5.707.829

6.467.520

6.064.175

5.192.108

Consum d’energia
Energia elèctrica (kWh)				
Tracció			
Enllumenat (1)

n. d.		

32.058

143.327

249.213

80.384

Total energia elèctrica		

n. d.		

5.739.887

6.610.847

6.313.388

5.272.492

171.414		162.794

138.869

200.107

168.385

3.538		2.362

2.924

2.277

3.354

179

189

186

Gasoil (litres) (2)		
Gas natural (m3)		
Biomassa (t)		

n. d.		

145

(1) Les oscil·lacions són fruit de regularitzacions de lectures estimades.
(2) Les diferències respecte a les xifres de la Memòria del 2017 provenen del nou criteri de comptabilització dels consums.
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3. Espot i Port Ainé
Oferta
Oferta de serveis
2014

2015

2016

2017

2018

Espot				
Dies de la temporada d’hivern
Hores de funcionament dels remuntadors
Neu natural acumulada (cm)
Nombre de canons de neu
Total m³ de neu artificial fabricats

131

126

126

138

130

4.473

4.277

4.744

4.895

4.523

351

273

182

449

375

163

163

163

163

163

121.791

164.222

168.532

153.997

110.724

Port Ainé				
Dies de la temporada d’hivern
Hores de funcionament dels remuntadors
Neu natural acumulada (cm)
Nombre de canons de neu
Total m³ de neu artificial fabricats

110

126

127

138

130

4.237

5.054

5.212

5.281

5.371

273

260

202

458

323

126

126

126

126

126

114.381

112.179

151.753

142.197

78.163

Hotel Port Ainé 2000				
Dies de la temporada

118

249

188

175

178

Nombre de places d’allotjament

136

136

136

136

136

Demanda
Nombre de visitants i ingressos
2014

2015

2016

2017

2018

Visitants a Espot (forfets)

59.411

61.654

68.785

65.293

60.179

Visitants a Port Ainé (forfets)

78.585

103.229

111.200

116.304

119.091

Visitants de l’hotel (pax)

15.694

31.061

33.318

34.038

29.731

1.486.716,83

1.672.425,08

2.162.513,03

2.221.623,32

2.292.142,98

Ingressos totals (EUR)
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Personal
2014

2015

2016

2017

2018

Plantilla				
Mitjana
El 31 de desembre

43,36

42,43

42,94

46,90

53,65

70

66

67

85

103

Distribució per sexes					
Homes

55

51

53

64

74

Dones

15

15

14

21

29

Distribució per jornada laboral					
Completa

26

22

26

48

99

Parcial

44

44

41

37

4

Distribució per tipus de contracte					
Indefinit

66

64

61

56

51

Temporal

4

2

6

29

52

Accidents laborals					
Nombre d’accidents amb baixa

5

3

7

4

5

2014

2015

2016

2017

2018

Espot			

1.674.230		1.446.109

1.812.240

1.701.752

1.624.993

Port Ainé		

1.827.403		1.971.390

2.329.400

2.330.484

2.052.312

3.750

4.466

4.700

Consum d’energia
Energia elèctrica per a tracció (kWh)				

Combustibles (litres)					
Gasoil A Espot		

4.632		

3.606

Gasoil A Port Ainé		

7.657		

8.102

7.891

8.023

8.100

Gasoil B Espot		

66.438		

62.179

62.388

67.553

58.903

Gasoil B Port Ainé		

69.373		

75.584

74.680

82.923

90.996

Gas (litres)					
Espot (1)			
Port Ainé (2)		

1.282		
15.267

1.236

1.228

2.102

91.453		174.417

141.501

148.667

153.014

(1) Inclou la cota 2.000. Les dades corresponen a subministraments. El 2015 inclou subministrament a la cafeteria, que té reserves per a diversos anys.
(2) Inclou hotel + cota 1.600 + cota 2.100. Les dades corresponen a subministraments. El 2014 no es va subministrar tant gas perquè tenia reserves
suficients als dipòsits.
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4. Explotació de Montserrat
Oferta
Oferta de serveis
Línia Monistrol-Montserrat

Temporada / trajecte

Interval
tipus
(minuts)

Temps
de viatge
(minuts)

Nombre de trens dia
Ascendent

Descendent

Temporada baixa (97 dies)				
Monistrol Vila – Montserrat

30

13

11

11

Monistrol de Montserrat – Montserrat

60

20

11

11

Temporada mitjana vall (87 dies)				
Monistrol Vila – Montserrat

30

13

12

12

Monistrol de Montserrat – Montserrat

60

20

12

12

Temporada mitjana (51 dies)				
Monistrol Vila – Montserrat

20

13

22

22

Monistrol de Montserrat – Montserrat

60

20

12

12

Temporada alta (131 dies)				
Monistrol Vila – Montserrat

20

13

24

24

Monistrol de Montserrat – Montserrat

60

20

13

13

Interval
tipus
(minuts)

Temps
de viatge
(minuts)

Funiculars

Temporada

Nombre de trens dia
Ascendent

Descendent

Sant Joan				
Temporada baixa (72 dies)

20

6

21

22

Temporada mitjana vall (87 dies – feiners)

12

6

38

39

Temporada mitjana (50 dies – caps de setmana)

112

6

40

41

Temporada alta (81 dies)

12

6

45

46

El Funicular de Sant Joan va estar fora de servei 75 dies per la necessitat de renovació de la sala de màquines
(tancat de l’1-01-2018 al 16-03-2018, ambdós inclosos)
Santa Cova				
Temporada baixa (4 dies – feiners)

20

3

17

16

Temporada baixa (3 dies – caps de setmana)

20

3

21

20

Temporada mitjana (0 dies)

20

3

23

22

Temporada alta (0 dies)

20

3

24

23

El Funicular de la Santa Cova va estar fora de servei 358 dies per la necessitat de renovació dels bastidors dels cotxes
(tancat del 8-01-2018 al 31-12-2018, ambdós inclosos)
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Parc comercial
Línia Monistrol-Montserrat
Tipus		

Quantitat		

Automotors articulats AM1-AM5		

Cotxes-quilòmetre
Total cotxe-km recorreguts

Quilòmetres recorreguts

5			

175.068

2014

2015

2016

2017

2018

366.790

378.055

322.809

357.870

350.136

Funiculars
Tipus		

Quantitat		 Quilòmetres recorreguts (1)

Funicular de Sant Joan (2)		2		

11.006

Funicular de la Santa Cova (3)		2		

56

(1) Quilòmetres recorreguts per cadascuna de les dues cabines.
(2) Fora de servei per renovació del sistema de tracció fins al 16 de març de 2018.
(3) Només és oberta al públic una de les dues cabines. Fora de servei des del 8 de gener de 2018.

Demanda
Nombre de visitants, viatges i viatges-km efectuats i ingressos
2014

2015

2016

2017

2018

Línia Monistrol-Montserrat					
Visitants
Viatges
Viatges-km
Ingressos (EUR)

619.057

583.247

576.729

697.861

672.719

1.035.481

986.611

944.383

1.137.774

1.094.971

5.258.427

5.001.153

4.791.656

5.766.344

5.532.641

3.247.446,05 3.226.141,08 3.149.526,61 4.075.144,22 4.069.860,67

Funicular de Sant Joan 					
(1)
Visitants

341.920

324.406

314.277

339.784

320.284

Viatges

634.408

599.334

575.241

622.817

580.920

Viatges-km

329.834

311.582

299.091

323.746

324.139

Ingressos (EUR)

2.021.997,92 2.131.481,39 2.221.853,89 2.744.900,26 2.807.559,87

Funicular de la Santa Cova					
Visitants

170.885

154.472

120.191

150.921

623

Viatges

326.629

294.541

232.255

287.407

1.099

Viatges-km
Ingressos (EUR)

84.897

76.562

60.417

74.699

280

411.486,12

412.713,30

334.901,48

485.631,32

2.401,13

Total Funiculars de Montserrat					
(2)
Visitants

512.805

478.878

434.468

490.705

320.907

Viatges

961.037

893.875

807.496

910.224

582.019

Viatges-km

414.731

388.144

359.508

398.445

324.419

Ingressos (EUR)

2.433.484,04 2.544.194,69 2.556.755,37 3.230.531,58 2.809.961,00

(1) Fora de servei des del 8 de gener de 2018.
(2) Fora de servei fins al 16 de març de 2018.
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Personal
2014

2015

2016

2017

2018

Plantilla				
Mitjana
El 31 de desembre

48,87

47,58

45,15

46,71

46,54

46

48

46

48

48

Distribució per sexes					
Homes

23

24

23

23

21

Dones

23

24

23

25

27

Distribució per jornada laboral					
Completa

27

26

23

26

26

Parcial

19

22

23

22

22

Distribució per tipus de contracte					
Indefinit

34

31

27

24

24

Temporal

12

17

19

24

24

Accidents laborals					
Nombre d’accidents amb baixa

1

0

3

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

Consum d’energia
Cremallera				
Energia elèctrica (kWh)		

1.147.875		

1.168.784

962.623

1.061.221

1.033.542

Enllumenat (kWh) (1)		

2.405		

1.762

4.051

2.927

3.254

Funiculars					
Energia elèctrica (kWh)		

198.102		

194.517

181.832

187.594

181.652

Enllumenat (kWh) (1)		

5.404		

2.375

1.199

1.169

1.121

(1) Consum de les escomeses d’emergència.
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5. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
Oferta
Oferta de serveis
La Pobla de Lillet – Castellar de n’Hug (1)

Trajecte

Interval
tipus
(minuts)

Servei tipus 1 a demanda (128 dies) (2)		

Temps
de viatge
(minuts)

Nombre de trens dia
Ascendent

Descendent

-

20

-

-

Servei tipus 2 (26 dies)		

60

20

5

5

Servei tipus 3 (31 dies)		

60

20

7

7

Servei tipus 4 (64 dies)		

60

20

8

8

(1) En servei des del 22 de març fins al 25 de novembre, tots dos inclosos (249 dies en total).
(2) 54 dies, dels 128 programats, servei tipus 1.

Parc comercial
Tipus		

Quantitat		 Quilòmetres recorreguts (1)

Locomotores		2		

6.594

Cotxes		4		

24.234

Total cotxe-km recorreguts

(1) 2014

(2) 2015

(3) 2016

(4) 2017

(5) 2018

21.611

18.565

20.365

20.811

24.234

(1) En servei des del 5 d’abril fins al 9 de novembre.
(2) En servei des del 28 de març fins al 15 de novembre.
(3) En servei des del 19 de març fins al 13 de novembre.

(4) En servei des del 8 d’abril fins al 19 de novembre.
(5) En servei des del 22 de març fins al 25 de novembre.

Demanda
Nombre de viatges, viatges-km efectuats i ingressos

Visitants
Viatges
Viatges-km
Ingressos a taquilles (EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

21.725

20.668

21.205

25.207

23.974

39.977

37.701

39.353

45.865

43.372

127.926

120.643

125.929

146.768

138.790,4

88.408,86

85.967,59

94.273,47

110.107,94

105.161,09

2014

2015

2016

2017

2018

1,92

1,69

1,68

1,57

1,72

0

0

0

0

0

Personal
Mitjana
El 31 de desembre
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Consum d’energia
Energia elèctrica enllumenat (kWh)
Gasoil per a tracció (l)

2014

2015

2016

2017

2018

37.559

42.669

52.943

53.087

48.943

7.495

7.664

7.828

7.481

7.996

2017

2018

6. Tren dels Llacs
Servei turístic que circula per la línia Lleida – la Pobla de Segur els dissabtes de la temporada turística. En la desena temporada, la primera circulació es va fer el dissabte 14
d’abril i la darrera el dissabte 3 de novembre, excepte els dissabtes 23 i 30 de juny, 21 i
28 de juliol i 4 i 11 d’agost, en què va circular el Tren Panoràmic. Aquesta circulació es
fa amb una UT 331 que disposa d’aire condicionat.

Oferta
2014

2015

2016

Tren dels Llacs				
Circulacions		
Places ofertes		

26

26

26

26

24

5.824

7.280

7.280

7.280

6720

Tren Panoràmic		
Circulacions		

-

-

3

4

6

Places ofertes		

-

-

264

352

528

2014

2015

2016

2017

2018

Demanda
Tren dels Llacs				
Visitants 5.792			
Ocupació (%)		

99,5

7.199

7.213

7.258

6689

98,9

99,1

99,7

99,54

Tren Panoràmic		
Visitants -		

-

-

207

330

472

Ocupació (%)		

-

-

78,4

93,75

89,39
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7. Vallter 2000
Vallter 2000 és una estació d’esquí explotada per la societat Vallter, SA,
que és propietat majoritàriament d’FGC des del febrer de 2013.

Oferta
Oferta de serveis

Dies de la temporada d’hivern
Hores de funcionament dels remuntadors
Neu natural acumulada (cm)
Nombre de canons de neu

2014

2015

2016

2017

2018

135

129

133

134

135

4.483

2.968

3.185

3.425

4.275

462

278

396

567

676

90

90

90

90

90

16.262

32.572

63.646

71.029

31.916

2014

2015

2016

2017

2018

Visitants a l’hivern (forfets)

44.398

40.139

41.267

49.110

51.311

Visitants a l’estiu (forfets)

1.975

3.282

5.646

5.770

5.371

46.373

43.421

46.913

54.880

56.682

5.710

8.185

11.234

10.187

8.375

Total m³ de neu artificial fabricats

Demanda
Nombre de visitants i ingressos

Total visitants hivern+estiu (forfets)
Total visitants al Parc Lúdic
Total visitants (forfets + Parc Lúdic)
Ingressos per forfets i activitats (EUR)

52.083

51.606

57.147

65.067

65.057

671.035,77

619.272,15

679.682,66

792.584,94

825.313,00

2014

(2) 2015

2016

2017

2018

662.116

727.929

983.515

795.976

778.970

77.187

49.560

64.825

45.025

44.288

-

23,2

95,7

114,5

104,19

Consum d’energia
Nombre de visitants i ingressos

Energia elèctrica total (kWh)
Gasoil (l)
Biomassa (t)

(2) El desembre de 2015 es va posar en servei la nova caldera de biomassa per a calefacció i aigua calenta sanitària.
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INFORME D'AUDITORIA PUBLICA DE COMPTES ANUALS CORRESPONENTS
A L'EXERCICI 2018

Al Consell d'Administraci6 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,

Introduccio
Hem auditat els comptes anuals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que comprenen el
balan<; a 31 de desembre de 2018, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net,
l'estat de fluxos d'efectiu i la memoria corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data.
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del mare que preveu I' article 71 de la Llei de Finances
Publiques de Catalunya, que atribueix a la Intervenci6 General de la Generalitat de Catalunya les
funcions de control financer mitjan<;ant la forma d'auditoria de les entitats i empreses publiques
dependents de la Generalitat i d'acord amb el que s'estableix als estatuts de l'Entitat.
Els administradors de l'Entitat s6n responsables de la formulaci6 dels comptes anuals d'acord amb el
mare d'informaci6 financera que es detalla a la nota 2.1 de la memoria adjunta i en particular d'acord
amb els principis i criteris comptables, aixi mateix, s6n responsables del control intern que consideri
necessari per permetre que la preparaci6 dels esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecci6
material.
Els comptes anuals a que es refereix aquest informe han estat formulats pels administradors de
l'Entitat en data 28 de mar<; de 2019 .

Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors
La nostra responsabilitat es emetre una opini6 sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb Normes d'Auditoria del Sector Public. Aquestes normes
exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, encara que
no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecci6 material.
Una auditoria comporta l'aplicaci6 de procediments per obtenir evidencia adequada i suficient sobre
els imports i la informaci6 recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del
judici de !'auditor, inclosa la valoraci6 dels riscos d'incorrecci6 material en els comptes anuals. En
efectuar aquestes valoracions del rise, I' auditor teen compte el control intern rellevant per a la
preparaci6 i presentaci6 raonable per part del gestor dels comptes anuals, a fi de dissenyar els
procediments d'auditoria que siguin adequats en funci6 de les circumstancies, i no amb la finalitat
d'expressar una opini6 sobre l'eficacia del control intern de l'Entitat. Una auditoria tambe inclou
l'avaluaci6 de l'adequaci6 dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables
realitzades pel gestor, aixi com l'avaluaci6 de la presentaci6 global dels comptes anuals.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, Espana
Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021111, Fax: +34 934 059 032, w ww.pwc.es
R. M. Madri d, hoja 87.250·1, fol io 75 , tomo 9.267 , libro 8.054 , secci6n 3'.
lnscrita en el RO.AC . con el numero S0242 - CI F: B-79 03 1290
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Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada
per emetre la nostra opini6 d'auditoria.

Opinio
En la nostra opini6, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge
fidel del patrimoni i de la situaci6 financera de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a 31 de
desembre de 2018, aixf com dels seus resultats i dels seus fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici
anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el mare normatiu d'informaci6 financera que resulta
d'apli
·
articular amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Col·leg;
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

PricewaterhouseCoopers

Auditores, S.L.

30

de maig de

2019

2019

Num. 20119100447

IMPORT COL·LEGIAL:

96,00 EUR

···························
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ACTIU
ACTIU NO CORRENT
lmmobilitzat intangible
Patents, llicencies, marques i similars
Aplicacions informatiques
lmmobilitzat material
Terrenys i construccions
lnstal·lacions tecniques i altre immobilitzat material
lmmobilitzat en curs i bestretes
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
Instruments de patrimoni
Credits a empreses del grup i associades
Inversions financeres a llarg termini
Instruments de patrimoni
Credit a tercers
Altres actius financers
ACTIU CORRENT
Existencies
Comercials
Materies primeres i altres aprovisionaments
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Clients per vendes i prestacions de serveis
Clients, empreses del grup i associades
Deutors varis
Personal
Altres credits amb les Administracions Publiques
Inversions financeres a curt termini
Periodificaci6 a curt termini
Efectiu i altres actius liquids equivalents
Tresoreria
Altres actius Ifquids equivalents
TOTAL ACTIU

Notes

6

7

8.1/8.2
8.2.1
8.2.2/19.a
8.1/8.3
8.1 /8.4/19.b
8.1

9

8.1/ 10.1
8.1/ 19.a
8.1/ 10.2
8.1
11.a
8.1
8.5

2018

2017

1.913.745
4.359
170
4.189
1.898.961

1.934.508
3.358
193
3.165
1.899.727

720.625
1.152.396
25.940
6.226

478.794
1.406.616
14.317
6.101

718
5.508
4.199
2.169
1.320
710

1.523
4.578
25.322
1.950
22.644
728

246.361
2.018
394
1.624
212.442

216.862
2.114
486
1.628
179.456

31.325
169.349
5.052
775
5.941
35
262
31.604
8.298
23.306

20.748
144.891
5.181
1.097
7.539
3
292
34.997
15.129
19.868

2.160.106

2.151 .370
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PATRIMONI NET I PASSIU
PATRIMONI NET
FONS PROPIS
Fons Social
Reserves
Altres reserves
Resultat d'exercicis anteriors
Romanent
Resultats negatius d'exercicis anteriors
Resultat de l'exercici
AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR
Actius financers disponibles per a la venda
Operacions de cobertura
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS
PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini
Obligacions per prestacions a llarg termini al personal
Altres provisions
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de credit
Derivats
Altres passius financers
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
PASSIU CORRENT
Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de credit
Altres passius financers
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Prove"idors
Prove"idors, empreses del grup i associades
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb l'Administraci6 Publica
Acomptes de clients
Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

2018

2017

12.1
12.2

1.685.346
797.525
1.122.227
23.308

3

23.308
(331.597)
1.660
(333.257)
(16.413)

1.591.878
785.522
1.090.283
23.308
23.308
(310.481)
1.660
(312.141)
(17.588)

15.3

(1.402)
1.011
(2.413)

(2.362)
792
(3.154)

13

889.223

808.718

371.970
2.291
2.108
183

431.912
2.985
2.777
208

290.718
285.545
2.455
2.718
78.961
102.790
38.150
31 .525
6.625
25.425
38.483
18.130
3.619
7.455
5.201
3.577
501
732

332.248
316.463
3.229
12.556
96.679
127.580
60.628
48.060
12.568
23.165
43.215
20.806
4.391
8.219
4.950
4.254
595
572

2.160.106

2.151.370

14

15.1/15.2
15.1
15.1/15.4
15.1/19
15.1
15.1/15.2
15.1/15.4
15.1/19
15.1
15.1/19
15.1
15.1
11.a
15.1
15.1/15.5

2
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COMPTE DE PERDUES I GUANYS
Import net de la xifra de negoci
Vend es
Prestacions de serveis
Aprovisionaments
Consum de mercaderies
Consum de materies primeres i altres materials
Treballs realitzats per altres empreses
Altres ingressos d'explotaci6
Ingresses accessoris i altres de gesti6 corrent
Subvencions d'explotaci6 incorporades al resultat de l'exercici
Despeses de personal

Notes

2018

2017

17.1

104.719

101.714

17.2

762
103.957
(19.483)

782
100.932
(18.829)

17.3

(387)
(2.001)
(17.095)
85.125

(384)
(1.806)
(16.639)
84.808

17.4

17.821
67.304
(86.751)

17.493
67.315
(82.680)

(65.082)
(21.065)
(965)
361
(32.575)

(62.301)
(20.078)
(905)
604
(30.825)

17.6

(31.963)
(572)

(29.849)
(659)

10.2

(40)

(317)

(99.912)
41.511
24
(666)
(666)
2.116

(95.720)
37.528
10
(140)
(140)
(1.356)

(5.892)

(5.490)

357
357
357
(10.072)
(2.885)
(7.187)
(1)
(805)

327
327
327
(11.644)
(3.625)
(8.019)
(6)
(775)

(805)

(761)

Sous i salaris
Seguretat Social a carrec de l'empresa
Altres despeses de personal
Provisions
Altres despeses d'explotaci6
Serveis exteriors
Tri buts
Perdues, deteriorament i variaci6 de provisions per operacions
comercials
Amortitzaci6 de l'immobilitzat
lmputaci6 de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
Excessos de provisions
Deteriorament i resultat per alienaci6 de l'immobilitzat
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats

617
13
17.7
17.8

RESUL TAT D'EXPLOTACIO
lngressos financers
De participacions en instruments financers
a) D'empreses del grup i associades
Despeses financeres
Per deutes amb empreses del grup i associades
Per deutes amb tercers
Diferencies de canvi
Deteriorament i resultat per alienaci6 d'instruments financers
Deteriorament i perdues

8.3/17 .9/19.b

17.10
19.a

8.2

Resultats per alienacions i altres

(14)

RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
RESULTAT DE L'EXERCICI

11.b

(10.521)

(12.098)

(16.413)
(16.413)

(17.588)
(17.588)
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Estats d'ingressos i despeses reconeguts corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2018 i 2017
(Expressat en milers d'euros)

Estat d'ingressos i despeses reconeguts
Notes
RESULTAT DEL COMPTE DE PERDUES I GUANYS
INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET
Per valoraci6 d'instru ments fi nancers
Per cobertures de fl uxes d'efectiu
Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET
TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS
Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I GUANYS
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

3
8.3
15.3
13

13

2018

2017

(16.413)

(17.588)

960
122.568
123.528

(64)
1.661
130.873
132.470

(42.063)
(42.063)

(40.276 )
(40.276)

65.052

74.606
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Estats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2018 i 2017
(Expressat en milers d'euros)

8)

Estat total de canvis en el patrimoni net

SALDO, FINAL DE L' ANY 2017

Fons
Social
Nota 12.1)

Altres
reserves
(Nota
12.2

Resultat
de
l'exercici
Nota 3)

Romanent

1.090.283

23.308

1.660

(312.141)

1.090.283

23.308

1.660

(312.141)

Resultat
d'exercicis
anteriors

Ajustaments
per canvi de
valor
(Nota 15.3

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts
Nota 13)

(17.588)

(2.362)

808.718

1.591 .878

(17.588)

(2.362)

808.718

1.591 .878

(16.413)

960

80.505

65.052

-

-

-

31.944
31.944
(3.528)

(1.402)

889.223

1.685.346

TOTAL

Correccions
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018
Total ingressos i despeses reconeguts
Operacions amb socis o propietaris
Aportacions a compte de capital
Ajustaments excedents de romanents
Distribuci6 del resultat del 2017
SALDO FINAL ANY 2018

-

-

-

-

-

(3.528)
(17.588)

17.588

1.122.227

23.308

1.660

(333.257)

(16.413)

31.944
31.944
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(Expressat en milers d'euros)

Altres
reserves
(Nota
12.2)

Fons
Social
(Nota 12.1

Romanent

Resultat
de
l'exercici
Nota 3

Resultat
d'exercicis
anteriors

Ajustaments
per canvi de
valor
Nota 15.3

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts
(Nota 13

TOTAL

1.041.736

23.308

1.660

(289.369)

(22.186)

(3.959)

718.121

1.469.311

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017

1.041.736

23.308

1.660

(289.369)

(22.186)

(3.959)

718.121

1.469.311

Total ingressos i despeses reconeguts

-

-

-

-

(17.588)

1.597

90.597

74.606

-

-

-

-

48.547
(586)

(2.362)

808.718

1.591.878

SALDO, FINAL DE L'ANY 2016
Correccions

Operacions amb socis o propietaris
Aportacions a com pte de capital
Ajustaments excedents de romanents
Distribuci6 del resultat del 2016
SALDO FINAL ANY 2017

-

48.547

-

-

1.090.283

23.308

1.660

(586)
(22 .186)

22 .186

(312.141)

(17.588)

6
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Estat de fluxes d'efectiu als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 20 18 i 20 17
(Expressats en milers d'euros)

1. Resultat de l'exercici abans d'i mpostos
2. Ajustaments del resultat
a) Amortitzaci6 de l'immobilitzat
b) Correccions valoratives per deteriorament
c) Variaci6 de provisions
d) lmputaci6 de subvencions
e) Resultats per baixes i alienaci6 de l'immobilitzat
f) lngressos financers
g) Despeses financeres
h) Diferencies de canvi
3. Canvis en el capital corrent
a) Existencies
b) Deutors i altres comptes a cobrar
c) Altres actius corrents
d) Creditors i altres comptes a pagar
e) Altres passius corrents
f) Altres actius i passius no corrents
4. Altres flu xos d'efecti u de les activitats d'explotaci6
a) Pagaments d'interessos
b) Cobraments d'interessos

3
617
8.2/10
13
17.7
17.9/19
17.10

(16.413)
68.934
99.912
845
(694)
(41.511)
666
(357)
10.072
1
11 .245
96
7.933
(2)
(4. 733)
7.951

(17.588)
70 .331
95.720
761
(79)
(37.528)
140
(327)
11 .644

(10.653)
(11.010)
357

1.768
(211)
13.904
(49)
(2.385)
(8.645)
(846)
(3.700)
(4.027)
327

53 .113

50.811
(94.640 )

8.3

(109.533)
(2.606)
(2.939)
(103.769)
(219)

66
58
8

8.2

12.628
2
10.950
1.676

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIQ

(96.905)

(94.574)

7. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
a) Emissi6 d'instru ments de patrimoni
c) Subvencions, donacions i llegats rebuts

109.473

109.473

116.991
(586)
117.577

8. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Devoluci6 i amortitzaci6 de:
a.1) Deutes amb entitats de credit
a.2 ) Deutes amb empreses del gru p i associades

(69.074)

(80.432)

(53.616)
(1 5.458)

(54.140)
(26.292)

40.399

36.559

34.997
31.604

42.201
34.997
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FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIQ
5. Pagaments per inversions
a) Empreses del grup i associades
b) lmmobilitzat intangible
c) lmmobilitzat material
d) Altres actius financers
6. Cobraments per desi nversions
a) lmmobilitzat material
b) Altres actius financers
c) Empreses del grup i associades

8.2

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANCAMENT

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

8.5
8. 5

(2.433)
(88.483)
(3.724)
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Mem6ria dels comptes anuals de l'exercici 2018
(Expressats en milers d'euros)

1.

Activitat de l'empresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant FGC) es una entitat de dret public,
amb personalitat jurldica pr6pia i independent, que actua en regim d'empresa mercantil i
gaudeix d'autonomia en la seva organitzaci6, de patrimoni propi i capacitat plena per a
l'exercici de les seves finalitats.
La seva relaci6 amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a traves del
Departament de Territori i Sostenibilitat.
El seu domicili social, aixl com la seu fiscal actual, es troba a Barcelona, al carrer dels Verg6s
44.
1.1.

Objecte d'FGC

Constitueix l'objecte d'FGC:
a) L'explotaci6, la gesti6 i l'administraci6 de llnies de ferrocarrils (incloent-hi les llnies
transferides a la Generalitat, i les que, en virtut de la legislaci6 vigent, Ii siguin transferides
d'ara endavant, o d'altres queen el futur la Generalitat pugui legalment establir o assumir),
de serveis de transport que puguin ser auxiliars, complementaris, alternatius o substitutius
del ferrocarril, i tambe de qualsevol altre mitja de transport que s'estableixi com a propi o
de tercers encarregat per la Generalitat.
b) La construcci6 i, si escau, l'administraci6 i la gesti6 d'infraestructures ferroviaries que
siguin competencia de la Generalitat i que expressament Ii atribueixi el Govern, a proposta
del conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat, i tambe llur ampliaci6, renovaci6,
modificaci6, supressi6 i aixecament, sens perjudici de les funcions encomanades de l'Ens
Gestor d'lnfraestructures Ferroviaries.
c) La construcci6 d'obres i instal· lacions, llur ampliaci6, renovaci6 o millora i llur explotaci6,
tant les relacionades amb el transport com les relacionades amb la promoci6 urbanlstica,
els serveis turlstics, esportius, de lleure o oci.
d) La prestaci6 de serveis d'enginyeria, d'assessorament tecnic i, en general, d'assistencia
tecnica o d'altres serveis d'assessorament empresarial generats per la seva pr6pia gesti6.
e) La construcci6 i l'explotaci6 d'infraestructures i la prestaci6 de serveis de telecomunicaci6
o d'altres vinculats o relacionats amb infraestructures ferroviaries.
f) La promoci6 urbanlstica i la prestaci6, la gesti6, l'explotaci6 i la comercialitzaci6 de serveis
turlstics, esportius, de lleure.
Per acomplir amb el seu objecte, FGC pot actuar directament o per mitja de la constituci6 de
societats, empreses, o altres tipus d'entitats, o participant-hi directament o indirecta, o amb
qualsevol altra forma de col·laboraci6 empresarial.

~

,

~

FGC pot realitzar tots els actes de gesti6 i disposici6 per complir amb el seu objecte, i totes
les activitats mercantils, industrials, de serveis, d'investigaci6 i de transferencia de tecnologia
que siguin necessaries.

1~
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(Expressats en milers d'euros)

1.2. Contractes Programa d'FGC
Per aquest exercici el mare de referencia de l'actuaci6 economicofinancera d'FGC el
constitueixen dos Contractes Programa:
•

El contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC 2017-2021, aprovat per
I' Acord de Govern de 25 de juliol de 2017, i

•

El contracte Programa entre l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM) i FGC per l'any
2018 i formalitzat amb data 12 de desembre de 2018, i segons el seu pacte dese que
estableix com objectiu formalitzar un Contracte Programa fins al 2021, i si no fos el cas a
l'exercici 2019, s'hauran de consignar partides el mes a prop possible de les necessitats
previstes pressupostaries.

2.

Bases de presentaci6 dels comptes anuals

2.1.

lmatge fidel

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de FGC i es presenten
d'acord amb les normes establertes en el Pia General de Comptabilitat aprovat mitjanc;ant
Reial Decret 1514/2007 de datal de 16 de novembre, aixf com les modificacions incorporades
a aquest mitjanc;ant el Reial Decret 1159/201 O de data 17 de setembre, l'aplicaci6 de l'ordre
VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya ~n materia
pr-essupostaria) i la modificaci6 del Pia General de Compabilitat del 2007 pel Reial Decret
602/2016 de data 2 de desembre, segons consta a !'article 47 dels estatus de- FGC, a l'objecte
de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6 financera i dels resultats d'FGC, aixi
com la veracitat dels aspectes incorporats en l'estat de fluxos d'efectiu .
D'acord amb !'article 3 de l'ordre VEH/137/2017 de 29 de juny per la qual s'aprova el Pia
General de comptabilitat publica de la Generalitat de Catalunya, FGC va demanar a la
intervenci6 de la Generalitat seguir aplicant el Real decret 1514/2007, de 16 de novembre pel
qual s'aprova el Pia General de Comptabilitat. En data 8 de gener del 2018, la ihtervenci6
General va donar resposta autoritzant a FGC a regir-se pel Pia general de comptabilitat (PGC)
de l'empresa i seguir aplicant el Real decret 1514/2007 del PGC.
I d'acord amb la legislaci6 d'aplicaci6 a l'entitat:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es regeix per allo especificat en els seus Estatuts;
per la normativa reguladora del sector public de la Generalitat; per les normes de dret civil,
mercantil i laboral; per la Llei ferroviaria i per la normativa reguladora dels transports terrestres
i per cable; i, en tot allo que Ii resulti d'aplicaci6, per les normes generals de regim juridic i
procediment de les administracions publiques, i per les normes reguladores de les finances
publiques i el patrimoni de la Generalitat. Les activitats relacionades amb el turisme , l'esport i
el lleure es regiran per la seva propia normativa.
Resten, en tot cas, sotmesos al dret public:
•

•

2(

El regim d'acords i de funcionament dels organs de govern, que se sotmet, en allo no
previst en els Estatuts d'FGC, a la normativa general sabre organs col·legiats de
l'Adm inistraci6 de la Generalitat.
Les relacions d'FGC amb l'Administraci6 de la Generalitat i amb altres administracions i
ens publics.
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•
•

•

El regim de contractaci6 publica.
Les relacions juridiques externes que es derivin d'actes de limitaci6, d'intervenci6, de
control i sancionadors, i, en general, tot acte que impliqui l'exercici de potestats
administratives.
La resta d'actuacions que determini la normativa vigent.

Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals
(balan9, compte de perdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxes
d'efectiu i mem6ria) estan expressades en milers d'euros, que es la moneda de presentaci6 i
funcional d'FGC, tret que s'indiqui el contrari.
Atenent a I' article 7.c), del Reial Decret 1159/2010, del 17 de setembre en el qual s'aproven
les normes per a la formulaci6 dels comptes anuals consolidats, FGC no esta obligada a
consolidar, ates que les societats dependents en les que hi participa no tenen un interes
significatiu, individualment i en conjunt, per la imatge fidel del patrimoni, de la situaci6
financera i dels resultats de les societats del grup.
D'acord amb les instruccions conjuntes de la lntervenci6 General, la Direcci6 General de
Pressupostos i la Direcci6 General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de data 15
de juliol del 2009, sabre alguns aspectes pressupostaris i comptables de determinades entitats
del sector public de la Generalitat de Catalunya en la que es delimita el concepte de les entitats
de grup, FGC es una entitat del grup de la Generalitat de Catalunya per vinculaci6.
El 20 de gener de 2014 FGC va rebre un escrit de la lnterventora General en el qual
comunicava que la lntervenci6 General de l'Administraci6 de l'Estat l'havia incl6s amb efectes
de l'exercici 2013 dins del sector Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya,
segons normes del sistema europeu de comptes (SEC).
A 31 de desembre de 2018 !'import de l'actiu corrent supera el del passiu corrent en 143.571
milers d'euros (89.282 milers d'euros a 31 de desembre de 2017). Els presents comptes
anuals s'han formulat seguint el principi d'entitat en funcionament, ates que FGC compta amb
el recolzament financer de la Generalitat de Catalunya, i a que disposa dels contractes
programa amb la Generalitat de Catalunya i l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM) que es
mencionen a la Nata 1 anterior.
Cal esmentar que, per als compromises de passiu corrent derivats de les obres que gestiona
l'empresa lnfraestructures.cat a compte d'FGC, s6n els previstos en l'Acord de Govern de 20
de desembre de 2018, en que s'aprova l'actualitzaci6 del Pia Economicofinancer de l'empresa
publica d'lnfraestructures.cat, en relaci6 amb les actuacions i aportacions a Territori i
Sostenibilitat (TES). El procediment de contractaci6, execuci6 del contracte i pagament als
prove"ldors d'FGC corresponents a les obres gestionades per lnfraestructures.cat, recau
directament sabre aquesta.
2.2. Principis comptables
S'han aplicat les normatives i criteris comptables obligatoris per a l'obtenci6 dels comptes
anuals, en no existir raons excepcionals que justifiquin l'adopci6 d'altres procediments.

~ 2.3.
\

Comparaci6 de la informaci6

~ D'acord amb la legislaci6 mercantil els Administradors presenten, a efectes comparatius, amb

1

~~dascuna de les partides de balan9 i del compte de pOrdues i guanys, l'estat de canvis en ~
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patrimoni net, l'estat de fluxes d'efectiu i la informaci6 quantitativa requerida a la mem6ria, a
mes de les xifres de l'exercici 2018 i les corresponents a l'exercici anterior.
2.4.

