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I.1. Balanç de situació. Actiu 
Al tancament dels exercicis anuals 2018 i 2017 (euros). 
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I.2. Balanç de situació. Patrimoni net i passiu 
Al tancament dels exercicis anuals 2018 i 2017 (euros). 
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II. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
Al tancament dels exercicis anuals de 2018 i de 2017 (euros). 
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III. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Al tancament dels exercicis anuals de 2018 i de 2017 (euros). 
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IV. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 
Al tancament dels exercicis anuals de 2018 i de 2017 (euros). 
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IV. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 
Al tancament dels exercicis anuals de 2018 i de 2017 (euros).  
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V. Memòria corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2018 

 

V.1 Activitats de l’entitat 

 

V.1.1. Denominació, forma legal de l’entitat i norma de creació de 
l’entitat 

 

El Reial decret 1496/1986, de 13 de juny, va aprovar la transferència a la 
Comunitat Valenciana dels serveis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via 
Estreta de l’Estat (d’ara en avant, FEVE) en territori de la Comunitat Valenciana, 
amb efecte des de l’1 de gener de 1986. Així mateix, en virtut de l’esmentat reial 
decret, es van traspassar a la Comunitat Valenciana els béns adscrits a la 
prestació del servei transferit, tant d’infraestructura i superestructura com de 
material rodant, així com tots els mobles i immobles que formaven part del 
servei de la xarxa. 

En compliment del Conveni de transferència, la Generalitat Valenciana va 
constituir Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant, FGV o 
l’entitat) per mitjà de la Llei 4/1986, de 10 de novembre, i se’n va aprovar 
l’Estatut a través del Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 1 del Decret 144/1986, de 24 de 
novembre, pel qual s’aprova l’Estatut d’FGV, segons la redacció donada pel 
Decret 79/2017, de 16 de juny, FGV és una entitat pública empresarial, amb 
personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la 
Generalitat, subjecta a l’ordenament jurídic privat i que gaudeix d’organització 
autònoma, patrimoni propi i plena capacitat per a l’acompliment de les finalitats. 
Tindrà, amb caràcter general, la consideració de mitjà propi o operador intern 
del transport ferroviari/tramviari de la Generalitat. 

 

V.1.2. Domicili social de l’entitat 

 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 4 del Decret 144/1986, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova l’Estatut d’FGV, d’acord amb el que s’estableix en el 
Decret 160/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de modificació del Decret 
144/1986, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es va aprovar l’Estatut de 
l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 6886, de 
22.10.2012), “El domicili legal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per a 
tots els efectes judicials, administratius, laborals i fiscals, radicarà a València, en 
les oficines de la seua direcció. No obstant això, el Consell d’Administració de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana podrà decidir, quan el desenvolupament 
de les activitats incloses en les finalitats ho aconselle, desenvolupar les tasques 
a través de delegacions, agències i/o sucursals en altres localitats”. 

 

El seu domicili social es fixa a València, partida Xirivelleta, s/n. 

 

V.1.3. Objecte social de l’entitat 
 
D’acord amb el que es disposa en l’article 3 de la Llei 4/1986, de 10 de 
novembre, de creació de l’entitat, segons la redacció donada per la Llei 10/2012, 
de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
d’organització de la Generalitat. (DOCV núm. 6931, de 27.12.2012), Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana té per objecte l’explotació i la gestió de les línies de 
ferrocarril i serveis complementaris de transports que s’han transferit a la 
Generalitat Valenciana, així com d’aquelles que en el futur aquesta puga 
encomanar-li. En relació amb l’objecte, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
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podrà portar a terme les obres i els serveis que siguen convenients per a 
explotar-los de manera més efectiva, ampliar, renovar o millorar els 
establiments i els mitjans d’explotació, dur a terme totes les activitats comercials 
i industrials que considere convenients i siguen base, desenvolupament o 
conseqüència de l’explotació de les línies ferroviàries i tramviàries i dels altres 
mitjans de transport terrestre complementaris o substitutius del ferrocarril, i 
portar a terme per al compliment dels objectius i de conformitat amb les normes 
aplicables tot tipus d’actes de gestió i disposició. Així mateix, forma part de 
l’objecte social de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a títol enunciatiu i no 
limitador, la formalització de contractes l’objecte dels quals siga la redacció de 
projectes per a tercers, la direcció i assessorament tècnic d’aquests contractes, 
la prestació de serveis i activitats de consultoria relacionats amb el transport 
ferroviari o tramviari o maneres similars. Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana podrà dur a terme aquestes activitats bé per si mateixa o en 
associació amb altres empreses o entitats públiques o privades, en procediments 
de licitació per a l’obtenció dels contractes oportuns, així com subscriure amb 
tercers els documents contractuals necessaris o convenients per a la finalitat 
expressada. 

 
L’entitat podrà desenvolupar les activitats que integren el seu objectiu, totalment 
o parcialment, de manera indirecta, mitjançant la titularitat d’accions o 
participacions en societats amb objecte idèntic o anàleg. 

 

V.1.4. Naturalesa de les activitats de l’entitat 

 

El desenvolupament d’aquesta activitat necessita els recursos aportats pel titular 
del servei públic, a través de la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana 
de cada exercici i dels contractes programa. La continuïtat d’aquestes 
aportacions és la que garanteix la prestació d’aquest servei de transport per part 
d’FGV. 

Els ingressos obtinguts per l’entitat en la prestació dels serveis són insuficients 
per a assolir la cobertura global de les despeses. La diferència entre ingressos i 
despeses és finançada mitjançant aportacions de la Generalitat Valenciana, en 
funció del pressupost preparat per l’entitat abans de l’inici de cada exercici, i 
amb ampliacions del fons social mitjançant l’assumpció per part de la Generalitat 
Valenciana del principal del deute financer formalitzat per l’entitat. Aquestes 
aportacions són insuficients per a finançar la diferència entre ingressos i 
despeses. Addicionalment, les inversions de l’entitat són finançades mitjançant 
subvencions de capital concedides per la Generalitat Valenciana (vegeu la nota 
V.9.5). 

El balanç de situació amb data de 31 de desembre de 2018 presenta resultats 
negatius i fons de maniobra positiu. Els principis comptables aplicats per l’entitat 
en la formulació dels comptes anuals inclouen el principi d’empresa en 
funcionament pel qual es considera que la gestió de l’empresa té una durada 
il·limitada i, en conseqüència, l’aplicació dels principis comptables no està 
encaminada a determinar el valor del patrimoni a l’efecte de l’alienació global o 
parcial ni a determinar l’import resultant en cas que hi haja liquidació. La 
Generalitat Valenciana, com a titular d’aquest ens públic, facilita el suport 
financer imprescindible per a garantir el funcionament de l’entitat. 

El patrimoni d’FGV està constituït pel conjunt de béns, drets i obligacions dels 
quals és titular. L’inventari d’FGV inclou, juntament amb els béns patrimonials, 
els de titularitat de la Generalitat Valenciana adscrits a FGV.  

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es regeix per la Llei 4/1986, de 10 de 
novembre, de creació de l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, les 
disposicions especials que es promulguen i en concret: 

a) Per les normes de dret civil, mercantil i laboral pel que fa a l’actuació com a 
empresa mercantil. 

b) Per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat Valenciana, d’Hisenda 
Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en tot el que siga 
aplicable al seu règim economicoadministratiu, així com per la legislació 
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reguladora del domini públic: Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la 
Generalitat Valenciana; Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques; Llei 6/2011, d’1 d’abril, de mobilitat de la Comunitat 
Valenciana, i la resta de normativa pública i privada que s’hi puga aplicar per raó 
de la matèria. 

c) Pel Decret 144/1986, de 24 de novembre, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, i la posterior modificació 
mitjançant el Decret 79/2017, de 16 de juny, del Consell, de modificació del 
Decret 144/1986, de 24 de novembre del Consell, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

d) Per la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, i les 
posteriors modificacions, així com per l’RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i, a partir del 
15 de gener de 2019, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 

Per la Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, FGV, referent al règim comptable i la rendició de 
comptes, formularà i rendirà els comptes d’acord amb els principis i les normes 
de comptabilitat recollits en el Pla general de comptabilitat vigent per a 
l’empresa espanyola, aprovat per l’RD 1643/1990, de 20 de desembre, i la 
normativa de desenvolupament, posteriorment modificat per l’RD 1514/2007, de 
16 de novembre, pel qual es va aprovar el Pla general de comptabilitat. En 
conseqüència, a partir de l’entrada en vigor d’aquest nou pla general de 
comptabilitat, FGV ha de formular i rendir-ne comptes d’acord amb aquest. 

Els recursos d’FGV són els següents:  

1. Les aportacions i les subvencions que la Generalitat Valenciana establisca 
en els pressupostos generals. 

2. Les subvencions o les aportacions voluntàries d’entitats i institucions tant 
públiques com privades. 

3. Les rendes i els productes que generen els béns i valors. 

4. Els ingressos procedents de l’explotació dels serveis. 

5. Qualsevol altres recursos que pogueren atribuir-se-li. 

Els ingressos procedents de l’explotació dels serveis estan sotmesos a la 
regulació de la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, en virtut de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, 
d’ordenació dels transports terrestres, i el Reial decret 1211/1990, de 30 de 
setembre, pel qual s’aprova el reglament d’aquesta llei. Per a l’exercici 2017, les 
tarifes vigents estaven regulades per l’Ordre 29/2014, de 23 de desembre, de la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen 
les tarifes dels títols de transport integrats d’ús en l’àrea de transport 
metropolità de València, així com les dels serveis públics de transport prestats 
per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i les del sistema TRAM a Alacant. 
Per a l’exercici 2018, a partir de l’aprovació de la normativa nova, les tarifes 
estan regulades mitjançant l’Ordre 3/2018, de 14 de març.  

 

V.1.5. Entitats del grup i dependència institucional 

Els òrgans d’administració principals d’FGV són els que determinen els estatuts, 
aprovats pel Decret 144/1986, de 24 de novembre. 

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, el 31 de 
desembre de 2018, estava constituït per:  

 

Consell	d’Administració	

Càrrec	 Nom	

Presidenta	 María	José	Salvador	Rubert	
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Vicepresident	 José	Luis	Ferrando	Calatayud	

Conseller	 Francesc	de	Borja	Signes	Núñez	

Conseller	 Carlos	Domingo	Soler	

Consellera	 Clara	Ferrando	Estrella	

Consellera	 Isabel	Castelló	García	

Conseller	 Pedro	Luis	Sánchez	Novella	

Secretari.	No	
conseller	

Raúl	Castelblanque	Juanas	

 

El Consell d’Administració és el responsable de formular els comptes anuals per a 
l’aprovació per part del Consell, amb independència de la resta de funcions que li 
corresponen pels estatuts de l’entitat, tal com estableix l’apartat 18 de l’article 6 
dels estatuts de l’entitat, d’acord amb el Decret 79/2017, de 16 de juny, del 
Consell, de modificació del Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell, 
pel qual s’aprova l’Estatut de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

 

Durant l’any 2018, s’han produït les modificacions següents: 

 
- Cessament com a vicepresident de l’Il·lm. Sr. Josep Vicent Boira i Maiques (fins al 

23.07.18, segons la publicació del DOGV núm. 8355, del 06.08.18, del Decret 
99/2018, de 27 de juny, pel qual cessava com a secretari autonòmic d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori).  

- Nomenat com a vicepresident l’Il·lm. Sr. José Luis Ferrando Calatayud (des del 
06.08.18, d’acord amb la publicació del Decret 114/2018, de 3 d’agost, pel qual se’l 
nomenava secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori). 

- Consellera: Il·lma. Sra. Maria Empar Martínez Bonafé (fins al 27.04.18, que es 
publica el Decret 47/2018, de 20 d’abril, del Consell, pel qual cessa com a consellera. 
(DOGV núm. 8283, de 27.04.18) 

- Conseller: Il·lm. Sr. Juan Ángel Poyatos León (des del 28.04.18, que es publica 
l’Acord de 20.04.18, del Consell (DOGV núm. 8283, de 27.04.18), fins al 07.12.18, 
que es publica l’Acord de 23.11.18, del Consell, pel qual cessa com a conseller. 
(DOGV núm. 8439, de 07/12/18) 

- Consellera: Il·lma. Sra. Isabel Castelló García (des del 07.12.18, que es publica 
l’Acord de 23.11.18, del Consell, pel qual es nomena consellera. (DOGV núm. 8439, 
de 07.12.18) 

- Conseller: Sr. Antonio Coronado Gómez (fins al 07.12.18, que es publica el Decret 
210/2018, de 23.11.18, del Consell, pel qual cessa com a conseller en qualitat de 
representant laboral. (DOGV núm. 8439, de 07.12.18) 

- Conseller: Sr. Pedro Luis Sánchez Novella (des del 08.12.18, que es publica l’Acord 
de 23.11.18, del Consell, pel qual se’l nomena conseller en qualitat de representant 
laboral. (DOGV núm. 8439, de 07.12.18) 

 

FGV depén del Consell de la Generalitat Valenciana i està tutelat per la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, pertany al 
sector públic empresarial de la Generalitat Valenciana, amb el qual està 
vinculada a totes les societats, entitats i fundacions que hi pertanyen. Així 
mateix, l’entitat participa en un 38,27 % en la societat Logitren Ferroviaria, SA, 
l’activitat de la qual és el transport ferroviari de mercaderies. 
 
V.2. Bases de presentació dels comptes anuals 

 

V.2.1. Imatge fidel 
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Aquests comptes anuals han sigut obtinguts dels registres comptables d’FGV i es 
presenten d’acord amb l’RD 1514/2007, pel qual s’aprova el Pla general de 
comptabilitat, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, dels resultats d’FGV i dels fluxos d’efectiu de l’exercici 
corresponent. Aquests comptes anuals han sigut formulats pel Consell 
d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i se sotmetran a 
l’aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana, la qual s’estima que es 
produirà sense cap modificació. 

 

 

V.2.2. Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, el Consell 
d’Administració ha formulat aquests comptes anuals tenint en consideració la 
totalitat dels principis i les normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen 
un efecte significatiu en aquests comptes anuals. No hi ha cap principi comptable 
obligatori que haja deixat d’aplicar-se. 

 

V.2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 
Segons s’indica en la nota V.1.4., el Consell d’Administració formula els 
comptes anuals sota el principi d’empresa en funcionament. Els ingressos 
obtinguts per l’entitat en la prestació dels serveis són insuficients per a assolir la 
cobertura global de les despeses. La diferència entre ingressos i despeses és 
finançada a través d’aportacions de la Generalitat Valenciana, en funció del 
pressupost preparat per l’entitat abans de l’inici de cada exercici, i amb 
ampliacions del fons social per mitjà de l’assumpció per part de la Generalitat 
Valenciana del principal del deute financer formalitzat per l’entitat. Aquestes 
aportacions són insuficients per a finançar la diferència entre ingressos i 
despeses. Addicionalment, les inversions de l’entitat són finançades per mitjà de 
subvencions de capital concedides per la Generalitat Valenciana. 

En l’elaboració dels comptes anuals, s’han utilitzat estimacions fetes per l’entitat 
per a valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que 
hi figuren registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a:  

• L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament d’actius determinats. 

• La vida útil dels actius materials. 

• El càlcul de provisions. 

Tot i que aquestes estimacions s’han fet sobre la base de la millor informació 
disponible al tancament de l’exercici 2018, és possible que esdeveniments que 
puguen tindre lloc en el futur obliguen a modificar-les (a l’alça o a la baixa) en 
els pròxims exercicis, la qual cosa es farà, si escau, de forma prospectiva. 

Tal com s’indica en les Notes V.4.1, V.2.8 i V.5 d’aquesta memòria, durant 
l’exercici de 2017 es va desenvolupar un projecte que tenia per objecte analitzar 
i revisar les estimacions de les vides útils dels actius de naturalesa ferroviària 
administrats per FGV. L’obtenció de més informació i de més qualitat en relació 
amb les estimacions anteriors, tant com a conseqüència de l’adquisició de més 
experiència per les unitats d’Enginyeria i Projectes i Tallers d’FGV, com de 
l’obtenció de més informació respecte a la tecnologia dels elements de transport 
ferroviari, ha comportat la modificació de les estimacions de la vida útil que 
s’utilitzaven en exercicis anteriors. Aquests canvis d’estimacions de les vides 
útils ha suposat una variació en la dotació de l’amortització dels elements de 
transport ferroviari, els recanvis corresponents a aquests elements, així com de 
les instal·lacions fixes ferroviàries. Les dotacions per amortitzacions dels actius 
esmentats anteriorment han disminuït significativament. Els efectes en 
l’amortització entre l’exercici 2017 i 2016 es presenten en el quadre següent, i 
suposen un descens de dotacions de 53 milions d’euros. Aquest nivell de 
dotacions s’estima que es mantindrà en el futur.  
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V.2.4. Comparació de la informació 

 

D’acord amb la legislació mercantil, els administradors presenten, a l’efecte 
comparatiu, amb cada una de les partides del balanç, del compte de pèrdues i 
guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu, a 
més de les xifres de l’exercici 2018, les corresponents a l’exercici anterior. 

No hi ha hagut raons excepcionals que justifiquen la modificació de l’estructura 
del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni 
net, ni de l’estat de fluxos d’efectiu. 

 

V.2.5. Agrupació de partides 

Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de 
canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu es presenten de forma 
agrupada per a facilitar-ne la comprensió, si bé, en la mesura en què siga 
significativa, s’ha inclòs la informació desagregada en les corresponents notes de 
la memòria.  

 

V.2.6. Canvis de criteri comptable 
 
En l’exercici 2018, no s’han efectuat canvis de criteri comptable. 

 

V.2.7. Correcció d’errors 

 
En l’exercici 2018, no s’han efectuat correccions d’errors.  

 

V.2.8. Estimacions comptables 

 
Tal com es diu en la nota V.2.3, durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2017, s’ha produït una variació de les estimacions de les vides útils dels actius 
ferroviaris, l’efecte de la qual es troba descrita en la nota esmentada. Durant 
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2018, no s’ha produït cap canvi 
d’estimació comptable.  

 

Durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2018, s’ha procedit a regularitzar 
diversos saldos de proveïdors ja prescrits dels quals no es van rebre mai factures 
ni comunicació de cap mena per part d’aquests, per la qual cosa aquesta 
regularització no correspon a errors ni a canvis de criteris, sinó a un canvi 
d’estimació comptable, una vegada se n’ha constatat la prescripció. Aquest 
import ascendeix a 1,8 milions d’euros. 

 

V.3. Aplicació del resultat 

 

Les pèrdues de l’exercici 2018 es presenten en l’epígraf “Resultat de l’exercici” 
juntament amb “Altres aportacions de la Generalitat Valenciana”, en el patrimoni 
net. Els resultats de l’exercici i les “Aportacions de la GV per a compensar el 
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resultat de l’exercici” s’incorporaran en el pròxim exercici a la partida “Resultats 
d’exercicis anteriors”. 

 

V.4. Normes de registre i valoració 

 

Les principals normes de registre i valoració, utilitzades per l’entitat en 
l’elaboració dels seus comptes anuals dels exercicis 2018 i 2017, d’acord amb les 
establides pel Pla general de comptabilitat, han sigut les següents: 

 

V.4.1. Immobilitzat material 

 

L’immobilitzat material es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de 
producció i, posteriorment, es minora per la corresponent amortització 
acumulada i les pèrdues per deterioració, si n’hi haguera, d’acord amb el criteri 
esmentat en el paràgraf posterior. 

Les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que 
componen l’immobilitzat material s’imputen al compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en què s’incorren. Per contra, els imports invertits en millores que 
contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la vida útil 
d’aquests béns es registren com a cost major d’aquests.  

Per als immobilitzats materials que necessiten un període de temps superior a un 
any per a estar en condicions d’ús, els costos capitalitzats inclouen les despeses 
financeres que s’hagen reportat abans de la posada en condicions de 
funcionament del bé i que hagen sigut girats pel proveïdor o corresponguen a 
préstecs o un altre tipus de finançament alié, específic o genèric, directament 
atribuïble a l’adquisició o fabricació d’aquest.  

Els treballs que l’entitat fa per al seu immobilitzat es registren al cost acumulat 
que resulta d’afegir als costos externs els costos interns, determinats en funció 
dels consums propis de materials, de la mà d’obra directa incorreguda i de les 
despeses generals de fabricació calculades segons taxes d’absorció similars a les 
aplicades per a la valoració d’existències. 