Aspectes critics de la valoraci6

En la preparaci6 dels comptes anuals d'FGC els Administradors han realitzat estimacions que
estan basades en l'experiencia hist6rica i en altres factors que es consideren raonables
d'acord amb les circumstancies actuals, i que constitueixen la base per establir el valor
comptable dels actius i passius, el valor dels quals no es facilment determinable mitjanc;ant
altres fonts.
FGC revisa les seves estimacions de forma continua. No obstant aix6, i donada la possible
incertesa inherent a les mateixes, existeix cert rise que en el futur poguessin sorgir
ajustaments sabre els valors dels actius i passius afectats, sempre i quan arribes a produir-se
un canvi significatiu en les hip6tesis, fets i circumstancies en les quals es basen.
Els sup6sits claus abans esmentats, que porten associats un rise d'originar canvis en el valor
dels actius o passius en el pr6xim exercici, aixf com altres dades rellevants sabre l'estimaci6
de la incertesa a la data de tancament de l'exercici, s6n els seguents:
•

Deteriorament del valor dels actius no corrents

La valoraci6 dels actius no corrents, diferents dels financers, requereix la realitzaci6
d'estimacions amb la finalitat de determinar el seu valor recuperable, a l'efecte d'avaluar
un possible deteriorament. Per tal de determinar aquest valor raonable, els Administradors
d'FGC utilitzen la metodologia descrita a la Nata 4.2.
• Deteriorament d'actius financers

FGC, al tancament de cada exercici, analitza si s6n necessaries prov1s1ons per
deteriorament dels actius financers, sotmetent-se a la prova de deteriorament de valor,
quan existeixen indicadors d'aquest.
• Provisions

FGC ha realitzat judicis i estimacions en relaci6 a la probabilitat d'ocurrencia de riscos i
contingencies, aixf com la quantia dels mateixos, i ha registrat una provisi6 quan el rise ha
estat considerat com a probable, estimant el cost que Ii originaria aquesta obligaci6.
• Calcul dels valors raonables, valors en us i valors actuals

El calcul dels valors raonables, valors en us i valors actuals implica el calcul de fluxes
d'efectiu futurs i l'assumpci6 d'hip6tesi relatives als valors futurs dels fluxes, aixf com de
les taxes de descompte aplicables als mateixos. Les estimacions i les assumpcions
relacionades estan basades en l'experiencia hist6rica i en altres factors diversos que s6n
entesos com raonables, d'acord amb les circumstancies.
• Passius financers

Seguint el Pia General Comptable, les despeses de formalitzaci6 de deutes s'han de
c mptabilitzar com a menor import del financ;ament rebut. Posteriorment, es periodificaran
i 'imputaran les esmentades despeses en el decurs de la vida del deute contractat.
11
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La imputaci6 es realitzara a mesura que es vagin pagant les quotes de l'amortitzaci6 i en
proporci6 a aquestes. Amb l'aplicaci6 d'aquest criteri s'acompleix amb l'esperit del pla de
comptes i es millora el control de les xifres, prioritzant la senzillesa i la comprensi6 del
cal cul.
En contraposici6 a aquesta alternativa, existeix l'opci6 de calcular-los d'acord als
interessos de cada any i ajustar-los amb els tipus d'interes de cada fita, per6 es rebutja
aquesta acci6 per la seva complexitat.

3.

Proposta de distribuci6 de resultats

3.1.

Proposta de distribuci6 del resultat de l'exercici 2018

L'exercici s'ha tancat amb unes perdues de 16.413 milers d'euros. Dites perdues seran
aplicades a resultats negatius d'exercicis anteriors, excepte els resultats de l'exercici abans
de partides no subvencionables per l'import de 2.841 milers d'euros, que corresponen a:
(445) milers d'euros de les despeses de personal finan9ades amb recurses del Capitol
8, d'aportacions de Capital, acord recollit en data 11 d'abril de 2018 a la Comissi6 de
Seguiment del Contracte Programa 2017-2021 entre FGC i la Generalitat de
Catalunya, i que posteriorment es va aprovar al Consell d'Administraci6 d'FGC de
data 28 de juny de 2018. (vegeu Nota 20).
3.286 milers d'euros del resultat que es liquida amb la Generalitat, romanent per
ingresses propis en l'activitat de turisme i muntanya (vegeu Nota 20).
D'acord amb la liquidaci6 del pressupost d'FGC, es detalla en la Nota 20.

,.--1

-

----------------------------------------------------------------------- r-----------·-··------..·

Resultat de l'exerci~i aban~~-2.9..QJ.ges r::1Q._~_l:!l:l.Y~_r:_1~l.Q.11...9._l:ll~~-------------r--·--?..:~~_:1_j
Amortigacions no subv~i:icion_c:iples -·-------------------------------·-·-----i--(~~~J1.j
Subvencions traspassades a resultats
I 41.511 :

Deteriorament participacions-instrumeciis-~~---pat~im.Q~L====~=~==~~~=-===-~===={~()~lj
Resultats extraordinaris per la valoraci6 dels actius
.
1.701 i
Perdues de l'exercici
·
(16.413)

Les diferencies entre el resultat comptable de perdues de 16.413 milers d'euros i el resultat
de l'exercici abans de partides no subvencionables de 2.841 milers d'euros (vegeu Nota 20),
s6n conseqOencia del que diu !'article 13 de la Llei 4/2017, del 29 de mar9 de 2017, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya queen el seu apartat 3 diu: ... "Les transferencies
corrents a favor de /es entitats a que fan referencia els apartats 1 i 2 tenen per objecte finam;ar
/es despeses d'exp/otaci6 en la mesura necessaria per a equilibrar el compte de perdues i
guanys, l/evat de /es dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions
d'existencies i baixes de l'immobilitzat ( ... )".

~ Aquest fet comporta que no siguin subvencionables:
\

. . ___

•
•
•

Les despeses per amortitzacions no subvencionables de 61 .661 milers d'euros.
Els ingresses de les subvencions traspassades a resultats de 41.511 milers d'euros.
La depreciaci6 de les participacions accionarials en altres empreses de 805 milers
d'euros.
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•

L'apreciaci6 dels actius per l'adequaci6 de la seva amortitzaci6 a la vida util de 1. 701
milers d'euros.

Per tant, no es liquiden, en el pressupost d'FGC (vegeu Nota 20), d'acord a l'esmentat article
13, per6 sf que s'han de comptabilitzar aplicant les normes del Pia General de Comptabilitat
del Reial Decret 1514/2007 de data 16 de novembre.
Aixf doncs, d'acord amb !'anterior, en la Nota 20 es detalla la liquidaci6 dels pressupostos de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2018.
3.2.

Distribuci6 del resultat de l'exercici 2017

L'exercici es va tancar amb unes perdues de 17.588 milers d'euros. Dites perdues han estat
aplicades a resultats negatius d'exercicis anteriors, excepte els resultats de l'exercici abans
de partides no subvencionables per l'import de 3.527 milers d'euros, d'acord amb la liquidaci6
del pressupost d'FGC .
.----

-------------··---·---··----·-·------ ~?--71

[ Resultat de l'exercici ab<~ms de partides no subvencionables
! Amortitzacions no subvencionables
traspassades a resultats
·-

r-sub~;ncions

~- - -··-·----····-··· ··-··-·-········-····-··-·-······-···--····-······-·--·--··--··

! Deteriorament participacions
r----·
-·
.

instruments de patrimoni

! Perdues participacions instruments de patrimoni

Perdues de l'exercici

L-~

i

(57.868)
37 .528

-1-

1

-i

···-··-------···-··-·--·---····-i----··---··d·

-

!

(761)
(14)
(17.588)

,..-----

:

1

Les diferencies entre el resultat comptable de perdues de 17 .588 milers d'euros i el resultat
que es liquida amb la Generalitat de superavit d'ingressos propis de 3.527 milers d'euros s6n
consequencia del que diu !'article 13 de la Llei 4/2017, del 29 de mare; de 2017, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya queen el seu apartat 3 diu: ... "Les transferencies
corrents a favor de Jes entitats a que fan referencia els apartats 1 i 2 tenen per objecte finan<;ar
Jes despeses d'explotaci6 en la mesura necessaria per a equilibrar el compte de perdues i
guanys, l/evat de Jes dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions
d'existencies i baixes de l'immobilitzat ( ... )".
Aquest fet comporta que no siguin subvencionables:
•
•
•
•

Les despeses per amortitzacions no subvencionables de 57.868 milers d'euros,
Els ingresses de les subvencions traspassades a resultats de 37.528 milers d'euros,
La depreciaci6 de les participacions accionarials en altres empreses de 761 milers
d'euros,
Les perdues de les participacions accionarials en altres empreses de 14 miler d'euros.

Per tant, no es liquiden, en el pressupost d'FGC, d'acord a l'esmentat article 13, per6 sf que
s'han de comptabilitzar aplicant les normes del Pia General de Comptabilitat del Reial Decret
1514/2007 de data 16 de novembre.
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4.

Normes de registre i valoraci6

Les principals normes de registre i valoraci6 utilitzades per FGC en l'elaboraci6 dels presents
comptes anuals, han estat les seguents:
4.1 . lmmobilitzat intangible
Les llicencies i marques tenen una vida util definida i es registren a cost d'adquisici6 menys
amortitzaci6 acumulada i correccions per deteriorament del valor reconegut. L'amortitzaci6 es
calcula per el metode lineal per assignar el cost de les marques i llicencies durant la seva vida
util estimada en 1O anys.
Les aplicacions informatiques figuren valorades al seu cost d'adquisici6 i s'amortitzen en
funci6 de la seva vida util, que es de menys de 4 anys. Les despeses de manteniment
d'aquestes aplicacions informatiques es carreguen al compte de perdues i guanys de l'exercici
en que es produeixen.
Amortitzaci6
Despeses de desenvolupament

25%

Apl icacions informatiques

30%

4.2. lmmobilitzat material
L'immobilitzat material adquirit amb anterioritat al 31 de desembre de 1983 es troba valorat al
preu de cost actualitzat, d'acord amb diverses disposicions legals. Les addicions posteriors
s'han valorat al cost d'adquisici6.
L'immobilitzat material es comptabilitza pel seu cost d'adquisici6 menys l'amortitzaci6 i l'import
acumulat de qualsevol eventual perdua de valor.
Les despeses directament imputables als elements de l'immobilitzat material s6n incorporades
al cost d'adquisici6 fins a la seva entrada en funcionament.
Els costos d'ampliaci6, modernitzaci6 o millores que representen un augment de la
productivitat, capacitat o eficiencia, o un allargament de la vida util dels bens, es capitalitzen
com a major cost dels corresponents bens.
Les despeses financeres directament atribu"lbles a l'adquisici6 o construcci6 d'elements
d'immobilitzat que necessiten un perfode de temps superior a un any per estar en condicions
d'us, s'incorporen al seu cost fins que es troben en condicions de funcionament, sempre i quan
no se superi el seu valor de mercat o de reposici6. A partir de l'any 2011 s'han anat
capitalitzant les despeses financeres sistematicament fins a l'exercici actual, d'acord amb el
Pia General Comptable del 2007, a excepci6 de l'exercici 2010 en que no es van capitalitzar
per ser un import no significatiu.
Els costos de reparacions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida util estimada dels
mateixos, mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen en el compte de
rdues i guanys durant l'exercici en que s'incorren.

~

amortitzaci6 de l'immobilitzat material es calcula sistematicament pel metode lineal,
stribuint el cost dels actius entre els anys de vida util estimada, aplicant el criteri d'amortitzar
els elements d'immobilitzat material des que entren en funcionament. Quan l'entrada en

.
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funcionament es produeix dins de l'exercici, nomes s'amortitza la part proporcional
corresponent.
La taula d'amortitzacions per comptes es la segi.ient:

Edificis d'estacions i habitatge
Altres edificis
Maquinaria i altres instal·lacions
Utillatge
Material automobil
Automotors, remolcs, vagons i grues
Mobiliari i estris
Equips per a processes d'informaci6
. Via permanent
Pants i tunels
Passos a nivell i tanques
Uniacatenaria i senyalitzaci6
lnstal·lacions complexes especialitzades
Funiculars Montserrat
Subcentrals
Parquings
Maquines de neu
Telecadires, teleesqufs i telecabines
• Altre material per activitats d'estiu
lnstal·lacions esportives
Unies electriques gen~radors
. Maquinaria neu artificial ..
Carreteres
Pistes i camins

Amortitzaci6
2%
5%
8%
20%
10%
3%
10%
25%
4%
3%
5%
5%
5%
4%
5%
3%
20%
4%
25%
8%
5%
8%
5%
3%

D'acord amb els criteris establerts en els acords de Govern que aproven el pla
economicofinancer (PEF) de l'empresa publica lnfraestructures.cat, en concret, els acords de
Govern del 20 de desembre de 2018 lnfraestructures.cat fa d'intermediari financer amb els
prove.idors d'obra i FGC. lnfraestructures.cat es qui fa front als venciments establerts en la
factura dels prove"idors, quan FGC no pot fer front al pagaments a prove"idors per motius
pressupostaris. Mentre no es fa front a aquests venciments per part d'FGC, en relaci6 a
factures de prove.idors que lnfraestructures.cat ha abonat, FGC mante en el seu balanc; el
deute amb lnfraestructures.cat, com a exigible a curt i llarg termini en funci6 del venciment.
Actius en regim de concessi6
En el cas dels actius ubicats sobre terrenys en regim de concessi6, si la vida util dels actius
es superior al perfode de la concessi6, l'amortitzaci6 es calcula sistematicament pel metode
lineal en funci6 del perfode concessional.
FGC no te activat immobilitzats intangibles per les concessions de les quals te el dret
d'explotaci6, donat que seguint el pla d'aplicaci6, PGC aprovat mitjanc;ant RD 1514/2007,
nomes s'haurien d'activar el valor actual dels pagaments realitzats en el cas que fos un
arrendament financer implicit, per6 com els actius concessionals s6n terrenys, i segons el
PGC a la seva norma de valoraci6 Ba 4 especifica que els terrenys seran arrendament
operatiu , no aplica activaci6.
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Deteriorament d'actius tangibles i intangibles
D'acord amb el Pia General de Comptabilitat i l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de mar9 de 2010,
les entitats han de fer una estimaci6 sobre el possible valor recuperable dels seus actius quan
hi ha indicis de deteriorament.
Les caracteristiques dels negocis d'FGC fan que normalment els preus dels serveis publics
estiguin regulats per la Generalitat de Catalunya i, per tant, que siguin inferiors als que
resultarien en un entorn en que es poguessin fixar preus d'acord amb el cost real dels serveis
prestats.
La situaci6 normal d'aquests tipus d'entitats es que els resultats siguin negatius, tret que hi
hagi transferencies que permetin compensar els impactes que en el compte de resultats i en
la capitalitzaci6 de les empreses publiques genera l'existencia de preus que no responen als
que es donarien de no estar regulats. En consequencia, la majoria de les activitats
desenvolupades per FGC mostren indicis sobre la possible existencia de deteriorament i
aquest no pot ser mesurat pel metode de descompte de fluxos d'efectiu, sin6 que ha de ser
mesurat en funci6 del seu possible valor recuperable.
Per les caracteristiques de la majoria dels immobilitzats d'FGC no hi ha un mercat actiu del
qual se'n puguin obtenir preus de referencia, pel que es considera que el preu de mercat
hauria de ser el que pagarien les administracions que han encarregat el servei public a FGC
per l'assumpci6 d'un servei que no pot deixar de prestar i que no esta previst que deixi de
prestar en el futur; en consequencia, els Administradors d'FGC entenen que el preu que es
pagaria pel traspas dels serveis publics seria com a minim el cost de reposici6 dels actius en
el seu estat actual, aix6 es el seu valor net comptable.
En tot cas, per aquells actius en que es considera (sigui pel seu estat de conservaci6 o perque
corresponen a activitats que no poden ser considerades com a servei public) que hi ha indicis
de deteriorament, es doten els corresponents imports d'acord amb els requeriments establerts
en el Pia General de Comptabilitat per tenir-los comptabilitzats al seu valor estimat d'us, o de
venda.
Les perdues per deteriorament es comptabilitzen dins del compte de perdues i guanys, i es
reverteixen si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per determinar !'import
recuperable.
La reversi6 d'una perdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de perdues i
guanys, de manera que el valor comptable de l'actiu despres de la reversi6 no podra excedir
!'import net d'amortitzacions, que figuraria en llibres si no s'hagues reconegut previament
l'esmentada perdua per deteriorament.
4.3.

Arrendaments

Quan l'Entitat es l'arrendataria - Arrendament operatiu
Els arrendaments en els quals l'arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis
derivats de la titularitat, es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en
concepte d'arrendament operatiu (nets de qualsevol incentiu rebut de l'arrendador) es
carreguen en els comptes de perdues i guanys de l'arrendatari de l'exercici en que es meriten,
sobr una base lineal durant el periode d'arrendament.
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Quan l'Entitat es l'arrendadora - Arrendament operatiu
Quan els actius s6n arrendats en concepte d'arrendament operatiu, l'actiu s'inclou en el balan9
de l'arrendador d'acord amb la seva naturalesa. Els ingresses derivats de l'arrendament es
reconeixen de forma lineal durant el termini de l'arrendament.
4.4.

Politica comptable dels recanvis

Els recanvis figuren registrats dins l'epigraf "lmmobilitzat material", i es comptabilitzen pel seu
cost d'adquisici6 menys l'amortitzaci6 i !'import acumulat de qualsevol perdua de valor. La
seva amortitzaci6 es realitza per la meitat del percentatge d'amortitzaci6 que Ii correspon a
!'element de l'immobilitzat material.
Ates que el periode de maduraci6 a FGC es superior a un any, i considerant la vessant
industrial que te l'activitat d'FGC, fa que s'hagin de tenir a l'abast certes peces de pare,
imprescindibles per al funcionament continuat.
4.5. Actius financers
FGC fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement inicial i
revisa la mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcci6.
Aquesta classificaci6 depen de la finalitat amb la qual aquestes inversions han estat
adquirides.
De forma general, en el balan9 adjunt es classifiquen com corrents els actius financers amb
venciment igual o inferior a l'any, i com no corrents si el seu venciment supera aquest periode.
FGC registra la baixa d'un actiu financer quan s'han extingit o s'han cedit els drets contractuals
sobre els fluxes d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin transferit de forma
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en el cas concret de
comptes a cobrar s'enten que aquest fet es produeix, en general, si s'han transmes els riscos
d'insolvencia i de demora.
Els actius financers d'FGC es classifiquen en les seguents categories:
• Prestecs i partides a cobrar
Aquest epigraf incorpora la partida de balan9 de "Deutors comercials i altres comptes a
cobrar" en el qual s'inclouen :
Clients per vendes i prestacions de serveis.
Clients per empreses del grup i associades, deutors varis.
Altres credits amb les Administracions Publiques.
En aquesta categoria es registren els credits per operacions comercials i no comercials,
que inclouen els actius financers, els cobraments dels quals s6n d'una quantitat
determinada o determinable, que no es negocien en un mercat actiu i pels quals s'estima
recuperar tot el desemborsament realitzat per FGC, excepte que hi hagi raons imputables
a la solvencia del deutor.
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En el reconeixement inicial del balan9 es registren pel seu valor raonable que, exceptuant
evidencia en sentit contrari, es el preu de la transacci6, que equival al valor raonable de la
contraprestaci6 lliurada, mes els costos de transacci6 que Ii siguin directament atribu"ibles.
Despres del seu reconeixement inicial, aquests actius financers es valoren pel seu cost
amortitzat.
No obstant aixo, els credits per operacions comercials amb venciment no superior a un
any i que no tenen un tipus d'interes contractual, aixf com les bestretes i credits al personal,
els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni,
l'import dels quals s'espera rebre en el curt termini, es valoren inicialment i posteriorment
pel seu valor nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no es significatiu.
• Inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades
Es valoren pel seu cost menys, en el seu cas, per l'import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament del valor. No obstant aixo, quan existeix una inversi6 anterior
a la seva qualificaci6 com empresa del grup, multigrup o associada, es considera com a
cost de la inversi6 el seu valor comptable abans de tenir aquesta qualificaci6. Els ajustos
valoratius previs comptabilitzats directament en el patrimoni net es mantenen fins que es
donen de baixa.
Si existeix l'evidencia objectiva de que el valor en els llibres no es recuperable, s'efectuen
les oportunes correccions valoratives per la diferencia entre el valor en els llibres i l'import
recuperable, entenent aquest com el import mes gran entre el valor raonable menys els
costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu derivats de la inversi6. Llevat d'una
millor evidencia de l'import recuperable, en l'estimaci6 del deteriorament d'aquestes
inversions, es pren en consideraci6 el patrimoni net de la societat participada corregit per
les plusvalues tacites existents en la data de la valoraci6. La correcci6 del valor i, en el seu
cas, la seva reversi6, es registra en el compte de perdues i guanys de l'exercici en que es
produeix.
Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de
l'adquisici6 es reconeixen com a ingresses en el compte de perdues i guanys. Els
interessos s'han de reconeixer utilitzant el metode del tipus d'interes efectiu i els dividends
quan es declari el dret a rebre'ls. Tot i aixo, si els dividends distribu"its procedeixen de
resultats generats amb anterioritat a la data d'adquisici6, no es reconeixen com a
ingresses, sin6 que minoren el valor comptable de la inversi6.
A aquests efectes, en la valoraci6 inicial dels actius financers es registren de forma
independent, atenent al seu venciment, l'import dels interessos explicits meritats i no
venguts en aquell moment, i l'import dels dividends acordats per l'organ competent fins al
moment de l'adquisici6. S'enten per interessos explicits aquells que s'obtenen d'aplicar el
tipus d'interes contractual de !'instrument financer.
• Actius financers disponibles per a la venda
En aquest epfgraf del balan9 s'inclouen aquelles inversions en les quals FGC no te
~luencia significativa o control (vegeu Nota 8.3). Aquestes es classifiquen com actius no
/ errents, si no es que es pretengui vendre la inversi6 en els 12 mesas segOents a la data
~ ~ el balam; de situaci6, cas en el qual la inversi6 es classificara com un actiu corrent.
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Aquestes inversions es valoren pel seu valor raonable, registrant les perdues o guanys
que sorgeixen per canvis en el mateix dins del patrimoni net fins que l'actiu es vengui o es
deteriori, moment en que les perdues i guanys acumulats en el patrimoni net s'imputen en
el compte de perdues i guanys, sempre que sigui possible determinar el mencionat valor
raonable . En cas contrari, es registren pel seu cost menys les perdues per deteriorament
de valor.
En el cas dels actius financers disponibles per a la venda, s'efectuen correccions
valoratives si existeix evidencia objectiva de que el seu valor s'ha deteriorat o revaloritzat
com a resultat d'una reducci6 o retard en els fluxes d'efectiu estimats futurs en el cas
d'instruments de deute adquirits, o per falta de recuperabilitat del valor en llibres de l'actiu
en el cas d'inversions en instruments de patrimoni. La correcci6 valorativa es la diferencia
entre el seu cost o cost amortitzat menys, en el seu cas, qualsevol correcci6 valorativa
previament reconeguda en el compte de perdues i guanys i el valor raonable en el moment
en que s'efectua la valoraci6.
En el cas dels instruments de patrimoni que es valoren pel seu cost, en no poder
determinar-ne el seu valor raonable , la correcci6 de valor es determina de la mateixa
manera que per a les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i
associades.
Els ingresses per dividends derivats d'actius financers disponibles per a la venda es
registren en l'epigraf d'ingressos financers" del compte de perdues i guanys en el moment
en el fet que s'estableix el dret d'FGC a rebre'ls.
4.6.

Instruments financers de cobertura del rise del tipus d'interes

Els instruments financers per a la cobertura del rise del tipus d'interes s6n valorats al
tancament de l'exercici pel seu valor raonable i els imports resultants es comptabilitzen com a
actius quan el valor raonable es positiu i, com a passius quan es negatiu. El valor raonable
dels instruments financers de cobertura del rise del tipus d'interes es determina prenent com
a referenda el valor de mercat d'instruments similars.
FGC inicia l'operaci6 estudiant la situaci6 financera i el rise que te, per aixo es genera la
documentaci6 corresponent, la qual inclou la identificaci6 de !'instrument de cobertura, el
prestec cobert, la naturalesa del rise que s'esta cobrint i com s'avaluara l'eficacia de
!'instrument de cobertura per compensar l'exposici6 als canvis en el valor raonable de la
partida coberta, o en els fluxos d'efectiu atribu"lbles al rise cobert.
Les cobertures que cobreixen el rise de variacions en els fluxos d'efectiu connexes, tant amb
un actiu o amb un passiu, com amb una transacci6 futura prevista i que compleixin els requisits
esmentats, es registren directament en el patrimoni net per la part efectiva del guany o perdua
de !'instrument de cobertura, en tant que la part inefectiva es registra en el compte de perdues
i guanys.
Qualsevol resultat provinent de canvis en el valor raonable dels instruments derivats que no
compleix els requisits esmentats, es porta directament al compte de perdues i guanys de
l'exercici.
Les operacions amb venciment no superior a un any es comptabilitzaran a curt termini, i la
resta a llarg termini.
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4. 7.

Existencies

Les existencies de materials es valoren al cost (preu mig ponderat) o al valor de mercat, si
aquest fos menor. Per a les existencies afectes a depreciacions reversibles es dota la
corresponent provisi6 al tancament de l'exercici.
Quan el valor net realitzable de les existencies sigui inferior al seu preu d'adquisici6, o al seu
cost de producci6, s'efectuen les oportunes correccions valoratives reconeixent-les com a una
despesa en el compte de perdues i guanys.
4.8.

Actius no corrents (qrups alienables) mantinquts per a la venda

Els actius no corrents (o grups alienables d'elements) es classifiquen com a mantinguts per a
la venda quan es considera que el seu valor comptable es recuperara mitjan9ant una operaci6
de venda en comptes de mitjan9ant el seu us continuat. Aquesta condici6 es considera
complida unicament quan la venda es altament probable i esta disponible per a la seva venda
immediata en la seva condici6 actual, i previsiblement es completara en el termini d'un any
des de la data de classificaci6 . Aquests actius es presenten valorats pel menor import entre el
seu valor comptable i el valor raonable minorat pels costos necessaris per a la seva alienaci6,
i no estan subjectes a amortitzaci6.
4.9.

Efectiu i altres actius liquids equivalents

Aquest epfgraf inclou l'efectiu en caixa, els comptes corrents bancaris
adquisicions temporals d'actius que compleixen amb els seguents requisits:

els diposits

• S6n convertibles en efectiu.
• En el moment de la seva adquisici6 el seu venciment no era superior a tres mesos.
• No estan subjectes a un rise significatiu de canvi de valor.
FGC mante un compte de Cash-Pooling amb la Generalitat de Catalunya que es correspon
amb el pressupost alliberat i que garanteix els pagaments a mes curt termini, d'acord amb la
normativa de funcionament del Cash-Pooling (segons el Manual de la Generalitat de
Catalunya: manual_ep_gecat_pdf) i es considera efectiu el saldo mantingut a cobrar amb la
Generalitat de Catalunya.
4.10. Fons propis
Dins el compte dels fons socials s'inclouen fins a l'exercici 2009, la totalitat de les aportacions
de capital concedides per la Generalitat de Catalunya per capitol 8, d'acord amb la instrucci6
rebuda de la Generalitat i al tractament comptable del Pia General de Comptabilitat 1990.
Des de l'exercici 2010 i sense efectes retroactius, d'acord amb la Norma 18.2 del Pia General
de Comptabilitat i d'acord amb l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de mar9 de 2010, les subvencions
rebudes es registren com s'indica en el punt seguent, "4.13 Subvencions rebudes".
4.11. Passius financers
S'lnclouen sota aquesta categoria les seguents tipologies de passius per naturalesa:
Debits per compra de bens i serveis per operacions de trafic d'FGC.
Deutes amb entitats de credit.
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Debits per operacions no comercials. S'inclouen, entre d'altres, personal.
En el seu reconeixement inicial en el balan9 es registren pel seu valor raonable, que tret
d'evidencia en sentit contrari, es el preu de la transacci6, que equival al valor raonable de la
contraprestaci6 rebuda ajustat pels costos de transacci6 que els siguin directament
atri bu'ibles.
Despres del seu reconeixement inicial, aquests passius financers es valoren pel seu cost
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de perdues i guanys,
aplicant el metode del tipus d'interes efectiu.

No obstant aix6, els debits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i
que no tinguin un tipus d'interes contractual, aixf com els desemborsaments exigits per tercers
sabre participacions, !'import dels quals s'espera pagar a curt termini, es valoren pel seu valor
nominal, quan l'efecte de no actualitzar els fluxes d'efectiu no sigui significatiu.
La diferencia entre el valor raonable i !'import rebut de les fiances per arrendaments
operatius es considera un cobrament anticipat per l'arrendament i s'imputa al compte de
perdues i guanys durant el perfode d'arrendament. Per al calcul del valor raonable de les
fiances es pren com a perfode romanent el termini contractual mfnim compromes.
FGC d6na de baixa un passiu financer quan l'obligaci6 s'ha extingit.
Quan es produeix un intercanvi d'instruments de deute, sempre que aquests tinguin
condicions substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es
reconeix el nou passiu financer que sorgeixi. De la mateixa manera, es registra una
modificaci6 substancial de les condicions actuals d'un passiu financer.
La diferencia entre el valor en llibres del passiu financer, o de la part del mateix que s'hagi
donat de baixa, i la contraprestaci6 pagada, inclosos els costos de transacci6 atribu'ibles, i en
que es recull tambe qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en
el compte de perdues i guanys de l'exercici en que tingui lloc.
Quan es produeix un intercanvi d'instruments de deute que no tinguin condicions
substancialment diferents, el passiu financer original no es d6na de baixa del balan9,
registrant-ne !'import de les comissions pagades com un ajustament del seu valor comptable.
El nou cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d'interes efectiu, que
es aquell que iguala el valor en llibres del passiu financer en la data de modificaci6 amb els
fluxos d'efectiu a pagar segons les naves condicions.
4.12. Provisions i contingencies
Les provisions es reconeixen en el balan9 quan FGC te una obligaci6 present (sigui per
disposici6 legal o contractual, o per una obligaci6 implfcita o tacita) com a resultat de
successos passats i s'estima probable que suposi la sortida de recursos per a la seva
liquidaci6 i que aquesta sortida sigui quantificable.
Les provisions es valoren pel valor actual de la miller estimaci6 possible de l'import necessari
per cancel· lar o transferir a un tercer l'obligaci6, registrant-ne els ajustaments que sorgeixin
er l'actualitzaci6 de la provisi6 com una despesa financera a mesura que es vagin meritant.
21

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Mem6ria dels comptes anuals de l'exercici 2018
(Expressats en milers d'euros)

Per a aquelles provisions amb venciment inferior o igual a un any, i en les que l'efecte financer
no sigui significatiu, no es porta a fi cap tipus de descompte.
Les provisions es revisen a la data de tancament de cada balan9 i s6n ajustades amb l'objectiu
de reflectir la millor estimaci6 actual del passiu corresponent en cada moment.
Es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a
consequencia de fets passats, la materialitzaci6 de les quals esta condicionada a que
succeeixi, o no, un o mes esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'Entitat.
Aquests passius contingents no s6n objecte de registre comptable, presentant el detall dels
mateixos en la mem6ria.
4.13. Subvencions rebudes
Les subvencions es qualifiquen com a no reintegrables quan s'han complert les condicions
establertes per a la seva concessi6, registrant-se en aquest moment directament en el
patrimoni net, un cop dedu"lt l'efecte impositiu corresponent.
En general, FGC aplica a les subvencions rebudes el tractament establert per la norma 18.2
del Pia General de Comptabilitat i d'acord amb l'Ordre EHA/733/2010 del 25 de mar<; de 2010,
es a dir:
• Les transferencies destinades a cobrir els deficits d'explotaci6 s6n considerades ingressos
en el compte de perdues i guanys, en la mesura que siguin necessaries per al seu equilibri
economic. El calcul de les despeses a cobrir per les transferencies abans esmentades no
inclou les dotacions per amortitzacions, provisions per deteriorament, o variaci6
d'existencies segons el contingut de !'article 13 de la Llei de Pressupostos 2017, (excepte
Unies Metropolitanes, que es regula pel Contracte Programa entre l'ATM i FGC 2018, i
finan9a les partides abans esmentades).
• Les transferencies o aportacions destinades a l'adquisici6 d'actius d'activitats d'interes
general, i que no venen assignades a traves del capitol 8 del pressupost de la Generalitat
de Catalunya, s6n considerades com subvencions de capital, i per tant, la seva imputaci6
a resultats es fa d'acord amb el ritme d'amortitzaci6 de l'actiu al qual van associades.
• FGC rep aportacions a traves del capitol 8 del pressupost de la Generalitat de Catalunya,
a l'epigraf d'aportacions de la Generalitat a compte de capital".
Pel que respecta als imports que corresponen a assignacions especlfiques, a activitats
d'interes general, o a les infraestructures ferroviaries, segons el Contracte Programa amb
la Generalitat de Catalunya, l'estructura de finan9ament actual ocasiona que una empresa
nomes realitzi inversions en immobilitzat si rep subvencions.
Per tant, a nivell comptable, les aportacions s6n tractades com a subvencions de capital i
la seva imputaci6 a resultats es fa d'acord amb el ritme d'amortitzaci6 de l'actiu al que van
associades. Aquest criteri s'aplica a totes les activitats d'FGC, menys a Unies
Metropolitanes.
•