L’entitat amortitza l’immobilitzat material seguint el mètode lineal, amb 
l’aplicació de percentatges d’amortització anual calculats en funció dels anys de 
vida útil estimada dels respectius béns, segons el detall següent:  
 

Concepte Percentatges 

 2018 2017 

Edificis i altres construccions 3 % 3 % 

Instal·lacions fixes ferroviàries 0,54 % a 2,91 % 0,54 % a 2,91 % 

Maquinària 10 % 10 % 

Instal·lacions  8 % 8 % 

Utillatge 30 % 30 % 

Mobiliari i equips d’oficina 10 % 10 % 

Equips per a procés d’informació 25 % 25 % 

Elements de transport  14 %  14 % 

Elements de transport ferroviari 1,27 % al 2,10 % 1,27 % al 2,10 
% 

Recanvis d’immobilitzat material 1,27 % al 2,10 % 1,27 % al 2,10 
% 

 

Quan s’incorporen al valor de l’immobilitzat material costos de renovació, 
ampliació, modernització o millora, es recalculen els percentatges anuals 
d’amortització en funció del nou període de vida útil assignat a l’element; per la 
qual cosa, l’amortització realment aplicada a determinats elements pot no 
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coincidir amb la derivada de la taula general especificada.  

L’immobilitzat material que va ser transferit a la Generalitat Valenciana i, 
posteriorment, adscrit a FGV, en virtut del Reial decret 1496/1986, es presenta 
en el balanç de situació valorat d’acord amb la liquidació efectuada per FEVE el 
31 de desembre de 1986. Aquest immobilitzat material va ser registrat en el seu 
moment amb abonament al compte “Patrimoni d’afectació” de l’epígraf “Fons 
patrimonial” del balanç de situació. 

El material immobilitzat que va ser adscrit, a l’efecte de l’administració d’aquest, 
com a conseqüència de l’Ordre 2/2016, de 15 de febrer, està classificat en els 
epígrafs corresponents segons la seua naturalesa amb abonament al compte 
“Fons patrimonial Ordre 2/2016” del balanç de situació. 

Les inversions en instal·lacions fixes ferroviàries fetes directament per la 
Generalitat Valenciana i entregades, després de la finalització, a l’entitat per a la 
posada en servei i explotació es presenten en el balanç de situació d’acord amb 
la valoració reflectida en la certificació de lliurament fetes pel cap de servei 
d’obres de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
Aquest immobilitzat material es registra amb abonament al subepígraf 
“Aportacions de la GV d’infraestructures i altres immobilitzats” del balanç de 
situació. El criteri seguit per FGV per al registre de la cessió dels actius és el d’ús 
fins a l’esgotament total de la vida econòmica dels actius i el registre d’aquest es 
fa com a elements d’immobilitzat material. 

Al tancament de cada exercici o sempre que hi haja indicis de pèrdua de valor, 
l’entitat procedeix a estimar la possible existència de pèrdues de valor que 
reduïsquen el valor recuperable dels actius a un import inferior al del valor 
comptable que tenen. L’import recuperable es determina com el més alt entre el 
valor raonable menys els costos de venda i el valor en ús. Quan una pèrdua per 
deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import comptable de l’actiu 
s’incrementa en l’estimació revisada del valor recuperable que té, però de tal 
manera que l’import comptable en llibres, incrementat, no supere el que s’hauria 
determinat si no s’haguera reconegut cap pèrdua per deteriorament en exercicis 
anteriors. Aquesta reversió d’una pèrdua per deteriorament de valor es reconeix 
com a ingrés. Durant l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018 i 2017, 
l’entitat no ha identificat cap indici referent al deteriorament del material 
immobilitzat que té. En la nota V.5, es desglossen els immobilitzats materials 
que hi ha a 31 de desembre de 2018 i 2017. 
 

Durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2017, es van modificar les 
estimacions de la vida útil dels actius ferroviaris tal com es descriu en la nota 
V.2.3, i que es mantenen a 31 de desembre de 2018. 

 

V.4.2. Inversions immobiliàries 

 

L’epígraf d’inversions immobiliàries del balanç de situació recull els valors de 
terrenys, edificis i altres construccions que es mantenen bé, per a explotar-los 
en règim de lloguer, bé per a obtindre una plusvàlua en la venda com a 
conseqüència dels increments que es produïsquen en el futur en els respectius 
preus de mercat. Aquests actius es valoren d’acord amb els criteris indicats en la 
nota V.4.1, relativa a l’immobilitzat material. En la nota V.6, es desglossen les 
inversions immobiliàries que hi ha a 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 

V.4.3. Immobilitzat intangible 

 

Com a norma general, l’intangible immobilitzat es valora inicialment pel seu preu 
d’adquisició o cost de producció. Posteriorment, es valora al seu cost minorat per 
l’amortització acumulada corresponent i, si escau, per les pèrdues per 
deteriorament que haja experimentat. Aquests actius s’amortitzen en funció de 
la vida útil que tenen. Els elements registrats en aquest epígraf corresponen a: 
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a) Propietat industrial: en aquest compte es registren els imports satisfets per a 
l’adquisició de la propietat o el dret d’ús d’aquesta, o per les despeses 
incorregudes amb motiu del registre de la desenvolupada per l’entitat. 

b) Aplicacions informàtiques: l’entitat registra en aquest compte els costos 
incorreguts en l’adquisició i el desenvolupament de programes informàtics, 
inclosos els costos de desenvolupament de les pàgines web. Els costos de 
manteniment de les aplicacions informàtiques es registren en el compte de 
pèrdues i guanys de l’exercici en què s’incorren. L’amortització de les aplicacions 
informàtiques es fa amb l’aplicació del mètode lineal a raó del 33 % anual, a 
partir de l’any següent al de la posada en marxa.  

Al tancament de cada exercici o sempre que hi haja indicis de pèrdua de valor, 
l’entitat procedeix a estimar la possible existència de pèrdues de valor que 
reduïsquen el valor recuperable dels actius a un import inferior al del valor 
comptable que tenen. L’import recuperable es determina com el més alt entre el 
valor raonable menys els costos de venda i el valor en ús. Quan una pèrdua per 
deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import comptable de l’actiu 
s’incrementa en l’estimació revisada del valor recuperable que té, però de tal 
manera que l’import comptable en llibres, incrementat, no supere el que s’hauria 
determinat si no s’haguera reconegut cap pèrdua per deteriorament en exercicis 
anteriors. Aquesta reversió d’una pèrdua per deteriorament de valor es reconeix 
com a ingrés. Durant l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018 i 2017, 
l’entitat no ha identificat cap indici referent a la deterioració de l’intangible 
immobilitzat que té. En la nota V.7, es desglossen els intangibles immobilitzats 
que hi ha a 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 

V.4.4. Arrendaments 

 

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de 
les condicions d’aquests es deduïsca que es transfereixen a l’arrendatari 
substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte 
del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments 
operatius. 

Així mateix, i en virtut de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la 
Generalitat Valenciana, pel que fa als béns adscrits a Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, en l’article 60 i següents s’estableix que, quan es tracte 
d’ús privatiu dels béns de domini públic, es requerirà l’autorització d’ocupació 
temporal corresponent. 

Al tancament de l’exercici de 2018, no s’ha fet cap operació en concepte 
d’arrendament financer. 

Els ingressos i les despeses derivats dels acords d’arrendament operatiu es 
carreguen al compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es reporten. Així 
mateix, el cost d’adquisició del bé arrendat es presenta en el balanç d’acord amb 
la naturalesa que té, incrementat per l’import dels costos del contracte 
directament imputables, els quals es reconeixen com a despesa en el termini del 
contracte, i s’hi aplica el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels 
ingressos de l’arrendament. Qualsevol cobrament o pagament que poguera fer-
se en contractar un arrendament operatiu es tractarà com un cobrament o 
pagament anticipat que s’imputarà a resultats al llarg del període de 
l’arrendament, a mesura que se cedisquen o reben els beneficis de l’actiu 
arrendat. En la nota V.8, es desglossa la informació relativa a arrendaments 
operatius que hi ha a 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 

V.4.5. Instruments financers 

 

V.4.5.1. Actius financers 

 

Els actius financers de l’entitat es classifiquen en les categories següents: 
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a) Préstecs i partides que s’han de cobrar: actius financers originats 
en la venda de béns o en la prestació de serveis per operacions de trànsit 
de l’empresa, o els que, sense tindre un origen comercial, no són 
instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments dels quals són de 
quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu. 

b) Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de 
pèrdues i guanys: s’inclouen en aquesta categoria els actius financers que 
així designa l’entitat en el moment del reconeixement inicial, pel fet que 
aquesta designació elimina o redueix de manera significativa asimetries 
comptables, o bé perquè aquests actius formen un grup el rendiment del 
qual s’avalua per part de la direcció de l’entitat, sobre la base del valor 
raonable que tenen i d’acord amb una estratègia establida i documentada. 

c) Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, associades i 
multigrup: es consideren empreses del grup les empreses vinculades amb 
l’entitat per una relació de control, i empreses associades les empreses 
sobre les quals l’entitat exerceix una influència significativa. 
Addicionalment, dins de la categoria de multigrup, s’inclouen les societats 
sobre les quals, en virtut d’un acord, s’exerceix un control conjunt amb un 
o més socis. 

Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la 
contraprestació entregada més els costos de la transacció que els siguen 
directament atribuïbles, excepte els inclosos en la categoria b) altres 
actius financers a valor raonable, els costos de transacció dels quals es 
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici. Posteriorment, 
la valoració es fa sobre la base de: 

1. Els préstecs i les partides que s’han cobrar es valoren pel cost 
amortitzat que tenen. Els interessos reportats es comptabilitzen en el 
compte de pèrdues i guanys, i s’hi aplica el mètode del tipus d’interés 
efectiu. 

2. Els actius financers a valor raonable s’avaluen sense deduir els costos 
de transacció en què es poguera incórrer en la venda d’aquests. Els canvis 
que es produïsquen en el valor s’imputen en el compte de pèrdues i 
guanys. 

3. Les inversions en empreses del grup, associades i multigrup es valoren 
pel cost d’aquestes, minorat, si escau, per l’import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. Aquestes correccions es 
calculen com la diferència entre el valor en llibres i l’import recuperable, 
entés aquest com l’import més alt entre el valor raonable que té menys 
els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats de 
la inversió. Quan no hi ha evidència millor de l’import recuperable, es pren 
en consideració el patrimoni net de l’entitat participada, corregit per les 
plusvàlues tàcites que hi haja en la data de la valoració (s’inclou el fons de 
comerç, si n’hi ha). 

Almenys al tancament de l’exercici, l’entitat fa un test de deteriorament 
per als actius financers que no estan registrats a valor raonable. Es 
considera que hi ha una evidència objectiva de deteriorament si el valor 
recuperable de l’actiu financer és inferior al valor en llibres que té. Quan 
es produeix, la quantia d’aquest deteriorament es registra en el compte 
de pèrdues i guanys.  

En la nota V.9.1, es desglossen els actius financers que hi ha a 31 de 
desembre de 2018 i 2017. 

 

V.4.5.2. Passius financers 

 

Són passius financers els dèbits i les partides que cal pagar que té l’entitat 
i que s’han originat en la compra de béns i serveis, o també els que, 
sense tindre un origen comercial, no poden ser considerats com a 
instruments financers derivats. 

Els dèbits i les partides que s’han de pagar es valoren inicialment al valor 
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raonable de la contraprestació rebuda, ajustada pels costos de la 
transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests passius es 
valoren d’acord amb el cost amortitzat que tenen. En la nota V.9.2, es 
desglossen els passius financers que hi ha a 31 de desembre de 2018 i 
2017. 

 

V.4.6. Existències 

 

Les existències es valoren al preu mitjà d’adquisició, que inclou totes les 
despeses addicionals consignades en factura que es produïsquen fins a la posada 
a la disposició de l’entitat, tals com transports, duanes, assegurances, etc. La 
valoració dels productes obsolets, defectuosos, o de moviment lent, s’ha reduït 
al possible valor de realització que tenen. En la nota V.10, es desglossen les 
existències a 31 de desembre de 2018 i 2017 

 

 

V.4.7. Transaccions amb moneda estrangera 

 

La moneda funcional utilitzada per l’entitat és l’euro. Conseqüentment, les 
operacions en altres divises diferents de l’euro es consideren denominades en 
moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi vigents en les dates 
de les operacions. Al tancament de l’exercici, els actius i els passius monetaris 
denominats en moneda estrangera es converteixen amb l’aplicació del tipus de 
canvi vigent en la data del balanç de situació. Els beneficis o les pèrdues posats 
de manifest s’imputen directament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
en què es produeixen. Durant els exercicis acabats el 31 de desembre de 2018 i 
2017, no hi ha hagut transaccions en moneda estrangera. 

 

V.4.8. Impost sobre beneficis 

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana és una entitat exempta de l’Impost de 
Societats. 

 

V.4.9. Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, 
quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb 
independència del moment en què es produïsca el corrent monetari o financer 
que en derive. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la 
contraprestació rebuda, deduïts descomptes i impostos. 

El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què 
s’han transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la 
propietat del bé venut, sense mantindre la gestió corrent sobre aquest bé ni 
retindre el control efectiu sobre aquest. Quant als ingressos per prestació de 
serveis, aquests es reconeixen i es considera el grau de realització de la 
prestació a la data de balanç, sempre que el resultat de la transacció puga ser 
estimat amb fiabilitat. Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen amb 
la utilització del mètode del tipus d’interés efectiu. En qualsevol cas, els 
interessos d’actius financers reportats amb posterioritat al moment de 
l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. En 
la nota V.13, es desglossen els ingressos i les despeses reportats durant els 
exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 

V.4.10. Provisions i contingències 
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L’entitat, en la formulació dels comptes anuals, diferencia entre: 

 

a)  Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades 
de successos passats, la cancel·lació dels quals és probable que origine una 
eixida de recursos, però que resulten indeterminats pel que fa al seu import i/o 
moment de cancel·lació. 

b)  Contingències: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de 
successos passats, la materialització futura dels quals està condicionada al fet 
que ocórrega, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat 
de l’entitat. 

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s’estima que 
la probabilitat que s’haja d’atendre l’obligació és més alta que en cas contrari. 
Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que se 
n’informa en les notes de la memòria, en la mesura en què siguen considerats 
com a probables o no. 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de 
l’import necessari per a cancel·lar o transferir l’obligació, tenint en compte la 
informació disponible sobre el succés i les conseqüències que té, i posteriorment 
es registren els ajustos que sorgisquen per l’actualització d’aquestes provisions 
com una despesa financera a mesura que s’hi reporten. 

La compensació que s’ha de rebre d’un tercer en el moment de liquidar 
l’obligació, sempre que no hi haja dubtes que aquest reembossament serà 
percebut, es registra com a actiu, excepte en el cas que hi haja un vincle legal 
pel qual s’haja exterioritzat part del risc i, en virtut del qual, l’entitat no estiga 
obligada a respondre; en aquesta situació, la compensació es tindrà en compte 
per a estimar l’import pel qual, si escau, es taxarà la corresponent provisió. 

L’entitat segueix el criteri de considerar passiu contingent les obligacions 
implícites o tàcites que pogueren sorgir, sempre que es donen les circumstàncies 
establides en els paràgrafs 29 i 58 de la Norma internacional de comptabilitat 
núm. 37, en el percentatge que es preveja que la Generalitat Valenciana cobreix 
a través de transferències aprovades en pressupostos o per mitjà de 
modificacions de crèdit les obligacions que en deriven. 

En la nota V.14, es desglossen les provisions i les contingències que hi ha a 31 
de desembre de 2018 i 2017. 

 

V.4.11. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de 
forma duradora en l’activitat de l’entitat, la finalitat principal de la qual és la 
minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i la millora del medi 
ambient, que inclou la reducció o eliminació de la contaminació futura. L’activitat 
de l’entitat, per la naturalesa que té, no suposa un impacte mediambiental 
significatiu. No obstant això, cal considerar el que s’ha descrit en la nota V.15. 

 

V.4.12. Despeses de personal 

 

V.4.12.1. Pla de pensions d’FGV 

 

En compliment del mandat inclòs en la clàusula 20 del VII Conveni 
col·lectiu interprovincial d’FGV, el mes de novembre de 2002 es va 
formalitzar el Pla de pensions dels empleats d’FGV. Es tracta d’un pla de 
pensions del sistema d’ocupació i de caràcter mixt, si el classifiquem per 
les obligacions compromeses que són les següents: 

• Aportacions definides per a les contingències de jubilació, invalidesa o 
defunció. 

• Prestació definida addicional per a la contingència de defunció en actiu 
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del partícip. 

El pla es finança per l’FGV segons l’estructura següent: 

• Aportació inicial, que va ser totalment desemborsada en exercicis 
anteriors. 

• Contribucions periòdiques per a atendre el cost net de les primes de 
l’assegurança de vida que garanteix la prestació definida addicional per 
defunció, la pòlissa de la qual ha sigut contractada, en qualitat de 
prenedor, pel mateix Pla de pensions.  

Així mateix, les especificacions del pla reconeixen drets als empleats que 
estan en situacions determinades de suspensió de la relació laboral i 
estableixen que l’entitat promotora no els ingresse les aportacions 
imputables al període de suspensió fins a la data del reingrés efectiu, en 
cas que es produïsca. Aquestes especificacions també regulen el dret dels 
empleats que causen alta com a partícips en el Pla de pensions a una 
aportació inicial equivalent al 0,85 % dels salaris percebuts en els dotze 
mesos anteriors. 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 10 del Decret llei 1/2012, de 5 
de gener, del Consell, que transcriu el que es disposa en l’article 2.3 del 
Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera, FGV no ha fet aportacions al 
pla de pensions per a la contingència de jubilació i només ha contribuït per 
al pagament de les primes d’assegurança que suporta el pla i que 
garanteixen la prestació addicional de defunció. La Llei 22/2017, de 29 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 
2018, en l’article 28.2.a, manté un any més aquesta prohibició. 

 

V.4.12.2. Despeses funeràries i indemnització per defunció 
d’empleats jubilats abans del 15 de novembre de 2002 

 

L’article 20.3 del text refós de la normativa laboral interna reconeix 
prestacions en forma de capital en el moment en què falten els empleats 
que van adquirir la condició de jubilats mentre treballaven en les línies 
ferroviàries explotades actualment per FGV, tant abans com després de la 
transferència a la Generalitat Valenciana dels serveis ferroviaris. Les 
prestacions es concedeixen a favor dels causahavents dels antics 
empleats. Aquest compromís està garantit per mitjà de pòlisses 
d’assegurança formalitzades amb efectes des de l’1 de gener de 2002, 
una pels empleats jubilats amb anterioritat a l’1 de gener de 1986 (durant 
la gestió per compte de l’Estat) i una altra pels empleats jubilats amb 
posterioritat a aquesta data (etapa de gestió per compte de la Generalitat 
Valenciana). En virtut de l’acord de formalització del Pla de pensions 
d’FGV, que va suposar renunciar al dret generat sobre aquesta 
indemnització a canvi de les prestacions que s’hi reconeixen, des del 15 
de novembre de 2002, els empleats en actiu ja no tenen el caràcter 
d’assegurables. Aquestes pòlisses es financen a través del pagament de 
dues primes úniques que són regularitzades si la variació de les pensions 
és diferent de la prevista per al càlcul d’aquestes. Si escau, les 
regularitzacions de primes, conforme a la normativa comptable vigent, 
s’imputaran al compte de pèrdues i guanys. 

 

V.4.12.3. Garanties addicionals per defunció i invalidesa 

 

La normativa laboral interna requereix que FGV tinga contractada una 
pòlissa d’assegurança d’adhesió voluntària, que cobrisca els riscos de 
defunció per causa natural o per accident, i d’invalidesa absoluta i 
permanent, el cost de primes de la qual serà compartit amb els empleats 
en actiu que sol·liciten ser-hi inclosos, en qualitat d’assegurats. Per a 
aquesta finalitat, FGV té contractada amb una entitat asseguradora una 
pòlissa col·lectiva d’assegurança de vida temporal i renovable. 
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V.4.13. Subvencions, donacions i llegats 

 

V.4.13.1. Definició i registre de les subvencions 

 

Per a la comptabilització de les subvencions, donacions i llegats rebuts, 
l’entitat aplica el criteri següent, adaptat al que s’estableix en l’Ordre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març. 