~

s aportacions de capital que fa la Generalitat pel capitol 8 a Unies Metropolitanes, en
ase als Contractes Programes vigents: Contracte Programa amb la Generalitat i FGC pel
perlode 2017-2021 i el Contracte Programa entre ATM i FGC pel perlode 2018 (vegeu Nota
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general amb d'altres que no ho s6n i que les aportacions no van destinades a cap activitat
en concret sin6 al conjunt de les realitzades, i en conseqOencia es comptabilitzen com a
fons social.
4.14. Impost sobre els beneficis
Criteris generals
La despesa/ingres per impost sobre beneficis es l'import que, per aquest concepte, es merita
en l'exercici i que compren tant la despesa/ingres per impost corrent, com per impost diferit.
Tant la despesa/ingres per impost corrent com diferit es registra al compte de perdues i
guanys. No obstant aix6, es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb
partides que es registren directament en el patrimoni net.
Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o
recuperar de les autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent o aprovada i pendent de
publicaci6 a data de tancament de l'exercici.
Els impastos diferits es calculen, d'acord amb el metode del passiu, sobre les diferencies
temporals que sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus valors en llibres.
No obstant aix6, si els impastos diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un
passiu en una transacci6 diferent d'una combinaci6 de negocis que en el moment de la
transacci6 no afecta ni al resultat comptable, ni a la base imposable de l'impost, no es
reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats,
o a punt de ser aprovats en la data del balan~ i que s'espera aplicar quan el corresponent
actiu per impost diferit es realitzi, o el passiu per impost diferit es liquidi.
Els actius per impastos diferits es reconeixen en la mesura en que resulti probable que es vagi
a disposar de guanys fiscals futurs amb els quals poder compensar les diferencies temporals.
En data 29 de gener del 2015, es va rebre del Tribunal Suprem acta d'execuci6 de la sentencia
de 6 de febrer del 2014 sobre el recurs de cassaci6 d'unificaci6 de doctrina, en el que es va
resoldre parcialment sobre els anys 2001, 2002 i 2003 i posteriors, en que tambe es
determinen com a rendes bonificables les corresponents al transport per ferrocarril, altre
transport regular (mercaderies), estacions d'esquf, ingresses per publicitat, renda i lloguer
d'habitatges, arrendament de tunels (fibra 6ptica) i ingresses financers.
Aixf doncs, FGC des de l'exercici 2014, en el qual es liquida l'impost de societats de l'exercici
2013, esta liquidant l'impost de societats pel regim general, aplicant una bonificaci6 del 99%
en totes les seves activitats. Es per aix6 que l'efecte impositiu es irrellevant i per la seva poca
significativitat no es considera l'impacte comptable.
4.15. Periodificacions a curt termini de passiu
Els imports rebuts per la venda d'abonaments de forfets de les pistes d'esquf, els quals
permeten la utilitzaci6 del servei durant el perfode d'una temporada s6n reconeguts per FGC
com a ingres en el compte de perdues i guanys durant el perfode en que es consumeix el
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4.16. Medi ambient
Els costos incorreguts en l'adquisici6 de sistemes, equips i instal · lacions, l'objecte del qual
sigui eliminar, limitar o controlar els possibles impactes que pogues ocasionar el normal
desenvolupament de l'activitat d'FGC sobre el medi ambient, es consideren inversions en
immobilitzat. La resta de les despeses relacionades amb el medi ambient, diferents de les
realitzades per a l'adquisici6 dels elements d'immobilitzat, es consideren despeses de
l'exercici.
No s'ha considerat cap dotaci6 per a riscos i despeses de caracter mediambiental, ja que no
existeixen contingencies relacionades amb la protecci6 del medi ambient.
4.17. Prestacions als empleats
a) Les condicions laborals i retributives del personal d'FGC estan regulades en diferents
convenis col·lectius, tal com s'explica en la Nota 17.4.1.
b) Atenent als acords laborals corresponents, la Societat te compromises per pensions.
Aquests compromises corresponen a premis d'antiguitat que obtenen els treballadors
al fer 25 anys de servei a FGC, pero des de l'entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20
de mare;, de mesures fiscals, financeres i administratives, no s'han pagat ni
aprovisionat cap.
c) lndemnitzacions per cessament.
Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqi..iencia de la
decisi6 de l'Entitat de rescindir el seu contracte de treball abans de l'edat normal de
jubilaci6, o quan l'empleat accepta renunciar voluntariament a canvi d'aquestes
prestacions. FGC reconeix aquestes prestacions quan s'hagi compromes de forma
demostrable a cessar en el seu treball als treballadors d'acord amb un pla formal detallat,
sense possibilitat de retirada o a proporcionar indemnitzacions per cessament com a
conseqi..iencia d'una oferta per animar a una renuncia voluntaria. Les prestacions que no
es prevegin pagar en els dotze mesos segi..ients a la data del balanc; es descompten pel
seu valor actual.
4.18. Ingresses per vendes i prestacions de serveis
Amb caracter general, els ingresses i les despeses es registren atenent al principi de
meritament i al de correlaci6 d'ingressos i despeses, independentment del moment en que
s6n cobrats o pagats.
Els ingresses es reconeixen quan es probable que FGC rebi els beneficis o rendiments
economics derivats de la transacci6 i l'import dels ingresses i dels costos incorreguts o a
l'inc6rrer es poden valorar amb fiabilitat. Els ingresses es valoren al valor raonable de la
contrapartida rebuda o per rebre, deduint els descomptes, rebaixes en el preu i altres partides
similars que FGC pugu i concedir, aixi com, en el seu cas, els interessos incorporats al nominal
dels credits. Els impastos indirectes que graven les operacions i que s6n repercutibles a
ercers no form en part dels ingresses.
La tip ogia dels ingresses per prestacions de serveis de l'Entitat, aixi com els criteris per al
seu r; coneixement, s6n els segi..ients:
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A Unies Metropolitanes, els ingresses provenen de la prestaci6 del servei public de
viatgers i del transport de mercaderies - potassa, vehicles i recanvis de la factoria
SEAT-, d'ingressos comercials -publicitat i promoci6-, i d'arrendaments de locals i
altres actius, com la fibra 6ptica.
A Lleida- La Pobla de Segur, els ingresses provenen de la prestaci6 del servei public
de viatgers, de la prestaci6 de serveis turistics, com el "Tren dels Llacs'', i dels
arrendaments de locals.
A les estacions d'esqui de La Molina, Espot i Port Aine, els ingresses provenen dels
forfets, de les activitats d'estiu, dels arrendaments d'esquf i locals, dels ingresses
comercials (publicitat, promoci6, esponsoritzaci6 i agencia de viatges), i dels ingresses
de l'explotaci6 de !'hotel de Port Aine.
A Vall de Nuria, els ingresses provenen de la prestaci6 del servei del cremallera, de la
venda de forfets, d'ingressos comercials de promoci6 i publicitat, de l'explotaci6 de
!'hotel de Vall de Nuria, de l'agencia de viatges, de l'arrendament d'esquis, de la botiga
i de les activitats d'esbarjo d'estiu i hivern.
A l'explotaci6 de Montserrat, els ingresses provenen de la prestaci6 dels serveis del
cremallera i dels funiculars -Sant Joan i Santa Cova-, dels arrendaments de locals i
fibra 6ptica, i dels ingresses de l'agencia.
Al Ferrocarril turistic de l'Alt Llobregat, per la prestaci6 de serveis de tren turistic entre
la Pobla de Lillet i Castellar de N'Hug.
4.19. Transaccions amb parts vinculades
Amb caracter general, les operacions entre entitats vinculades es comptabilitzen en el moment
inicial pel seu valor raonable. En cas que el preu acordat difereixi del seu valor raonable, la
diferencia s'enregistra atenent la realitat econ6mica de l'operaci6. La valoraci6 posterior es
realitza d'acord amb el que previst en les normes corresponents.
4.20. lnformaci6 pressupostaria
De conformitat amb all6 que estableix !'article 51 de la Llei de Finances Publiques de
Catalunya i complerts els tramits de tancament de comptes i censures dels mateixos, per
auditors externs, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dona compte de les operacions
de Liquidaci6 dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, corresponent al pressupost i
les seves modificacions, la conciliaci6 entre el resultat pressupostari i el resultat financer, el
resultat liquidatiu, l'informe relatiu al compliment pressupostari i altres obligacions informatives
corresponents al pressupost de l'exercici 2018. La liquidaci6 la integren els segi..ients
programes pressupostaris:
Programa 522 - lnfraestructures ferroviaries: En aquest programa pressupostari
s'inclouen les segi..ients explotacions d'FGC: Unies Metropolitanes, basicament dins del
mare de l'Autoritat del Transport Metropolita (ATM), linia de Lleida - La Pobla de Segur i
lnfraestructura ferroviaria d'FGC. La finalitat d'aquest programa pressupostari es el
gestionar amb eficiencia els serveis i les infraestructures que han estat assignats a FGC
com empresa publica, a l'objecte de contribuir a la millora de la mobilitat de Catalunya.
D'a uesta manera es facilita la mobilitat de viatgers i de mercaderies per ferrocarril. Des
d I vessant dels viatgers es millora l'accessibilitat metropolitana de les ciutats de
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Barcelona, per l'explotaci6 de Lfnies Metropolitanes i de Lleida, per l'explotaci6 de Lleida
- La Pobla de Segur, mitjanc;:ant l'oferta d'un transport segur, rapid, comode i sostenible.
Des de la vessant de les mercaderies s'afavoreix el transport per ferrocarril a l'eix del
Llobregat. En quanta la lnfraestructura ferroviaria d'FGC la seva finalitat es el financ;:ament
de les obres que realitza l'empresa lnfraestructures.cat a compte d'FGC.
Programa 651 - Ordenaci6, foment i promoci6 turistica: En aquest programa es
contemplen les actuacions de renovaci6 i millora de les diferents explotacions turistiques
d'FGC repartides per diferents ambits com s6n la Molina, Vall de Nuria, Montserrat, l'Alt
Llobregat, Espot i Port Aine, aixi com cobrir les necessitats de financ;:ament de Vallter, SA,
ates que es una estaci6 de muntanya participada majoritariament per FGC. La finalitat
d'aquest programa pressupostari es promocionar i fomentar el desenvolupament turistic
de les arees de muntanya, mitjanc;:ant l'elaboraci6 de plans especifics d'actuaci6,
contribuint al seu desenvolupament demografic i economic, atenent que les activitats
d'aquestes unitats de negoci tenen efectes importants en la seva zona geografica en
termes de desenvolupament economic, tant en la generaci6 d'activitat com en la creaci6
d'ocupaci6.

5.

Gesti6 del rise financer

FGC te establert una serie de procediments i controls que permeten identificar, mesurar i
gestionar els riscos derivats de l'activitat amb instruments financers.
Les activitats amb instruments financers exposen a FGC al rise de credit, de mercat i de
liquiditat, per tant, a continuaci6 s'exposen les diferents politiques de cobertura de rise sobre
els anteriors aspectes.
5.1.

Rise de credit

El rise de credit es produeix per la possible perdua causada per l'incompliment de les
obligacions contractuals de les contraparts d'FGC, es a dir, per la possibilitat de no recuperar
els actius financers per !'import comptabilitzat i en el termini establert.
L'exposici6 maxima al rise de credit a 31 de desembre de 2018 i 2017 es la derivada de la
recuperaci6 dels actius inclosos dins de l'epigraf "Deutors comercials i altres comptes a
cobrar".
FGC aprovisiona com a dubt6s cobrament aquells credits que o be han transcorregut el termini
de 12 mesos des del venciment de cobrament de l'obligaci6 o be quan FGC te coneixement
que el deutor esta declarat en situaci6 de concurs o que les obligacions siguin reclamades
judicialment o siguin objecte d'un litigi judicial.
Els deutes relacionats amb Organismes Publics no s'aprovisionen com a dubt6s cobrament,
excepte que siguin objecte d'un procediment judicial.
El procediment de control i gesti6 dels cobraments es desenvolupa seguint els criteris descrits
en el "Manual d'Adquisicions de material, bens i serveis" d'FGC.

26

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Mem6ria dels comptes anuals de l'exercici 2018
(Expressats en milers d'euros)

5.2.

Rise de mercat

lnclou el rise de tipus d'interes, de tipus de canvi i altres riscos de preu.
L'exposici6 d'FGC als riscos per la fluctuaci6 dels tipus d'interes esta relacionada amb els
prestecs rebuts a llarg termini a tipus d'interes variable. Aquest rise esta cobert parcialment
per operacions de cobertura de tipus d'interes (vegeu Nota 15.3).
Durant l'exercici 2018 i 2017 FGC no ha realitzat operacions subjectes a riscos de tipus de
canvi o preu.
5.3. Rise de liquiditat
El rise de liquiditat es produeix per la possibilitat que FGC no pugui disposar de fons lfquids,
o accedir a ells en la quantia suficient i al cost adequat per fer front en tot moment a les seves
obligacions de pagament. L'objectiu d'FGC es mantenir la disponibilitat de liquiditat
necessaria. (Vegeu Nota 2.1).
Addicionalment, FGC mante un compte de Cash-Pooling amb la Generalitat de Catalunya que
es correspon amb el pressupost alliberat i que garanteix els pagaments a mes curt termini.

6.

lmmobilitzat intangible

El detail i moviment de les partides incloses a l'immobilitzat intangible es el seguent:

Exercici 2018
Sal do
• • •
m1c1a 1

.
Ba1xes

Traspassos

Altes

Saldo final

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
fv1arques i noms comercials
Aplicacions informatiques

28.286

(37)

602

2.337 .

31.188

i~~~L~l~~~BILITZAT

28.538

(37)

602

2.337

31 .440

AMORTITZACIO IMMOBILITZAT
INTANGIBLE
IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Marques i noms comercials

252

Saldo
inicial

59

252

'

.
Ba1xes

Traspassos

Altes
23

Saldo final
82
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Exercici 2017
Sal do
iniciaL

.
· Ba1xes

Traspassos

Altes

Saldo final

Saldo
inicial

.
Ba1xes

Traspassos

Altes

Saldo final

. IMMOBILITZAT INTAN GIBLE
·... Margues i noms cqm~rc;icils
, Aplicacions informatiques

AMORTITZACIO IMMOBILITZAT
INTANGIBLE
" IMMOBILITZAT INTANGIBLE
•.. ~arques i nom~ cqmercicils
· Aplicacions informatiques

iN~~~LG~:L~RTITZACIO
TOTAL VALOR NET COMPTABLE

a)

35
23.672 .

3 '

24 ;
1.446 :

25.121

59

23.707

-

3

1.470

25.180

2.395

-

90

873

3.358

Moviments significatius
A l'exercici 2018 i 2017 no hi ha hagut moviments significatius de l'immobilitzat
Intangible.

b)

lmmobilitzat intangible totalment amortitzat
A 31 de desembre de 2018 existeix immobilitzat intangible, encara en us, i totalment
amortitzat amb un cost comptable de 23.829 milers d'euros (22.780 milers d'euros a
l'any 2017).
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7.

lmmobilitzat material

a)

El detail i moviment de les partides incloses a l'immobilitzat material es el seguent:

Exercici 2018

~~ 1 ~ 01

Baixes

m1c1a

Traspassos

Altes

Saldo final

IMMOBILITZAT MATERIAL
4.235

Terrenys
Edificis i construccions
lnstal·lacions tecniques

637.026 .

264.252
(172)

1.655.304

Maquinaria

4.398

7.124

908.402

54.530 .

(264.391)
10

25.531

163

1.665

1.445.271
27.206

7.436

105

621

8.162

Altres instal·lacions

27.862

1.260

708

29.830

Mobiliari
Equips per a processos
d'informaci6
Elements de transport

14.244

249

412

14.905

26.468

1.465

1.192

29.125

1.159

13.986

722.651

42

491

Utillatge

711.613
......
,.

(4.107)

449

Altres materials
lmmobilitzat en curs (inclou entre
d'altres obra certificada)
lmmobilitzat en curs (Construccions
en curs)
. Acomptes per a l'immobilitzat

~~~~:~~OBILITZAT

; ...

10.210

(656)

11.223

20.777

4.107

(4.055)

5.111

5.1 63

(602)

96.777

3.216.831

3.124.485

AMORTITZACIO IMMOBILITZAT
MATERIAL

(4.279)

Saldo
inicial

.
Ba1xes

Traspassos

Altes

Saldo final

IMMOBILITZAT MATERIAL
Edificis i construccions

162.467

lnstal ·lacions tecn iques

624.239

(50)

13.452

16.256

192.175

(13.565)

53.651

664.275

1.348

20.195

462

6.787

18.847 .

Maquinaria
Utillatge

6.325

Altres instal·lacions

19.752

59

1.417

21.228

Mobiliari

12.628

6

453

13.087

45

815

26.144

3

21.841

373.120

30

409

Equips de processos d'informaci6
Elements de transport
Altres materials

25.284
+·

354.837

j

(3.561)

379

TOTAL AMORTITZACIO MATERIAL

1.224.758

(3.611)

-

TOTAL VALOR NET COMPTABLE

_ _
1 899 727

(668)

(602)

-------

96.273
1.317.420
----------504
1.898.961

Dins de les altes d'amortitzaci6 d'immobilitzat material corresponent als elements de
transport s'inclou la reversi6 de la depreciaci6 de l'aeri d'Olesa per un import de 1.701 milers
d'euros, ates que substituira el Telecabina Coma del Clot de Vall de Nuria pel seu acces a
\llberg, licitaci6 i adjudicaci6 realitzada i pendent de la concessi6 definitiva de l'Ajuntament
de..Q.ueralbs.
,
f
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Exercici 2017

~~~~~

Baixes

Traspassos

Altes

Saldo final

IMMOBILITZAT MATERIAL
Terrenys
Edificis i construccions
lnstal·lacions tecniques
Maquinaria
Utillatge

4

4.235

165

4.494

637.026

230.043
2

58.403

1.655.304

2.421

25.531

4.231
( 1)

1.368.400

(1 .542)

23.276

(168)
( 11)

632 .368 .