S’entén per subvenció qualsevol quantitat dinerària o en espècie rebuda 
d’administracions i entitats públiques o de persones i empreses privades, 
sense que FGV haja de fer cap contraprestació directa, i per la qual el 
concedent establirà, eventualment, els objectius i les obligacions que ha 
de complir aquesta entitat beneficiària. Les subvencions rebudes 
d’administracions públiques i els organismes d’aquestes, diferents de la 
Generalitat Valenciana, o d’empreses privades, es regiran per l’estipulat 
en l’apartat 1 de l’NRV 18a del PGC, que determina per a cada cas el 
següent criteri de registre: 

a) Subvencions, donacions i llegats de capital no reintegrables: es valoren 
pel valor raonable de l’import o del bé concedit, en funció de si són de 
caràcter monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la dotació a 
l’amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si 
escau, quan s’hi produïsca l’alienació o correcció valorativa per 
deteriorament. En qualsevol cas, es consideren de naturalesa irreversible 
les correccions valoratives per deteriorament dels elements esmentats en 
la part en què han sigut finançats amb subvencions. 

b) Subvencions de caràcter reintegrable: mentre tenen el caràcter de 
reintegrables es comptabilitzen com a passius.  

c) Subvencions d’explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es 
concedeixen, excepte si es destinen a finançar el dèficit d’explotació 
d’exercicis futurs; en aquest cas, s’imputaran en el compte de pèrdues i 
guanys d’aquests exercicis. Si es concedeixen per a finançar despeses 
específiques, la imputació es farà a mesura que es reporten les despeses 
finançades. 

 

V.4.13.2. Aportacions, subvencions, donacions i llegats de la 
Generalitat Valenciana 

 

Pel que fa a les aportacions i subvencions, donacions i llegats atorgats per 
la Generalitat Valenciana o dels seus organismes a favor d’FGV, les no 
reintegrables es classifiquen i registren d’acord amb els apartats 
següents: 

a) Subvencions, donacions i llegats. Subvencions que compleixen els 
requisits de la Llei 38/2003, general de subvencions, o les específiques 
que financen activitats o prestacions de servei declarades d’interés públic 
o general en una norma jurídica, en un conveni o en un contracte 
programa, formalitzat amb l’òrgan administratiu corresponent, en què 
s’especifique la finalitat o destinació de la subvenció i l’import d’aquesta. 
Si l’entitat s’entén que fa una única activitat específica i aquesta es 
declara d’interés públic, totes les subvencions de la GV s’entendran 
incloses en aquest apartat. A aquest efecte, no computaran com a 
activitats diferents les que siguen accessòries o complementàries de 
l’activitat principal. Es consideren subvencions en sentit estricte i el 
reconeixement d’aquestes, el registre i la imputació a resultats és el que 
es detalla en el subepígraf 4.13.1. 

b) Aportacions de la Generalitat Valenciana al fons patrimonial. 
D’acord amb la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, 
l’amortització del deute financer de l’entitat és assumida directament per 
la Generalitat Valenciana i es considera com a “aportació de la Generalitat 
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Valenciana al fons patrimonial”. No són subvencions i es reconeixeran a la 
meritació pròpia directament en l’epígraf “Fons patrimonial” del capítol 
“Fons propis" del balanç de situació. Per tant, la totalitat dels venciments 
de principal del deute d’FGV en 2018 i 2017, atesos directament per la 
Generalitat Valenciana, s’han registrat en aquesta partida del patrimoni 
net. 

c) Altres aportacions de la Generalitat Valenciana. Quan es tracte 
d’aportacions, subvencions o transferències per a compensar pèrdues 
genèriques, amb finalitat indeterminada, per a finançar immobilitzat o per 
a despeses específiques que no estiguen destinades a una activitat o a 
una prestació de servei concreta que estiga considerada d’interés públic, 
es classificaran com a “Aportacions de socis” en algun dels epígrafs 
següents: 

 

 

c.1. Aportacions de la Generalitat Valenciana per a 
compensar el resultat de l’exercici 

D’acord amb el que estableix la norma sisena d’EHA/733/2010, 
l’entitat registra, a la meritació d’aquesta, com a aportacions de 
socis en el subepígraf “Aportacions de la GV per a compensar el 
resultat de l’exercici”, per l’import aprovat en els pressupostos de 
la Generalitat Valenciana per a cada exercici. 

Així mateix, aquest subepígraf inclou les aportacions per a 
interessos i despeses reportats durant l’exercici pel deute de 
l’entitat i el pagament de la qual atén directament la Generalitat 
Valenciana al venciment d’aquest, d’acord amb les successives lleis 
de pressupostos de la Generalitat Valenciana. 

Pel que fa a les aportacions destinades a les despeses de 
formalització o d’amortització del deute financer (comissions d’aval, 
despeses d’obertura o altres despeses, imputables a l’obtenció o al 
pagament dels préstecs) que són assumides per la Generalitat 
Valenciana, es reconeixeran dins del subepígraf “Aportacions de la 
GV per a l’adquisició d’immobilitzat” si les despeses financeres 
s’imputen a diversos exercicis en funció del pla financer 
d’amortització del deute que els causa, però es registraran en 
aquest subepígraf si les despeses s’imputen íntegrament a l’exercici 
corrent. 

Finalment, també s’inclouen en aquest epígraf les aportacions de la 
GV destinades a amortitzar el principal del deute i els costos 
financers associats amb aquesta dels creditors comercials per 
contractes d’inversió i incloses en el conveni subscrit el 4 de maig 
de 2011 entre la GV i FGV i en la Llei de pressupostos de la GV 
corresponent. Les últimes aportacions efectuades per aquest 
concepte es van fer en l’exercici 2017. 

c.2. Aportacions de la Generalitat Valenciana per a 
l’adquisició d’immobilitzat 

Consisteixen, fonamentalment, en els fons destinats a l’adquisició 
d’immobilitzat, els fons per al pagament per FGV del deute que va 
finançar l’adquisició d’immobilitzat i les aportacions per a despeses 
de formalització del deute financer que s’imputen en diversos 
exercicis.  

Es registraran, a la meritació d’aquesta, com a aportacions de socis 
en el subepígraf “Aportacions de la GV per a l’adquisició 
d’immobilitzat” per a finançar les partides previstes en el programa 
d’inversions de cada exercici, aprovat en els pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per a cada un d’aquests. Es valoren per 
l’import concedit i es traspassa al subepígraf “Aportacions de la GV 
per a compensar el resultat de l’exercici” a partir de la data de 
posada en marxa dels actius finançats per les subvencions, d’acord 
amb els percentatges d’amortització aplicats durant la vida útil 
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d’aquests actius.  

En cas de registrar deterioraments de béns d’immobilitzat finançats 
amb aquestes aportacions de la GV, es traspassarà al subepígraf 
“Aportacions de la GV per a compensar el resultat de l’exercici” una 
quantitat d’aquestes calculada en una proporció igual que el 
deteriorament imputat al bé que s’ha finançat amb aquestes. Els 
deterioraments d’aquests béns tindran caràcter d’irreversible en la 
part en què han sigut finançats amb aquestes aportacions. 

c.3. Aportacions de la Generalitat Valenciana 
d’infraestructures i altres elements d’immobilitzat 

Consisteix en el lliurament o la cessió per la Generalitat Valenciana 
de béns d’immobilitzat que s’utilitzaran per a l’explotació de serveis 
de transport que té assignada Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana, i que s’estima que seran utilitzats per la totalitat de la 
vida econòmica de l’actiu. 

Es classifiquen com a aportacions de socis quan es lliuren a 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i es registren com a 
contrapartida de comptes de l’immobilitzat, en el subepígraf 
“Aportacions de la GV d’infraestructures i altres immobilitzats”. Es 
valora d’acord amb el preu assignat i comunicat per l’òrgan 
administratiu que el transfereix a aquesta entitat i es traspassa al 
subepígraf “Aportacions de la GV per a compensar el resultat de 
l’exercici” a partir de la data de la posada en servei de les 
instal·lacions cedides o de la data de cessió; si és posterior, d’acord 
amb els percentatges d’amortització aplicats durant la vida útil 
d’aquests actius. 

Si escau, les imputacions per deterioraments de béns 
d’immobilitzat aportats per la GV suposaran traspassar des 
d’aquest apartat al subepígraf “Aportacions de la GV per a 
compensar el resultat de l’exercici” una quantitat igual a la 
deterioració imputada a l’element d’immobilitzat i aquesta 
deterioració tindrà el caràcter d’irreversible. 

 

c.4. Aportacions de l’Autoritat de Transport Metropolità de 
València 

En aquest epígraf, es registren les transferències fetes per ATMV a 
favor de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Aquests imports 
són registrats d’acord amb el que estableix la norma sisena 
d’EHA/733/2010, que els considera aportacions de socis, atés que 
són aportats prèviament per la Generalitat Valenciana a ATMV, que 
és una entitat adscrita a aquesta. 

 

En la nota V.9.5, es desglossen les aportacions de la Generalitat 
Valenciana a FGV a 31 de desembre de 2018 i 2017.  

 

V.4.14. Actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per 
a la venda 

 

L’entitat classifica un actiu no corrent o un grup alienable com a mantingut per a 
la venda quan ha pres la decisió de vendre’l i s’estima que ho farà en els dotze 
mesos pròxims.  

Aquests actius o grups alienables s’hi valoren pel menor entre el valor comptable 
i el valor raonable, una vegada deduïts els costos necessaris per a la venda. Els 
actius classificats com a no corrents mantinguts per a la venda no s’amortitzen i 
es procedeix a dotar les oportunes correccions valoratives, si és el cas, de 
manera que el valor comptable no excedisca el valor raonable menys els costos 
de venda. 

Els ingressos i les despeses generats pels actius no corrents i grups alienables 
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d’elements, mantinguts per a la venda, que no compleixen els requisits per a 
qualificar-los com a operacions interrompudes es reconeixen en la partida del 
compte de pèrdues i guanys que hi correspon segons la naturalesa. En la nota 
V.17, es desglossen els actius no corrents mantinguts per a la venda d’existents 
a 31 de desembre de 2018 i 2017. 

 

V.4.15. Transaccions entre parts vinculades 
 
L’entitat fa totes les operacions entre parts vinculades a valors de mercat. 
Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats, 
per la qual cosa la direcció de l’entitat considera que no hi ha riscos significatius 
per aquest aspecte dels quals puguen derivar-se passius. 
 

V.5. Immobilitzat material 

 
El moviment experimentat en aquest capítol del balanç de situació en els 
exercicis 2018 i 2017, així com la informació més significativa que afecta aquest 
epígraf del balanç de situació a 31 de desembre de 2018, és la següent 
(expressat en euros). Els moviments que s’han produït durant l’exercici acabat el 
31 de desembre de 2018 han sigut els següents:
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Durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2017, els moviments que va experimentar aquest epígraf van ser: 
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L’immobilitzat material de l’entitat que continuava en ús i que es trobava 
totalment amortitzat a 31 de desembre de 2018 i 2017 era el següent (expressat 
en euros): 
 

 
 
 
L’import de compromisos ferms de compra d’immobilitzat material a 31 de 
desembre de 2018 és de 76.434.400,23 euros (74.481.387,17 euros a 31 de 
desembre de 2017). Aquestes compres es finançaran amb aportacions 
procedents de la Generalitat Valenciana. En els exercicis 2018 i 2017, l’entitat ha 
registrat aportacions de la Generalitat Valenciana per transferències de capital 
per un import de 40.100.602,22 euros i 20.124.067,65 euros, respectivament, 
destinades a l’adquisició d’elements d’immobilitzat material i inversions reals. 
 
FGV no té contractat amb companyies externes pòlisses d’assegurança per a 
cobrir els riscos possibles dels elements d’immobilitzat material, l’entitat segueix 
la política de registrar les despeses derivades de possibles sinistres amb càrrec 
al resultat de l’exercici en què aquestes es produeixen. 

No s’ha posat de manifest cap circumstància per la qual s’haguera d’efectuar una 
correcció valorativa dels béns d’immobilitzat material. 
 

Tal com s’ha dit en la nota V.2.3 d’aquesta memòria, els canvis d’estimació de 
la vida útil dels actius de naturalesa ferroviària han comportat la modificació dels 
coeficients d’amortització d’aquests, que s’han aplicat des de l’exercici acabat el 
31 de desembre de 2017. 

 
Els projectes més importants en fase d’execució per a l’immobilitzat material, 
inclosos en la xifra d’“Immobilitzat en curs” a 31 de desembre de 2018, són els 
següents (expressat en euros): 
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V.6. Inversions immobiliàries 
  
Les inversions registrades en aquest epígraf del balanç de situació a 31 de 
desembre de 2018 i 2017 (expressat en euros) són les següents: 
 

 
 
El detall d’inversions immobiliàries i la destinació d’aquestes és el següent: 
 

 
 
No hi ha restriccions a la realització d’inversions immobiliàries, al cobrament dels 
ingressos derivats d’aquestes o dels recursos obtinguts per l’alienació d’aquestes 
o disposició per altres mitjans, i no hi ha obligacions contractuals per a 
adquisició, construcció o desenvolupament d’inversions immobiliàries o per a 
reparacions, manteniment o millores. 
 

No s’ha posat de manifest cap circumstància per la qual s’haja d’efectuar una 
correcció valorativa dels béns d’inversió immobiliària. 
 

V.7. Immobilitzat intangible 

 
 
El moviment que ha experimentat aquest epígraf del balanç de situació en els 
exercicis 2018 i 2017 (expressat en euros) ha sigut el següent: 
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A 31 de desembre de 2018 i 2017, l’entitat disposava d’elements d’immobilitzat 
intangible totalment amortitzats que continuaven en ús segons el detall següent 
(expressat en euros): 
 

 
 

No s’ha posat de manifest cap circumstància per la qual s’haja d’efectuar una 
correcció valorativa dels béns d’immobilitzat immaterial. 
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V.8. Arrendaments 
 
Al tancament de l’exercici 2018, l’entitat ha ingressat pels contractes 
d’arrendament i té com a previsió d’ingressos per a exercicis futurs els imports 
següents, d’acord amb els contractes actuals en vigor (expressats en euros): 
 

 
 
S’estima que aquests contractes continuaran en exercicis posteriors a 2022 amb 
un increment similar al reflectit en el quadre anterior. 
 
Els contractes d’arrendament operatius vigents més significatius a 31 de 
desembre de 2018 són els següents. 
 

 
 

 

A 31 de desembre de 2018 i 2017, no hi ha contractes d’arrendament financer, 
tal com s’ha establit en la nota V.4.4. 

 

 

V.9. Instruments financers 
 

V.9.1. Actius financers 
 
A 31 de desembre de 2018 i 2017, la composició d’actius financers a llarg 
termini és la següent (expressada en euros):  
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L’import d’instruments de patrimoni d’actius financers a llarg termini registra la 
inversió d’FGV en Logitren a 31 de desembre de 2018 i 2017 per un import de 
138.681,00 euros i 207.231,00 euros, respectivament. 
 
En crèdits, derivats i altres actius es troben registrats, a més dels 43.434.931,98 
euros provinents d’EIGE, 75.854,00 euros de préstecs al personal i la resta 
correspon a fiances. 
 
El detall per venciments dels actius financers a llarg termini a 31 de desembre 
de 2018 és el següent (expressat en euros): 
 

 
 
A 31 de desembre de 2018 i 2017, la composició d’actius financers a curt termini 
és la següent (expressada en euros): 
 

 
 
 

Dins de l’import de la “Resta d’altres actius” de préstecs i partides que s’han de 
cobrar a curt termini, hi ha 21.250.000,00 euros que corresponen a un depòsit a 
termini de lliure disposició.  

 

V.9.2. Passius financers 
 
A 31 de desembre de 2018 i 2017, la composició de passius financers a llarg 
termini és la següent (expressada en euros): 
 

 
 
A 31 de desembre de 2018 i 2017, la composició de passius financers a curt 
termini és la següent (expressada en euros): 
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En el quadre següent, es mostra informació relativa a proveïdors d’immobilitzat, 
proveïdors i creditors comercials a 31 de desembre de 2018 i 2017 (expressada 
en euros): 
 

 
 

 
L’entitat no té concedides, a 31 de desembre de 2018 i de 2017, pòlisses de 
crèdit ni de descompte. No obstant això, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
rep avançaments de diverses entitats de crèdit sobre actius que manté a favor 
seu per transferències reconegudes i que han de ser abonades per la Generalitat 
Valenciana. Aquestes operacions no responen a cessions de crèdit ni operacions 
de pagament de les entitats de crèdit, tot i que se les denomina d’aquesta 
manera en el quadre següent, i d’acord amb la normativa comptable vigent es 
reflecteix de forma similar al descompte d’efectes comercials. 
 
A 31 de desembre de 2018, el detall de venciments i la classificació en origen de 
les partides que formen part dels epígrafs “Deutes amb entitats de crèdit a llarg i 
a curt termini” és la següent (expressat en euros): 
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V.9.3. Empreses del grup, multigrup i associades 
 
FGV participa en un 38,27 % en la societat anònima Logitren Ferroviaria. La 
seua activitat principal és el transport ferroviari de mercaderies i té fixat el 
domicili social a la ciutat de València. El cost d’aquesta participació ascendeix a 
856.001,00 euros a 31 de desembre de 2018 i a 31 de desembre de 2017. A la 
data de formulació d’aquests comptes anuals, no han sigut aprovats els comptes 
de Logitren corresponents a l’exercici 2018. Sobre la base de les informacions 
disponibles, considerem que el capital, el resultat abans d’impostos, reserves i 
pèrdues d’exercicis anteriors a 31 de desembre de 2018 ascendeix a 945.700,00 
(175.771,82, 177.682,36 i 585.140,72 euros, respectivament), per la qual cosa 
FGV ha procedit a registrar una dotació per deteriorament addicional de 
68.550,00 euros durant el 2018 i de 69.650,00 euros durant el 2017.  
 

En el quadre següent, es mostra el valor de la inversió per als exercicis 2018 i 
2017. 
 

 
 
A 31 de desembre de 2018, la participació d’FGV en el capital de Logitren 
ascendia a 5.170 participacions sobre un total de 13.510. Les dotacions diferents 
per deteriorament i regularitzacions d’aquesta han sigut les següents: 
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V.9.4. Informació sobre la naturalesa i nivell de risc dels instruments 
financers 
 

La gestió dels riscos financers de l’entitat es fa a través de l’Institut Valencià de 
Finances (IVF), el qual manté en tot moment la combinació adequada 
d’instruments per a minimitzar els riscos. A continuació, es descriuen els 
principals riscos financers a què està sotmesa l’entitat:  

a) Risc de crèdit: 

Amb caràcter general, l’entitat manté la tresoreria i els actius líquids equivalents 
que té en entitats financeres de nivell creditici elevat. Addicionalment, cal indicar 
que no hi ha una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers. 

b) Risc de liquiditat: 

Amb la finalitat d’assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de 
pagament que es deriven de la l’activitat que du a terme, l’entitat disposa de la 
tresoreria que mostra el balanç, així com de les línies creditícies i de finançament 
que es detallen en la nota V.9.2. 

c) Risc de mercat: 

Tant la tresoreria com el deute financer de l’entitat estan exposades al risc de 
tipus d’interés, el qual podria tindre un efecte advers en els resultats financers. 
Per això, l’entitat segueix la política que, almenys un 62 % del deute financer 
estiga vinculat en tot moment a tipus d’interés fixos, i la resta, a tipus variables; 
tenint en compte que es considera variable el deute amb venciment inferior a un 
any. 

 
V.9.5. Fons propis 
 
A 31 de desembre de 2018, l’entitat està participada exclusivament per la 
Generalitat Valenciana. 
 

V.9.5.1. Fons patrimonial 
 

El fons patrimonial de l’entitat ascendeix a 938.100.188,27 euros i 
899.841.854,94 euros, a 31 de desembre de 2018 i 2017, 
respectivament. 

Aquest import es desglossa entre les partides següents: 

 

a) Patrimoni d’afectació 
 

Representa el valor del patrimoni net traspassat per l’Administració 
general de l’Estat a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el balanç de 
transferència a 31 de desembre de 1986, acceptat per FEVE i FGV; i el 
titular d’aquest és la Generalitat Valenciana, en virtut del Reial decret 
144/1986, de 24 de novembre, de transferència a la Comunitat 
Valenciana dels serveis ferroviaris explotats per FEVE, i que ascendeix a 
54.148.156,07 euros. 

 

b) Fons patrimonial, Ordre 2/2016, de 15 de febrer 
 

Representa el valor del patrimoni net dels actius adscrits per cessió i els 
passius assumits de naturalesa ferroviària provinents d’EIGE, tal com 
estableix l’Ordre 2/2016, de 15 de febrer, i que ascendia a 
326.002.266,82 euros; aquesta quantitat es troba inclosa en l’epígraf 
“Patrimoni d’afectació”. 