97

505

7.436

Altres instal·lacions

26.394

78

1.390

27.862

Mobiliari
Equips per a processos
d'informaci6
Elements de transport

13.916

28

300

14.244

25.637

6

825

26.468

757

7.501

711.613

15

449

Altres materials
lmmobilitzat en curs (inclou entre
d'altres obra certificada)
lmmobilitzat en curs (Construccions
en curs)
Acomptes per a l'immobilitzat

~~~~~:~~OBI LITZAT
AMORTITZACIO IMMOBILITZAT
MATERIAL

6.845

703.840

(485)
(2)

436
232.171

(228.387)

6.426

10.210

2.933

(2.882)

4.056

4.107

(93)

86.340

3.124.485

3.040.447

(2.209)

Saldo
inicial

.
Ba1xes

Traspassos

Altes

Saldo final

IMMOBILITZAT MATERIAL
Edificis i construccions

149.272

lnstal·lacions tecniques

572.502

Maquinaria
Utillatge

18.063

T

5.976

13.195

162.467

(1 .370)

53.107

624.239

(166)

950

18.847

(11)

360

6.325

Altres instal·lacions

18.382

1.370

19.752

Mobiliari

12.145

483

12.628

Equips de processos d'informaci6
Elements de transport
Altres materials
TOTAL AMORTITZACIO MATERIAL
TOTAL VALOR NET COMPTABLE

b)

449

25.284

(462)

24.304

354.837

(2)

32

379

94.250

1.224.758

24.838
330.995
349 .

.
.
1 132 522

(3)

(2.011)

(3)

1 .907 .925

1.899.727

Obres gestionades per lnfraestructures.cat per compte d'FGC
L'entitat vinculada lnfraestructures.cat gestiona per compte d'FGC contractes d'obra
d'FGC, a partir de !'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya del 29 d'abril del
2008, en que FGC se subroga en la posici6 jurfdica de la Generalitat de Catalunya per
tots els contractes formalitzats per lnfraestructures.cat, i des de l'any 2004 incorpora en
el seu patrimoni les obres d'infraestructures que lnfraestructures.cat realitza per compte
d'FGC.
Alguns d'aquests contractes, gestionats per lnfraestructures.cat, es realitzen sota la
modalitat de contractaci6 d'abonament total del preu. En els ultims acords de govern
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referents al PEF d'lnfraestructures.cat es reflecteix una f6rmula de pagament que trenca
el funcionament normal d'aquesta tipologia de contractes que s'anomenen abonament
total en preu.
Es tracta basicament d'obres plurianuals relacionades amb el perllongament de la xarxa
ferroviaria a Sabadell.
c)

Altes
Les principals altes en immobilitzat de l'exercici 2018 han estat les seguents:
Eixamplament andana a l'estaci6 de Proven9a.
Adquisici6 de 15 naves unitats de tren model 115.
Adquisici6 de maquinaria pel manteniment de la via ferroviaria i de les unitats de
tren
Substituci6 a les instal· lacions de la catenaria a la Unia Llobregat Anoia .

Addicionalment, durant l'any 2018 s'han traspassat d'instal· lacions tecniques a edificis i
construccions els elements corresponents a les naves estacions de La Creu Alta,
Sabadell Nord i Sabadell Pare Nord, del perllongament de la Xarxa Ferroviaria, per
atendre a la correcta definici6 dels mateixos un cop acabades les obres.
Les principals altes en immobilitzat de l'exercici 2017 van ser les seguents:
Eixamplament andana a l'estaci6 de Proven9a.
Les obres de reorganitzaci6 de la circulaci6 de la estaci6 i la infraestructura de
Sarria i El Putxet.
L'activaci6 de certificacions i interessos meritats fins a l'inici de les operacions
comercials corresponents a les naves estacions de La Creu Alta, Sabadell Nord i
Sabadell Pare Nord, del perllongament de la Xarxa Ferroviaria.
d)

Baixes
Les principals baixes en immobilitzat de l'exercici 2018 i 2017 corresponen a la venda
per desballestament de 57 vagons serie 63000, elements de radiocomunicaci6 dels
trens i a la renovaci6 del pare d'automobils (vegeu Nata 17. 7).

e)

Bens totalment amortitzats
A 31 de desembre de 2018 existeixen bens amb un cost original de 420.073 milers
d'euros (394.037 milers d'euros al 2017) que estan totalment amortitzats i que encara
estan en us.

f)

Bens adquirits a empreses del grup i associades
Durant l'any 2018, FGC ha rebut certificacions i facturacions de tercers, gestionades a
traves de l'empresa lnfraestructures.cat, per un import de 25.349 milers d'euros (nota
19) corresponents basicament per les obres realitzades en el perllongament del servei
a Sabadell (durant l'any 2017 !'import va ser de 33.873 milers d'euros).
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g)

Despeses financeres capitalitzades
Durant els exercicis 2018 no s'han capitalitzat despeses financeres que hagin sorgit del
financ;ament alie (prestecs amb entitats de credit), especfficament obtingut per a la
construcci6 de l'immobilitzat material en curs, donat que els interessos meritats per a la
construcci6 de l'immobilitzat material han estat posteriors a la seva posada en
funcionament. Aquestes despeses financeres capitalitzades durant el 2017 varen
ascendir a 857 milers d'euros.
Durant l'exercici 2018 no s'han capitalitzat les despeses financeres que han sorgit del
financ;ament alie dels prove"ldors dels actius fixes per les obres que gestiona
lnfraestructures.cat, donat que els interessos meritats per a la construcci6 de
l'immobilitzat material han estat posteriors a la seva posada en funcionament. Aquestes
despeses financeres capitalitzades durant el 2017 varen ascendir a1 .773 milers d'euros.

h}

Actius o unitats d'explotaci6. o serveis no generadors de fluxos d'efectiu
La totalitat de l'immobilitzat material d'FGC esta vinculat a diferents unitats de negoci,
considerant-les en qualsevol cas actius no generadors de fluxos d'efectiu, donades les
explicacions indicades en la Nota 4.2.
Durant l'exercici 2018 s'ha revertit la correcci6 valorativa pel deteriorament per import
de 1. 701 milers d'euros corresponent al teleferic d'Olesa de Montserrat, que ha estat
desmuntat per substituir el Telecabina Coma del Clot de Vall de Nuria. Al 201 7 no s'ha
reconegut ni revertit correccions valoratives per deteriorament significatives per cap
immobilitzat material individual.

i)

lmmobilitzat material no afecte a l'explotaci6
Al 31 de desembre de 2018, tots els elements de l'immobilitzat material estan afectes a
l'explotaci6, llevat de l'aeri d'Esparreguera que al 2018 ha estat traslladat a l'explotaci6
de Vall de Nuria, on es troba pendent de realitzar la seva instal·laci6 i muntatge. Al 31
de desembre de 2017, tots els elements de l'immobilitzat estaven afectes a l'explotaci6,
a excepci6 dels actius relacionats amb l'aeri d'Esparreguera .

j)

lmmobilitzat material afecte a reversi6
A 31 de desembre de 2018 i 2017 existeixen elements de l'immobilitzat material propietat
d'FGC ubicats a sols sobre els quals s'ha adquirit el dret d'explotaci6, com es el cas del
bens situats a la Vall de Nuria (pels que l'entitat te una concessi6 sobre el domini
esquiable amb l'Ajuntament de Queralbs, aixf com un conveni amb el Bisbat d'Urgell de
75 anys), i els bens ubicats a la part de la Molina (el sol del quals es propietat dels
Ajuntaments d'Alp, de Baga i la Tossa).
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A continuaci6, es detallen les entitats concessionaries de que disposa FGC, aixf com els
actius subjectes a aquestes concessions:
31 de desembre de 2018

•• ••

Entitat concessionaria

•

. .... .

·t

••

....

Ajuntament d'Alp,
Baga i la Tassa

13.866

(7.430)

6.436

11.536

(7.024)

4.512

Domini esquiable Vall de
Nuria amb l'Ajuntament
de Queralbs i Bisbat

28.550

(13.360)

15.190

27.869

(12.492)

15.377

Abadia de Montserrat

9.425

TOTAL

k)

31 de desembre de 2017

Subvencions rebudes

- - --(3.602)

5.823

9.026

(3.387)

5.639

La construcci6 de la major part de l'immobilitzat material ha estat financ;at per
subvencions rebudes principalment de la Generalitat de Catalunya (vegeu Nota 13).
I)

Assegurances
FGC te contractades diverses p61isses d'asseguranc;a per cobrir els riscos als quals
estan subjectes els bens de l'immobilitzat material. La cobertura d'aquestes p61isses es
considera suficient.

m)

Control dels bens d'actius
El control dels bens d'actius (amb les seves altres i baixes) es fa mitjanc;ant un sistema
de gesti6 que permet preveure la reposici6 d'aquests, d'acord amb la seva vida util real,
ja sigui de temps, o que faci referencia al seu desgast, via parametres d'activitat.
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8.

Actius financers

8.1. Categories d'actius financers
El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers, exceptuant els saldos
ambles Administracions Publiques (vegeu Nota 11) i la tresoreria, (vegeu Nota 8.5) es detallen
a continuaci6:

Actius financers a llarg
termini
Credits empreses del grup
(Notes 8.2 i 19)
Instruments de patrimoni
(Nota 8.2 i 8.3)
Credits a tercers (Nata 8.4)
Altres actius financers
Actius financers a curt
termini
Clients vendes i prest.
Serveis (Nota 10)
Clients empreses del grup
i associades (Nota 19)
Deutors varis (Nota 10)
Altres actius financers
Periodificacions a curt
termini

5.508

5.508

2.887

718

2.169

4.578

4.578
1.523

1.950

3.473

1.320
710

1.320
710

22.644
728

22.644
728

31 .325

31.325

20.748

20.748

169.349

169.349

144.891

144.891

5.052
775

5.052
775

5.181
1.097

5.181
1.097

262

262

292

292

Essent els venciments dels credits concedits i dels altres actius financers els seguents:
31 de desembre de 2018
2019
Credits a tercers i grup
Altres actius financers i
I

•

TOTAL

2020

2021
1.317 .

2022

Atny~

2023

pos enors

3.328

775

775

-

1.317

3.328

-

TOTAL

2.1 83

6.828

710

1.485

2.893

8.313

31 de desembre de 2017
2018
Credits a tercers i grup
Altres actius financers i
I

•

TOTAL

2019
1.317

2020

2021

po:t:~~ors

2022

1.317

1.097

1.097

1.317

1.317

-

-

TOTAL

24.588

27.222

728

1.825

25.316

29.047

Els saldos dels actius financers es reflecteixen pel seu valor nominal, no existint diferencies
significatives respecte al valor raonable dels mateixos.
Els presents actius financers propietat de la Societat no representen cap garantia enfront de
tercers.
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8.2.

Inversions en empreses del grup i associades

El detail es el seguent:

Exercici 2018
:
Saldo :
• • •
i Baixes
m1c1a 1 i

INVERSIONS EN
EMPRESES DEL GRUP I
ASSOCIADES A LLARG
TERMINI

Altes

I

Instruments de patrimoni

1.523

Credits a empreses del grup

4.578

6.101

TOTAL

Deteriorament

Reversi6 del
deteriorament

.

718

(805)
(1 .676)

I
I

Saldo final

5.508

2.606

(1.676)

2.606

(805)

-

6.226

Deteriorament

R
·. d I
eversio e
deteriorament

Saldo final

Exercici 2017
INVERSIONS EN EMPRESES
DEL GRUP I ASSOCIADES A
LLARG TERMINI

Saldo ,
. . .
Baixes
m1c1al

Altes

I

Instruments de patrimoni

1.496

Credits a empreses del grup

3.725

TOTAL

5.221

(2.596)

803

(769)

2.589

4.578

853

(2.596)

1.656

1.523

(769)

2.589

6.101

8.2.1 Instruments de Patrimoni
El detail de les participacions, directes i indirectes, en societats del grup juntament amb el
valor en ilibres de la participaci6 de capital, el detail del seu patrimoni net i dels dividends
rebuts de les mateixes durant l'exercici, es detalla a continuaci6:

2018
r - - - - - - - - ' - - - i -rrestaci6de.. serveis de transport per terrocarril de viatgers i ; - - - - . - - - - - ,
i FGCRAIL, S.A. I S.A.
mercaderies, aixi com activitats auxiliars i complementaries i 100

I

L__

---·-------j-·-···- '

! A t

t SA
SA
:
u ome ro, · ·
· ·
'--cargometro Rail ± . SA
:1

_T:~~tpo: ~Ac_
a er, · ·
-

-

relaciona~~~ amb_~transport ferroviari.
__j_ ___·-+·-··---;
Prestaci6 de serveis de transport per ferrocarril de vehicles entre la
!
_
60
factoria SEAT de Martorell 1el Port de Barcelona.
I
'
Prestaci6 de serveis de tra.nsport per ferrocarril de recanvis entre la
51

i

~·:1'-;~~~a~i:~ ?o~:;~~~~~:u:;:t~: ~::n~::o~~;l;·:x;otaci6 d'ed1ficis,
· ·

--

instal ·lac1ons i serveis esportius turistics d'estac1ons de muntanya.

i

i
1-----f-··--··----·-1
75 76
·

-
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2017

.
[

. i

i

Prestaci6 de serveis. de transport per ferrocarri·I · cfe- viatgersT ---- q~----·1

i

Prestaci6 de serveis de transport per ferrocarril de vehicles entre la
factoria SEAT de Martorelli el Port de Barce19_f1<3 ·____

FGCRAl~·~J_~[_;~~~~~~~~ a~~fel ~r~~sp~-~t~~~~~~i a ~~-~_:__'._.~:~::entaries

A t
t SA
. u ome ro, · ~

i

SA

i

· ·

j

i

SA
· ·

I

I

-~~~--

__ -__-· ___
_
I

60

-i··-----

---·---

!

~- ~;~~;~~ot~~~-~-S. A .__J_;~~~f~i~ed;~~;:_i;,;a;r~~}~~f:;~~;ii1 . ~:-~::_~:s entr~~--_:~--1---- ~--.J
i

-

-

-

-

-

-

-

'I
-

-

•

-

-

-

-

I

_

I

'

75 76

-

I

instal·lacions i serveis esportius turistics d'estacions de muntanya.

-

!

j Promoci6, construcci6, muntatge, arrendament i explotaci6 d'edificis,

-

:

-

V llt S A
a er, · ·

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...........:... _ _ _ _ _ .............., _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

I

I

2018
FGCRAIL, S.A.
Autometro, S.A.
Cargometro Rail
Transport, S.A.
Vallter, S.A

300
60

7
167

(9)

14
25

11
19

300
36

61

41

(5)

24

18

31

3.441

(2)

(1 .913)

(1.064)

(1 .064)

351

----

-------

718

-----------·

----------···-------···

2017
FGCRAIL, S.A.

300

Autometro , S.A.
Ca rgometro Rail
Transport, S.A.
Va llter, S.A

10

8

300

(9)

20

15

36

41

(58)

70

52

31

(2)

(977)

(936)

(936 )

1.156
1.523

60

(1)
152

61
3.441

Cap de les entitats del Grup en les que l'Entitat te participaci6 cotitzen a Borsa .
Les participacions en empreses del grup a 31 de desembre de 2018 s6n les seguents:
FGCRAIL. S.A
L'Acord de Govern la Generalitat de Catalunya de data 3 de maig de 2016 va autoritzar a FGC
a constituir la societat FGCRAIL, S.A., i en data 6 de maig de 2016 es va elevar a public la
seva constituci6, amb un capital social de 300 mil euros corresponen a 30 accions nom inatives
de 10 mil euros de valor nominal per acci6, i de les que FGC te una participaci6 del 100%.
Vallter. S.A
A dat a 28 d'octubre de 2016 la Junta General d'Accionistes de la Societat va acordar una
redu ci6 de capital per compensaci6 de perdues, en la xifra de 3. 796.238 euros. A data 28
d'oct bre de 2016 la Junta General d'Accionistes de la Societat va acordar un augment de
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capital per aportaci6 dineraria per import de 802.999 €, mitjanc;:ant la creaci6 de 1.958.536
noves accions ordinaries, nominatives, de 0,41 €de valor nominal cadascuna .
El valor comptable de la participaci6 es de 351 milers d'euros al 2018 (1.156 milers d'euros al
2017) amb un valor nominal de 3.441 milers d'euros, corresponents a 8.392.838 accions de
0,41 euros de valor nominal per acci6 (75,76 % del capital).
Autometro, S.A.
El valor comptable i nominal de la participaci6 al 2018 i al 2017 es de 36 milers d'euros,
corresponents a 3.612 accions de 10 euros de valor nominal per acci6 (60% del capital).
Cargometro Rail Transport, S.A.
El valor comptable de la participaci6 es de 31 milers d'euros al 2018 (31 milers d'euros al
2017), corresponents a un valor nominal de 3.111 accions de 10 euros de valor nominal per
acci6 (51 % del capital).
8.2.2 Credits a empreses del grup a llarg termini
A 31 de desembre de 2018 FGC te el segi.ient deute d'empreses vinculades i associades
pendent de venciment (vegeu Nota 19.a):
Entitat

,

Import

Venciment

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
RIALP, GENERALITAT CATALUNYA I
FGC

3.328

Posterior a 2019

VALLTER, S.A.

2.180

Posterior a 2019

Total

'

5.508

Respecte del conveni entre Ajuntament de Rialp-Generalitat-FGC en relaci6 al vial d'acces al
nucli de Roni i a l'estaci6 d'esqui de Port Aine signat en data 14 de juliol de 2014, ha estat
autoritzada la seva prorroga per la Secretaria d'lnfraestructures i Mobilitat depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat per un termini maxim de 4 anys. Addicionalment,
existeix una addenda amb data abril de 2017 per la que es prorroga el conveni de col· laboraci6
fins l'any 2021.
El Consell d'Administraci6 d'FGC va autoritzar la realitzaci6 de bestretes a la societat Vallter,
S.A. per cobrir el deficit puntual de tresoreria per necessitats d'explotaci6 i inversi6 fins que
aquestes es capitalitzin.
Al tancament de l'exercici 2018 s'ha traspassat a curt termini les actuacions realitzades que
es recullen en el conveni signat 1'1 d'octubre de 2017 entre l'Ajuntament de Espot, Generalitat
de Catalunya i FGC en relaci6 a la carretera que dona acces des del nucli de la poblaci6 a la
urbanitzaci6 Berrade i a la zona on s'ubica la base de l'estaci6 d'Espot Esqui, que te vigencia
ins al 31 de desembre del 2019.
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A 31 de desembre de 2017 FGC te el segi.ient deute d'empreses vinculades i associades
pendent de venciment (vegeu Nata 19):
Entitat

Import

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
RIALP, GENERALITAT CATALUNYA I
FGC
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
ESPOT, GENERALITAT CATALUNYA I
FGC
VALLTER, S.A.
Total

Venciment
3.101

Posterior a 2018

12

Posterior a 2018

1.465

Posterior a 2018

4.578

8.3. Actius financers disponibles per la venda
El detall es el segi.ient:
Exercici 2018
Saldo inicial
: Instruments de patrimoni

TOTAL

Baixes

1.950 :

1.950

;

-

Altes

Depreciaci6

Saldo final
2.169

-

2.169

219 '
219

L'import de les altes correspon als ajustos de valor raonable respecte de les empreses
"Tramvia Metropolita, SA.", i a ''Tramvia Metropolita del Besos, SA.".
Exercici 2017

Instruments de patrimoni

Saldo inicial
1.895 :

TOTAL

Baixes '

1.895

-

Altes
119
119

Depreciaci6
(64) .
(64)

Saldo final
1.950
1.950

L'import de les altes correspon a la donaci6 rebuda de 4 accions de la empresa SOC
MOBILITAT SA corresponent al 2% del seu capital social.
L'import de la depreciaci6 correspon als ajustos de valor raonable respecte de les empreses
''Tramvia Metropolita, SA.", i a "Tramvia Metropolita del Besos, SA.".
Els actius financers disponibles per a la venda inclouen tftols sense cotitzaci6 oficial
corresponents a les segi.ients empreses:
31 de desembre de 2018

ramvia Metropolita del Bes9s, SA
OC MOBILITAT, SA

~·

Fracci6
de capital
2,5%
2,5%

5 aId 0
1.165

31 de desembre de 2017
Fracci6
de capital
2,5%

5 aId 0
1.045 .
786
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Els dividends rebuts a 31 de desembre de 2018 i 2017 en actius financers disponibles per a
la venda s6n els segi..ients (vegeu Nota 19.b):
Dividends rebuts
31.12.18
Tramvia Metropolita, SA
Tramvia Metropolita del Besos, SA

Dividends rebuts
31.12.17

145
212

150
177

8.4. Credits a tercers

Exercici 2018
Saldo inicial
Credits a tercers

22 .644

TOTAL

22.644

Altes
-

Baixes

Traspassos

Saldo final

(10.932)

(10.392) •

1.320

(10.932)

(10.392)

1.320

Baixes

Traspassos

Saldo final

Exercici 2017
Saldo inicial

j

Altes I

Credits a tercers

18.967

5.000 ;

TOTAL

18.967 ~

5.000 i

(1 .323)

-

(1.323)

22 .644 .

I

22.644

Dins de Credits a tercers a 31 de desembre de 2018, s'inclou 1.317 milers d'euros
corresponents al deficit anterior al exercici 2014 pendent de cobrar en exercicis futurs de la
ATM (veure Nota 19 b)).
8.5.

Efectiu i altres actius liquids equivalents

FGC disposa en efectiu i en comptes corrents d'entitats fina nceres 8.298 milers d'euros
(15.129 milers d'euros en 201 7) i al compte de Cash-pooling de la Generalitat de Catalunya
23.306 milers d'euros (1 9.868 milers d'eu ros en 2017).

9. Existencies
Les existencies s6n les seg i..ients:

Comercials
Materies primeres i altres aprovisionaments
TOTAL EXISTENCIES

2018
394
1.624
2.018

2017
486
1.628

2.114

Dins de "Materies primes i altres aprovisionaments" s'hi inclouen els combustibles, greixos,
olis, recanvis d'i mmobi litzat, vestuari professional i material d'ofi ci na i divers .
ntitat te contractades varies polisses d'assegurances per cobrir els riscos a que estan
subjectes les existencies. La cobertura d'aquestes polisses es considera suficient.
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10.

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

10.1. Clients per vendes i prestacions de serveis
El detall es el seguent:

2018

2017

10.2. Deutors varis
El detall es el seguent:

• Recaptacions i altres imports relacionats
• Altres deutors relacionats amb altres ingressos d'explotaci6
· Deutors de cobrament dubt6s
• Provisi6 de deutors per cobrament dubt6s

TOTAL

2018

2017

3.087 •
1.965 .

1.575
3.606

561

521

(561) .

(521)

5.052

5.181

El moviment de les provisions valoratives per deteriorament dels deutors durant els exercicis
2018 i 2017 es el seguent (els criteris de deteriorament es troben a la nota 4.2):
Exercici 2018
'

.5 ~ 1 ~ 0
m1c1a 1
Provisi6 per deteriorament de
deutors
TOTAL

;

.

:

· Dotacions ·
. '

Aplicacions

Cancel·lacions

Saldo final
(561)

(521)

(168)

128

(521)

(168)

128

-

(561)

.5 ~ 1 ~ 01

Dotacions

Aplicacions

Cancel·lacions

Saldo final

(241) '

(333)

53

(241)

(333)

53

Exercici 2017

m1c1a
Provisi6 per deteriorament de
deutors
TOTAL

(521)

-

(521)
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11.

Situaci6 fiscal

FGC te oberts a inspecci6 per les autoritats fiscals els quatre ultims exercicis dels principals
impastos que Ii s6n aplicables, cine en els cas de l'lmpost sobre Beneficis.
a) Saldos amb Administracions Publiques
Els saldos que composen els epfgrafs deutors i creditors d'Administracions Publiques,
s6n els seguents:
2018
Saldos deutors
Hisenda Publica deutora per IVA
Hisenda Publica IVA suportat diferit
Hisenda per retencions practicades
Total Saldos deutors
Saldos creditors
Hisenda Publica creditora per IRPF
Hisenda Publica: IVA autorepercutit diferit
Organismes Seguretat Social
Total Saldos creditors

5.381
265 .
295 ;

5.941
(1 .388) .
(265)
(1 .924)

(3.577)

2017
6.458
774

307 .
7.539
(1.481)
(535)
(2 .238)
(4.254)

b) Despesa per l'lmpost sobre Societats
La conciliaci6 entre l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici 2018
imposable de l'lmpost de Societats es la seguent:
Augments

Total

(16.413)

Saldo ingressos i despeses de l'exercici
Impost de Societats
Diferencies permanents
Diferencies temporals
Amb origen a l'exercici

Disminucions

la base

10.136

10.136

Les diferencies temporals amb origen a l'exercici corresponen fonamentalment a
provisions fiscalment no dedu'ibles i a despeses per amortitzaci6 que excedeixen els
limits establerts en la normativa de l'lmpost sobre Societats.
Les diferencies temporals amb origen en exercicis anteriors corresponen a la reversi6
de la totalitat de dotacions i reversi6 de provisions considerades fiscalment no dedu'ibles
en tant que han sigut determinades segons criteris histories, aixf com a la reversi6 de
l'ajust per la limitaci6 de l'amortitzaci6 dels actius al 70% dels exercicis 2013 i 2014.
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Les deduccions por doble imposici6 pendents d'aplicaci6 s6n les segUents:
A
ny

Milers d'euros
31.12.2017
25%)

2013
2014
Total

Milers d'euros
31.12.2018
25%

43

43

38
81

38
81

Les deduccions per donatius efectuats a entitats sense fins lucratius acollides a la Llei
49/2002 s6n les segUents:
Any

Milers d'euros
2
2

2014
Total

!

Ultim any

2024

Les deduccions per reinversi6 de mesures temporals (D.T. 37a_ 1 LIS) pendents
d'aplicaci6 s6n les segUents:
''",
" "

·
An ,,

. ,

2017
Total

Milers d'euros
31.12.2017
83
83

El detail de las Bases lmposables Negatives generades en exercicis anteriors i pendents
de compensar s6n les seguents:

Concepte
Compensaci6
Compensaci6
Compensaci6
Compensaci6
Compensaci6
Compensaci6
Compensaci6
Compensaci6

c)

de base
de base
de base
de base
de base
de base
de base
de base

Deducci6 pendent
generada en el
exercici

any 2009
any 2010
any 2011
any 2012
any 2015
any 2016
any 2017
any 2018

Aplicat

Pendent d 'aplicar

3.536
4.549
3.933
3.797
24.603
25.292
19.814
19.012

(86)

3.450
4.549
3.933
3.797
24.603
25.292
19.814
19.012

104.536

(86)

104.450 )

Litigis relacionats amb aspectes fiscals:
•

Impost sobre el Valor Afegit
Durant el mes de maig de 2017 es va iniciar un procediment de gesti6 per part de la
Unitat de Gesti6 de Grans Empreses de Catalunya de l'Agencia Tributaria en relaci6
amb les declaracions de l'impost sobre el valor afegit (d'ara endavant, IVA)
corresponents als meses de genera desembre (ambd6s inclosos) de l'exercici 2016. El
procediment esmentat girava entorn la correcta declaraci6 de l'IVA de les subvencions
percebudes per FGC.
FGC va presentar al· legacions contra la proposta de liquidaci6 notificada per part de
l'Administraci6, que van ser desestimades per par de l'Administraci6, i de les quals
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resultava a ingressar unes importants quantitats juntament amb els corresponents
interessos de demora. En tot cas, no es va produir per part de l'Agencia Tributaria la
incoaci6 addicional d'un procediment sancionador. A data d'avui, aquest tema esta
recorregut davant el Tribunal Econ6mic-Administratiu de Catalunya.
En tot moment, FGC ha discrepat de la linia interpretativa de la Hisenda estatal,
especialment tenint en compte el canvi normatiu que va tenir lloc el novembre de 2017
dins la disposici6 addicional de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Public, que suposa fonamentalment no subjectar a tributaci6 de l'IVA la percepci6 de
subvencions que s'entenen vinculades al preu dins el sector del transport. Opini6
compartida amb la Direcci6 General de Tributs i jocs de Catalunya, que en tot moment
ha estat informada de les actuacions que FGC ha anat realitzant.
Si be despres de l'entrada en vigor de la normativa no es factible que Hisenda aixequi
actes per futures liquidacions per aquesta materia, cal plantejar-se quins riscos
continuen existint a dia d'avui per a FGC en relaci6 amb altres exercicis tributaris no
prescrits, respecte dels quals es pugui produir una problematica identica en materia de
subvencions. Aquest rise se circumscriu fonamentalment a l'exercici 2015 i als deu
primers mesos de 2017, perfodes en els quals FGC ha sol·licitat devolucions de quotes
d'IVA a l'Agencia Tributaria.
Respecte l'exercici 2015, en la mesura que l'entitat ja va ser objecte de procediment de
gesti6 en materia d'IVA de les subvencions, i tenint en compte que aquest procediment
no va suposar la incoaci6 de cap acta, entenem que el rise queda bastant minimitzat.
En aquest sentit, tot i que el procediment no va ser identic al dut a terme en el 2016, a
priori, sembla raonable entendre que Hisenda no tornara a revisar l'exercici 2015. En
canvi, respecte dels deu primers mesos de 2017, la Agencia Tributaria ha comenc;at a
preveure el seu pagament, donant un gir en l'aplicaci6 dels seus criteris al respecte.
No obstant aix6, i malgrat l'esmentat, en aplicaci6 dels criteris de l'AEAT, en relaci6 als
anys oberts a inspecci6, es a dir, 2014, 2015, 2016 i 2017, l'impacte economic que podria
suposar per a FGC seria de 21,5 milions d'euros, al que caldria afegir els interessos de
demora, de la qual cosa n'ha estat informada la lntervenci6 Generali la Direcci6 General
de Tributs, ambdues depenents de la Generalitat de Catalunya i, tot i estar degudament
informada en la mem6ria dels comptes anuals d'FGC, no es reflectira cap provisi6.
Amb data 26 de gener de 2018 s'ha rebut acord dictat per la Dependencia de Recaptaci6
de l'AEAT pel qual es concedeix la suspensi6 sense garanties de la liquidaci6 tributaria.
Amb data 22 de juny de 2018 s'ha presentat escrit d'al·legacions i actualment estem
pendents de Resoluci6.
En resum, estant d'acord amb els nostres assessors legals, entenem que el
plantejament de la Hisenda estatal nose soste i que sembla raonable entendre que els
tribunals acabaran donant la ra6 a FGC. Les liquidacions notificades per part d'Hisenda
no suposen ingressar o avalar les quantitats reclamades, i de les mateixes tampoc s'ha
derivat cap sanci6. Aixf doncs, sembla raonable concloure que identiques
consequencies es predicarien respecte dels exercicis no prescrits en el cas que Hisenda
gires les liquidacions pertinents.
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•

Impost sobre Societats
FGC va presentar un recurs de cassaci6 sobre la unificaci6 de doctrina, interposat
davant el Tribunal Suprem contra la sentencia dictada per l'Audiencia Nacional, per la
que s'estima parcialment el recurs contenci6s administratiu .
En data 6 de febrer del 2014 es va dictar sentencia parcialment estimatoria del recurs
de cassaci6, declarada en ferm.
En data 29 de gener del 2015 s'ha dictat acta d'execuci6 de la sentencia del Tribunal
Suprem pel que es donen de baixa les liquidacions en concepte d'lmpost de Societats,
pels exercicis 2001, 2002 i 2003, practicant noves liquidacions, que no resulten
quantitats a ingressar o retornar, ates que ja estava tornat la totalitat mes interessos.
En l'esmentat acta d'execuci6 tambe es determina que FGC ha de tributar al regim
general, amb una bonificaci6 en totes les seves activitats del 99% en la quota integra
de l'impost de societats.
En consequencia, FGC des de l'exercici 2014, en que es liquida l'impost de societats
de l'exercici 2013, esta liquidant l'impost de societats pel regim general, aplicant una
bonificaci6 del 99% en totes les seves activitats.

Com a consequencia, entre altres, de les diferents possibles interpretacions de la legislaci6
fiscal vigent, podrien sorgir passius addicionals com a consequencia d'una inspecci6. En tot
cas, els Administradors consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no afectaran
significativament als presents comptes anuals.

12.

Fons propis

12.1 . El detail del compte "Fons Social" es el seguent:
2018

2017

Patrimoni inicial
Fons social Aportacions a compte de capital

a)

El patrimoni inicial
Correspon a la contrapartida pels bens traspassats de les antigues societats anonimes:
Ferrocarrils de Sarria a Barcelona, SA, Ferrocarrils de Catalunya, SA i Compaiiia
General de Ferrocarriles Catalanes, SA, per un total d'11 .055 milers d'euros al 31 de
desembre de 2018 i 2017.
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b)

Fons social (Aportacions a compte de capital)
Correspon a les aportacions realitzades per la Generalitat de Catalunya, que d'acord
amb la Nota 4.13 es registren com a aportacions a compte de capital.
En el quadre seguent es detalla el moviment del "Fons social per aportacions a compte
de capital" a 31 de desembre de 2018 i 2017:
Fons Social
1.079.228
31.944
1.111.172

SALDO FINAL ANY 2017
Altes any
SALDO FINAL ANY 2018

Les altes corresponen a les aportacions de la Generalitat per Linies Metropolitanes.

12.2. Altres reserves
El detall del compte "Altres reserves" es el seguent:

Actualitzaci6 Lleis Pressupostos
Ajustaments per conversi6 al PGC

( 1)

Total

2018

2017

22.786
522

22.786
522

23.308

23.308

(1) Es la totalitat de la contrapartida de la donaci6 d'accions de
l'operadora Tram via Metropolita, S.A, actualment bescanviats per accions
del Tramvia Metropolita, S.A.

Les reserves d'Actualitzaci6 de les Lleis de Pressupostos de 1983 s6n reserves de lliure
disposici6.

13.

Subvencions, donacions i llegats

Els moviments haguts durant els exercicis 2018 i 2017 s6n els seguents:

Exercici 2018

i~~~1:i
Subvencions de capital
Donacions i llegats de capital
Total

I

808.073 .
645
808.718

Altes

Aplicacions

Traspassos Saldo final

122.568

(41.511) .

(552),

122.568

(41.511)

(552)

888.578
645
889.223

Los traspassos corresponen a 552 milers d'euros del traspas del financ;ament de la carretera
'Espot i Port Aine.
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Exercici 2017

.Subvencions de capital
Donacions i lie ats de capital

i~f~1:i

Altes

717.608 '
513 .

130.741
132

Aplicacions
(37.528)

Traspassos Saldo final
i

(2 .748).

Els traspassos corresponen a 2.741 milers d ·euros del traspas del finan9ament d'interessos
com a subvenci6 d'explotaci6 i a 7 milers d'euros corresponents a les altes provinents de la
reversi6 del deteriorament de participacions en Entitats del Grup.
Els augments de les subvencions per l'any 2018 i 2017 correspon a:

Aportacions de capita l (capitol 8)
Romanents liquidacions exercicis anteriors
Reversi6 deteriorament participacions amb
: Entitats del Grup.
. Altres

Total

14.

2018

2017

114.809
7.759

123.140
6.385

7
1.209

122.568

j

130.741

Provisions a llarg term ini

El moviment de les provisions per "Obligacions per prestacions a llarg termini al personal" es
el seguent:
Exercici 2018
Saldo inicial
Premi d'antiguitat

1.095

Litigis amb el personal

1.682

A ltres provisions

208
_
.
2 985

Obligacio~~ per prestacions a
llar termini al ersonal

Dotaci6

Gtuanysl
ac uana s

Aplicaci6

, Saldo final
,
1.095

58

. ... ~·-.

5

(36 1)

(
)
361

1.013

(366)
(25)
(391) ·

-

183
2.291

L'epigraf de "Premi d'antiguitat" inclou els premis mencionats a la Nota 17.4.1 .
La dotaci6 per litigis amb el personal, correspon fonamentalment a la previsi6 de la part no
coberta en responsabilitat civil, aixi com a una sanci6 laboral d'un treballador que va tenir un
accident. Tambe esta inclosa la indemnitzaci6 per comiat improcedent d'un altre treballador.
Exercici 2017
Saldo inicial
li>remi d'antiguitat

~itigis amb el personal
(\ltres provisions

Dotaci6

Gtuanys
ac uana1s

Aplicaci6

Saldo final
1.095

1.095
1.814

472

35

183

(604)

1.682
(10)

208
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15.

Passius financers

15.1. Categories de passius financers
L'analisi per categoria dels passius financers, excepte el saldos amb Administracions
Publiques els quals s'inclouen en la Nota 11.a, es el seguent:

Passius financers a llarg termini
Prestecs amb entitats de credit (Nata 15.2)
Deutes amb empreses del grup (Nata 19)
Altres passius financers (Nata 15.4)
Derivats de cobertura
Passius financers a curt termini
Prestecs e interessos amb entitats de credit (Nata
15.2)
Deutes amb empreses del grup (Nata 19)
Creditors comercials del grup (Nata 19)
Altres passius (creditors/prove·idors)
Personal
Altres passius financers (Nata 15.4)
Periodificacions a curt termini (Nata 15.5)
.Total
·
·' :;

369.679

428.927

285.545
78.961
2.718
2.455

316.463
96.679
12.556
3.229

99.213

123.326

31.525

48.060

25.425
3.619
26.086
5.201
6.625
732

23.165
4.391
29.620
4.950
12.568
572

468.892

552.253i

L'epigraf de "Personal" inclou principalment les bestretes del personal pendents de liquidar
d'acord amb el "Programa de millora de la rendibilitat i de productivitat", les indemnitzacions
per litigis del personal i el complement d'homogene"ltzaci6 del personal.
15.2. Venciments dels deutes amb entitats de credit
Els imports dels passius financers amb un venciment determinat es el seguent:

Exercici 2018
Els imports del deute a llarg i curt termini amb entitats de credit a 31 de desembre de 2018
tenen els seguents venciments:

~

~

-

~~

- --

-

Any

- -------

--- -- -- ---~

~- Milers
d'€ ·
-- - ---~

2019

31 .525

2020

25.755

2021

20.390

2022

20.390

2023

20.390

Anys posteriors

198.620

Total

317.070

'
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Exercici 2017

Els imports del deute a llarg i curt termini amb entitats de credit a 31 de desembre de 2017
tenen els seguents venciments:
---- - - -

-

-

-

-

Any
-2018

--

~------

~

I

Milers d'€

--- - ~--- --

-

48.060

2019

30 .919

2020

25.755

2021

20.390

2022

20.390

Anys posteriors
-- Total

219.009

--

- -

--i -- 364:5231

No hi ha obligacions contractuals en forma de ratis derivats dels anteriors contractes de
prestec.
D'acord amb el Pia General Comptable, les despeses de formalitzaci6 de deutes s'han