 

c) Fons patrimonial, aportacions de la Generalitat Valenciana 
 
El saldo d’aquest compte s’ha constituït amb les aportacions fetes des de 
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1995 per la Generalitat Valenciana per a atendre directament el pagament 
dels venciments del deute financer d’FGV, assumit d’acord amb les lleis de 
pressupostos de la Generalitat Valenciana, aprovades per als exercicis de 
1995 i següents. L’import incorporat per aquest concepte ascendeix a 
38.258.333,33 euros durant cada un dels anys 2018 i 2017. 

 

 
 

Les aportacions de la Generalitat Valenciana de la Llei de pressupostos per 
a 2018 per 38.258.333,33 euros corresponen a l’import aprovat en 
aquests. 

 
V.9.5.2. Altres aportacions de la Generalitat Valenciana 
 
A 31 de desembre de 2018 i 2017, les altres aportacions de la Generalitat 
Valenciana a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es desglossen en els 
conceptes següents: 

 
a) Aportacions de la Generalitat Valenciana per a compensar el 

resultat de l’exercici 
 

Es registren directament en aquest subepígraf del balanç les aportacions 
aprovades i consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat 
Valenciana de cada exercici que es destinen a:  

i.  Compensar el dèficit d’explotació de l’exercici. 

ii.   Sufragar les despeses financeres del deute d’FGV, en virtut de 
l’assumpció per la GV de la càrrega del deute amb entitats 
financeres.  

iii. Compensar les despeses d’ajornament reportades pel deute amb 
creditors per contractes d’inversió que ha sigut refinançat per 
aplicació del Conveni de col·laboració entre la GV i FGV, del 4 de 
maig de 2011. 

iv. Des de l’exercici de 2011, en virtut del conveni de col·laboració 
formalitzat el 4 de maig de 2011 entre la Generalitat Valenciana i 
FGV per a l’amortització del deute per contractes d’inversió amb 
creditors comercials, les aportacions per a amortitzar el principal 
del deute, compromeses per la GV en el conveni i consignades en la 
Llei de pressupostos de la GV, es reconeixen en aquesta partida. 

L’aportació de la Generalitat Valenciana per a compensar pèrdues de 
l’exercici es registra en el subepígraf “Aportacions de la GV que 
compensen pèrdues de l’exercici”. L’import corresponent a l’exercici de 
2018 ascendeix a 69.556.130,04 euros i el corresponent a l’exercici de 
2017 va ascendir a 61.637.643,29 euros, segons el detall següent: 
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En l’exercici de 2018, s’ha inclòs la subvenció aprovada per la Resolució 
22/11/2018 concedida per ATMV. 

 

 

 

Igualment, en virtut de les esmentades lleis de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana, s’incorporen al patrimoni com assumpció de 
despeses financeres, dins de l’epígraf “Aportacions de la GV que 
compensen pèrdues de l’exercici”, les quantitats de 6.796.276,88 euros 
i de 7.343.628,22 euros en els exercicis de 2018 i de 2017 
respectivament, que compensen els interessos i les despeses del deute 
financer de l’entitat. 

En el marc del conveni de col·laboració entre la GV i FGV, també es 
registra com a assumpció de despeses financeres, en l’epígraf 
“Aportacions de la GV per a compensar el resultat de l’exercici”, les 
quantitats de 0,00 euros i de 282.083.34 euros en els exercicis de 2018 
i de 2017, respectivament, que compensen les despeses de 
refinançament del deute dels creditors per inversions. 

 

El detall de moviment de les aportacions de la Generalitat Valenciana per a 
compensar el resultat de l’exercici durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2018 ha sigut el següent (vegeu la nota V.9.5.3). 

 

 
 

El detall de moviment de les aportacions de la Generalitat Valenciana per a 
compensar el resultat de l’exercici durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2017 ha sigut el següent (vegeu la nota V.9.5.3). 
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b) Aportacions de la Generalitat Valenciana per a adquisició 

d’immobilitzat. 

 

En aquest subepígraf, es registren les aportacions aprovades en les lleis 
de pressupostos per a inversions en elements d’immobilitzat. S’inclou 
en aquesta partida, a més, l’aportació que finança les despeses de 
formalització de préstecs de termini superior a un any, preses per FGV 
per al finançament d’inversions. 

 

c) Aportacions de la Generalitat Valenciana d’infraestructures i 
altres immobilitzats.  

En aquest subepígraf del balanç, es registra la valoració de l’aportació 
no dinerària de béns d’immobilitzat adquirits per la Generalitat 
Valenciana i cedits posteriorment a FGV per a l’ús en l’explotació 
ferroviària. 

Les aportacions classificades en els subepígrafs b i c es traspassen al 
subepígraf a, a mesura que s’imputen al compte de pèrdues i guanys 
les amortitzacions dels béns i de les despeses dels préstecs finançats 
amb aquestes. L’evolució dels epígrafs b i c durant els exercicis de 2018 
i de 2017 ha sigut la següent: 

 

 

 
 

Les addicions registrades com a “aportacions de la GV per a adquisició 
d’immobilitzat” corresponen als imports de 44.100.602,22 euros i 
20.124.067,65 euros, aprovats en les lleis de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per als exercicis de 2018 i de 2017, 
respectivament.  
 
La diferència entre l’import registrat en “aportacions per a adquisició 
d’immobilitzat” per 20.124.067,65 euros i l’import aprovat en 
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pressupostos de 2017 per transferències de capital, que ascendeix a 
27.063.064,00 euros, responen a l’import de 4.252.643,33 euros 
corresponents a les aportacions per acords d’ajornament i a l’import de 
2.686.353,02 euros. 
 

d) Aportacions de l’Autoritat de Transport Metropolità de 
València. 

En aquest subepígraf del balanç, es registren les aportacions concedides 
per ATMV a favor de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Durant 
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2018, les transferències rebudes 
d’ATMV han ascendit a 9.901.050,00 euros, la contrapartida dels quals 
es troba registrada en actius financers a curt termini (vegeu la nota 
V.9.1). 

 
 
 
 

V.9.5.3. Resultats d’exercicis anteriors 
 

A 31 de desembre de 2018 i 2017, els moviments dels resultats 
d’exercicis anteriors i la relació d’aquests amb altres partides dels fons 
propis han sigut els següents: 

 

 
 

 
 

V.10. Existències 
 

El detall del compte de matèries primeres i altres aprovisionaments del balanç de 
situació corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2018 i 2017 
ha sigut el següent: 
 

 
 
No hi ha cap restricció a la disponibilitat d’aquests saldos. 
 

V.11. Moneda estrangera 
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Al tancament de l’exercici 2018 i 2017, no s’han fet compres de béns ni de 
serveis en moneda estrangera. 

 

 

 

V.12. Administracions públiques i situació fiscal 
 
La composició del saldo a 31 de desembre de 2018 i 2017 amb les 
administracions públiques és la següent: 
 

 
 
D’acord amb el que estableix la legislació vigent, els impostos no poden 
considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades 
hagen sigut inspeccionades per les autoritats fiscals o haja transcorregut el 
termini de prescripció de quatre anys. Al tancament de l’exercici 2018, l’entitat 
té pendents d’inspecció fiscal els exercicis de 2015 a 2018 per a tots els 
impostos que hi són aplicables. La direcció de l’entitat entén que no hi ha riscos 
derivats d’exercicis pendents d’inspecció. 
 
Com a conseqüència de les recomanacions de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, en l’exercici 2014, es van reclassificar els saldos amb la 
Generalitat Valenciana des d’aquest epígraf a un específic. A 31 de desembre de 
2018, es manté aquesta reclassificació. (Vegeu la nota V.18) 
 

V.13. Ingressos i despeses 
 
La composició dels consums de materials emmagatzemables a 31 de desembre 
de 2018 i 2017 era la següent: 
 

 
 
D’acord amb la seua procedència, el detall en aquestes dates era el següent: 
 

 
 
El saldo del compte de despeses de personal dels exercicis de 2018 i de 2017 
presentava la composició següent: 
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El saldo d’ingressos accessoris, exclosos els arrendaments, dels exercicis de 
2018 i de 2017 presentava la composició següent: 
 

 
 
 
El saldo del compte d’altres despeses d’explotació dels exercicis de 2018 i de 
2017 presentava la composició següent: 
 

 
 

V.14. Provisions i contingències 

 

L’entitat, en la formulació dels seus comptes anuals, diferencia entre provisions i 
contingències: 
 
V.14.1. Provisions 
 

El detall dels moviments durant l’exercici de 2018 i de 2017 en els epígrafs 
“Provisions a llarg termini” del balanç de situació ha sigut el següent: 
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Durant l’exercici de 2018, s’han aplicat provisions per import d’1.768.339,48 
euros derivats d’un acord de sentència ferma amb l’UTE Benimàmet recollit en la 
factura emesa per EIGE núm. I1600080, atés que es va autoritzar en 
pressupostos aquesta inversió, sense requerir cap finançament. 
 
 

 
 
Durant l’exercici de 2017, s’han aplicat provisions per un import d’1.751.382,84 
euros relatius a sentències fermes sobre expropiacions, les quals han sigut 
abonades durant aquest exercici. Així mateix, es regularitza per un import de 
403.189,65 euros, com a excés de provisió, la relativa als interessos de demora 
derivats de sentència ferma del procediment ordinari 74/16 amb l’UTE Tramvia 
Luceros–Mercado, ja que aquest deute estava registrat com a passiu en el 
traspàs derivat de l’Ordre 2/2016, de 15 de febrer. 
 