comptabilitzat com a menor import periodificat del finan9ament rebut dins el deute comptable
i no com a despeses financeres de l'exercici. Posteriorment s'imputen al compte de perdues i
guanys en el decurs de la vida del deute contractat.
No hi ha garanties atorgades ni rebudes per FGC associades a cap dels prestecs, a excepci6
de la totalitat del prestec del BEi que esta avalat per la Generalitat de Catalunya (primer tram :
40 milions d'euros amb data de venciment 1 de setembre de 2035; segon tram: 122,3 milions
d'euros amb data de venciment 10 de febrer de 2037; tercer tram: 137, 7 mi lions d'euros amb
data de venciment 4 d'abril de 2033).
Els prestecs a FGC meriten a un tipus d'interes referit a l'Eurfbor mes un marge de mercat o
a un tipus d'interes fix.
Els valors comptables i els valors raonables dels deutes a llarg termini s6n coincidents, a
excepci6 del mencionat respecte de les despeses de formalitzaci6 del deute anteriorment.
15.3. Derivats de cobertura
FGC te contractats catorze instruments de cobertura del tipus d'interes (concretament
LR.Swaps) que permeten eliminar el rise de pujades del tipus d'interes durant el perfode de
temps contractat. Aquestes operacions d'instruments de cobertura han estat realitzades pel
Departament de Polftica Financera de la Generalitat de Catalunya, en coordinaci6 amb FGC,
conforme als acords de Govern que es van autoritzar, i seguint els seus criteris de cobertura
de riscos.
Les permutes financeres han estat designades com a instruments de cobertura de fluxos
d'efectiu pel rise de tipus d'interes. Les condicions dels instruments de cobertura i els prestecs
coberts coincideixen, en tots els casos, per la qual cosa, la cobertura es efica9.
El vct1or raonable dels contractes al 31 de desembre de 2018 es negatiu per un import de 2.413
milers
d'euros pels venciments posteriors al 2018 i no hi ha cap import pels que finalitzen el
I
2018. La variaci6 dels esmentats instruments de cobertura se va registrar directament en el
patri}iioni net al ser considerada totalment efectiva la perdua de !'instrument financer, per una
m.i.rmraci6 de 960 milers d'euros.
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El valor raonable dels contractes al 31 de desembre de 2017 era negatiu per un import de
3.154 milers d'euros pels venciments posteriors al 2017 i no hi havia cap import pels que
finalitzen el 2017. La variaci6 dels esmentats instruments de cobertura se va registrar
directament en el patrimoni net al ser considerada totalment efectiva la perdua de !'instrument
financer, per una minoraci6 de 1.661 milers d'euros.
15.4. Altres passius financers a curt i llarg termini
El saldo registrat en l'epfgraf d"'Altres passius financers" dins de l'epfgraf de "Passius
financers a llarg termini" correspon basicament a romanents per cobrir necessitats
financeres.
El saldo registrat en l'epfgraf d"'Altres passius financers" dins de l'epfgraf de "Passius
financers a curt termini" correspon basicament a prove"idors d'inversi6.
15.5. Periodificacions a curt termini
L'import registrat en aquest epfgraf a curt termini, correspon basicament als imports rebuts
per la vend a d'abonaments de forfaits de les pistes d'esquf, els qua ls permeten la utilitzaci6
del servei durant el perfode d'una temporada. L'entitat reconeix l'ingres en el compte de
perdues i guanys durant el perfode en que es consumeix el servei.

16.
a)

Actius i passius contingents.
Actius contingents
No hi ha cap actiu contingent.

b)

Passius contingents
Els Administradors no consideren que hi hagi passius contingents rellevants no
informats adequadament a la memoria. Malgrat que FGC mante diversos litigis i
contenciosos amb tercers, no s'espera que esdevinguin en passius certs per l'Entitat
d'acord amb la informaci6 i assessorament dels seus advocats i lletrats.

16.1. Avals
A 31 de desembre de 2018, FGC ha rebut avals d'entitats bancaries i de diversos creditors
per un total de 17.004 milers d'euros (9.726 milers d'euros al 31 de desembre de 2017), com
a garantia de les obligacions derivades de l'acompliment dels contractes i del bon
funcionament de les instal·lacions.
FGC no ha donat avals a tercers com a garantia de les obligacions derivades de contractes ni
'altres a 31 de desembre de 2018 ni a 31 de desembre de 2017.
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16.2. Compromises d'inversions
A la data del balanc; a 31 de desembre de 2018, FGC te exclusivament els contractes de
compra firmats i pendents de facturar, pels seguents conceptes i imports (en milers d'euros):
2018

Terrenys, edificis i altres
construccions
lmmobilitzat material
lmmobilitzat immaterial
- --

.

TOT~1:
17.

-

-

- -

-

--------------- _

-

--

I

-

2017

1.517

1.942

49.405

23.670

-

1.752
-

L_- _52_:_6_74

- -

-

- ..

I

1.650

-----·:-i

_27:262 ;

lngressos i despeses

17 .1 . Xifra de negocis
La distribuci6 de l'import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats ordinaries,
totes obtingudes a Catalunya a 31 de desembre es la seguent:
Unies Metropolitanes
Explotaci6 La Molina
Explotaci6 Vallde Nuria
Explotaci6 de Montserrat
Unia Lleida - la Pobla de Segur
Ferrocarril Turfstic de l'Alt Llobregat
Es ot i Port Aine

2018
84.152
5.915
4.674
7.014
435 .
105
2.424 .

2017
80 .685
5.552
5.085
7.472
403

110
2.407

17.2. Aprovisionaments
L'epfgraf d'"Aprovisionaments" inclou basicament les despeses per treballs realitzats per altres
empreses que correspon a la neteja i a la seguretat de les instal·lacions d'FGC, els serveis
ferroviaris prestats per tercers, aixf com la comissi6 que l'ATM cobra pel manteniment del
sistema integrat de transport.
17.3. Altres ingresses d'explotaci6
Els altres ingresses d'explotaci6 a 31 de desembre s6n els seguents:
2018

Ingresses
. Ingresses
Ingresses
In

2017

per arrendaments
per colTlis~_ions
per servE:lisal personal
er serveis diversos
!RIJlmiJl!IP!lll!J1!!9!!11"-"'!~

Subvencions d'explotaci6 de l'ATM
Alt
b
d' •I t ..
Subvencions d ' exp l~t~ci6 incorporades
al resultat de l'exerc1c1
TOT AL

53.465
13 839

52.262 .
15 053

.
67 304

.
67 315

85.125

84.808
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"Ingresses per serveis diversos" inclou, basicament: subvencions de la tarifaci6 social,
prestacions de l'activitat del Tren dels Llacs, comissi6 de venda de titols de l'ATM, treba lls a
tercers, publicitat i altres.
Les subvencions d'explotaci6 de l'ATM tenen la finalitat de cobrir la major part dels costos
d'explotaci6 de les Linies Metropolitanes incloses les amortitzacions. Les altres subvencions
d'explotaci6 estan destinades a la lfnia Lleida - la Pobla de Segur per un import de 3.354 milers
d'euros (3. 730 milers d'euros I' any 2017), a lnfraestructura ferroviaria d'FGC per un import de
9.879 milers d'euros (11.323 milers d'euros l'any 2017), i altres divisions de Turisme i
Muntanya 57 milers d'euros (sense import l'any 2017).
Les transferencies destinades a cobrir els deficits d'explotaci6 s6n considerades ingresses en
el compte de perdues i guanys, en la mesura que siguin necessaries pel seu equilibri
economic. El calcul de les despeses no inclou les dotacions per amortitzacions, provisions,
deteriorament o variaci6 d'existencies segons el contingut de !'article 13 de la Llei 4/2017 de
Pressupostos 2017, del 29 de man; de 2017, excepte en Linies Metropolitanes, que l'ATM sf
que cobreix les dotacions d'amortitzaci6 de l'immobilitzat.
17.4. Despeses de personal
El detall de les despeses de personal per conceptes es el seguent:
2018

2017

Sous i salaris
Seguretat social a carrec de l'empresa
Altres despeses de personal
Exces de Provisions

Dins l'epfgraf de "Sous i salaris" s'inclouen indemnitzacions per import de 121 milers d'euros
(26 milers d'euros en 2017).

17.4.1. Convenis Col ·lectius
Les condicions laborals i retributives del personal d'FGC estan regulades en els seguents
convenis col· lectius:
•

Un Conveni Col·lectiu d'ambit de l'empresa d'aplicaci6 al personal de Linies
Metropolitanes, que va finalitzar la seva vigencia el 31 de desembre de 2010 i es va
prorrogar per als exercicis posteriors.

•

Un Conveni Col·lectiu d'ambit inferior al d'empresa, que afecta a les explotacions de
Turisme i Muntanya de Vall de Nuria, La Molina i Montserrat, que va finalitzar el 31 de
desembre de 2012. Per als anys 2018 i 2017 es mante la seva vigencia en aplicaci6
de l'acord d'ultractivitat de 10 d'octubre de 2013. A partir de 1'1 de gener de 2015, es
d'aplicaci6 tambe al personal d'Espot i Port Aine .

onveni Col· lectiu de Linies Metropolitanes estableix un premi d'antiguitat de 2 miler
d'euros en complir el treballador 25 anys de servei (vegeu Nota 4.17).
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D'altra banda, el Conveni Col·lectiu de Muntanya 2007-2012 (La Molina, Vall de Nuria i
Explotaci6 de Montserrat) tambe estableix un premi en complir el treballador 25 anys de servei
(vegeu Nota 4.17).
Malgrat aix6, la disposici6 addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 de mare;:, de mesures
fiscals, financeres i administratives i de creaci6 de !'impost sobre les estades en establiments
turistics, estableix, entre d'altres, que a partir de la seva entrada en vigor, esdevenen
inaplicables les condicions regulades pels convenis col · lectius que estableixen sistemes de
premis vinculats als anys de servei prestats consistents en la percepci6 de quantitats en
metal·lic ( ... ). Aix6 ha comportat queen els anys 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013, des
l'entrada en vigor de l'esmentada llei no s'hagi liquidat ni aprovisionat cap premi als
treballadors que han complert 25 anys d'antiguitat en l'empresa.
17.5. Plantilla
La plantilla al tancament de l'exercici es el nombre de persones fisiques (contractes vigents)
a 31 de desembre de cada any, mentre que la plantilla mitjana es el resultat de calcular el
valor de cada persona en funci6 del percentatge real d'ocupaci6 contractat.

Plantilla mitjana
Plantilla al tancament de
l'exercici

2018

2017

1.647

1.597

1.901

1.844

La distribuci6 per sexes del personal d'FGC es la seguent:

• Fixes
· Directius
Caps d'area
Gestors d'area jt~cnics superiors
Superyisors degrupit~criics rnitjans
Tecnics especialitzati>
Operarii> espec;ialitzats/adrriinistratius
Auxiliars especialistes
Personal de base
Eventuals
Directius
Caps d'area
Gestors d'area i tecnics Si:Jp~riors
Supervisors degri:Jpi t~cnics mitjans
Tecnics especialitz?ts
Operarisespecialitzats/administratius
Auxiliars especialistes
• Personal de base
Total

31 desembre 2018
Homes
Dones
Total
834
359
1.193

4

12
30

31 desembre 2017
Homes
Dones
Total
898
365
1.263

12

13
31
52
154
693
194
124
2

39
120
472
127
39
529

2
3
13
48
122
246
58
37
1.363 .

179

1
1
3
7
39
82
23
23 '
538

581

2
4
24
73
29
13

4
10
44
116
278
95
33

512

1.844
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El personal empleat amb discapacitat major o igual al 33% a FGC ha estat:
.
.
Categona professional
3A Agent/Operari
3B Operari especialitzat
4A Agent/Maquinista
4B Agent/Tecnic
5 SupervisorfTecnic
01 Tecnic
02 Tecnic
E2 Auxiliar especialista
F Personal base
otal

Personal mig
Personal mig
empleat al 2018 empleat al 2017
2, 15
2,60
1,81
1,00
6,00
5,00
4,50
4,58
2,26
2,50
0,25
0,04
0,25
2,25
2,36
0,17
0,90
20, 16
18,46

FGC te concedit pel Departament d'Empresa i Ocupaci6 de la Generalitat de Catalunya
l'excepcionalitat al compliment de la normativa a aplicar a les empreses en base a la
contractaci6 de personal amb discapacitat, en base als articles 4 i 12 del Decret 86/2015,
aplicant segons la normativa alternativament la mesura de contractaci6 amb els Centres
Especials de Treball , prevista als articles 5 i 13 del Decret 86/2015, de 2 de juny.
17.6. Serveis Exteriors
El detall dels serveis exteriors es el seguent:
2018
803 .
8.890
1.715

Arrendaments
· Reparacions i conservaci6
Serveis professional independents
Transports
Primes d'assegurances
, Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions publiques
Subministraments
• Altres serveis
TOT AL

2017
912 .
9.287
1.360
83
1.536
407
1.553
12.656
2.055
29.849

102
1.775
474
2.267
13.665
2.272
31.963

17. 7. Deteriorament i resultat per alineaci6 de l'immobilitzat
Corresponen als seguents detalls:
Exercici 2018
Deteriorament i resultat per
alienaci6 de l'immobilitzat (milers €)
Oeteriorament d' immobilitzat material
Material mobil ferroviari i altres
Resultat

.
. .
Perdues Beneficis
(666) .
(666)

-
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Exercici 2017
Deteriorament i resultat per
.
. . d e 1,.1mmob"l"t
11 za t (mt.1ers €
aI1enac10
Deteriorament d' immobilitzat material
Material mobil ferroviari i altres
Resu ltat

.
Perdues

. .
Benef1c1s

(191)

51

(191)

51

17.8. Altres resultats
Corresponen al seguent detall:
Exercici 2018
Altres resultats

Perdues

Beneficis

Altres resultats al 2018 corresponen principalment a ingresses per indemnitzacions rebudes
de les assegurances i a les despeses directament relacionades amb aquests ingresses.
Tambe es recull dins la despesa el pagament pels 38 dies liquidats durant l'exercici 2018 als
treballadors d'FGC, en base al Decret Llei 2/2018 del Ministeri del Govern de l'estat de data
9 de mare; de 2018, amb motiu de la retenci6 de la paga extra amb caracter retroactiu d'acord
amb el Real Decreto 20/2012, de 13 de juliol, en que es va disposar, per a tot el personal del
sector public, la reducci6 de les retribucions de l'any 20 12 amb la supressi6 de la paga
extraordinaria del mes de desembre.
Exercici 2017
Altres resultats

Perdues

Beneficis

Altres resultats al 2017 corresponien principalment a ingresses per indemnitzacions rebudes
de les assegurances i a les despeses dels 63 dies liquidats durant l'exercici 2017 als
treballadors d'FGC, en base a l'Acord de Govern 4 d'abril 2017, amb motiu de la retenci6 de
la paga extra amb caracter retroactiu d'acord amb el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, en
que es va disposar, per a tot el personal del sector public, la reducci6 de les retribucions de
l'any 2012 amb la supressi6 de la paga extraordinaria del mes de desembre.

17.9. Ingresses financers
lnclou ingresses corresponents als dividends rebuts de les participacions en el Tramvia
Metropolita del Bes6s, SA i el Tramvia Metropolita, SA, per un import de 357 milers d'euros
L.7 ilers d'euros al 2017).
17 .10. Despeses financeres

~espeses

financeres es corresponen basicament als interessos meritats pels prestecs
amb entitats de credit esmentats a la Nata 15 anterior.
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18.

lnformaci6 mediambiental

El valor dels actius inclosos en l'immobilitzat material destinats a la minimitzaci6 de l'impacte
mediambiental i a la protecci6 i millora del medi ambient es el seguent:

Les despeses meritades durant l'exercici 2018 de naturalesa mediambiental han estat de 461
milers d'euros (311 milers d'euros al 2017), les quals corresponen basicament a despeses
incorregudes pel tractament de residus i altres despeses.
FGC no ha dotat cap provisi6 per cobrir riscos i despeses per actuacions mediambientals, en
estimar que no existeixen contingencies relacionades amb la protecci6 i millora del medi
ambient.

19.

Operacions amb parts vinculades

Les parts vinculades amb les quals FGC ha realitzat transaccions durant els exercicis 2018 i
2017, aixf com la naturalesa de l'esmentada vinculaci6, es la seguent:

Autometro, S.A.
Captrain Espana, SAU .
Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la lnformaci6 (CTTI)
Infraestructu res .cat
Vallter, S.A.
FGCRAIL, S.A.
Tramvia Metropolita, S.A.
Tramvia Metropolita del Besos, S.A.
Autoritat del Transport Metropolita
(ATM)
SOC MOBILITAT, S.A.
Autoritat Territorial de la Mobilitat del
Area de Lleida (ATM LLEIDA)

Naturalesa de la vinculaci6
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Altra part vinculada
Altra part vinculada
Altra part vinculada
Altra part vinculada
Altra part vinculada
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a)

Empreses del grup i associades
El desglossament dels saldos pendents amb empreses del grup i associades a 31 de
desembre de 2018 i 2017 es el seguent:

.
31 de desembre 2018

~

AcUus finance<S
redits

·r- A~~e:n~~~~s
Llarg

~
-

ter~~
, ermm

I

.

Autometro, SA

-

117

-

-

-

Carg6metro Rail
Transport, SA
Generalitat de
Catalunva

-

164

-

-

-

3.328

168.964

-

-

77.668

17.734

-

15

-

-

1.293

11.285

-

-

-

-

-

16

2.180

13

-

-

-

9

-

76

-

-

-

lnfraestructures.cat
Centre de
Telecomunicacions
(CTTI)
Vallter, SA
FGCRAIL, SA
i'
I

Total

5.508 1

; -

1~9~349 1

!
-_i

-j

I

.18.961

I

--

-

29.044 .

Dins de credits a llarg termini, Generalitat de Catalunya s'inclou 3.328 milers d'euros del
conveni entre Ajuntament de Rialp-Generalitat (Nota 8.2.2).
Dins de credits a curt termini s'inclou 168.964 milers d'euros dels imports pendents de
rebre de la Generalitat de Catalunya .
Dins de passius financers deutes a llarg termini, Generalitat de Catalunya inclou 77.668
milers d'euros que fan referencia basicament als seguents conceptes:
•

38.031 milers d'euros corresponent al prestec atorgat inicialment per 60,8 milions
d'euros (tipus d'interes del 0,834% amb data de venciment 31 de juliol de 2025) i
36.291 milers d'euros corresponent al prestec atorgat per 48,4 milions d'euros (tipus
d'interes del 0,834% amb data de venciment 31 de gener de 2025).

Dins de passius financers deutes a curt termini, Generalitat de Catalunya inclou 17.734
milers d'euros que fan referencia als seguents conceptes:
•

Deute a curt termini per 7.606 milers d'euros corresponen al prestec de 60,8 milions
d'euros atorgat durant el 2015 i 6.049 milers d'euros del prestec de 48,4 milions
d'euros atorgat durant el 2015 (47,4 milions) i el 2016 (1mili6).
Meritaci6 d'interessos de 484 milers d'euros.

•

1-

Romanents liquidatius de 3.595 milers d'euros.
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-__---------- -- ----- -- -Actius
- -financers
·---- -- ----- -- ---- 1--- Passius
- . -financers
-- - -- - !'
__ ___ __ ____ _ _L__
31dedesemb..,2017

~

Autometro, SA

-

296

-

-

-

Carg6metro Rail
Transport, SA
Generalitat de
Catalunya

-

226

-

-

-

3.113

144.287

-

-

90.923

18.554

-

-

-

-

5.756

8.952

-

-

-

-

-

18

1.465

29

-

-

32

-

53

-

-

-

Infraestructures.cat
Centre de
Telecomunicacions
Vallter, SA
FGCRAIL, SA

-T~t;1 - ------,~

144.891

I

-

-l

-

96.679 - - - -27~56 ~

El detail de les transaccions amb empreses del grup i associades a 31 de desembre de
2018 i 2017 es el seguent:
lngressos:
31 de desembre 2018 (milers d'eUrOS)

'
1

.

: a res mgressos

Aut6metro, SA
Carg6metro Rail Transport, SA
Generalitat de Catalunya
Vallter, S.A
Infraestructures.cat
FGCRAIL, SA
Total

i

Subvencions
d 'explotaCiO j
capital

168.964
56
16
292

1.563

•

SeltrVel~ prestats

, a res mgressos
1

• Aut6metro, SA
Carg6metro f{ail Transport, SA
Generalitat de Catalunya
Vallter, S.A
lnfraestructures.cat
FGCRAIL, SA
Total

I

655
544

1

31 de desembre 2017 (milers d'euros)

.I

s~;Vel~ prestatS I

'

168.964

•

I

I

'
,

765
534
29
46
18 .
296
1.688 1

Subvencions
d 'explotaci6 j
.t
cap1 a1

185.056

185.056
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Despeses:
31 de desembre 2018
(milers d'euros)

lnteressos
financers
775

Generalitat de Catalunya
Vallter,S.A
CTTI
FGCRAIL, SA
lnfraestructures .cat
Total

31 de desembre 2017
(milers d'euros)

Serveis
rebuts
79
181

669
2.110
2.885

929

lnteressos
financers

Serveis
rebuts

884

Generalitat de Catalunya
Vallter,S.A
CTTI
FGCRAIL, SA
lnfraestructures .cat
Total

137
209
513
2.741 .
3.625

859

A mes de les transaccions i saldos que existeixen amb la Generalitat de Catalunya i
l'ATM, detallades a les notes anteriors d'aquesta memoria, l'entitat lnfraestructures.cat
ha gestionat al 2018 certificacions facturades per tercers a FGC, mes els interessos del
seu financ;ament, per un import de 25.349 milers d'euros (33.873 milers d'euros a 31 de
desembre de 2017) (Nota 7 f).
b)

Altres entitats vinculades
El desglossament dels saldos pendents amb altres entitats vinculades a 31 de desembre
de 2018 i 2017 es el seguent:

17

~,i~it"''~,~~~(~"i:<;···

1

~:.t!L ~~-~Act_r...,_~_s_'.t_i'1i_·~
_n_c....e_"~_5·_;:;_.:,f"'_.,_·-t_·.·~_··_·.·_P_a_s_s_i_u_s_f_in_a_n_c_e_r_s_ _

c7·

>.·•:,t31 .de desembre 2018

;--:r-~ '°'.

- __ ..:.::.:~~·-;~, - -·.

- -

-

•
.

'·· · · Credits
Deutes
i--------.-----------...-----,L,l~rg

termini Curt termini Llarg termini Curt termini

Tramvia Metropolita, SA
Tramvia Metropolita del
Besos, SA
Autoritat del Transport
Metro olita ATM

8

1.317

26.969

6.422

Dins de Credits a tercers a cobrar a llarg termini d'altres parts vinculades, s'inclou 1.317
milers d'euros corresponen al deficit anterior al exercici 2014 pendent de cobrar en
exercicis futurs.
I 2018 s'ha fet la liquidaci6 del Contracte Programa 2014-2017 amb l'ATM, on s'han
20.000 milers d'euros corresponents a la subvenci6 amb cobrament diferit

~ompensat
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que recollia el propi Contracte Programa dins el seu fons de reserva, amb els Deutes
a pagar per l'import de 10.392 milers d'euros corresponents excedents de subvencions
genera ts al fons de reserva del periode 2014-17, on es va concretat el cobrament
d'aquesta liquidaci6 per un import de 9.608 milers d'euros, dins l'any 2018 i 2019.
Dins de credits a curt termini s'inclouen 26.969 milers d'euros amb la part vinculada
ATM (vegeu Nota 10.1 ):
•

per subvencions d'explotaci6, 21 .333 milers d'euros (dels quals 9.608
corresponen a la liquidaci6 del Contracte Programa 201-2017 i 1.317 milers
d'euros corresponen a la part corresponent de financ;ament del deficit de
l'exercici 2014).

•

per liquidaci6 de titols 5.636 milers d'euros.

Dins dels Deutes a curt termini d'altres parts vinculades s'inclou !'import de 6.422 milers
d'euros amb l'ATM. Aquests corresponen a la liquidaci6 de titols de transport.

El detall de les transaccions amb altres entitats vinculades a 31 de desembre de 2018
i 2017 es el seguent:
lngressos:
31

d d
b
e esem re 2018

Tramvia Metropolita, SA
Tramvia Metropolita del Besos, SA
Autoritat del Transport Metropolita
(ATM)
Autoritat Territorial de la Mobilitat
. del Area de Lleida (ATM LLEIDA)
Total

31 de desembre 2017
Tramvia Metropolita, SA
Tr~mvia Metropolita del Besos,SA
Autoritat del Transport Metropolita
ATM)

Dividends
rebuts

! Serveis prestats i

i altres ingressos

Subvencions
d'explotaci6

145

212

357
Dividends
rebuts
150
177

66.075

54.461

104

34

66.179

54.495

IServei~
prestats i I
altres mgressos

Subvencio~~
d'explotac10

59

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Memoria dels comptes anuals de l'exercici 2018
(Expressats en milers d'euros)

Despeses:
31 desembre 2018
Tramvia Metropolita, SA
Tramvia Metropolita del Besos, SA
Autoritat del Transport Metropolita (ATM)
Autoritat Territorial de la Mobilitat del Area
de Lleida (ATM LLEIDA)
Total

31 desembre 2017

Serveis rebuts

76
14
4.058

64
4.212

Serveis rebuts

Administradors i Alta Direcci6
El total de remuneracions meritades durant l'exercici 2018 per tots els conceptes del
conjunt de membres del Consell d'Administraci6 ha estat de 235 milers d'euros, dels
quals 148,3 milers d'euros corresponen a retribucions de consellers en el
desenvolupament de tasques d'Alta Direcci6 i 86,7 milers d'euros corresponen a sous i
salaris d'altres membres del Consell. No s'ha abonat res en cap cas en concepte de
dietes.
El total de remuneracions meritades durant l'exercici 2017 per tots els conceptes del
conjunt de membres del Consell d'Administraci6 va estar de 229,6 milers d'euros, dels
quals 146,6 milers d'euros corresponen a retribucions de consellers en el
desenvolupament de tasques d'Alta Direcci6, i 83 milers d'euros corresponen a sous i
salaris d'altres membres del Consell. No s'ha abonat res en cap cas en concepte de
dietes.
No existeixen obligacions en materies de pensions ni assegurances de vida respecte
als membres antics ni actuals de 1'6rgan d'Administraci6, ni a l'Alta Direcci6.
La societat disposa d'una polissa de responsabilitat civil de consellers i directius amb un
lfmit d'indemnitzaci6 per sinistre i any de 15.000 milers d'euros.

20.

lnformaci6 pressupostaria

a)

El pressupost d'inqressos i despeses inicials. les seves modificacions i el pressupost
definitiu dels drets i les obliqacions reconequdes.
L'any 2018 ha hagut prorroga pressupostaria. A tal efecte, en previsi6 de la mateixa, el
12 de desembre de 2017 es va publicar la instrucci6 1/2017, conjunta entre la Direcci6
General de Pressupostos i la lntervenci6 General, per la qual s'establien els criteris
d'a licaci6 de prorroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
m ntre no entressin en vigor els del 2018.
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En el decurs de l'exercici s'han produ"it les seguents modificacions pressupostaries per
arribar al pressupost definitiu:
lngressos

30
309

31
319

39

TAXES, VENDA DE
AL TRES INGRESSOS
VEN DA DE BENS
Alires vendes
309.0009 Altres vendes

BENS I

SERVEIS

I

PRESTACl6 DE SERVEIS
Prestaci6 d'altres serveis
Prestaci6 d'altres serveis a entitats de dins de l
319.0009
sector pUblic
Prestaci6 d'altres serveis a en titats de fora del
319.00 10
sector pUblic

399

AL TRES INGRESSOS
Jngressos diversos
399.0009 AJtres ingresses diversos

410

TR ANSFERENCIES CORRENTS
DE L'ADMIN ISTRACl6 DE LA GENERALITAT
De la Generalitat, per finam;ar despeses de
funcionament
410.0004 Del Departament de Territori de Sostenibilitat
410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement

4
41

D'AL. ENT
DEL SP, UNIVERSITATS
AL.ENTIT.PARTICIP.
De consorcis depenents de/ SP de la

44
442

Generalitat
442.6930

52
520

53
530

Del

Consorci

de

l'Autoritat

del

Transport

Metropolita

INGRESSOS PA TRIMON IALS
INTERESSOS DE DIP6SITS
lnteressos de comptes corrents
520.000 1 lnteressos de comptes corrents
AL TRES INGRESSOS FINANCERS
Dividends

530.000 1 Dividends
531

534

Diferencies positives d'operacions financeres
531.000 1 Diferencies positives d'operacions financeres
A/Ires ingresses financers

534 .000 1 Altres ingresses financers

54

INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS

540

63
630

83
830

87

Uoguers
540 .0001 Lloguers de bens immobles
540.0009 Altres lloguers
ALIENAC l 6 D'INVERSIONS REALS
ALIENACl6 DE MATERIAL DE TRANSPORT
Alienaci6 de material de transport
630 .0001 Alienaci6 de material de transport

106.410.875,77

2.897.210,12

109.308.085,89

115.461.327,32

105,63%

6.153.241,43

5,63%

745.097,31
745.097,31
745.097,31

0,00
0,00
0,00

745.097,31
745.097,31
745.097,31

762.482,98
762.482,98
762.482,98

102,33%
102,33%
102,33%

17.385,67
17.385,67
17.385,67

2 ,33%
2,33%

99.843.83 1,66
99. 843. 831 ,66

2.897.210, 12
2.897.210, 12

102.741.041,78
102.741.041,78

103.957.148,64
103. 957. 148,64

101 ,18%
101 , 18%

1.216.106,86
1.216.106,86

0,00

0,00

0,00

63.721.624,23

0,00%

63.721.624,23

99.843.831 ,66

2.897.210, 12

102.741.041,78

40.235.524,41

39,16%

(62.505.517,37)

5.821.946,80
5.821.946,80
5.821 .946,80

0,00
0,00
0,00

5.821.946,80
5.821 .946,80
5.821.946,80

10.741 .695,70
10.741. 695,70
10.741.695,70

184,50%
184,50%
184,50%

4.919. 748,90
4.919. 748,90
4.919.748,90

84,50%
84,50%
84,50%

0,00%
0,00%

70.665.395,68
22 .255.233,51

10 .791 .058,73
(2.154.779,10)

81 .456.454,41
20.100.454,41

81 .456.454,41
20.100.454,41

100,00%
100,00%

0,00
0,00

22.255.233,51

(2. 154. 779, 10)

20.100.454,41

20. 100.454,41

100,00"/o

0,00

22.170.233,51
85.000,00

(2 .069.779,10)
(85.000,00)

20.100.454,41
0,00

20.100.454,41
0,00

100,00%
0,00 %

0,00
0,00

48.410.162,17

12.945.837,83

61.356.000,00

61.356.000,00

100,00%

0,00

48.410. 162, 17

12.945.837,83

61. 356. 000. 00

61 .356.000.00

100,00%

0,00

48.410.162, 17

12.945.837,83

61.356.000,00

61.356.000,00

100,00%

0,00

4.987 .688,42
2.567,48
2.567,48
2.567.48

0,00
0,00
0,00
0,00

4.987.688,42
2.567,48
2.567,48
2.567,48

5.136.146,18
0,00
0,00
0,00

102,98%

400.000,00
400.000,00
400.000,00

0,00
0,00
0,00

400.000,00
400.000,00
400.000,00

356.773,32
356.695,54
356.695,54

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

77,76
77,76

0,00%

0,00
0,00

0,00

0,00

0,02

0,00%

0,00

0,00

0,02

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
89,19%
89, 17%

89,17%

0,00%

0,00%
-60,84%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

2,98%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

(4 3.226,68)
(43.304,46)
(43.304,46)

-10,83%

-10,81%
-10,83%

77,76
77,76

0,00%

0,02
0,02

0,00%

4.585.120,94

0,00

4.585. 120,94

4.779.372,86

104 ,24%

194.251,92

0,00
0,00
0,00

4. 585. 120, 94
865.020,60
3.720.100,34

4. 779. 372,86
955.305,91
3.824.066,95

104,24%
110,44%
102 ,79%

194.251 ,92
90.285,3 1
103.966,61

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

247,93
247,93
247,93
247,93

0,00%

247,93
247,93
247,93
247,93

162.885.859,46

VARIACl6 D'ACT IUS FINANCERS
APO RT. CAPITAL I FONS PROP IS ENTIT . SP I
PARTICIP.
Aportacions de la Generalitat a fans propis
830.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat

118.628.616,45

281 .514.475,91

148.863.222,64

0,53

162.885.859,46

(14.022.636,82)

148.863.222,64

148.863.222,64

100,00%

0,00

162.885.859,46
162.885.859,46

(14.022.636,82)
(14.022.636,82)

148.863.222,64
148.863.222,64

148.863.222,64
148.863.222,64

100,00"/o
100,00%

0,00
0,00

ROMANENTS DE TRESORERIA D'EXERCICIS
ANTERIORS
Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors
Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors

0,00

132.651.253,27

132.651.253,27

0,00

0,00%

(1 32.651.253,27)

0,00
0,00

132.651.253,27
132.651.253,27

132.651 .253,27
132.651.253,27

0,00
0,00

0,00%

(132.651 .253,27)
(132 .651.253,27)

0,00%

1,18%
1, 18%

148.457,76
(2.567.48)
(2 .567,48)
(2.567,48)

4.585.120,94
865.020,60
3.720.100,34

0,00 %
0,00%
0,00%

2,33%

0,00%

0,00%

4 ,24%
4,24%

10,44%
2,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(132.651.253,27)

-47,12%
0,00%

0,00%
0 ,00%

-100 ,00%
-100,00%
-100,00%
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Despeses programa pressupostari 522. lnfraestructures ferroviaries

REMUNERACI
13
130

131

132

DEL PERSONAL

PERSONAL LABORAL
Personal fsboral fix
130.000 1 Retribucions Msiques
130.0002 Retribucions COl'T1)1ement3ries
130.0003 Altres rern.meracions

Personal labors/ temporal
131.0001 Retribucions basiques
131.0002 Retribucions cofl1)1emenlflries
131 .0003 Alires rerruneracions
Personal labors/ d'alta direcci6 i assimilat
132 .0001 Retribucions Msiques i altres rern.meracions

132.0002 Personal laboral
INCENTIUS AL RENDIMENT I ACT MTAT S
EXTRAORDINAIRES
fncentius al randiment

15
150

150.0001 Productivitat
16
160

ASSEGURANCES I COTrTZACIONS SOCIALS
Quotes Socials
160.0001 Seguretat Social
DESPESES DE BENS CORRENTS
LLOGUERS I CANONS
Uoguers i canons terrenys, b8ns naturals, adificis
; a/Ires cons.

7,9 1%
8,8 1%
3,83%
5,33%

(10. 730.g88,45)
(8.37 1.850,98)
( 1.20 1.814 ,16)
(1.157.323,3 1)

-92,090/o
·91,19%
·98,17%
·94,67%

147.624,00
147.624 ,00
0,00

1.969,95
1.969,95
0,00

149.593,95
149.593,95
0,00

149.593,95
149.593,95
0,00

100,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

2.686.104 ,54

( 197 .178,09)

2.488.926,45

2.479.409,79

99,62%

(9.516,66)

-0,36°/o

2.686.104,54
2.686.104,54

1rn7.178,og1
( 197. 178,09)

2.488.926,45
2.488.926,45

2.479.409, 79
2.479.409,79

99,62%
99,62%

W516,66J
(9.5 16,66)

·0,38%
·0,38%

18.555.165,57
18.555.165,57
18 .555 .165,57

29.756,02
2V56,02
29.756,02

18.584.921,59
18.584.921,59
18.584.92 1,59

18.581.529,88
18.581.529,88
18.581.529,88

99,98%
99,98%
99,98%

(3.391,71)
(3.3g1,71)
(3.391,71)

-0,02%
-0,02%
·0,02%

95,91 %
91,18%

(1 .913.591 ,47)
(38.300,23)

-4 ,09%
·8,82%

146.580,00

100,00%

146.580,00

100,00%

0,00

0,00%

Uoguer i canons de material de transport
201.0001 Lloguer i canons de material de transport
Uoguers d'equips de reprografia i fotocopiadores

158. 149,40
158.149,40

(155.233,84)
(155 .233,84)

2.915,56
2.915,56

5.298,84
5.298,84

181,74%
181 ,74%

2.383.28
2.383,28

81,74%
81,74%

116.338,44

(8.337,54)

108.000,90

112.965,54

104,60%

4.964,64

4,60%

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores
Altres floguers i canons
204.0001 Mres lloguers i canons

116.338,44
200.56g, 72
200.569,72

(8.337,54)
(23.g48, jg)
(23.948, 19)

108.000,90
176.621,53
176.621,53

112.005,54
130.973,38
130.973, 38

104,60%
74,15%
74,15%

4.964,64
(45.648, 15)
(45.648, 15)

4,60%
·25 ,65%
·25,65%

CONSERVACl6 I REPARACl6
Uoguers i canons terrenys, bOns naturals, edificis
i a/Ires const.
Conservaci6, reparaci6 i manteniment de terrenys,

213
.
213 000 1

214
_
214 0001

226

92 1.630,38
808.635 ,55
47.884,25
65 .130,58

146.5 80,00

.
2 12 0001

225

11.652.618,83
9. 180.486,53
1.249.678,4 1
1.222.453,89

146.580,00

212

224

7.639.759,61
5.884.036,28
936.969,57
838.753, 76

(0,00)

211.0001

223

4.012.8Sg,22
3.3 16.450,25
3 12.708,84
383.700, 13

-0,01 %

(0,00)

2 11

222

0,0 1%
24,77%
43,70%
-55,44%
-2, 03%

146.580 ,00

:~;.~~~~;e~ ~~~~~d:~;rrenys, bens naturals,

210.0001

221

(8.231,23)
4 .677 ,14
10. 735.665,59
14.324.050,33
(3 .5 02 .337,00)
(86.047,74)

146.580,00

210

220

99 ,99%
100,01%
124,77%
143,70%
44,56%
97,97%

44.858.912,49
395.817,76

21

22

76.201 .217,55
55 .140.277,88
54_0<3g_o53,55
47. 102 .382,85
2.8 14.928,84
4.151.741 ,86

46.772.503,96
434.117,99

200 .0002

204

76.209.448.78
55 .135.600,74
43.333.387,g6
32.778.332,52
6.3 17.265,84
4.237.789,60

3.266.422,35
( 187.5 19,57)

200

202

39.620.582, 10
5.953.28 1,24
3 .426.443,30

1.807 .388,81
1.974 .8 10,88
(5.666.g18,68)
(6.842.249,58)
363 .984,60
8 11 .346,30

43 .506.081,61
621.637,56

20

201

7 4.402.059, 97
53. 160.789,86
4g_ooo_30<J,64

bens naturals , edificis i attres construccions
Conservaci6, reparaci6 i manteniment de
maten"a/ de transport
Conservaci6, reparaci6 i manteniment de material
de transport
Conservaci6, reparaci6 i manteniment d'equips
proc6s dades
Conservaci6, reparaci6 i manteniment d'equips per
a proces de dades
Conservaci6, reparaci6 i manteniment d'aftre
immobilitzat m aterial
Conservaci6, reparaci6 i manleniment d'attre
ilTITl)bilitzatmaterial
Alires despeses de conservaci6. reparaci6 i
manteniment
Altres despeses de conseivaci6, reparaci6 i
manteniment
MAT ERIAL, SUBMINISTRAMENT S I AL TRES
Material d'oficina

220 .0001 Material ordinari no inventariable
220.0002 Premsa , revistes, llibres i attres publicacions
Subministraments
221 .0001 Aigua i energia
221.0002 Corrtiustible per a rritjans de transport
221.0003 Vestuari
221.0006 Cof11)res de rnercaderies i materies primeres
Comunicacions
222.0001 Corrunicacions postals , telefOniques i altres
.
Corrunicacions rTitjanlfClnl serveis de veu i dades
222 0003
adquirits a attres entitats
Transports
223.0001 Transports
Despeses d'assegurances
224 .0001 Despeses d'assegurances
Tri buts
225 .000 1 Tributs
Despeses diverses
226.0003 Publicitat, difusi6 i caf11)8nyes institucionals
226.0004 Jurldics i contenciosos
226.001 1 Formaci6 del personal propi
226.0039 Despeses per seiveis bancaris
_
lnscripcions com a socio altra fig ura a organismes
226 0040
o a entitats de car.kier associaliu
226.0089 Altres despeses diverses

0,00

0,00%

8.808.50 1,65

145.691, 14

8.954.192,79

7 .544 .689,04

84,26%

(1.409.503,75)

-15,74%

5.160.418,31

(300.856,03)

4.853.582,28

4.244.421,89

87,45%

(600. 140,3g)

-12,55%

5 .160.4 18,3 1

(308.856,03)

4.653 .562,28

4.244 .42 1,89

87,45%

(609. 140,39)

- 12,55%

2.079.664, 18

77.815,64

2.157.479,82

1.647.562,gg

76,37%

(50!J.g16,83)

·23,63%

2.079.664, 18

77 .8 15,64

2.157.479,82

1.647 .562,99

76,37%

(509.9 16,83)

-23,63%

957.015, 74

368.783, 10

1.325.798,84

952.548,35

71,85%

(373.250,4g)

-28,15%

957.0 15,74

368.783, 10

1.325.798,84

952 .548,35

71 ,85%

(373.250,49)

-28,15%

611.403,42

5.948,43

617.351,85

700.155,81

113,4 1%

82.803,g6

13,41%

61 1.403,42

5.948,43

6 17.351,85

700 .155,81

113,4 1%

82.803,96

13,41%

0,00

0,00

0,00

0,00

#JREF!

#;REF!

0,00

0,00

0,00

0,00

#jREF!

#iREF !

36.154 .272,34
246. 789,23
48.506,57
198.282,66
13.046.87g,37
11.634 .794 ,14
629.778,04
164 .156,49
618.150,70
418.280,31
15.822 .19

98,95%
97,60%
90,45%
99,52%
93,65%
92,77%
107,06%
81,97%
102 ,86%
149,62%
132,70%

(384.36 1,90)
(6 .073,41)
(5 .1 23,05)
(950,36)
(884.022,80)
(906.635, 12)
41 .545, 73
(36.114 ,61)
17.181 ,20
138.720,41
3.899,25

-1,05%
-2,40%
-9,55%
-0,48%
-6,35%
-7,23%
7,08%
-18,03%
2,86%
49,62%
32,70%

267.636,96

402 .458, 12

150,37%

134.82 1, 16

50,37%

65_g5g,81

81.057,20
81.057 ,20
1.511 .214,55
1.5 11 .2 14,55
375.451,00
375.451,00
3.896.013, 17
1.098.497,93
66.209, 19
435.923,25
435 .599,95

122,89%
122,89%
119,60%
119,60%
93,86%
93,86%
75,35%
100,35%
61,30%
129,94%
103,57%

33.336.878,89
223.80g,45
57.55 1,71
166.257,74
12.808.022,61
11 .247.460,52
672.604,00
196.943,45
691.0 13,68
58.221.go
16.186,37
42 .035,53

63.763,55
63.763,55
1.276. 029,96
1.276.029,96
408.962,04
408.962,04
3.464.616,34
934.872,03
130.000,00
450.000,00
42 1.175,00

5.392,00
1.523.177 ,3 1

3.201.755,35
29.053, 19
(3.922,09)
32 .975,28
1. 122.87g,56
1.293.968,74
(84 .372,65)
3.327 ,65
(90.044, 18)
221.338,00
(4.263,43)
225 .601,43

2. jg6,26
2.196,26
{12.4Sg,51)
(12.459,5 1)
(6.g30,01)
(8.930,0 1)
1. 700.056, 13
159.797,92
(2 1.997,7 1)
( 11 4.532 ,06)
(594 ,25)
(514,26)
1.683 .896,49

0,00
36.538.634,24
252.862,64
53.629,62
199.233,02
13_g30_902, 17
12.541.429,26
588.232,3 1
200.271, 10
600.969,50
279.559,90
11.922.94

65.959,81
1.263.570,45
1.263.570,45
400.032,03
400.032,03
5.170.672,47
1.094.669,95
108.002,29
335.467,94
420.580,75

15.007,3g
15.097,39
247.644, 10
247.644, 10
(24.581 ,03)
(24.581,03)
(1.274.65g,30)
3.827,98
(41. 793,10)
100.455,31
15.019,20

22,89%
22,89%
19,60%
19,60%
-6,14%
-6,14%
-24,65%
0,35%
-38,70%
29,94%
3,57%

4.877.74

1.195 ,00

24 ,50%

(3.682,74)

·75,50%

3.207.073,80

1.858.587,85

57,95%

(1.348.485 ,95)

-42,05%
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227

Trebs/Js raalitzats per altres empreses

14. 795.830, 88
3.800.348,89
3.780.276,15
10.000,00
6.372 .336,46
00.180,00
742 .689,38
237.622, 16

379.243,89
289.955 ,09
410.890,17
(2 .400,07)
(338.890,82)
(13.998,86)
33.688,38
{237.622, 16)

15.175.074, 77
4.090.303,98
4.191 .166,32
7.599,93
6.033.445,64
76.181,14
n6.377,76
0,00

16.578.587,51
3.910.778,43
4.652.335 ,81
0 ,00
6.931 .916.40
123.99 1,96
959.564,91
0,00

109,25%
95,61 %
111 ,00%
0 ,00%
114 ,89%
162,76%
123,60%
0,00%

228.0001 Solucions TecnolOgiques adquirides a l CTT I

237.622, 16

(237 .622,16)

0,00

0,00

0 ,00%

INDEM NITZACIONS PER RAO DEL SERVE i
Dietes, locomoci6 i trssllats

739 .063,51
739.063,51
739.063,51

106.495,43
100.4 95,43
106 .495,4 3

845.558,94
845.558,94
645.558,94

764 .133,35
764. 133,35
764 .133 ,35

90,37%
00,37%
90 ,37%

(81.425,59)
(61.425,59)
(81.425,59)

-9,63%
-9,63%
-9,63%

227 .0001
227 .0002
227 .0005
227 .0007
227 .0012
227 .0013

228

23

230

Neteja i sanejament
Seguretat
Estudis i di~mens
Gesti6 de centres i serveis
Auditories i control de tons europeus
Treballs t&nics
Servais informatics

230.0001 Dietes, locomoci6 i tras llats

31

310

DESPESES FINAN CERES
PRtSTECS EN EUROS
lnteressos dais prestecs en euros

_
~::"sos de prestecs llarg termini fora del Sector
3 10 0002
_
~~:'sos de prestecs llarg termini dins de! Sector
3 10 0005

3 19

34

349

Aftres despeses financeres dels prestecs
319.0001 Altres despeses financeres dels prestecs
ALTRES
Aftres despeses financeres
349.0001 Attres despeses financeres

INVERSION S REALS
60

600

61

610

62

620

63

630

64

640

INVERS IONS EN TERRENYS I BtNS
NATURALS
Inversions en teffenys i bens naturals
600 .0001 Inversions en terrenys i bens naturals
INVERS IONS EN EDIFICIS I AL TRES
CONSTRUCCIONS
Inversions en edificis i altres construccions
610.0001 Inversions en edificis i altres construccions
INVERSIONS EN MAOU INARIA,
INSTAL ·LACIONS I UTILL.
Inversions en maquinkia, inslaf.lacions i
utilfalge
620.0001 Inversions en maquinBria , instal-lacions i utillatge
INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT
Inversions en material de transporl
630 .0001 Inversions en material de transport
INVERSIONS EN MOBILIAR I I ESTRIS
Inversions en mobiliari i estris
640.0001 Inversions en mobiliari i estris

65

650

68

660

661

67

670

68

680

91

910

912

INVERSIONS EN EQUIPS PRocts OADES t
T ELEC.
Inversions en equips de proces de dades i
telecomunicacions
_
Inversions en equips de proces de dades i
650 0001
telecomunicacions
INVERSIONS EN BtNS DESTINATS A LUS
GENERAL
Inversion en Mns destinats a Os general
_
Inversions en bens destinats a rus general per
660 0001
compte propi

Aportac. a GISA per inversions en infraest.
compte Generafital
Aportacio ns a GISA per inversions en
661.6390 infraestructures per compte de la Genera litat ode
les seves entitats

9.833 .000 ,00

1.403.512,74
(179.525,55)
461.169,49
(7.599,93)
898.470,76
47.810,82
183.187,15
0,00
0,00

9,25%
-4 ,39%
11 ,00%
-100,00%
14,89%
62.76%
23,60%
0,00%
0,00%

(1 .670.800,00)
(1 .670.800,00)
{1 .670.304,00)

8.162.200 ,00

8.126.823,49

9 .833.000,00
9.831.400,00

8.162.200,00
8. 16 1.096,00

8.12 6.134,23
8. 125.283,20

99 ,57%
99 ,56%
99,56%

(35.376,51)
(36.065,77)
(35.612,60)

-0 ,43%
-0,44 %
-0,44 %

9 .831.400,00

(1 .670.304 ,00)

8. 161 .096,00

5.167.283,68

63 ,32%

(2 .993.8 12,32)

-36,68%

2 .957.999,52

0,00

0,00

1.600,00
1.600,00

(496,00)
(496,00)

0,00

2.957 .999,52

0,00%

1.104,00
1.104,00

851,03
851 ,03

77 ,09%
77 ,09%

{252,97)
(252,97)

0,00%
0,00%
0,00%

689,26
689,26
689,26

0,00%
-22,91%
-22,91%

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

689 ,26
669,26
689,26

124.640 .906,27

97.817 .371,61

222.458.277,88

92.334.823.31

0 ,00

24.3 10,33

24.310 ,33

163.011,92

670,55%

138.701,59

570,55%

0,00
0,00

24.310,33
24.3 10,33

24.3 10,33
24.310,33

163.01 1,92
163.011,92

670,55%
670 ,55%

138. 701 , 59
138.701,59

570,55%
570,55%

41 ,51 % ( 130.123.4 54,57)

0,00%
0,00%
0,00%
-68,49%

9.216.000,00

7.803 .376,72

17.019.376,72

6.014 .221,78

35,34%

(11.005.154,94)

-64 ,68%

9.216.000,00
9.216.000 ,00

7.803.376,72
7.803 .376,72

17.019.376.72
17.019.376,72

6.014.221.78
6.014 .221 ,78

35 ,34%
35 ,34%

(11 .005. 154, !14)
(11 .005.154,94)

-64 ,68%
-64,68%

32 .371 .029,53

54 .333 .830,68

86.704.660 ,21

40.627.764 ,83

47,09%

(45 .877.095,38)

-52,91%

32.371 .029, 53

54.333.830,68

86. 704.860,21

40.82 7. 764,83

47 ,09%

(45.877.095,38)

-52,91 %

32 .371 .029,53

54.333 .830,68

86.704 .660 ,21

40.827. 764 ,83

47 ,09%

(45 .877.095 ,38)

-52,91 %

25 .744 .629,56
25. 744.629,56
25 .744 .629,56

20.335 .743,63
20.335. 743,63
20.335.743,63

46.080.373 ,19
46.080.373, 19
46.080.373 ,19

11 .583.199,34
11 .583. 199,34
11 .583.199,34

25 ,14%
25 ,14%
25,14%

(34 .497 .173,85)
(34.497. 173,85)
(34.497 .173,85)

-74 ,68%
-74 ,86%
-74 ,86%

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

318 .72 1,23
318. 72 1,23
318.721 ,23

0.00%
0 ,00%
0 ,00%

715 .000,00

302.62 1,80

1.017.621 ,80

933.513,67

91,73%

(64.108,13)

-8,27%

715.000,00

302.621,80

1.017.621,80

933.513,67

9 1,73%

(84. 108, 13)

-8,27%

7 15 .000 ,00

302.62 1,80

1.017.62 1,80

933.513,67

91 ,73%

(84.108,13)

-8,27%

45.038.078,46

3 18.721,23
318.72 1, 23
318.721,23

0,00%
0,00%
0,00%

(1.789.775,82)

43.248.302 ,64

30.180.491,98

69,78%

( 13.067 .8 10 ,68)

-30,22%

0,00

12. 160.232,92

12. 160.232,92

0,00

0 ,00%

{12. 160.232, 92)

-100,00%

0 ,00

12.160.232,92

12.160.232,92

0,00

0 ,00%

(1 2 .160.232,92)

-100,00%

45.038.078,46

{13.950.006,74)

31 .068.009,72

30. 180.491,98

97 ,08%

(907.577,74)

-2,92%

45.038 .078,46

(13.950.006,74)

31.088.069,72

30 .180.491 ,98

97,08%

(907.577,74)

-2 ,92%

INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT
MATERIAL
Inversions ens altre immobilitzat material
670.0001 Inversions ens altre immobilitzat material

7.676.168,72

7 .244 .72 1,62

14.920.890,34

0,00

0,00%

(14 .920.890,34)

-100,00%

7.676. 168, 72
7.676.168,72

7.244. 721 ,62
7 .244 .721 ,62

14.920.890,34
14.920.890,34

0,00
0 ,00

0,00%
0,00%

{14.920.890,34)
(14.920.890,34)

-100,00%
-100,00%

INVERSIONS EN IMMOBIUTZAT IMMATERIAL
Inversions en immobililzat immaterial
660.000 1 Inversions en immobilitzat immaterial

3.880 .000,00
3.880.000,00
3.880 .000,00

9 .562.542,65
9. 562.542,65
9 .562.542,65

13.442.542,65
13.442.542,65
13.442.542,65

2.31 3. 898,56
2.31 3.898,56
2.313.898 ,56

17,21 %
17,21 %
17,21%

(11 .128.644,09)
{11 . 128.644,09)
(11.128.644 ,09)

-82 ,79%
-82 ,79%
-82 ,79%

VARIAC l6 OE PASSIUS FINANC ERS
AMORT ITZACIO PRtSTECS I AL TRES
CRtDrrs EN EUROS
Cancel-laci6 de prBstecs en eur dens def SP a
llarg termini
Cancel· laci6 de prestecsen euros d'ens del SP a
910.0001
llarg tennini
Cancef·laci6 de pr(Jstecs en euros dens de fora
de/ sector pilblic a I/erg termini

56.096.636,88

2.602.663,12

58.699.300,00

58.699.214.49

100,00%

(85.51)

0.00%

56.096.636,68

2 .602 .663,12

58.699.300,00

58.699.214 ,49

100,00%

(65 ,51)

0,00

0,00

0,00

13.654.750, 12

0 ,00%

13.654 .750,12

0,00

0,00

0,00

13.654 .750,12

0,00%

13.654.750,12

56. 000.636, 88

2.602.663, 12

58.699.300,00

45.044.464,37

76,74%

(13.654.835,63)

76,74%

(13.654 .635,63)

-23,26%

080.73~,29)

=-~2.oJ%~

'--'--'--~9-1_2._000
_1 ~a~cel ·::ii6

ct; pre~~~s i ~ltre~ cred its en euros

TOTAL DESPESES 2018 - PRO~RAMA 522'

56.096.636,88

2 .602.663,12

58.699.300,00

45.044.464,37

308 478' 684,73

~03 823 045,89

412 301.730.62

~80~~0.991,33

1

1

67 .97% (132

0,00%
0,00%
0,00%
-23,26%

63

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Mem6ria dels comptes anuals de l'exercici 2018
(Expressats en milers d'euros)

Despeses programa pressupostari 651 . Ordenaci6. foment i promoci6 turistica

13

130

131

15
150

16
160

REMUNERACl6 DEL PERSONAL
PERSONAL LABOR.A.I...
Personal /aboral fix
130.0001 Retribucions basiques
130.0002 Retribucions complementaries
130.0003 Altres remuneracions
Personal /abora/ temporal
131 .0001 Retribucions b!siques
131.0002 Relribucions complementaries
131 .0003 Altres remuneracions
INCENTlUS AL RENDIMENT I ACT MT ATS
EXTRAORDINA!RES
lncentius al rendiment
150.0001 Productivitat

ASSEGURA/'.ICES J COTITZ.OCIONS SOClALS
Quotes Socials
160.0001 Seguretat Social

DESPESES OE BENS CORRENTS
LLOGUERS I CANONS
Uoguers i canons terrenys, b6ns naturals,
edificis i alrres cons.

20
200

201
202

204

21
210

211

212

213

200.000Z Altres lloguers i canons de terrenys, bilns
naturals, edificis i a\tres construccions
Uoguer i canons de material de transport
201.0001 Lloguer i canons de material de transport
Uoguers d"equips de repmgrafia i
fotocopiadores
_
Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores
202 0002

Altres //oguers i canons
204.0001 Altres Uoguers i canons
CONSERVACIO I REPAAACIO
Lloguers i canons terrenys. bllns naturals,
edificis i altres con.st.
Conservaci6, reparaci6 i manteniment de
210.0001 terrenys, bllns naturals, edificis i a!tres
construccions
Conservaci6, reparaci6 1 manteniment de
materiel de transport
Cons~rvaci6.
reparaci6 i manteniment de
_
211 0001
material de transport
Conserveci6, reparaci6 i menteniment d'equips
proces dade.s
_
Conservaci6, reparaci6 i mantenimenl d'equips
212 0001
per a proclls de dades
Conserveci6, repareci6 i manteniment d'altre
immobilitzat material
213 _0001

~c:~~l~t:~6~~=~:~aci6

i manteniment d'altre

Altres de.spe.ses de conservaci6, reparaci6 i
manteniment
reparaci6 i

214

.A.ltres despeses de conservaci6.
214 0001
·
manteniment

223

MATERIAL.., SUBMINISTRAMENTS l AL TRES
Meteria/ d'oficina
220.0001 Material Ofdinari no inventariab!e
220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Subministraments
221 .0001 Aigua i energia
221 .0002 Combustible per a mitjans de transport
221 .0003 Vestuari
221 .0006 Compres de mercaderies i materies primeres
Comunicacion.s
222.0001 Comunicacions postals. telefOniques i altres
Comunicacio~s mitjanyant serveis de veu i
222 0003
·
dades adquints a altres ent1ta ts
Transports

224

223.0001 Transports
Despeses d'assegurances

22

220

221

222

225
22B

224.0001 Despeses d'assegurances
Tributs
225.0001 Tributs
Despeses diver.se.s
226.0003 Publicitat. difusi6 i campanyes institucionals
226.0004 Jurfdics i contenciosos
226.0011 Formaci6 del personal propi
226.0039 Despeses per serveis bancaris

227

_
lnscripcions com a ~oci o altra figura a
226 0040
organismes o a entilats de caracter associatiu
226.0089 Altres despeses diverses
Treball.s realitzat.s per altre.s empre.ses
227.0001 Neteja i sanejament
227.0002
227.0005
227.0007
227.0012
227.0013

228

23

230

Se9uretat
Estudis i dictamens
Gesti6 de centres i serveis
AudilOfies i control de fons europeus
Treballs tecnics
Serveis informatics

9.039.171 ,08
6.324.836,08

1.274.056.16
1.02 1.236.49

10.313 .227 ,24
7.346 .072.57

10.Hl2 .908,96
7.2 11.885.47

tJ.041.877, 15

(323.051,54)

5 . 718.825,(J1

(J.361.253.88

3.710.983,23
1.737.660,59
593.233.33

(364.151,00)
(458.35 1,19)
499.450,65

3.346 .832.23
1.279.309,40
1.092.683.98

5.749.945,97
153.173,67
458.134.22

1.344.288.03

1.627246."6

850.tJ31.61

1.16 1.679,30
57.906,02
124.702.71

1.337.426,61
132.488.34
157.332.01

678.747,53
10.044.94
161.839.14

52.27%
50,75%
7.58%
102.86%

282.g58.93
175.747,31
74.582.32
32.629.30

98 ,54•/.
98,17%
111,23%
171.80%
11,97%
41.93%

(150.318.28)
(134.187,10)

642.428.25
2.403. 113,74
(1.126 .135,73)
(634.549,76)

(776 .615.35)

-1,46%
·1,83%
11,23%
71,80%
-88,03%
-58,07%

(658.679,08)
(122.443,40)
4.507.13

-47,73%
-49,25%
-92.42%
2.86%

475.062.86

7.206,01

482.268,87

488.419.58

97, 13%

(13.849.29)

·2.87%

475.062.86

7.206.01

482.268,87

468.410.58

(13.84g,29)

475.062.86

7.206.01

482.268.87

488.419.58

97.13%
97.13%

-2.87%
· 2.87%

(13.849.29)

2.239.272.14

245.613,66

2.484.885.80

2.482 .803.91

2.239.272.14

245.613.66

2.484.885,80

2.482.603.91

245.613,66

2.484.885,80

2.482.603.91

99.91%
99.91%
99,91%

(2.281.89)

2.239.272.14

9.644.045,10
358.910,08

10.362 .860,67
407.352, 12

11 .320.147,21
356 .970.32

(2.281.89)
(2.281.89)

·0,09%
·0.09%
·0,09%

107 ,45%
113,50%

718.815,57
48.442,04

7,45%
13,50%

6.008,87

59,34

6.068,21

5. 102,01

84,08%

(g66,20)

- 15.92%

6.008,87

59.34

6.068.21

5. 102.01

84.08%

(966 .20)

-15.92%

30,02

0.36

30.38

0,00

(30.38)
(30,38)

-100,00%
· 100.00%

(1 .676.102,11)
1.939.76

30,02

0,36

30,38

0,00

0,00%
0,00%

256.tJ72.08

(229.104.16)

27.567.92

15.28(j,87

55.45%

(12.281.05)

-44.55%

256.672,08

(229.104,16)

27.587,92

15.286.87

55,45%

( 12.281,05)

·44,55%

94.259.35
94.259,35

230.984,22

325.243,57

386.g63.24

118,98%

61.719,67

230.984.22

325.243,57

386.963.24

118.98%

61.719.67

18.98%
18,98%

1.329.753.23

55.413,96

1.385.167,19

1.345.300,13

97,12%

(39.867.06)

-2.88%

684 .259.43

22.242,96

706.502.39

655. 165,64

92. 73%

(51.336. 75)

-7,27%

684.259,43

22.242,96

706.502.39

655.165,64

92,73%

(51.336,75)

-7.27%

130.514,46

(19.235,82)

111.278.64

266.762.10

239.72%

155.483.4(J

139,72%

130.514.46

(19.235,82)

111.278,64

266 .762,10

239,72%

155.483,46

139,72%

234.(J76.21

11.884,75

246.560."6

273. 132.6(j

110,78%

26.571,70

10.78%

234.676,21

11.884.75

246.560,96

273.132,66

110.78%

26 .571.70

10,78%

246.800, 13

13.018.05

259.818, 18

139.045,80

53.52%

(120.772.38)

-46.48%

246.800,13

13.018,05

259.818.18

139.045,80

53,52%

(120.772.38)

-46.48%

33.503,00

27.504,02

61 .007,02

33.503,00

27.504.02

61.007.02

11.193,93

18.35%

(49.813,09)

-81.65%

732.099.71

9.49 1.883,25

(1 .718.994,80)

18,35%

7.772.888.45

8.504.988,16

103.725.02

4.910,03

108.(J35.05

80.218,59

28.226.76
75.498.26

372,7 1
4.537,32

28.599.47
80.035.58

18.016,63
62.201,98

3.291.894,53

45.937.84

3.337.832,37

2.g12.tJ58.91

2.354.402.67
353.125.26
77.803,13
506.563,47

38.267,10
(566.85)
1.432.96
6.804,63

2.392.669,77
352.558,41
79.236.09
513.368,10

2.029.852,70
270.987.52
85.751,27
526.067,42

-81.65%

14.431.85

51.448,63

65.880.48

92.200,05

3.283,97

804,79

4.088.76

1.468,30

109.42%
73.84%
63,00%
77,72%
87,26%
84.84%
76,86%
108,22%
102.47%
139.95%
35.91%

(2.620,46)

9.42%
-26,16%
-37,00%
-22.28%
- 12.74%
·15.16%
-23.14%
8,22%
2.47%
39.95%
-64.09%

11.147,88

50.643,84

61.791,72

90.731,75

146.83%

28.940.03

46.83%

17.850,03

706,68

18.556.71

19.274,29

706,68

18.556.71

19.274,29

216.764,60

72.608.74

2ag.373.34

103.87%
103.87%
91 .18%

717.58

17.850,03

3,87%
3.87%
-8,82%

2tJ3.840,01

216.764.60

72.608,74

289.373.34

263.840.01

225.717,75

16. 988,5"

242. 706, 34

19tJ.443,7(j

225.717.75

16.988,59

242.706,34

196.443.76

2.072.556,88

(734.405,24)

1.338.151,64

970.188.61

68. 155,55

1.038.344,16

500.00
56.002,55
69.670,00

5,03

505,03
42.219,68
69.940,00

(13.782,87)
270.00

(28.416.46)
(10.582.84)
(17.833,62)

(425. 173.4(J)
{382 .817,07)
(8 1.570.89)
6.515.18
12 .699,32

26.31g,57

717,58

(25.533,33)

1.966.136,52

91 , 18%
80,94%
80,94%
148,93%

627.984,88

1.168.220.86

112,51%

129.876.70

0,00

0,00%

(505,03)

· 100.00%

59.814,07
37.944,17

141,67%
54.25%

17.594.3!1
(31.995.83)

41,67%
-45,75%

(25.533.33)

(46.262.58)
(46.262.58)

-8,82%
-19,06%
-19,06%
46,93%
12.51%

3.500.00

0.00

3.500,00

0,00

0,00%

(3.500.00)

·100.00%

972.695,72

183.642.77

700. 157,42

3.486.915, 12

(789.052,95)
(1.115.162,tJO)

2.371 . 752.52

2.!174.216,03

381.26%
125,40%

516.514,65
602.463,51

281,26%
25,40%

596.294,28
2 16.733,48
0,00
2.064.978,96
27.672,99
581.235.41

(7.672,21)
(1.436.92)
0.00
( 1.119.796.63)
(1.020,24)
14.763.40

588 .822,07
215.298 ,58
0.00
945.182.33
26.652.75
595.998.81

566.489,32

96,24%

220.464.91
0.00
1.621.571,39
20.511,28
545.179,13

(22.132. 75)
5.168.35
0,00
676.389,06
(6.141,47)
(50.819,68)

· 3,76%
2.40%
0,00%
71,56%
-23,04%
·8.53%
0 ,00%

(J2.027,47

(tJ2.027,47)

0.00

0,00

102,40%
0,00%
171,56%
76.96%
91.47%
0,00%

228.0001 Solucions TecnolOgiques adquirides al CTTI

62.027.47

(62.027.47)

0,00

0,00

0,00%

INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEi
Dieres, locomoci6 i trasllats
230.0001 Oieles, locomoci6 i trasllats

141 .540.41

(14.48 1.03)

127.079.38

105.220.26

141.540,41

(14.461,03)

127.079.38

105.220.20

141.540.41

(1 4.461,03)

127.079.38

105.220,26

82.80%
82.80%
82.80%

0,00
0.00
(2 1.859.12)

(21.85!1, 12)
(21.859, 12)

0,00%
-17,20%
-17.20%
-17,20%
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OESPESES FINA NCERES

31

PRi;_STECS EN EURO$
lnteressos dels pr6stecs en euros

310

J i 0.000 2 ~::;;:bll~e pr6stecs llarg termini fora del
319

34
34g

Altres despeses financeres dels pr6stecs
319.00()1 Altres despeses fin anceres dels pr6stecs

ALT RES
Altres despeses financeres
349.0001 Altres despeses financeres
INVERSIONS R EALS

INVERSIONS

60

EN

TERRENYS

I

si;Ns

NATURALS
BOO

lnvtus/ons en terrenys I bens naturals
600.0001 Inversions en terrenys i bens naturals

INVERSIONS

61
610

EN

EDIFlCIS

I

AL TRES

CONSTRUCCIONS
Inversions en edificis i altres construccions
610.0001 Inversions en edificls i altres construccions

INVERSIONS

62

EN

MAOUINARIA.

INSTAL·LACIONS I UTILL .

Inversi ons

620

63
630

en

maquinBria,

instal·lacions

i

utillatge

8.300,00
8.300.00
8.300.00

11.300,00

(3.000,00)

500,00
500,00

(500,00)

0,00
0,00

0,00
12.735.QBO,OO

INVERSIONS EN EQUIPS PRoci;s DADES I
TELEC.
Inversions en equips de prodJs de dades I

650

telecomuni cadons

INVERSIONS
MATERIAL

67

EN

Al TRE

IMMOBIL ITZAT

Inversions ens alrre lmmobilitzat material

670

670.0001 Inversion s ens altre irrmobilitzat material
66

INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL

Inversions en immobilitzat immaterial
660.0001 Inversions en lmmobllltzat immaterial
VARIAC l6 O'ACTIUS FINANCERS
APORTACIONS OE CAPITAL I Al TRES FONS
PROPIS A ENTITATS DEL SECTOR PUBLIC I
Al TRES ENT IT ATS PARTICIPADES
Aportadons a compte de capital de societats

67

mercantil de/ sector p{Jbll c de la Genera/ital
671 .7695 Vallter, SA

91
9!2

_
912 0001

VARIACIO OE P A SSIUS FINANCERS
AMORT ITZAC10
PRi;ST ECS
I
AL TRES
CRi;:OITS EN EUROS
CanceNacl6 de pr/Jstecs en euros d'ens de fora
de/ sector pUb/ic a /larg termini
CanceH aci6 d e pr6stecs en euros d'ens de fora

.

(7 .496,72)
(8.300.00)
(8.300,00)

-90,32%
-100,00%
-1 00,00%

8.300,00

0,00

0. 00%

(8.300,00)

-100,00%

0,00
0,00

0.00
0,00

0,00%
0.00%

0.00
0 .00

0,00%
0,00%

0.00
0.00
0,00

0,00
0.00
0 ,00

803,26
803,28
803,28

0,00%
0,00%
0,00%

803,28
803.28
803,28

0.00%
0.00%
0,00%

28 .859.421,67

(500,00)

4 1.595.401 ,67

14.342.347,82

34 ,48'!.

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

10.000,00
10.000,00

(10.000.00)

0,00
0,00

0 ,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00
0.00

0,00%
0 ,00%

( 10.000.00)

(27.252.553 ,851

-65,52%

4.166.499,00

6.513.352,25

10.701 .852.21

1. 109.630,73

10.37%

(9.592.221.48)

-89,63%

4. 188.400,06
4.166.499,00

0.513.352,25
6.513.352,25

10. 701.852.21
10. 701.852,21

1. 100.tJ30 , 73
1.109.630,73

10,37%
10,37%

{!1.502.221 ,48)
(9.592.221.48)

-89,63%
-89,63%

6.069.713.04

(27 1.188,69)

5.798.524,35

5.036.080.74

86,85%

(762.443.61 )

-13,15%

0.000.713,04

(271.188,tJf})

5.708.524.35

5.03tJ.080,74

86,85%

(702.443 ,tJ1)

-13,15%

2.095.067,00
2.005.Ge7,00

65

9 ,68%
0.00%
0,00%

(10.000.00)

6.069.713,04

lnvttrsions en mobillari I estris
640.0001 Inversions en mobiliari i estris

803,28
0,00
0,00

10.000,00

INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT
Inversions en material de rransport
630.0001 Inversions en material de transport
INVERSIONS EN M OBIUARI I ESTRIS

680

(3 .500,001
(3.500,00)
(3.000,00)

620.0001 Inversions en maquin3ria, insta Hacions i utillatge

64
640

11 .800,00
11 .800,00
11.300,00

(271 .188,69)

5.798.524.35

5.036.080,74

86,85%

(762.443.61 )

-13,15%

2 . ot~5 . 067,00

2 1.317 .394.55
21 .317.304,55
21 .317 .394,55

23.412.461 ,55
23.412.461,55
23.412.461.55

7.932.949,69
7.032.040,(jg
7.932.949,69

33,88% (15.479.51 1,86)
33.88% (15.470.511,86)
33,88% (15.479.5 11 ,86)

-66,12%
-66 ,1 2%
-66, 12%

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00
0,00
0.00

93.341,70
g3,341 .70
93.341,70

0.00%
0,00%
0,00%

93.341,70
Q3.341,70
93.341,70

0,00%1
0.00%
0.00%

0,00

197.200,00

rn1.200.oo

105.021 ,33

53.260/c,

(92.178,67)

-48.74%

0,00

197.200,00

197.200,00

105.021 ,33

53,26%

(92. 178.67}

-48.74%

0 ,00

197.200.00

197.200,00

105.021,33

53,26%

(92.178,67)

295.700,00

924.849,61

1.220.549,61

41 .872,77

3.43%

(1.178.676.84)

-96,57%

205.700,00
295.700,00

024.840,(jf
924.849,61

1.220.54fl,61
1.220.549,61

41 .872,77
41 .872,77

3.43%
3.43%

(1 . 178.076.84)
(1.178.676,84)

-96,57%
-96.57%

77.000,00
n.000.00
77 .000,00

187.813,95
187.8 13,95
187.813,95

264.613,95
264.813,05
264.813,95

23.950,86
23.QS0,80
23.950,86

9,04%
9,04%
9.04%

(240.863,09)
(240.863.0g)
(240.863,09)

-00.96%
-90,96%
-90,96%

960 .000,00

40.000,00

1.000.000 ,00

0,00

0,00%

(1 .000.000,00)

-100,00%

960.000,00

40.000,00

1.000.000,00

0,00

0.00%

(1.000.000,00)

-100.00%

OB0.000.00

40.000,00

1.000.000,00

0 ,00

0 ,00%

(1 .000.000,00)

-100,00%

960.000,00

40.000,00

(1.000.000,00)

-1 00.00%

1.000.000,00

0,00

0,00%

2.404 .036,31

(36,31)

2.404.000,00

2.404.038,31

100,00%

36,31

0,00%

2.404.036.31

(36,31)

2.404.000,00

2.404.036.31

100,00%

36.31

0 ,00%

2.404.030,3 1

(3tJ,31)

2. 404.000,00

2.404.03tJ,31

100,00%

3tJ,31

2.404 036 31

100,00%

.

2 404 036 31

T~OT.lAL OESPESES 2018 · PROGRAMA_6,51

36 ~7i.~ 34,60

(36 31)

~~.: ._ ~\ 28 4g3 839.,41

2 404.000,00
64 9,649! 4,01

37

~73 45lR-~ .•~~~ 57,3?~

36 31
(27

0 ,00%

69~ 516,97) :·~/~~:~·~

Les modificacions pressupostaries realitzades durant l'exercici que afecten a ingresses
i despeses han estat les segOents:
•

Consells d'Administraci6 d'FGC de 22 de desembre de 2017 i 15 de febrer de 2018:
modificacions pressupostaries per adaptar el pressupost 2018 a executar al pressupost
prorrogat adaptat segons la lnstrucci6 1/2017, conjunta entre la Direcci6 General de
Pressupostos i la lntervenci6 General, per la qual s'establien els criteris d'aplicaci6 de
prorroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no
entressin en vigor els del 2018, de 12 de desembre de 2017.
Consell d'Administraci6 d'FGC de 28 dejuny de 2018: modificacions pressupostaries
informades favorablement per la Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa entre
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la Generalitat i FGC en sessi6 d'11 d'abril de 2018, la de retorn del 20,77% de la paga
extraordinaria de l'any 2012, segons Decret Llei 2/2018, de 9 de man; aixi com d'altres
en base a les necessitats de gesti6 de treballs per tercers, subministraments i
reparacions i marqueting, comunicaci6 i publicitat.
•

Consell d'Administraci6 d'FGC de 27 de setembre de 2018: modificaci6
pressupostaria per aplicar !'increment salarial previst a la Llei de Pressupostos de l'Estat
de 2018, en els termes que establfs el Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, aixi
com la modificaci6 necessaria per a la licitaci6 de la renovaci6 i condicionament de les
caixes del funicular de la Santa Cova.

•

Consell d'Administraci6 d'FGC de 29 de novembre de 2018: modificacions
pressupostaries en base a les necessitats de gesti6 de les estacions de muntanya i
s'informa de les aplicacions pressupostaries derivades de l'aplicaci6 de !'increment
retributiu autoritzat pel Decret Llei de la Generalitat de Catalunya 5/2018, de 16
d'octubre.

•

Modificacions acordades pel President del Consell d'Administraci6 d'FGC, en
virtud de les facultats atorgades, amb data de 31 de desembre de 2018, han estat
les segi.ients:
1. Adequaci6 per !'increment de l'aportaci6 de l'ATM en base a la signatura del Contracte
Programa entre l'ATM i FGC per al 2018: El 12 de desembre de 2018 es va signar el
Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al 2018, en base, a l'aprovaci6 del Consell
d'Administraci6 de l'ATM de 28 de desembre de 2017 en el que es va aprovar la
proposta de Contracte Programa entre l'ATM i FGC, condicionada a les aportacions,
a realitzar per les Administracions Consorciades recollides en el conveni de
finarn;:ament per al 2018. Els imports eren els recollits en la proposta de Contracte
Programa entre la Generalitat i FGC per al periode 2017-2021, presentada en el
Consell d'Administraci6 d'FGC de 27 de juny de 2017.
2. Adequaci6 pel traspas del projecte dimplantaci6 de la T-Mobilitat de l'any 2018 al
2019.
3. Adequaci6 per la retenci6 de l'aportaci6 del Departament de Territori i Sostenibilitat,
en base a la resoluci6 per l'aplicaci6 de l'Ordre VEH 159/2018 de 27 de desembre de
2018: modificaci6 en l'import de les transferencies a realitzar per part del
Departament de Territori i Sostenibilitat a favor d'FGC, per donar compliment a l'Ordre
VEH/159/2018, de 3 d'octubre, sabre operacions comptables de tancament de
l'exercici pressupostari 2018. L'estalvi realitzat per FGC en l'exercici es de
16. 708.087, 12 euros (2.685.450,30 euros en Capitol 4 i 14.022.636,82 euros en
Capitol 8).
4. Adequaci6 de la xifra d'aportaci6 al fans patrimonial de Vallter, SA en base a les
negociacions del perllongament de la concessi6 entre l'Ajuntament de Setcases i
FGC, amb el vist i plau de la Generalitat.
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b)

Conciliaci6 resultat pressupostari i el compte del resultat economic patrimonial.

(+) Despeses PiG, No Liquidaci6 Pressupost
Amortitzaci6 immobilitat
Deteriorament participacions instruments patrimonials
Subvenci6 de capital traspassades
Variaci6 d'existencies
Despeses extraordinaries
Comissi6 d'obertura prestecs
(-) Despeses No PiG, Si Liquidaci6 Pressupost
Diferencia entre despeses financeres pagades i meritades
Inversions realitzades
Amortitzaci6 prestecs
(+) lngressos No PiG, Si Liguidaci6 Pressupost
Subvencions rebudes de la Generalitat en el 2018 del 2017
Exces de transferencies corrents sense ajustaments liquidatius
Aportacions capital Generalitat
Vendes immobilitzat
(-) lngressos PiG, No Liquidaci6 Pressupost
Subvencions pendents de rebre Generalitat
lngressos extraordinaris

60.492.452,33
99.913.612,89
805.086,71
-41.510.802,87
94.806,84
966.155,53
223.593,23
168.168.687,85
387.765,92
106.677.671,13
61.103.250 ,80
160.142.091,11
15.992,50
11 .262.628,04
148.863.222,64
247,93
2.630.174,48
15.188,22
2.614.986,26

Per arribar al resultat pressupostari des del resultat negatiu de perdues
comptable, juguen les seguents partides:
•

guanys

Despeses PiG, No Liquidaci6 Pressupost: Seguint !'article 13 de la Llei
4/2017, de 28 de man; de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2017, les
transferencies corrents a favor de les entitats tenen per objecte finan9ar les
despeses d'explotaci6 en la mesura necessaria per a equilibrar el compte de
perdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions,
deterioraments, variacions d'existencies i baixes d'immobilitzat.
Seguint el criteri de que una partida es liquidativa si es: Ven9uda + Liquida +
Exigible, s'inclouran totes aquelles partides que no tenen corrent monetaria com
les comissions d'obertura amb l'import realment pagat a l'exercici, tractament
diferent al que se Ii d6na comptablement, que s'imputen com a despesa a mida
que s'amortitza el prestec que Ii pertoca o les despeses financeres no
subvencionables o la part de les despeses extraordinaries que no tenen corrent
monetaria.

•

Despeses No PiG, Si Liquidaci6 Pressupost: S'han incl6s partides com la
diferencia entre les despeses financeres pagades i les meritades, aixf com les
inversions realitzades i el retorn de l'endeutament.

•

lngressos No PiG, Si Liquidaci6 Pressupost: Es correspon amb l'exces de
transferencies corrents del capitol 4 del programa pressupostari 522 i 651, aixf
com aquelles subvencions comptabilitzades en l'exercici anterior per6 cobrades
en el 2018. Tambe s'inclou el retorn de l'endeutament de l'any 2013 de l'ATM aixf
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com part de la liquidaci6 del Contracte Programa amb l'ATM 2014-2017. Una
altre partida es l'aportaci6 de capital d'inversi6 i l'alienaci6 d'immobilitzat material.

lngressos PiG, No Liquidaci6 Pressupost: S6n aquells ingresses que no han
tingut corrent monetaria, com l'ajustament d'aquelles subvencions que no han
estat confirmades per l'Organisme que les atorga o aquells ingresses
extraordinaris sense corrent monetaria.

•

Resultat de la liquidaci6 dels pressupostos
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1.(+) Operacions No financeres (Cap. 1 a 7)
(+) Operacions Corrents (Cap. 1 a 5)

... :;

-54.337.021, 73

149.713.526,44

247,93

106.677.671, 13

148.863.222,64

0,00

148.863.222,64

0,00

0,00

0,00

350.917 .398,48

256.391.197,57

94.526.200,91

0,00

61.103.250,80

-61.103.250,80

350.917.398,48

317.494.448,37

33.422.950, 11

4. (+) Credits gastats finan~ats amb romanent de tresoreria
5. ( - ) Desviacions de finan~ament positives per recursos de /'exercici amb despeses amb
6. (+) Desviacions de finan~ament negatives en despeses amb finan~ament afectat

,._.i.-

finan~ament

207.893,28
96.270.507,62
67.121.917,25

afectat

IV. SUPERAVIT 0 DEFICIT DE FINANCAMENT DE L'EXERCICI (111+4-

5+6)
:o::",~·~-i!~&v~~'1!;---~~~.tdiiiilll~~w1t'"'-Q;4,,;;'-~l~~i"°'i'~·,

~ '~
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202.053.927,91

II. VARIACIO NETA DE PASSIUS FINANCERS (Cap. 9)
Ill. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+11)

~,;.-~:t-;;-· ~

256.391 .197,57

3. (+) Operacions Comercials
I. RESUL TAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)

Resultat . .

202.054.175,84

(+) Operacions de Capital (Cap. 6 i 7)

2. (+) Operacions amb Actius Financers (Cap 8)

,,,

.

Obi"1gac1ons
.
reconegudes
~
s
• netes

4.482.253,02
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d)

(+)

(+)

Estat del romanent de tresoreria

1. Fons Ii uids de tresoreria

31.601.822,94

VII. Efectiu i altres actius liquids

31.601.822,94

2. Drets pendents de cobrament

211.578.715,80

Ill. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestaci6 de serveis (no inclou el compte 4900-Deteriorament de valor de
credits per operacions comercials ni el compte 4935-deteriorament de valor de credits per operacions
comercials amb parts vinculades)
2. Clients, empreses de! grup i associades (no inclou el compte 4933-Deteriorament de valor de
credits per operacions comercials amb em preses del grup ni el compte 4934-Deteriorament de valor
de credits per operacions comercials amb empreses associadesl
3. Deutors diversos (no inclou el compte 4471-Deutors per obres de l'Administraci6 de la Generalitat
i les seves entitats SEC ni el compte 4472-Deutors per obres, d'altres entitats)
4. Personal
6. Altres credits amb !es Administracions Publiques
7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits

208.653.177,67

V. Inversions financeres a curt te rmini
5. Altres actius financers
(-)

...

(-)

(-)

169.334.219,42
5.613.771,77
774.227,13
5.940.690,44
0,00
2.925.538, 13
2.925.538, 13

3. ObliQacions pendents de paQament

42.795.524,99

Ill. Deutes a curt termini
5. Altres passius finance rs
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Prove"idors

7 .909.305,46
7 .909.305,46
34.886.219,53
6.571.508,98

2. Prove"idors, ernpreses del grup i associades
3. Creditors diversos (no inclou el compte 4140-Creditors construcci6 d'obres , aportacions a
compte d'obres de l'Aministraci6 de la Generalitat i les seves entitats SEC ni el compte 4141Creditors construcci6 d'obres , aportacions a compte d'obres altres l
4. Personal
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes ambles Administracions Publiques (no inclou el compte 4758-Hisenda
Publica, creditora per subvencions a reintegrar)
7. Avan!jaments de clients
(+,-)

26.990.268,91

24.545,51
19.01 2.263,54
5.200.595,71
0,00
3.576.216,49
501.089,30

4. Partides endents d'a licaci6
I. Romanent de tresoreria total 1+2-3+4

200.854. 720,09

111. Exces de finan~ament afectat

161.591.950,361

Ill. Saldo de dubt6s cobrament
Deteriorament de valor de credits comercials

l1v. Romanent de tresoreria no afectat = !1-11-111~

469.706,34

561.150,21
561.150,21

38.701.619,521

Aquest any 2018 s'han produ"lt diversos fets que expliquen l'endarreriment en el proces
de les inversions com s6n la prorroga de pressupostos, l'impacte de l'escrit rebut en el
mes de juny sobre les mesures correctives per corregir la desviaci6 de les despeses,
per acomplir l'objectiu del deficit i de la regla de despesa, aixf com l'impacte de l'Ordre
VEH/159/2018 del mes d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de
l'exercici 2018 a fide garantir la no adquisici6 de nous compromises de despesa, el que
ha comportat la retenci6 d'una xifra cautelar.
Tambe s'ha de considerar que en el proces de contractaci6 el perfode d'execuci6 i/o
certificaci6 es a llarg termini.
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Relaci6 d 'actuacions del romanent de tresoreria afectat a 31-12-18

IRomanent de tresoreria afectat 20 18
• Actualitzaci6 Contracte Programa amb l"ATM 2018 , signal el 12 desembre de 2018

161.591.950,36[
11.370.856,39

• Excedent aportaci6 ATM 2018: pendent de la seva pr6pia liquidaci6 en la Comissi6 de Seguiment del Contracte
Programa amb l'ATM

1.57 4.981,44

• Romanent Generalitat Catalunya 2018: proposta d'aprovaci6 pel Consell d'Administraci6 d'FGC, per aplicar-ho a
projectes concrets, supeditada a l'emissi6 de l'informe favorable per part de la Comissi6 de Seguiment del Contracte
Programa amb la Generalitat. de conformitat amb el seu pacte 8e (ix).

3.595.239,83

• Excedent per actualitzaci6 Plans Economics Financers (PEF) d'lnfraestructures.cat. Comunicat al Departament de
Territori i Sostenibilitat. el qual ha indicat que ho aplicara per liquidar el conveni amb l'Ajuntament de Sabadell de 14-072012. referent a la integraci6 urbana de la linia d'FGC a Can Feu.

3.025.503,68

• Proposta d'acord de Govern per aprovar augment de capital de Vallter, SA. Pendent la seva tramitaci6 a l'espera del
perllongament de la concessi6 per part de l'Ajuntament de Setcases

1.954.000 ,00

Relaci6 d'actuacions licitades pendents d'adjudicar (sense lnfraestructures.cat):
• Actuacions corresponents a imports superiors a 1M€:
- Pantalles informatives Linies Metropolitanes

2.980.000 ,00

- Rehabilitaci6 dependencies taller Martorell

3.938.548,41

- Obres reposici6 vies estacionament

3.842.099,45

- Substituci6 del telecabina Coma del Clot de Vall de Nuria

2.487 .506,84

- Subministrament maquinari Linies Metropolitanes

1.785.000 ,00

- Subministrament nous bastidors i reacondicionament caixes dels cotxes del funicular de la Sta. Cova

1.680.000,00

- Obres superestructura i drenatge via tunels Lleida-la Pobla de Segur

1.401.574.82

- Renovaci6 diagonals/desviaments Bellaterra

1.349.881,21

- Reno vaci6 barre re s tarifaries St. Cugat

1.300.000,00

- Substituci6 escales mecaniques

1.27 4. 000 ,00

- Substituci6 desviaments St.Esteve Sesrovires. Vallbona i La Pobla de Claramunt

1.246.987 ,08

- Subministrament d'un locotractor amb grua

1.100.000,00

• 144 actuacions inferiors a 1M€ licitades i pendents d'adjudicar (veure Annex 1)

25. 753.353.14

Relaci6 d'actuacions licitades, adjudicades, en execuci6 i pendents de certificaci6 (sense lnfraestructures.cat):
• Actuacions corresponents a imports superiors a 1M€:
- Plurianualitat de l'adquisici6 de 15 unitats de tren serie 115 no pagada com a consequencia de la impugnaci6 de
l'adjudicaci6 per part d'un licitador que ha endarrerit l'adjudicaci6
Segon tram telecabina Alp 2500 de La Molina

3.884.343,00

Nou material m6bil cremallera Montserrat

6.122.654,00

Sistema frenat automatic puntual (FAP) digital Llobregat-Anoia

2.962.194,20

Locomotora adherencia cremallera Vall de Nuria

1.913.754,40

Substituci6 compressors unitats de tren serie 213

2.022.070,00

Tres terns de rodes per les unitats de tren

1.848.000,00

- Adquisici6 esmoladora per Llobregat-Anoia

1.100.280,00

Grua per la linia Barcelona-Valles

1.118.824,00

Obres establiment via sabre formig6 estacions Sant Josep, L'Hospitalet i Cornella

1.586.446,32

- Obres renovaci6 superestructura i drenatge tUnels 1.7.8,9, 13.14.17 i 19 Lleida-la Pobla de Segur

1.145.816,41

- Obres reno vaci6 superestructura via ramal Salient tram comu canvis 12 i 10

1.090.933,25

.• - Subministrament i substituci6 control Funicular de Vallvidrera

.

J

23.650.000,00

1.070.000,00

233 actuacions inferiors a 1M€ licitades. adjudicades. en execuci6 i pendents de certificaci6 (veure Annex 2)

29.685. 708 ,56

acions pendents inici, planificades al Pia Actuaci6 FGC i Contracte Programa 2017-2021 Generalitat-FGC (veure
3)

10.731.393,93
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ANNEX 1

Numero licitaci6

Actuaci6

1160002297
1160002446
1160002492
1160002499
1160002533
1160002553
1160002555
1160002563
1160002564
1160002565
1160002566
1160002566
1160002566
1160002566
1160002566
1160002566
1180001860
1190000129
1190000152
1190000156
1190000164
1190000250
1190000250
1190000263
1190000293
1190000302
1190000351
1190000367
1190000419
1190000426
1190000426
1190000426
1190000428
1190000429
1190000429
1190000429
1190000454
1190000467
1190000504
1200000295
1200000296
1200000299
1200000309
1200000312
1200000315
1200000398
1200000401
1200000403
1200000419
1200000419
1200000419
1200000419
1200000419
1200000422

Reha bi litaci6 4 bombes calor UT112
Subministrament vehicle bivial suport
Ampliaci6 obres depuraci6 balast Llobregat-Anoia
Subministrament de peces motor diesel MD2 unitat de tren 331 .01
Subm. i rehab . 3 motors escapament unitats de tren 331 Lleida-la Pobla de Segur
Material reposici6 per a enclavaments ambdues linies
Servei substitutori batonadora Barcelona-Valles
Subministrament gestor comunicacions AlENEA
Subministrament sistema climatitzaci6 locomotora H12 i cotxes ExMGB
Subministrament sistema megafonia
Obres estabilitzaci6 talussos d'urgencia immediata. Lot 5: actuaci6 talus 3d i 6e
Lot 1: Actuacions talus 29 linia Barcelona-Valles
Lot 2: Actuacions talus 33 i 37 linia Barcelona-Valles
Lot 3: Actuacions talus 36 linia Barcelona-Valles
Lot 4: Actuacions talus 43 linia Barcelona-Valles
Lot 6: Act. talussos 6d i 30 ramal Suri a
Renovaci6 via Pk 31,850-32, 125 lgualada-Martorell Central
Manteniment remuntadors Espot
Subministrament 115 tones carril Tipus 54E1 Grau R260
Obres/instal. noves vies entorn estaci6 Rubi
Renovaci6 via diversos punts ramal Suria
Obres i instal.canvi proteccions passos a nivell. Lot 1: PN 21,286 i PN 22, 110
Obres i instal. canvi proteccions passos a nivell. Lot 2: PN 24,861
Obres rehabi litaci6 fonamentaci6 pila 6 Bauma
Reforma xarxa distribuci6 aigua Centre Operatiu Rubi
Redacci6 especificacions funcionals
Subministrament convertidor de potencia
Lot 2: Actuaci6 talus 32 cremallera Montserrat
Subm. i instal.laci6 2 mOduls de prestatgeries
Obres estab. talussos prioritat 2A. Lot 2: Talussos 29d, 31e, 31d
Obres estab. talussos prioritat 2A. Lot 3: Talussos 32e, 36.1, 36.2d, 36.2e
Obres estab. talussos prioritat 2A. Lot 1: Talussos 21, 16d, 21e
Obres escales mecaniques La Creu Alta
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2A. Lot 3: Talussos 92d i 92e
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2A. Lot 1: Talussos 12 i 19e
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2A. Lot 4: Talussos 73d, 93 i 101d
Servei rehabi litaci6 general perfiladora
Obres execuci6 micropilons tune! 1 Barcelona-Valles
Obres/inst. tancament de via linia Lleida-la Pobla de Segur
Subministrament 4 bogis i 160 rodes vagons
Obres arrpliaci6 lloguer Hotel cola 2000
Subministrament 2 locotractors rnaniobres
Fabricaci6 i subministrament 4 bogis
Subministrament rnaquines eina amb control numeric per al taller de Rubi
Servei de revisi6 general (gran revisi6) vagons serie 65000
Renovaci6/refon;: feeders tram Sant Cugat
Subm.i instal· laci6 Pia d'Estacions a Lleida-la Pobla de Segur
Obres protecci6 contra despreniments vessant 19 Lleida-la Pobla de Segur
Cameres circuit tancat televisi6 i equipament Wifi. LOT 4
Cameres circuit tancat televisi6 i equipament Wifi. LOT 5
Cameres circuit tancat televisi6 i equipament Wifi . LOT 1
Cameres circuit tancat de televisi6 i equipament Wifi. LOT 2
Cameres circuit tancat de televisi6 i equipament Wifi . LOT 3
Servei de rehabilitaci6 general locotractor
Desenvolupament i evolutius del nou sisterna d'inforrnaci6
Oficina tecnica
Obres restituci6,arranj.,refor9 i consol.pous bombes i platja via. Lot2: lldefons Cerda
Obres restituci6,arranj.,refor9 i consol.pous bombes i platja via. Lot 1: Cornella-Riera
Servei pel canvi d'ubicaci6 connectors

Import(€}

212.000,00
374.000,00
52.200,00
42.404,57
227.780,46
312.940, 12
93.560,00
346.472,00
52.560,00
131 .000,00
349.498,19
313.310,45
309.995,71
251.566,63
241.313,93
173.675,98
154.002,94
45.000,00
98.000,00
430.995,55
400.099,59
190.000,00
150.000,00
258.878,00
78.353,61
40.000,00
160.000,00
49.385,58
106.000,00
160.911 ,10
144.182,15
139.361, 19
102.358,69
279.323,97
206.964,90
183.138,39
150.000,00
202.874,30
78.767,22
364.000,00
99.610,64
347.800,00
364.000,00
225.000,00
451 .000,00
605.922,46
290.728,87
214.124,09
290.290,57
264.865,94
251 .776,42
215.931 ,89
207. 447,08
98.000,00
630.240,00
119. 700,00
490.448,04
447.523,46
380.000,00
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Nurnero licitaci6

Actuaci6

1200000433
1200000434
1200000440
1200000446
1200000448
1200000449
1200000451
1200000451
1200000451
1200000452
1200000452
1200000452
1200000453
1200000454
1200000454
1200000459
1200000459
1200000459
1200000459
1200000460
1200000463
1200000463
1200000468
1200000471
1200000471
1200000473
1200000474
1200000477
1200000480
1200000481
1200000482
1200000483
1200000484
1200000486
1200000487
1200000489
1200000490
1200000491
1200000492
1200000492
1200000492
1200000494
1200000497
1200000497
1200000498
1200000499
1200000500
1200000500
1200000500
1200000500
1200000501
1200000502
1200000504
1200000512

Subst.cabines 25 kV subcentral Monistrol
Obra civil nova subestaci6 soterrada Bellaterra. Lot 1: despl./reposic.serveis afectats
Rehabi litaci6 oficines Monistrol Vila
Obres rehabi litaci6 zona rnenjador Plac;;a Espanya
Servei de recobrirnent interior de 69 vagons
Servei de rehabilitaci6 de bogis
LOT3: LEDs exterior perirnetral al Centre Operatiu de Rubi
LOT2: LEDs estacions Terrassa
LOT1 :LEDs Vallvidrera,Planes,Floresta i VL
LOT1:Cabines6kV ET Can Ros
LOT3:Cabines 6kV ET Les Fonts
LOT2: cabines 6kV ET Reina Elisenda
Subministrament 80 juntes encolades a"illants carril 54 kg E1
Obra/inst. substituci6 commutacions automatiques 11 estacions. Lot2: 4 estacions
Obra/inst. substituci6 commutacions automatiques 11 estacions. Lot1 : 7 estacions
Obres de rehabilitaci6 ponts. Lot 3: ponts sobre c/Del Sol i Cira.Mura
Obres de rehabi litaci6 ponts. Lot 1: Pont de Can Aguilera
Obres de rehabilitaci6 ponts. Lot 2: Pont sobre el c/Tintorers
Obres de rehabilitaci6 ponts. Lot 4: pont dels Capellans
Subministrament 7 ordinadors MAC cremallera Montserrat
Lot 1: Substituci6 tancarnents Barcelona-Valles
Lot 2: Substituci6 tancaments Llobregat-Anoia
Subst.catenaria flexible per rfgida Europa Fira/GornaVL'Hospitalet
Lot 1: actuacions talussos 88, 89, 90 i 91
Lot2: actuacionstalussos 100, 101.2, 102
Servei de recollida, tractarnent i digitalitz.docurnents histories FGC
Servei analisi processes d'explotaci6
Assist.tecnica anali fluxes viatgers en el nou "layouf' de Pl.Catalunya
Rehabilitaci6 fisures bastidors bogies
Modificaci6 tancarnent fac;:ana corba Centre Operatiu Rubi
Subministrarnent 10 compressors automotor
Obres camf acces zona rental trens Martorell Enllac;:
Obres adequaci6 via 7 Martorell Enllac;:
Renov.suports+mensules Puda+Casablanca
Adeq.catenaria a S.Boi i S.Vicenc;: Horts
Direcci6 d'obra: reposici6 vies Sarria-Reina Elisenda
Obres enderroc pas superior Can Borull
Renovaci6 equipaments de xarxa en EoL i EoS
Lot 1: Actuaci6 al vessant 10 (Fase I)
Lot 3: actuacions talussos 113, 119, 124, 142, 143
Lot 2: actuacions talussos 159, 171, 172, 175, 179, 183
Obres reparaci6 tUnel Ap6stols cremallera Montserrat
Obra substituci6 pendoles equipotencials Co6. Lot2:Masquefa-lgualada
Obra substituci6 pendoles equipotencials Co6. Lot1 :Tunel 1-Les Planes+S.Cugat
Obres supressi6 pas a nivell num.24 Lleida-la Pobla de Segur
Subministrament i instal·laci6 evacuaci6 Llobregat-Anoia i Barcelona-Valles
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2 i 3. Lot 1: P2 B.Vallvidrera-Les Planes
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2 i 3. Lot 3:B.Vallvidrera-L.Planes/Bellaterra
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2 i 3. Lot 4: P3 Les Planes-Sant Cugat
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2 i 3. Lot 2: P2 Les Planes-La Floresta
Adeq .catenaria agulles P.90 SC/TR/SB
Obres reparaci6 pont metal· lie cremallera Montserrat
Servei manteniment ctra.acces Port Aine
Servei monitoritzaci6 unitats de tren

Import(€)
536.212, 12
204.441,87
237.168,28
101.324,92
372.500,00
112.000,00
163.089,42
131.136,31
60.157,36
87.763,09
81.913, 06
44.961,77
96.199,36
70.244,49
68.230,44
339.637,21
235.788,10
172.609,42
40.846,06
247.500,00
199.943,50
153. 991 ,75
996.700,35
74.057,00
69.952,64
234.150,00
59.400,00
50.000,00
876.320,00
117.033,05
241.920,00
305.586,60
987.903,84
88.915,68
251.769,95
54.000,00
94.886,44
107.000,00
321 .301,61
172.240,02
156. 762, 16
93.248,41
292.185,06
65. 080,79
191.895,57
216.967,31
298.469,27
267.217,25
255.216,84
238. 774,30
212. 756,54
96.628,21
76.025,00
179.251,51

- ~~,-~~~~~~3~1_a~c_tu_a_c~io_n~s~d~'im~po=rt~in~fe=r~io~r~a~4~0~.~00=0=€=---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6~0~0~.7~9~4~,5~3~
~
Total
25.753.353, 14
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ANNEX 2
Actuaci6

NUmero adjudicaci6

Import(€)

3120039925

Subministrament material de recanvi instal·lacions PPNN linia Lleid a-la Pobla de Segur

44.063,02

3120039969

Projecte instal. contra incendis estacions Llobregat-Anoi a/Barcelon a-Valles

49.600,00

3120040010

Adequaci6 sistema climatitzaci6 edifici oficines Sarria

4120001565
4120001663

Ampliaci6 xa rxa producci6 neu artificial zona Torrent Negre estaci6 La Molin a
Subministrament i instal-laci6 de les modificacions de connectivitat

4120001670

Subm. 2 convertidors 85 kVA unitats de tren 113-114

143.408,00

4120001671

Obra/inst .substit.catenaria pendoles acer Co7 per equipotencials Co6

265.058,33

4120001672

Obres/inst.substituci6 catenaria flexible per rigida Pla,a Espanya-Gornal
Subministrament equips ASFA digital V3 embarcats 4 locomotores Cargom etro

295.956,28
165.014,72

49.218,81
67.528,56
401.549,69

4120001674
4120001676

Subminist. bane proves COSMOS, HERMES, ORION (unitats de t re n 113-114)

259.882,00

4120001679

Subm. peces recanvi equip fre, panell pneumatic unitats de tren 113-114

509.246,04

4120001683

Subm. per a la modificaci6 de pantall es MICAS unitats de tren 112/213

4120001685

Revisi6 General 2 bogis VN i 2 bogis CR Monts.

58.320,00
354.000,00

4120001686

Subm. porta lateral cabina unitat de tren 113

4120001687
4120001690

Subministrament per a la rehabilitaci6 portes unitat de tren 112
Servei d'intervenci6 de manteniment a batonadora UNI MAT COMPACT 08-3S linia Barcelona-Valles

451.332,92
139.679,14

4120001693
4120001694

Obres/in st . Desviaments car mobil, senyals indicadors i trifasic enclavament St.Cugat
Recanvis complerts convertidors unitats de tren 112/213

656.388,67
323.560,00

69.072,00

4120001695

Obres execuci6 murs guardabalast de via linia Llobregat-Anoia

4120001698

Servei per al diagnostic, implement. i suport posterior dels impactes de nova ll ei co ntractes 09/201

4120001703
4120001711

Servei de suport a la gesti6 administrativa de la contractaci6 publica
Subministrament de 6.050 tones de balast tipus 2 linies Llobregat-Anoi a i Barcelona-Valles

106.716,00
69.739,69

4120001716

Assistencia per a l'elaboraci6 del Pia de Seguretat de l'Operador
Actuaci6 extraordinaria RG 409-809-507

65.000,00
220.828,00

4120001721

Obres i in stal-laci6 comprovadors agulles i balises previes de senyal Lleida-la Pobla de Segur

4120001722

Subm. hardward mod. enclavament Gracia per Westrace MK2 en Hot-Standby

310.000,00
297.115,44

4120001727

Obres establim ent de via sabre formig6 a l'estaci6 de Proven,a
Servei d'amol at de via lfnia Lleida-La Pobla de Segur

64.619,54
124.700,00

Submin.escales mecaniques est acion s Barcelona-Valles

745.920,00

4120001717

4120001728
4120001733

79.540,70
54.763,96

4120001735

Obres de substituci6 de senyals de limitaci6 de velocitat Barcelona-Valles i Llobregat-Anoia

4120001741

Obres estabilitzaci6 vessants prioritat 2 lfnia Llobregat-Anoia

4120001743

Obres estab.talussos prioritat 2A trams St.Bai-Martorell i Martorell-M anresa

4120001745
4120001749

Obres execuci6 refo rma accessos estaci6 Sant Quirze
Obres rehabilitaci6 pila 6 del Pont de la Bauma al pk 47+020 lfnia Llobregat-An oia

395.584,00

4120001750
4120001755

Obres reparaci6 cobertes d'andanes i edifici de servei estaci6 d'lgualada
Obres estabilitzaci6 talussos prioritat 2A tram Martorell - lgualada Llobregat-Anoia

48.145,05
184.371,45

4120001756
4120001757

Subministrament 3 plataformes de mercaderies per FGC

297.000,00

Obres renovaci6 carril i actuacions rehabilitaci6 via lfnies Llobregat-Anoia i Barcelona-Valles

280.485,54

4120001760
4120001761

Subm. i instal ·laci6 2 moduls de prestatgeries magatzem central de Rubi
Equips amidament parametres rodes
Renovaci6 de via i drenatge dels tunels 2 i 3 lfnia Barcelona-Valles

104.942,00
340.000,00

4120001763
4120001767

Subm. premsa proves de bogis al TCR

65.096,70
178.141,51
72.664,67
42.032,45

47.652,07
382.500,00

4120001773

Servei "RG" material remolcat historic Llobregat-Anoia (C31 ,C36,C103,C107,F13 i HG 219)

157.535,20

4120001774

Servei de revi si6 general "RG" vagon s serie 65000 dels FGC

203.643,55

4120001775
4120001777
4120001778

Servei adequaci6 i desmuntatge Aeri Olesa-Espa rraguera
Subministrament instal-laci6 bastidors cotxes funicular Gelida
Revisi6 general 36 onduladors Unitats Tren 112/213

286.247,50
880.000,00
956.901,00

4120001779

Subministrament de 53 MAE'sv per a FGC

389.169,37

4120001780

Subm./instal.nou equipament central sist.Tetra pel nou CTC de backup FGC
Servei d'esmolat de vies de diversos punts lfnies Llobregat-Anoia i Barcelona-Va lles

360.005,50
342.500,00
471.000,00

Subministrament prem sa calat rodes TCR
Servei AATT i supervisi6 disseny i proves projecte unitat de tren115

4120001805
4120001811

328.034,50

Obres execuci6 vi a de servei tram pk 28+400 - pk 31+646 lfnia Lleida-la Pobla de Segur
Subministrament elements de sistema de fre dels bogis automotors BEH 4/8

119.403,59
62.777,50

Obres refor' diversos punts vi a per reduir formaci6 colzades cremallera Montserrat

159.133,94

Subm.24 rod es per a 2 trens GTW (unitat de tren 33 1) Lleida-La Pobla de Segur
Subministrament tres vagons plataforma per lfnia Llobregat-Anoia dels FGC

59.080,00
485.000,00
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Actuaci6

NUmero adjudicaci6
4120001812

Obres instal·laci6, configuraci6 i sub. sistemes seguretat Pla~a Espanya

4120001816

Servei de redacci6 de plecs, prescripcion s i especificacions area Material Mobil
Subm inistrament i in sta l·laci6 sistema informaci6 al client diverses estacions Llobregat-Anoia

412000 1822

Import(€)
124.808,98
43.488,00
46 .635,23

4120001824
4120001826

Subministrament bogi portador unitat de tren331 linia Lleida-la Pobla de Segur

230.000,00

Obres condicionament de les zones estacionament i adeq. drenatge Port-Aine

193.291,91

4120001827

Subm in istraments rodaments i rotules AMPER per bogis 1/2018

199.734,64

4120001828

Subm inistram ent i instal·laci6 sistema informaci6 client (SIC) diverses estacions Llobregat-Anoia

4120001829

Obres millora sistema de seguretat del Nou Edificis d'Oficines (NEO)

93.902,65
134.514,97

4120001830

Obra/inst. per a substituci6/millora quadres elect ri cs i comm.autom.Magoria

42 .849,28

4120001832

Obres renovaci6 superestructura via trams 5 i 6 del tram adherencia C.Nuria

338.236,70

4120001834

Servei d'assistencia i suport tecnologic per a la implantaci6 Centre de comandament alternatiu (CC1

56.168,00

4120001835

Subm inistrament 18 vidres inferiors testera davantera unitat de tren 112

63.405,00

4120001837

Revisi6 servei manteniment remuntadors 2018

4120001840

Submin ist rament fre auxiliar esca les mecaniques THYSSENKRUPP i KONE d'FGC

274.389,82

4120001842

Treba ll s inst. 4a fase del telecadira Coll de Pal de La Molina

904.281,92

4120001844

Obres rehabilitaci6 viaducte Toses cremallera Nuria

42.590,48

412000185 0

Servei d'utilitzaci6 maquina dresina per treba lls de Xa rxa Ferrov. Llobregat-Anoia

74.982,08

4120001851

Construcci6 tancament perimetral coberta estaci6 Mira-sol

4120001852

Obres fase 1 millora drenatge i fase 1 estab . vessants funicular Santa Cova

156.171,02

4120001853

Obres fase 1 millora drenatge i fase 1 estabilitzaci6 vessants funicular Santa Cova

4120001854

Obra exec uci6 projecte adequaci6 normativa contra incendis edifici Port Aine

66.269,75
105.821,29

4120001858

Subministrament peces de recanvi estrategic per al funicular de Sant Joan

4120001863

Obres i inst.execuci6 nou mur contenci6 a instal·alcion s fi xes i diposit trens a Martorell Enlla~

4120001866

Obres rehabilitaci6 pont pk 3,100 Tren del Ciment

4120001869

Obres millora prot .contra despreniments VE6 i VE7 i talus 11 i 15 cremallera Nuria

4120001870
4120001872

Obres i instal.noves persianes telecomandades diverses estacions Barcelona-Valles i Llobregat-Anoi

281.412,58

Obres, subm . i in st. connexi6 a la catenaria subcentra l mobil al Centre Operatiu de Rubi

162.539,11

64.092,50

75.929,67

99.064,43
159.951,00
42 .410,08
231.264,90

40.967,08

4120001873

Obres, subm . i in st . connexi6 a la catenaria subcentral mobil al Centre Operatiu de Rubi

4120001874

Subm inistrament de 128 seients de maquinista unitats de tren 112 i 213

135.680,00

4120001875

Obra ampliaci6 i reestructuraci6 edificis Ribes Vila, Queralbs i Nuria

635 .000,00

4120001876

Subm inistrament pintures grans revisions vagons 62000

4120001877

Rehabilitaci6 trams via ramals industrial s Suria, Salient i Port linia Llobregat-Anoia

373.212,29

4120001879

Subm inistrament grup de batonat per a batonadora 172.02 linia Barcelona-Valles

313.830,00

4120001880

Servei per treballs de reposici6 d'elements dels cotxes 409, 809 i 507

210.559,65

4120001882

Servei topografia presa dades actualitzaci6 llibre accessos

41.240,00

4120001885

Servei de reparaci6 defectes ocults a la revisi6 locomotores 301 i 302

64.584,00

4120001886

Obra/inst. substituci6 i millora quadres elect.+commutac. autom . Hospitalet

49 .191,83

4120001887

Obres exec.penetrometres i reconei x.terreny entre Cornella-P.Espanya Llobregat-Anoia

87 .006,85

4120001888

Servei instal-laci6 amb subministrament juntes centrals portes unitat de tren 112

54 .230,70

63 .600,49

4120001893

Peces bogies unitats de trens 112, 213, 113 i 114

4120001894

Obres insta l·l aci6 catenaria rigida a la via 2 de l'estaci6 de Sarria

195.010,55

4120001895

Prorroga excepcional del servei de suport nou model contractaci6

127.744,50

4120001896

116.317,28

4120001897

Obres reparaci6 tunels de Nuria i Font Negra del cremallera de Nuria
Desenvolupament d'un model d'expedients d'ingressos via gestor expedients

4120001898

Obres de reparaci6 de diversos trams del tunel 4 linia Lleida-La Pobla de Segur

114.912,89

4120001899

Servei de redacci6 projecte pare tem at ic de muntanya estaci6 Vall de Nuria

65.000,00

4120001900

Renovaci6 pare informatic, ordinadors i monitors

52.820,10

4120001903

Serveis per a la Direcci6 d'Obra de diverses obres de renovaci6 de via FGC

4120001904

Submin istram ent 180 rodes vagons 65000

141.840,00

4120001906

Obres de rem odelaci6 de vies i estacionaments a Martorell En Il a~

972.890,06

Lloguer de material estacions esqui temporada 2018-2019

88 .609,94

142.000,00

43.090,00

69.884,83

Servei per a la definici6 de les especificacions valoraci6 d'actius

49.913,48

Subminist rament d'un transformador per a t racci6 2250kVA per a sotscentra l de Sant Boi

59.480,00

4120001915

Subminist rament maquina plegadora i cisalla a tallers de Martorell

93.158,00

412000~' 22

Servei rehabilitaci6 perfi ladora balast 175.01 linia Barcelona-Valles

222.500,00

4120001 25
412000 39

Servei telecomand. sotscentra ls (Les Planes i Mon istrol) i 3 ET 6 kV (Can Ros, Reina Elisenda i Peu Funic.)
Adequaci6 de la via 19 Centre Operatiu de Rubi com a via de proves estatiques

412000 954

Subm inistrament 2 locotractors maniobres per tallers Martorell
1.118 actuacions d'import inferior a 40.000€
Total

67.300,00
69.610,42
347.800,00
6.127 .649,03

29.685. 708,56
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ANNEX 3
Actuacions pendents inici planificades Pia d'Actuacio FGC i CP 20172021 amb Generalitat de Catalunya
Actuacions en ramals industrials
Adequaci6 gestions Operadora
Centre comandament emergencia
Projecte analisi dels ingressos en els negocis d'FGC
Digitalitzaci6 productes venda turfstics
Disseny comptabilitat analftica Turisme i Muntanya
Embarcament i control acces Vall de Nuria
Gran revisi6 edificis Montserrat
Gran revisi6 neu artificial
lmplantaci6 adaptacions en sistema (SAP/Gestor Expedients Contractaci6)
lnfraestructures cremallera Montserrat
lnfraestructures funiculars Montserrat
lnfraestructures i entorn Montserrat
Projecte nou itinerari Barcelona-Valles BV07
Llac Coll de Pal i actuacions complementaries
Maquines autoexpenedores Vall de Nuria
Oficina impuls projecte comptabilitat analftica
Projecte planificaci6 estrategica
Projecte allargament vies i andanes Pla<;:a Catalunya
Recantonament i banalitzaci6
Recanvis magatzem
Rencanvis estrategics Montserrat
Renovaci6 feeders estacions
Gran revisi6 especial remuntadors La Molina
Sistemes senyalitzaci6 aparcament La Molina
Soterrament acces estaci6 Ferrocarril turfstic Alt Llobregat
Vehicle bivial suport descarrilaments
Vehicles manteniment entorn La Molina
Resta de petites actuacions pendents
Total

----

Import(€)

--~------

231.581,63
135.928,38
210.008,00
28.000,00
240.000, 00
51.000,00
175.430,94
922.378,00
131.902,68
154.480,00
159.286,46
400.000,00
1.455.291,30
90.000,00
1.126.3 10,04
103.940,00
99.400,00
300.000,00
106.109,43
1.000.000,00
648.709,42
148.453,79
602.872,46
152.905,29
85.620,00
200.000,00
420.000,00
90.000,00
1.261.786,11
10.731.393,93
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e)

lnforme relatiu al compliment pressupostari i les seves desviacions

Ingresses

ART. In ressos
30
31
39
3

Venda de serveis
Prestaci6 de serveis
Altres ingressos
TAXESIALTRESINGRESSOS

41
44
4

De l'Administraci6 de la Generalitat
D'empreses i altres ens publics de la Generalitat
TRANSFERENCIES CORRENTS

52
53
54
5

lnteressos de diposits
Altres ingressos financers
lngressos patrimonials
INGRESSOS PATRIMONIALS

63
6

Alienaci6 de material de transport
ALIENACIO D'INVERSIONS REALS

83
87

Aportacions a compte de capital
Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors
V ARIACIO D'ACTIUS FINANCERS

745.097,31
102.741.041,78
5.821 .946,80
109.308.085,89

762.482,98
103.957.148,64
10.741.695,70
115.461 .327,32

17.385,67
1.216.106,86
4.919.748,90
6.153.241,43

20.100.454,41
61.356.000,00
81.456.454,41

20.100.454,41
61.356.000,00
81 .456.454,41

0,00
0,00
0,00

2.567,48
400.000,00
4.585.120,94
4.987.688,42

0,00
356.773,32
4.779.372,86
5.136.146,18

0,00
0,00

247,93
247,93

148.863.222,64
132.651.253,27
281 .514.475,91

148.863.222,64
0,00
148.863.222,64

(2.567,48)
(43.226,68)
194.251,92
148.457,76
247,93
247,93

El pressupost definitiu total d'ingressos va estar de 477.266.704,63 euros i es presenta
una liquidaci6 de 350.917.398,48 euros el que suposa, sense tenir en compte la
incorporaci6 de romanents d'exercicis anteriors, uns ingresses superiors als
pressupostats de 6.301.947,12 euros.
A continuaci6 es comenten les partides d'ingressos amb les seves desviacions. El criteri
seguit es el de comparar la real itat amb el pressupost, interpretant la desviaci6 positiva,
quan la realitat es superior al pressupost i, desviaci6 negativa en cas contrari.
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Capitol 3.- Taxes i altres ingressos
Es varen pressupostar 109.308.085,89 euros i la realitat ha estat de 115.461.327,32 euros,
produint-se una desviaci6 positiva de 6.153.241,43 euros, segons el desglossament seguent:
~}!;~?..~~":~?·"~:. ~,,

7;1f
Pressupost
..
~,,::i.•fu;:; ~
... .:.
\)!-

39

Altres ingressos

CAPiTOL 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS

•

.
.. ~~-:/~,~~-~ -~~~-,~

~2018 " definitiu

ARTICLE
30 Venda de bens
31 Prestaci6 de serveis

;;:- hi_~:>~:~·~~ .

;~~~~::;\ )-

745 .097,31
102.741 .041, 78

. :~,,

·~

Liquidacio
·-~·
~\ ·,,,
a
31.12:18
.
.•.

. l ...

'Desviaci6 . ·

',,'

...

"

..

" ,.

.

"

,;

762.482,98
103.957.148,64

17.385,67
1.216.106,86

5.821 .946 ,80

10.741.695,70

4.919.748,90

109.308.085,89

115.461.327,32

6.153.241 ,43

La desviaci6 de 6.153.241,43 euros es d6na basicament per dos motius:
Per un increment, tant de viatgers com de visitants sabre all6 previst. Concretament,
en el programa pressupostari 522 ha hagut un increment de viatgers a les Linies
Metropolitanes en el que s'ha superat el record historic, superant els 87 milions de
viatgers, aixi com a la linia Lleida - La Pobla que ha incrementat el nombre de
validacions en un 6,8%. En el programa pressupostari 651 s'ha fet notar l'efecte de les
campanyes comercials transversals i l'esforc; per desestacionalitzar l'activitat atenent
que s'esta oferint productes de lleure i que s'han d'aplicar politiques de mercat. Tambe
ha estat rellevant la bona climatologia. Aquests resultats tambe es veuen compensats
per les activitats d'estiu, pel cremallera de Montserrat i pels funiculars. Tot plegat s'ha
vist reflectit en que s'han assolit, en la majoria d'unitats de negoci, quasibe els millors
indicadors en volum de clients de la hist6ria d'FGC.
Increment d'altres serveis relacionats amb el punt anterior, com s6n les comissions de
venda de titols de l'ATM, vendes en botiga, aixi com increment d'ingressos per
subvencions en projectes.
Capitol 4.- Transferencies corrents
Es varen pressupostar 81.456.454,41 euros i la realitat ha estat la mateixa, per tant, no es
produeix cap desviaci6, segons el desglossament seguent:

.

~:!~~.;~~i~~~~:.~'"~-· :·~:

£': P.re~supost
i 2018 definitiu
~------------------ ! ( '""
..

~tj,~~,.

.· :: Liquidaci6
·-· a 31.12.18

~

~ ~}·~

. .. .
0 esvracro

µ\~

ARTICLE
.;, :·:'. · ·
: · t
1---~--------------------l
20 .100.454,41
20 .100.454,41
41 IDe l'Administraci6 de la Generalitat
44 D'empreses i altres ens publics de la Generalitat
61 .356.000,00
61.356.000,00
CAPITOL 4.- TRANSFERENCIES CORRENTS
81.456.454,41
81.456.454,41

0,00
0,00
0,00
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Capitol 5.- Ingresses patrimonials
Es varen pressupostar 4.987.688,42 euros i la realitat ha estat de 5.136.146, 18 euros,
produint-se una desviaci6 positiva de 148.457,76 euros, segons el desglossament seguent:
~-..-r.i

'

• ..

t

,,.

'.J/. Pressupost
"- ~

.-.:2018 definitiu
ARTICLE
52 lnteressos de diposits
53 Altres ingressos financers
54 lngressos patrimonials
CAPITOL 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS

!--~~~~~~~~~~~~~~~~~----.

-

~-·

------

'

,;;J :.

Liquidaci6
a 31.12.18

. ..
0 esv1ac10

., ,

2.567,48
400.000,00
4.585.120,94

0,00
356.773,32
4.779.372,86

(2 .567,48)
(43.226,68)
194.251,92

4.987.688,42

5.136.146, 18

148.457,76

La desviaci6 positiva de 148.457,76 euros esta fonamentada, basicament en els majors
ingresses per arrendament de locals i arrendament d'esquis dins de l'entorn de Turisme i
Muntanya, com a consequencia de la bona temporada comercial.
Capitol 6.- Alienaci6 d'inversions reals
La realitat ha estat de 247,93 euros i atenent que no s'havia previst cap ingres per aquest
concepte s'ha produ"lt una desviaci6 positiva pel mateix import, segons el desglossament
seguent:

ARTICLE
63

Alienaci6 de material de transport

CAPITOL 6.- ALIENACIO D'INVERSIONS REALS

Seguint criteris de liquidaci6 pressupostaria es correspon als ingresses per la venda
d'immobilitzat, concretament per la venda d'un vehicle, incl6s pel seu preu de venda .

Capitol 8.- Variaci6 d'actius financers
Es varen pressupostar 281.514.475,91 euros i la realitat ha estat de 148.863.222,64 euros,
produint-se una desviaci6 negativa de 132.651.253,27 euros, segons els desglossament
seguent:
,..,
· Pressupost

Liquidaci6
a 31 12 18

. ..
Desviacio

148.863.222,64
132.651 .253,27

148.863.222,64
0,00

0,00
(132.651 .253,27)

281 .514.475,91

148.863.222,64

(132.651 .253,27)

·: 2018 definitiu

~
A
R
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83 IAportacions a compte de capital
87 Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors
CAPiTOL 8.- VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS

Aquesta desviaci6 es produeix perque aquest any, d'acord amb l'autoritzaci6 de la lntervenci6
General de data 4 de desembre de 2018, s'ha incorporat el romanent de tresoreria afectat a
1 de desembre de 2017.
La incorporaci6 del romanent de tresoreria mai es liquidara, doncs es l'excedent de liquiditat
a daJ de tancament de l'exercici anterior.

1l
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El pressupost total de despeses va estar de 477.266.704,63 euros i es presenta una liquidaci6
de 317.585.510,43 euros, suposant unes despeses inferiors ales previstes en 159.681.194.20
euros.
A continuaci6 es comenten les partides de despesa ambles seves desviacions. El criteri seguit
es el de comparar la realitat amb el pressupost, interpretant la desviaci6 positiva, quan la
realitat es superior al pressupost i, desviaci6 negativa en cas contrari.

ART. Despeses
13
15
16
1

Personal laboral
lncentius al rendiment i activitats extraordinaires
Assegurances i cotitzacions socials
REMUNERACIO DEL PERSONAL

62.481.673,31
2.971 .195,32
21 .069.807,39
86.522.676,02

62 .352.163,35
2.947.829,37
21.064.133,79
86.364.126,51

20
21
22
23
2

Lloguers i canons
Conservaci6 i reparaci6
Material, subministrament i altres
lndemn itzacions per ra6 del servei
DESPESES DE BENS CORRENTS

793.028,07
10.339.359,98
44.311.522,69
972 .638,32
56.416.549,06

803.169,88
8.889.989,17
44.659.260,50
869.353,61
55.221. 773, 16

31

Despeses financeres prestecs en euros
Altres despeses financeres
DESPESES FINANCERES

8.170.500,00
0,00

8. 126.134,23
1.492,54

60
61
62
63
64
65
66
67
68
6

Inversions en terrenys i bens naturals
Inversions en edificis i altres construccions
Inversions en maquinaria, instal·lacions i utill.
Inversions en material de transport
Inversions en mobiliari i estris
Inversions en equips de proces de dades i telec.
Inversions en bens destinats a l'us general
Inversions en altre immobilitzat material
Inversions en immobilitzat immaterial
INVERSIONS REALS

24.310,33
27 .721.228,93
92.503 .384,56
69.492 .834, 74
0,00
1.214.821 ,80
43.248.302 ,64
16.141.439,95
13.707.356,60
264.053.679,55

163.011 ,92
7.123.852 ,51
45.863.845,57
19.516 .149,03
412 .062,93
1.038.535,00
30.180.491 ,98
41 .872,77
2.337.849,42
106.677.671,13

(129.509,96)
(23.365,95)
(5.673,60)
(158.549,51)

138.701,59
(20.597 .376,42)
(46.639.538,99)
(49.976.685, 71)
412 .062,93
(176.286,80)
(13.067.810,66)
(16.099.567, 18)
(11 .369 .507,18)
(157.376.008,42)

El pressupost total de despeses va estar de 477.266. 704,63 euros i es presenta una liquidaci6
de 317.494.448,37 euros, suposant unes despeses inferiors a les previstes en 159.772.256,26
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A continuaci6 es comenten les partides de despesa amb les seves desviacions. El criteri seguit
es el de comparar la realitat amb el pressupost, interpretant la desviaci6 positiva , quan la
realitat es superior al pressupost i, desviaci6 negativa en cas contrari.
Capitol 1.- Remuneraci6 del personal
Es presenta un pressupost definitiu de 86.522.676,02 euros i la realitat ha estat de
86.364.126,51 euros, produint-se una desviaci6 negativa de 158.549,51 euros, segons el
desglossament seguent:
-~~r~i>," ',,\ ,.
~·,
it.:
~~x~·~..;· )~
. ,

ARTICLE
13 Personal laboral
15 lncentius al rendiment i activitats extraordinaries
16 Assegurances i cotitzacions socials
CAPiTOL 1.- REMUNERACIO DEL PERSONAL

~~!..~~~.upost .
1 2018 definitiu ·
,;ij,_,.~,·
,. 62.481 .673,31
2.971 .195,32
21.069.807,39
86.522.676,02

..

;

.,...

~-

>

Liquidaci6
a 3112 18

Desviaci6 .•. -

.

'~

62.352 .163,35
2.947.829,37
21 .064.133,79
86.364.126,51

( 129.509,96)
(23.365,95)
(5.673,60)
(158.549,51)

Per al 2018 resulta una disminuci6 de 158.549,51 euros de la realitat sobre el pressupost.
Capitol 2.- Despeses de bens corrents
Es varen pressupostar 56.416.549,06 euros i la realitat ha estat de 55.221 .773, 16 euros,
produint-se una desviaci6 negativa d'1 .194.775,90 euros, segons el desglossament seguent:
(:'~{; +r"·"i

I

,_

.

!:.

"''~ ~ """·

'

,.~,,-

'h•
Pressupost
"°'!!<'
-0¥

~:*

i.~ 2018 'definitiu

ARTICLE
20 Lloguers i canons
21 Conservaci6 i reparaci6
22 Material, subministrament i altres
23 lndemnitzacions per ra6 del servei
CAPiTOL 2.- DESPESES DE BENS CORRENTS

~f

...,.....".

Liquidaci6
a 31 12 18

Desviaci6 .

803.169,88
8.889.989, 17
44.659.260,50
869.353,61
55.221. 773, 16

10.141,81
(1.449.370,81)
347.737,81
( 103.284, 71)
(1.194.775,90)

'f;ij.:;;'.)'il:'< •,,.y,,.,1~••

793. 028,07
10.339.359,98
44.311 .522,69
972 .638,32
56.416.549,06

...

La disminuci6 d'1 .194. 775,90 euros es d6na per la politica de contenci6 de despesa a FGC i
dins de l'entorn de pr6rroga pressupostaria per al 2018, aplicant les mesures correctives per
corregir la desviaci6 de les despeses del mes de juny, aixi com l'impacte de l'Ordre
VEH/159/2018 del mes d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici
2018 a fi de garantir la no adquisici6 de nous compromisos de despesa, el que ha comportat
la retenci6 d'una xifra cautelar.
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Capitol 3.- Despeses financeres
Es varen pressupostar 8.170.500,00 euros i la realitat ha estat de 8.127.626, 77 euros,
produint-se una desviaci6 negativa de 42.873,23 euros, segons el desglossament segi.ient:

ARTICLE
31 Despeses financeres prestecs en euros
34 Altres despeses financeres
CAPiTOL 3.- DESPESES FINANCERES

8.170.500,00

La desviaci6 de 42.873,23 euros es d6na per la disminuci6 de les despeses financeres,
motivada per l'efecte de la baixada dels tipus d'interes respecte al previst en el periode
d'elaboraci6 de pressupostos. S'ha de tenir en compte que en el 2018 l'euribor ha continuat
amb valors negatius.
Capitol 6.- Inversions reals
Es varen pressupostar 264.053.679,55 euros i la realitat ha estat de 106.677.671, 13 euros,
produint-se una desviaci6 negativa de 157.376.008,42 euros, segons el desglossament
segi.ient:

. - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - s".,.~):' .·
ARTICLE

1---~--------------~

60 Inversions en terrenys i bens naturals
61 Inversions en edificis i altres construccions
62 Inversions en maquinaria, instal·lacions i utill.
63 Inversions en material de transport
64 Inversions en rnobiliari i estris
65 Inversions en equips de proces dades i telec.
66 Inversions en bens destinats a l'us general
67 Inversions en altre imrnobilitzat material
68 Inversions en imrnobilitzat immaterial
CAPITOL 6.- INVERSIONS REALS

;~:;,~;

'...

,.

24.310,33
27.721 .228,93
92.503.384,56
69.492.834,74
0,00
1.214.821,80
43.248.302,64
16.141.439,95
13. 707 .356,60
264.053.679,55

163.011,92
7.123.852 ,51
45.863.845,57
19.516.149,03
412.062,93
1.038.535,00
30.180.491,98
41.872 ,77
2.337.849,42
106.677.671, 13

138.701,59
(20.597 .376,42)
(46.639.538,99)
(49.976.685 ,71)
412.062,93
( 176.286,80)
(13.067.81 0,66)
( 16.099.567, 18)
( 11.369.507' 18)
(157.376.008,42)

La desviaci6 de 157.376.008,42 euros es d6na per inversions compromeses per6 encara no
certificades a 31 de desembre de 2018. Aquest any 2018 s'han produ"it diversos fets que
expliquen l'endarreriment en el proces de les inversions com s6n la pr6rroga de pressupostos,
l'impacte de l'escrit rebut en el mes de juny sabre les mesures correctives per corregir la
desviaci6 de les despeses, per acomplir l'objectiu del deficit i de la regla de despesa, aixi com
l'impacte de l'Ordre VEH/159/2018 del mes d'octubre, sabre operacions comptables de
tancament de l'exercici 2018 a fi de garantir la no adquisici6 de nous compromises de
despesa, el que ha comportat la retenci6 d'una xifra cautelar.
Tambe s'ha de considerar que en el proces de contractaci6 el periode d'execuci6 i/o
certificaci6 es a llarg termini.
En el decurs de l'any 2018 s'han continuat realitzant aquelles inversions del 2017
compromeses a 31 de desembre del 2017.
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Capitol 8.- Variaci6 d'actius financers
Es varen pressupostar 1.000.000,00 euros i la realitat ha estat de 0,00 euros, produint-se una
desviaci6 negativa pel mateix import, segons el desglossament seguent:

ARTICLE
Aportacions de capital i altres fans propis
87
entitats del sector public
CAPITOL 8.- VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS

a

1.000.000,00

0,00

1.000 .000,00

0,00

La desviaci6 negativa d'1 .000.000,00 euros es d6na perque no s'ha aprovat l'acord de Govern
d'autoritzaci6 de l'aportaci6 a compte de capital que ha de realitzar FGC a Vallter, SA ates que
aquesta ampliaci6 esta condicionada al perllongament de la concessi6 amb l'Ajuntament de
Setcases, que finalitza en el 2024 i FGC requereix que sigui fins el 2036. La ra6 es una questi6
de sostenibilitat econ6mica per realitzar inversions en uns bens amb una vida util massa
redu.lda ates que la data actual de concessi6 es 2024.
L'Ajuntament ha fet una aprovaci6 inicial d'aquest perllongament i s'esta a l'espera de sol.licitar
l'autoritzaci6 de l'ampliaci6 de capital per acord de Govern a que l'aprovaci6 sigui definitiva.

Capitol 9.- Variaci6 de passius financers
Es varen pressupostar 61.103.300,00 euros i la realitat ha estat de 61.103.250,80 euros, pel
que s'ha produ"lt una desviaci6 negativa de 49,20 euros, segons el desglossament seguent:

ARTICLE
91 1Amortitzaci6 prestecs en euros
CAPITOL 9.-VARIAC IO DE PASSIUS FINANCERS

I

61 .103.300,00

I

61.103.250,80

I

(
)
(49,20) 1

Es d6na una variaci6 de passius financers negativa de 49,20 euros per l'arrodoniment del
pressupost.

Conclusions i propostes de liquidaci6

Transferencies corrents
Les necessitats del compte d'explotaci6 i d'inversi6 d'FGC per a l'any 2018 s6n cobertes per
l'ATM i per la Generalitat de Catalunya.
Per l'any 2018 s'ha donat pr6rroga pressupostaria amb la qual cosa les necessitats de
l'exercici 2018 s'ha adequat a les aportacions recollides a la Llei 4/2017 de Pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2017. Amb les modificacions aprovades en el decurs de
'exercici pel Consell d'Administraci6 d'FGC.
6 e totes maneres els mares de finan<;ament per l'any 2018 eren els seguents:
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Les necessitats de Linies Metropolitanes s'encarrega l'ATM i la Generalitat de Catalunya.
L'ATM, vehiculat pel Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al 2018, signat el 12 de
desembre de 2018 i el Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al
periode 2017-2021, aprovat per acord de Govern el 25 de juliol de 2017.
•

De les necessitats corresponents a la resta d'unitats de negoci d'FGC, s6n assumides per
la Generalitat de Catalunya, tambe per mitja del Contracte Programa entre la Generalitat i
FGC per al periode 2017-2021, aprovat el 25 de juliol de 2017.

Concretament en aquests pressupostos es recullen les xifres de les necessitats de l'activitat
d'FGC i les subvencions a aportar per l'ATM i per la Generalitat de Catalunya, a traves dels
seus dos programes pressupostaris:
Programa 522 - lnfraestructures ferroviaries: lnclou importants inversions en material
mobil ferroviari i en instal· lacions ferroviaries, necessaries per assolir les millores previstes
en el servei ofertat i en l'eficiencia de la gesti6. Aquest programa pressupostari esta
integrat per les explotacions de les Linies Metropolitanes (dins de l'entorn de l'ATM i de la
Generalitat de Catalunya), de la linia de Lleida - La Pobla de Segur i de la lnfraestructura
ferroviaria d'FGC quina finalitat es el financ;ament de les obres que realitza l'empresa
lnfraestructures.cat a compte d'FGC.
Programa 651 - Ordenaci6, foment i promoci6 turistica: lnclou les actuacions de
renovaci6 i millora de les diferents explotacions turistiques d'FGC repartides per diferents
ambits com s6n la Molina, Vall de Nuria, Montserrat, l'Alt Llobregat, Espot i Port Aine.
Autoritat del Transport Metropolita
Els conceptes i xifres de la liquidaci6 amb l'ATM per Linies Metropolitanes es resumeixen en
el seguent quadre:

(1)
CP ATM-FGC
2018

Aportaci6 de l'ATM s/CP 2018
Aportaci6 retorn endeutament (31-12-13) - 2018
Aportaci6 liquidaci6 CP ATM-FGC 2014-2017

55 .040.000,00
1.316.000,00
5.000.000,00

(2)
Liquidaci6
CP ATM-FGC

55.040.000,00
1.316.000,00
5.000.000,00

(2)-(1)

0,00
0,00
0,00

Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al 2018, es va signar el 12 de desembre de
20
en el qual es va determinar una aportaci6 de 61 .356.000,00 euros. En aquesta estava
inclosa l'aportaci6 de l'ATM per al retorn de l'endeutament, de l'exercici 2009-2013, per un
import d'1.316.000,00 euros. Per a FGC suposara la realitzaci6 d'inversions pendents del
periode 2009-2013, a traves de l'amortitzaci6 de l'immobilitzat (autofinanc;ament). Per altra
83

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Memoria dels comptes anuals de l'exercici 2018
(Expressats en milers d'euros)

banda tambe s'inclou el pagament previst d'aportacions diferides per a la regularitzaci6 de
necessitats del Contracte Programa anterior (2014-2017) per import de 5.000.000,00 d'euros.
Per a FGC suposa la realitzaci6 d'inversions pendents del periode 2014-2017, a traves de
l'amortitzaci6 de l'immobilitzat (autofinan9ament).
Com a referencia estava inclosa l'aportaci6 de la Generalitat de Catalunya pel capitol 4,
recollida en el Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al periode
2017-2021 per un import de 4.223.600,00 euros per cobrir el deficit de Linies Metropolitanes.
S'ha de tenir present que a l'any 2018 ha hagut prorroga pressupostaria, a tal efecte s'han
adaptat les aportacions de la Generalitat ales xifres recollides a la Llei 4/2017, de 28 de mar9
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, resultant una aportaci6 de
3. 712.947,80 euros.
Per a l'any 2018 les necessitats reals de les Linies Metropolitanes han estat de 60.777.220,64
euros, que respecte els 61.356.000,00 euros, fixats en el Contracte Programa i els
3. 712.947,80 de la Generalitat suposen:
•

Un romanent per estalvi amb l'ATM d'1.574.981,44 euros, que es proposara a la
Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa ATM-FGC que es deixi a compte de
la partida consignada en el 2019 que es molt inferior a la que s'hauria de dotar com a
consequencia de la prorroga de pressupostos 2019 i que no s'ha pogut formalitzar el
CP 2019-2021, tal i com preveu el pacte dese.
Un romanent amb la Generalitat de Catalunya per exces de transferencies de
3.162.335,95 euros.
Un deficit de 445.590,23 euros per projectes d'inversi6, en base a l'acord de la
Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i
FGC per al periode 2017-2021, que preveia que les despeses de personal derivades
de les obres de Can Feu i del Projecte Phoenix es liquidessin pel Capitol 1, provinent
d'un traspas de credit pressupostari del Capitol 6 i que fossin finan9ades amb recursos
provinents del Capitol 8. Aixo provoca que es presenti en els pressupostos un deficit
d'explotaci6 de 459.596,36 euros, mentre que la realitat ha estat d'un deficit
d'explotaci6 de 445.590,23 euros d'euros.

Ates que el calendari de tancament de l'exercici i formulaci6 de comptes no ha permes
convocar la Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa 2017-2021, signat entre
l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya i FGC, amb caracter previ a aquest Consell
d'Administraci6, es proposa que l'efectivitat de l'acord d'aprovaci6 de l'aplicaci6 dels
romanents generats en l'entorn de la Generalitat de Catalunya, resti supeditada a l'emissi6 de
l'informe favorable per part de la Comissi6 de Seguiment, de conformitat amb el pacte 8e (ix)
de l'esmentat Contracte Programa.
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Generalitat de Catalunya
Els conceptes i xifres de la liquidaci6 amb la Generalitat de Catalunya per a la resta
d'explotacions d'FGC es resumeixen en el seguent quadre:

(73.685.094,98)

Necessitats reals 2018 (Resultat de l'activitat a subvencionar)
Transferencies corrents Generalitat Catalunya

20.034.490, 16

65.964,25

20.100.454,41

Aportacions ATM

61.356.000,00

0,00

61.356.000,00

(58.633,97)

685.061,91

Ajustaments liquidatius

Constituci6 de romanents per exces transferencies
Constituci6 de romanents per ingresses propis
Compte reserva CP ATM 2018

743.695,88

3.584.979,61
0,00
1.574.981,44

10.260,22
3.286.200,07
0,00

3.595.239,83
3.286.200,07
1.574.981,44

De la Liquidaci6 dels Pressupostos de 2018 es dedueix que en el programa pressupostari
522 {lnfraestructures ferroviaries) es produeix un exces de transferencies corrents de la
Generalitat de Catalunya de 3.584.979,61 euros. El superavit d'explotaci6 de 4.416.265, 17
euros, surt com a consequencia de la diferencia entre les necessitats d'explotaci6 de
76.974.224,99 euros i la xifra consignada d'aportacions de 81.390.490,16 euros.
Deis 4.416.265, 17 euros s'eliminen les provisions que no s'han liquidat per import de
743.695,88 euros resultant un romanent disponible de 5.159.961,05 euros, dels quals
1.574.981,44 euros corresponen a la liquidaci6 a realitzar amb l'ATM, tali com s'ha indicat en
el full anterior i 3.584.979,61 corresponen a romanents per exces de transferencies de la
Generalitat de Catalunya.
Aixf mateix, dins del programa pressupostari 651 {Ordenaci6, foment i promoci6 turistica)
es generen romanents per ingresses propis per 3.286.200,07 euros i es produeix un exces de
transferencies corrents de la Generalitat de Catalunya de 10.260,22 euros. El superavit
d'explotaci6 de 3.355.094,26 euros, surt com a consequencia del resultat positiu d'explotaci6,
afegint la xifra consignada per la Generalitat de Catalunya per a aquest programa de
65.964,25 euros.
Deis 3.355.094,26 euros s'eliminen les prov1s1ons que no s'han liquidat per import de
58.633,97 euros resultant un romanent disponible de 3.296.460,29 euros, dels quals
10.260,22 s6n per exces de transferencies i 3.286 .200,07 euros per ingresses propis.

85

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Memoria dels comptes anuals de l'exercici 2018
(Expressats en milers d'euros)

El Consell d'Administraci6 d'FGC de 28 de mare de 2019 aprova la proposta d'aplicaci6 dels
romanents d'FGC de la seguent manera:
1.- Encarrecs addicionals del Departament de TES, aliens a l'objecte d'FGC:
Carretera Port Aine 2018: En base a l'escrit del Secretari d'lnfraestructures i Mobilitat de data
30 de novembre de 2016, en el que autoritzava a FGC a que els excedents de millora dels
que disposi siguin aplicats per a obres de manteniment de la carretera de ·Port Aine, ja
realitzades, fins a un import de 400.000,00 euros i que segueixi el mateix criteri que anys
anteriors.
Carretera Vallter. SA 2018: Carta del Secretari Gral de TES de data 26 de novembre de 2018,
per la qual se Ii encarrega a FGC amb carrec als seus excedents, el finan<;ament de l'execuci6
de les obres de reparaci6 de la carretera de Vallter, SA, imprescindible per a l'acces a l'estaci6,
'fins a 200.000,00 euros.
Carretera Tavascan 2018: Segons la Taula estrategica de les estacions de muntanya de data
21 de setembre de 2018, es va acordar que la licitaci6 del contracte d'execuci6 de les obres
per raons de seguretat de l'aparcament la realitzes TES a carrec del CP GC-FGC 2017-2021.
Col· laboraci6 Tot Nordic: Segons carta encarrec del Secretari Gral de TES, de data 26 de
novembre de 2018, a realitzar les gestions i els tramits oportuns per materialitzar una
col· laboraci6 de fins a 30.000,00 euros amb Tot Nordic.
2.- Cobrir la manca de finan~ament d'encarrecs realitzats per la Generalitat inclosos al
CP, per acord de Govern o conveni, quin finan~ament finalment ha estat insuficient o
inexistent:
Deficit explotaci6 de Vallter. SA 2018: Finan<;ament del deficit operatiu de Vallter, SA per
disposar de credit pressupostari per la propera ampliaci6 de capital de Vallter, SA i permetre
reequilibrar el patrimoni i saldar les bestretes d'FGC autoritzades pel seu Consell
d'Administraci6, seguint el criteri d'aplicaci6 de romanents de l'any 2016 i 2017, aprovat pel
Consell d'Administraci6 d'FGC de 30 de mar<; de 2017 i de 21 de mar<; de 2018 i ratificat per
la Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa Generalitat i FGC 2015-2016 de 28 de
mar<; de 2017 i d'11 d'abril de 2018.
Inversions imprescindibles i no financades Vallter. SA 2018: Corresponents a cobrir
actuacions d'inversi6 imprescindibles per la seguretat de l'estaci6.
Tarifaci6 Social: Cobrir les necessitats no cobertes de Tarifaci6 Social de Lleida-La Pobla,
previstes en el Contracte Programa entre la Generalitat i FGC, amb l'exces de transferencies
d'LMT, per import de 13.093,37 euros, restant un romanent a favor de la Generalitat per import
de 415,34 euros.

3.- Necessitats sobrevingudes en el periode:
Adquisici6 del nou telecadira per Espot: Com a consequencia de !'incident del passat 1 de
febrer de 2019 al telecadira de La Roca que va provocar que la instal.laci6 quedes fora de
r..Yei de manera permanent, considerant que aquesta instal· laci6 es l'unic acces al domini
e~~uiable, el Consell d'Administraci6 d'FGC de sessi6 13 de febrer de 2019 va autoritzar la
se/ a substituci6.
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Ates que el calendari de tancament de l'exercici i formulaci6 de comptes no ha permes
convocar la Comissi6 de Seguiment del Contracte Programa 2017-2021, signat entre
l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya i FGC, amb caracter previ a aquest Consell
d'Administraci6, es proposa que l'efectivitat de l'acord d'aprovaci6 de l'aplicaci6 dels
romanents generats en l'entorn de la Generalitat de Catalunya, resti supeditada a l'emissi6 de
l'informe favorable per part de la Comissi6 de Seguiment, de conformitat amb el pacte Be (ix)
de l'esmentat Contracte Programa.

I

Aplicaci6 romanents
Romaments exces transferencies

PROPOSTA APLICACIO ROMANENTS
Encarrecs addicionals del Departament de TES aliens a l'objecte d'FGC
Carretera Port Aine
Carretera Va llte r, SA
Carretera Tavasca n
Col·laboraci6 Tot Nordic
Cobrir la manca de finan!(ament d'encarrecs realitzats per la Generalitat
2 inclosos al CP, per acord de Govern o conveni, quin finangament finalment ha
estat insuficient o inexistent.
Deficit explotaci6 Vallter, SA 2018
Inversions imprescindibles per la seguretat i no finan<;ades Vallter, SA 2018
Tari faci6 Social entre LMT i LL-LPS
3 Necessitats sobrevingudes en el periode
Telecadira Espot
TOJAL
.
..
. ·
.
.·

I1

I

Programa pressupostari
5221
651.
Total
3.584.979.61
10.260,22 3.595.239,83
3.286.200,07 3.286.200 ,07
3.584.979,61
3.296.460,29 6.881.439,90

0,00

1.1 96.968, 70
400.000,00
200.000,00
566.968,70
30.000,00

1.196.968,701
400. 000 ,00
200.000,00
566.968, 70
30.000,00

0,00

578.785,13

578.785,13

428.930,97
428.930,97
149.854,16
149.854,16
-415,34
0,00
-415 ,34
1.520.706,46 5.106.101.41
3.585.394,95
1.520. 706,46 5.106.101,41
3.585.394,95
3.585.394,95 ,. • 3.296.460,29 ; 6.881 :855,24 •

I

Transferencies de capital i variacions d'actius financers
En quant a les transferencies de capital i a les aportacions a compte de capital pendents
d'aplicar indicar que s'executaran dins de l'exercici 2019, doncs es quan s'ha previst la
realitzaci6 de les actuacions relacionades amb aquestes transferencies i aportacions.
Aquest any 2018 s'han produ"lt diversos fets que expliquen l'endarreriment en el proces de les
inversions com s6n la prorroga de pressupostos, l'impacte de l'escrit rebut en el mes de juny
sobre les mesures correctives per corregir la desviaci6 de les despeses, per acomplir l'objectiu
del deficit i de la regla de despesa, aixl com l'impacte de l'Ordre VEH/159/2018 del mes
d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici 2018 a fi de garantir la no
adquisici6 de nous comprom isos de despesa, el que ha comportat la reten ci6 d'una xifra
cautelar.
Tambe s'ha de considerar que en el proces de contractaci6 el perlode d'execuci6 i/o
certificaci6 es a llarg termini.
En el decurs de l'any 2018 s'han continuat realitzant aquelles inversions del 2017
compromeses a 31 de desembre del 2017.
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21.

Obligacions informatives complementaries

a)

Naturalesa i activitat de l'entitat

1.

ldentificaci6 com entitat de la Generalitat de Catalunya i el departament d'adscripci6
FGC es una entitat de dret public, amb personalitat juridica pr6pia i independent, que
actua en regim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organitzaci6, de
patrimoni propi i capacitat plena per a l'exercici de les seves finalitats.
La seva relaci6 amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a traves
del Departament de Territori i Sostenibilitat.

2. Normativa especifica
Decret 287/2001, de 6 de novembre de 2001, text fntegre dels Estatuts d'FGC.
Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text ref6s de la Llei
4/1985, de 29 de mare;:, de l'Estatut de l'Empresa Publica Catalana.
3. Organs de govern
El seu nomenament es proposat pel Conseller del Departament de Territori
Sostenibilitat i acordat per el Govern de la Generalitat de Catalunya .
•

,I

La composici6 del Consell d'Administraci6 a data de formulaci6 dels Comptes Anuals
28 de mare;: de 2019, es la segi.ient:

Norn membre

Carree

En representaci6 de

Ricard Font i Hereu
lsidre Gavin i Valls
Pere Padrosa i Pierre

President
Vicepresident i Conseller
Conseller

Joan Jaume i Oms

Conseller

Octavi Bono i Gispert
Pere Torres Grau
Jordi Baiget i Cantons

Con seller
Conseller
Conseller

Jordi Xena i Ibanez

Conseller

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat (TES)
Departament de Territori i Sostenibilitat (TES)
Departament de la Vicepresidencia i d'Economia i
Hi send a
Departament d'Empresa i Coneixement
Autoritat del Transoort Metrooolita (ATM)
SERMETRA
Associacio de Municipis per la Mobilitat i el
Transoort Urba <AMTU)
Treballadors de FGC (UGT)
Treballadors de FGC (CCOO)
Departament de l'Administracio de la Generalitat
competent en materia d'esports.
Deoartament Territori i Sostenibilitat (TES)
Departament Territori i Sostenibilitat (TES)
Municipi de Manresa
Area Metropolitana del Transport
Municipi de Piera
Aiuntament de Barcelona
Mun icipi de Sant Cuaat
Departament d'lnterior
Municipi de Terrassa

Andres Fuentes Alarcon
Jose Herrera Jimenez
Gerard Marti Figueras i
Alba
Ferran Falco i lsern
Albert Alins i Abad
Valenti Junyent i Torres
Antoni Poveda i Zapata
Josep Llopart i Gardela
l"M..ercedes Vidal i Laao
CriS'ti.Qa Paraira Beser
Silvia Quesada i Escobar
Marc /jrmengol Puiq

'J>.J

Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Conseller
Consellera
Consellera
Consellera
Conseller
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b)

Normes de valoraci6
Veure nota 4 i 19 dels presents Comptes Anuals.

c)

lnclusi6 als pressupostos de la Generalitat de Catalunya
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya esta inclos dins:
• Programa 522 - lnfraestructures ferroviaries
• Programa 651 - Ordenaci6, foment i promoci6 turistica
Veure nota 4.20 dels presents Comptes Anuals

d)

Entitat classificada com a Administraci6 de la Generalitat de Catalunya en termes SEC
El 20 de gener de 2014 FGC va rebre un escrit de la lnterventora General en el qual
comunicava que la lntervenci6 General de l'Administraci6 de l'Estat l'havia inclos amb
efectes de l'exercici 2013 dins del sector Administracions Publiques de la Generalitat de
Catalunya, segons normes del sistema europeu de comptes (SEC).

e)

lnformaci6 sobre els contractes administratius executats
A continuaci6 es detallen els imports agregats de les contractacions administratives
realitzades a l'exercici en funci6 del seu procediment d'adjudicaci6 i que es publiquen
en el perfil de la plataforma de contractaci6 publica:
PROCEDIMENT OBERT

TIPUS DE
CONTRACTE
MULTIPLICITAT
DECRITERIS

D'obres

CRITERI UNIC

PROCEDIMENT
RESTRINGIT
MULTIPLICITAT
DE CRITERIS

PROCEDIMENT NEGOCIAT
DIALEG
COMPETITIU

CRITERI
UNIC

AMB
PUBLIC ITAT

ADJUDICACIO
DIRECTA

TOTAL

SENSE
PUBLIC ITAT

0,00

12.787.335,33

0,00

0,00

11.682.867,37

1.963.095,20

0,00

6.387.967,05

32.821.264,95

0,00

413.700,00

1.025.670 ,60

16.254.141 ,83

0,00

105.821 .909,06

17.861 .837,32

6.904.020,60

148.281 .279,41

Patrimonials

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De gesti6
de serveis publics

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.187.067,91

6.582.554,66

0,00

De subministraments

9.083.449,56

11.287.818,40

14.932.026,83

44 072.917,36

De concessi6 d'obra
publica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De col · laboraci6 entre
sector public i privat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De caracter
administratiu especial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.905.358,62

41.936.991,05

0,00

413.700,00

14.895.605,88

24. 799. 791,69

0,00

28.224.014,48

225.175.461,72

De serveis

Altres
TOTAL
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lnformaci6 sobre els convenis de col· laboraci6 formalitzats

f)

Referencia als convenis mes significatius que han estat vigents durant el 2018 i que es
publiquen en el web del portal de transparencia :

,(_cidi d'expedient" · • •• , ;·~.;' · obj eci~ 'del ~o·nvenr ' ·.. • " ·
11:'•:~-}~··

-~-,~..~;..·',:·" .. ·

~.~~\

Norn de l'adjud1catari
t.J.~r 1 ~·]'l.:t ..Y.- ·:~ ".,, .~f:

""

·

1niport
1

conveni .

Data
signatura ,

Data ~~-~

execuci6 ,

d'execuci6 ,

CONVEN/2017 /0000000083

Conveni per a les circulacions
del Tren dels Llacs Patronat
Turisme Lleida

PATRONAT INTERCOMARCA L
DE TURISME TERRES DE LLE IDA

186.995,79

03/07/2017

01/04/2017

31/10/2019

CONVEN/2016/0000000220

Conveni amb Transports de
Barcelona per al servei
substitutori per carretra
Funicular Vallvidrera en cas
d'incidencia
PRORROGA AN UAL CONVENI
TRAM TITOLS SOCIALS

TRANSPORTS DE BARCE LONA,
S.A.

165.037,00

19/07/2017

31/07/2017

30/09/2021

TRAMVIA METROPOLITA SA

106.000,00

01/01/2018

01/01/2018

31/12/2018

PROC0/2017/0000000049

Conveni per la liquidaci6 de
despeses per les activitats en
les quals FGC presta
col.laboraci6

PATRONAT DE LA VA LL DE
NURIA

65.446,09

13/11/2017

13/11/2017

12/11/2018

CONVEN/2017 /0000000085

Conveni per a les circulacions
del Tren dels Llacs ATM Lleida

ATM LLEIDA

62.331,93

15/05/2017

30/04/2017

31/10/2019

CONVEN/2018/0000000118

Conveni del Tren dels Llacs
Patron at Turisme Lie id a 2018

PATRONAT INTERCOMARCAL
DE TUR ISME

56.955,72

02/05/2018

01/01/2018

31/12/2018

CONVEN/2018/0000000211

Conveni per a la treta de neu
de camins i via ls d'acces a
l'estaci6 d'esqui de La Molina
temporada 2018-19

AJUNTAMENT D'A LP

54.000,00

20/11/2018

20/11/2018

19/11/2019

MODC0/2016/0000000011

Addenda Sa al conveni del
servei de transport integrat al
poligon Can Sant Joan

MARFINA BUS, SA, AUTORITAT
TRANSPORT METROPOLITA,
DEPARTAMENT DE TERRITORI I

53.333,00

05/02/2016

01/01/2015

02/03/2019

PROC0/2018/0000000065

Prorroga de l'acord de
col ·laboraci6 anb el Grup
ISBERG constitu'it per 15
em preses ferroviaries en 14
ciutats del m6n per al 2018
Conveni amb l'ATM per la
compra de paquets
publicitaris (TRANSMET)
Conveni per a les circulaci6 del
Tren dels Llacs ATM Lleida
2018

IC CONS ULTANTS LTD

35 .760,92

17/08/2018

01/01/2018

31/12/2018

AUTOR ITAT TRANSPORT
METROPOLITA

20.000,00

04/04/2018

04/04/2018

30/12/2018

CONSORCI TRANSP.PUBLIC
AREA LLEIDA

18.985,24

02/05/2018

01/01/20 18

31/12/2018

PROC0/2018/0000000008

CONVEN/2018/0000000084

CONVEN/2018/0000000119

CONVEN/2018/0000000010

Conveni per a la realizaci6 de
98a volta ciclista a La Molina
2017-2018

VO LTA CICLISTA CATA LUNYA,
AJUNTAMENT D'ALP

16.000,00

15/01/2018

15/01/2018

22/03/2018

CONVEN/2018/0000000207

Garantia de mobilitat entre
FGC I FMB durant les obres
Proven~a (Nov 2018)
CONVENI DE COL.LABORACl6
EN EL MASTER
INFRAESTRUCTURES ANY 2018

FERROCARRIL
METROPOL.BARCELONA

12.667,99

29/10/2018

23/11/2018

02/12/2018

FUNDACl6 UNIVERSITAT
POLITECNICA

12.000,00

17/01/2018

08/01/2018

11/07/2018

Conveni pel servei de bus
d'aportaci6 a Piera

MONTFERRI HNOS, S.L.,
AUTORITAT TRANSPORT
METROPOLITA, AJUNTAMENT
DE PIERA, DEPARTAMENT DE
TERRITORI I

8.489,46

28/12/2017

01/01/2018

01/01/2019

Prorroga per la prestaci6 de
servei de VALLTER (2018)
Regularitzaci6 2018 del servei
per Carretera Pare de l'Alba

VALLTER, S.A.

7.678,33

11/12/2017

01/01/2018

31/12/2018

MARFINA BUS, SA,
DEPARTAMENT DE TERRR ITORI
I SOSTENIBILITAT, AUTOR ITAT
DEL TRANSPORT METROPOLITA

2.800,00

12/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

CONVEN/2017 /0000000290

CONVEN/2018/0000000028

,,
PROC0/2017/0000000053

I~

I

~."'~<·~."-:ftYr. ~1

MODC~0000000012

I\

I

~
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Codi d'exped1ent

· '· ,·- Norn de l'adiudicatar( • . .n·,'ll·"·1 · 1mport ~·:r; • Data •··.,,, · •.,

l Objecte del Convem .

i

c

..

•

• •

PROC0/2017/0000000041

2 ~ Prorroga del conveni amb
Con sorci de Turisme de
Barcelona T.17-18

PROC0/2017/0000000042

Prorroga de J'acord per a la
prestaciei de servei amb
Consorci Turisme Barcelona 2018 (BOTIGA PELAJ)

CONVEN/2015/0000000162

Conveni col.laboraciei amb
ATM i FGC en relaciei al regim
d'us i acces

CONVEN/2015/0000000024

l

'.

, •

••

-: ;"'.

:

...:~:~

,

~1

• "i .....

-

. 'i ' . .

Data inici ' ·~ • Data fi f.''' ·,. ·
' . .
.
e'xe~uc1ci!'.»-"' · d'execucici ".;j,~

•.

" ....

.

2.173,98

01/09/2017

01/01/2017

31/12/2018

960,00

05/09/2017

05/09/2017

06/04/2018

AUTORITAT TRANSPORT
METROPOLITA, FGC- XA RXA
PRINCIPAL

0,00

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2018

Conveni de gestiei de serveis
intercanviador de Terrassa
FGC-RENFE

RENFE VIAJEROS, SA

0,00

29/07/2015

02/06/2015

INDEFINIT

CONVEN/2017/0000000108

Conveni amb la Secretaria
General de l'Esport - lmpuls de
J'esport d'hivern

CONSELL CATALA DE L'ESPORT

0,00

22/12/2016

22/12/2016

30/06/2019

CONVEN/2017/0000000142

Conveni amb l'Agencia
Catalana de la Joventut per al
Pack Jove Temp. 2017- 2021
(Carnet Jove)

AGENCIA CATALANA JOVENTUT

0,00

05/04/2017

05/04/2017

05/04/2021

CONVEN/2017 /0000000136

Acord mare de col·laboraciei
entre l'ATM-FGC T-MOBILITAT

AUTORITAT TRANSPORT
METROPOLITA

0,00

05/04/2017

05/04/2017

04/04/2021

CONVEN/2017/0000000117

Protocol col·laboraciei millora
linia ferroviaria municipi
Manresa

AJUNTAMENT DE MANRESA,
DEPARTAMENT DE TERRITORI I

0,00

07/04/2017

01/05/2017

01/11/2018

CONVEN/2017 /0000000135

Conveni amb Departament
Ensenyament per a les
activitats del "Tren de
l'ensenyament" 2017-2018

DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT

0,00

29/06/2017

01/01/2017

31/12/2018

CONVEN/2017/0000000231

Conveni amb la Federaciei
Internacional d'Esqui {FIS) per
a la realitzaciei de la prova de
la Copa del Mein d'Snowboard
T.2017-2018

FIS INTERNATIONAL SKI
FEDERATION, REAL
FEDERACION ESPANOLA
DE PORTES,

0,00

15/08/20 17

15/08/2017

12/05/2018

CONVEN/2018/0000000040

Acord entre FGC e
lnfraestructures sabre
manteniment zona comu

INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT

0,00

09/02/2018

01/01/2018

31/12/2018

CONVEN/2018/0000000228

Conveni amb International
Paralympic Comitee per a la
Copa del Mein d'Snowboard
2019

INTERNATIONAL PARALYMPIC
COMMITTEE

0,00

01/12/2018

01/12/2018

31/05/2019

g)

FUNICULAR AERI DE
MONTSERRAT,S.A.TRANSPORTS
DE BARCELONA, S.A.CONSORCI
DE TURISME DE
BARCELONACENTRAL
RESERVES MONTSERRAT,
S.A.U.
CONSORCI DE TURISME DE
BARCELONA

'/"':.

co n~~ni (') Y~ ~ signatura

lnfarmaci6 sabre les transferencies i subvencians cancedides i rebudes
Veure nata 13 dels presents Camptes Anuals.

lnformaci6 sabre els bens rebuts i lliurats en adscripci6 i bens destinats a l'us general
Veure nata 7 dels presents Camptes Anuals.
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22.

Altra informaci6

Els honoraris meritats durant l'exercici 2018 per PwC pels serveis d'auditoria de comptes i per
altres serveis de verificaci6 van ascendir a 40 milers d'euros (40 milers d'euros en 2017) i 10
milers d'euros (12 milers d'euros en 2017), respectivament.
Aixf mateix, els honoraris meritats durant l'exercici 2018 per altres societats de la xarxa PwC
com a conseqi..iencia de serveis d'assessorament prestats a la Societat, van ascendir a 110
milers d'euros (66 milers d'euros a 2017).

23.

Fets posteriors

En ·. data 22 de gener de 2019 es va aprovar el Decret Llei 3/201 ~ pel Departament de
Presi9encia de la Generalitat de Catalunya/ sobre !'increment retributiu per a l'any 2019 i la
recuperaci6 parcial de l'import de la paga extraordinaria de l'any 2013 per al personal del
sector public de la Generalitat de Catalunya, considerant la repercussi6 de la despesa referent
a la paga extraordinaria de l'any 2013, a l'entrada en vigor del Decret Llei, i l'afectaci6 del seu
financ;ament dins l'exercici 2019.
En data 21 de febrer de 2019, ha tingut entrada a traves de la plataforma EACAT, la reclamaci6
de la Diputaci6 de Girona a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), de la restituci6
i devoluci6 de les aportacions que es van traspassar durant els anys 2009, 2010 i 2011, en
concepte de subvenci6, amb motiu de la realitzaci6 del projecte d'instal· laci6 del telecadira
Cap de Comella, a l'estaci6 d'esquf de La Molina, per la realitzaci6 del Campionat del Mon de
Snowboard de 2011, i que d'acord amb la informaci6 que disposa FGC no es pot determinar
amb exactitud la quantificaci6, ni les responsabilitats que de la mateixa se'n puguin derivar
per FGC.
A banda dels assumptes anteriorment esmentats, no s'ha produ"it cap esdeveniment de
rellevancia que poguessiu desvirtuar la informaci6 reflectida en els comptes anuals de
l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018.
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Formulaci6 de comptes anuals efectuada pels membres integrants del Consell d'Administraci6
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, acordada en sessi6 de 28 de mare.;: de 2019,
r ativa als comptes de l'exercici 2018, consta d'fndex i noranta-tres pagines inclosa aquesta.

lsidre Gavin i Valls
Vicepresident i Conseller

Silvia Quesada i Escobar
Consellera

Antoni Poveda i Zapata
Conseller

Jose F£

errera i Jimenez
Conseller
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Certifico que els comptes anuals que obren en els presents documents i que consten d'fndex
i noranta-quatre pagines, amb les signatures de la pagina anterior numero noranta-tres,
corresponen als comptes anuals formulats pel Consell d'Administraci6 de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, en sessi6 de 28 de mare; de 2019.

Barcelona, 28 de mare; de 2019

La Secreta{ ia el Consell d'Administraci6
Ros'a l'V1 3 Garcia i Moreno

Amb el vistiplau del President del Ccmsell
d'Administraci6 d'FG
"
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