El detall dels moviments durant l’exercici de 2018 i de 2017 en els epígrafs 
“Provisions a curt termini” del balanç de situació ha sigut el següent: 
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V.14.2. Contingències  
 
En virtut de les mesures aprovades per l’Administració de l’Estat per a combatre 
el dèficit públic, la Generalitat Valenciana va aprovar, per a aplicar en la nostra 
comunitat, el DL 3/2010, del 4 de juny, pel qual es redueixen els salaris dels 
empleats i funcionaris de l’Administració autonòmica valenciana i de les entitats i 
empreses d’aquesta dependents en un 5 %, que va ser aplicat per FGV amb 
efectes de l’1 de juny de 2010. El Comité d’Empresa no considera ajustada a 
dret l’aplicació del decret llei esmentat a aquesta entitat, per la qual cosa ha 
plantejat una demanda judicial que sol·licita l’anul·lació d’aquesta mesura en 
FGV, que s’ha complementat durant 2011 amb un nombre important de 
demandes individuals i col·lectives en aquest sentit. Totes aquestes estan 
actualment paralitzades, a l’espera que el Tribunal Constitucional resolga tots els 
recursos que té pendents sobre la constitucionalitat d’aquesta legislació; fins ara, 
els seus pronunciaments han sigut desfavorables als recurrents, per la qual cosa 
no és probable un canvi d’opinió de l’alt tribunal. En cas que foren estimades les 
demandes esmentades, aquesta entitat haurà d’assumir una despesa de 
personal més elevada, imputable a meritacions dels exercicis de 2010 a 2018, 
que s’estima en 25.175.000,00 euros, i el pagament de la qual no es considera 
probable, a la vista dels antecedents judicials. 
 
En relació amb l’acomiadament col·lectiu executat per FGV durant 2013, l’entitat 
va formalitzar una pòlissa d’assegurança col·lectiva per a materialitzar el Pla de 
prejubilacions que s’havia concertat en l’acord adoptat dins d’aquest 
procediment d’acomiadament col·lectiu, i en el qual es garantia el 80 % del 
salari net regulador al personal afectat. En el moment actual, hi ha demandes 
formulades per diversos col·lectius perquè no estan d’acord amb el càlcul 
d’aquest salari net regulador. En la nota V.14.1 de la memòria, es recull la 
provisió sobre l’import de les demandes rebudes. Encara que no és probable, es 
considera que hi ha la possibilitat que es reben demandes per part dels 
treballadors que no les han formulades fins al moment, i, en cas que hi 
prosperen, s’estima un import aproximat de 100.000,00 euros. 
 
D’acord amb la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 
València, de 24 de novembre de 2014, va reconéixer que la renúncia al 
cobrament d’interessos per part de proveïdors que s’havien acollit al pla de 
pagament de proveïdors és nul·la i ha de considerar-se no aplicada per abusiva, 
perquè és un dret reconegut per una norma de rang comunitari. FGV, acollint-se 
als plans per al pagament a proveïdors, va poder abonar el deute de molts d’ells, 
que es van acollir al cobrament del deute principal i van renunciar al cobrament 
d’interessos. FGV ha rebut algunes reclamacions d’interessos a la data de 
formulació dels comptes anuals. La direcció de l’entitat estima que, si es dona 
alguna reclamació judicial d’interessos o es donen instruccions d’abonament 
d’aquests, estaria davant d’un supòsit dels tractats en els paràgrafs 29 i 58 de la 
Norma internacional núm. 37, de tal manera que la part coberta per la 
Generalitat Valenciana o, si escau, pel Ministeri d’Hisenda haurà de considerar-se 
com a contingència. 
 

V.15. Informació sobre medi ambient 

 

FGV disposa des del 28 de maig de 2010 de la Certificació del Sistema de Gestió 
Mediambiental UNE-EN ISO 14001. 

El servei donat per FGV a València i a Alacant evita la circulació anual de quasi 
62,5 milions de viatges amb vehicles privats. Com a conseqüència d’aquest ús 
del transport ferroviari en compte de la utilització del vehicle privat, s’ha evitat 
l’emissió de 290 tones de CO2 a l’atmosfera diàriament, és a dir, més de 
106.000 tones anuals. 

Addicionalment, l’energia elèctrica generada per les plaques solars fotovoltaiques 
sobre la coberta a diversos tallers d’FGV equival a quasi el 3 % del consum 
d’energia total de l’entitat, inclosa la tracció de trens i tramvies. 

El programa de gestió ambiental anual d’FGV compta amb objectius en reducció 
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de consums en subministraments i quant a producció i segregació correcta dels 
residus associats a la nostra activitat. 
 

V.16. Subvencions, donacions i llegats 
 
Durant els exercicis de 2018 i de 2017, el moviment d’aquest epígraf del balanç 
de situació ha sigut el següent: 
 

 
 
Totes les subvencions corresponen a l’Administració general de l’Estat, excepte 
les registrades durant l’exercici de 2015 que van donar d’alta les donacions 
d’obres d’art que van donar els seus autors o altres institucions. Aquestes es van 
valorar segons el valor establit en el certificat de donació, el qual ascendeix a 
228.345,00 euros.  
 
 

V.17. Actius no corrents mantinguts per a la venda  

 
A 31 de desembre de 2018 i de 2017, hi ha actius no corrents mantinguts per a 
la venda que corresponen als elements de transport ferroviari de la sèrie 3900 i 
als recanvis d’aquests (vegeu la nota V.5).  
 

 
 
En l’acta de la sessió del Consell d’Administració del 27 de novembre de 2015, es 
va acordar l’alienació de les 18 unitats de la sèrie 3900 i els recanvis d’aquests, 
amb la qual cosa es va aprovar: 
 
A.1. Desafectar del servei les 18 unitats de la sèrie 3900 i els recanvis 
respectius. 
 
A.2. Donar de baixa de l’inventari de l’immobilitzat material els elements 
anteriors. 
 
A.3. Delegar en el director gerent les accions que es consideren necessàries per 
a procedir a l’alienació dels elements anteriors, amb les garanties corresponents 
de transparència i publicitat. 
 
Així mateix, el 4 de febrer de 2016, es remet, de forma conjunta per part d’FGV i 
Stadler Rail Valencia, una oferta al secretari del Govern de l’Estat de Nuevo León 
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dels Estats Units Mexicans per a la venda d’aquestes unitats i per les quals 
s’havien interessat en data d’1 de febrer de 2016. El 29 de febrer de 2016, per 
mitjà d’un escrit del secretari general del Govern de l’Estat de Nuevo León dels 
Estats Units Mexicans, comuniquen que continuen interessats en l’adquisició 
d’aquestes unitats i que estan estudiant les diverses alternatives proposades. 
L’oferta, que afecta les 18 unitats de la sèrie 3900, puja a un preu global de 
10.000.000,00 d’euros. 
 
El 28 d’octubre de 2016, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori, va aprovar l’autorització a l’alienació de les unitats de la 
sèrie 3900 i els recanvis respectius per mitjà de subhasta pública, la qual es va 
dur a terme amb data de 21 de febrer i va quedar deserta. Amb data de 12 de 
juliol de 2017, es rep l’informe de l’Advocacia que permet l’alienació de forma 
directa i fraccionada de les unitats. Durant l’exercici de 2017, entre els mesos de 
juliol i novembre, s’han rebut comunicacions que mostren interés per la compra 
d’aquestes unitats, en concret de la Sociedad Operadora Ferroviaria de Buenos 
Aires (SOFSE), societat de l’Estat argentí, la qual cosa permet considerar que en 
el pròxim exercici se’n puga aconseguir algun acord de venda. A 31 de desembre 
de 2018, es continua amb les gestions per a la venda d’aquests actius. 
 

V.18. Operacions entre parts vinculades 
 
Els saldos deutors mantinguts a 31 de desembre de 2018 i 2017 amb la 
Generalitat Valenciana ascendeixen a 93.430.688,43 euros i 47.720.397,85 
euros, respectivament. Tal com s’indica en la nota V.9.1, es manté un saldo 
deutor amb ATMV per 9.901.050,00 euros. El detall d’aquests és el següent: 
 

 
 
Així mateix, en l’exercici 2016, es van assumir passius per un import de 
24.113.535,19 euros registrats com a deutes amb empreses del grup a llarg 
termini i 4.726.969,81 euros, derivats de l’Ordre 2/2016 de 15 de febrer, més 
169.615,41 euros per pagaments efectuats per mitjà del FLA, que incrementen 
aquests últims en 20.570,00 euros durant l’exercici 2017, registrats com a 
deutes amb empreses del grup a curt termini. Aquests passius es mantenen a 31 
de desembre de 2018 i 2017 i, en conseqüència, el deute reconegut amb la GV a 
llarg termini és el següent: 
 

 
 
El deute reconegut amb la GV a curt termini és el següent: 
 

 
 
 
L’entitat d’Infraestructures de la Generalitat Valenciana és una entitat que 
pertany al sector públic de la Generalitat Valenciana. Els saldos deutors i 
creditors mantinguts amb EIGE per part d’FGV, a 31 de desembre de 2018 i 
2017, són els següents: 
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Els membres del Consell d’Administració de l’entitat no perceben cap retribució 
per l’acompliment de la seua activitat com a consellers. No obstant això, tres 
consellers que, al seu torn, són treballadors de la companyia, han rebut d’FGV 
durant els exercicis de 2018 i de 2017 les retribucions següents: 
 

 
 
Les retribucions percebudes durant els exercicis de 2018 i de 2017 per l’alta 
direcció per tots els conceptes ha sigut la següent: 
 

 
 
 
Tant en 2018 com en 2017, l’alta direcció estava representada per tres 
persones. Durant l’exercici de 2018, un dels directius va causar baixa. 
 

V.19. Informació segmentada 
 

A 31 de desembre de 2018 i 2017, la informació segmentada per àrees 
geogràfiques d’FGV és la següent: 
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V.20. Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. 
Disposició addicional 3a. Deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol 
 
Durant els exercicis de 2018 i de 2017, el període mitjà de pagament a 
proveïdors, la ràtio de les operacions pagades, la ràtio de les operacions 
pendents de pagament, el total de pagaments fets i el total de pagaments 
pendents han sigut els següents:  
 

 
 
El Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, va modificar el Reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupava la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i 
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. D’acord amb aquesta norma, la 
modificació que afecta l’article 5 del Reial decret 635/2014 va entrar en vigor l’1 
d’abril de 2018. 
 
 
V.21. Altra informació 
 
V.21.1. Honoraris dels auditors 
 
L’entitat no paga honoraris als auditors que col·laboren amb la Intervenció 
General de la Generalitat Valenciana. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no 
està obligada a auditar els seus comptes anuals en els termes previstos en la 
legislació mercantil, sinó que està sotmesa al control financer de la Intervenció 
General de la Generalitat Valenciana i al control extern de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana. 
 
V.21.2. Informació pressupostària 
 
L’entitat no està obligada a elaborar estats de liquidació de pressupostos; no 
obstant això, els imports aprovats per les lleis de pressupostos de 2018 i de 
2017 i els imports liquidats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han 
sigut els següents: 
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V.21.3. Contractació administrativa 
 
Durant els exercicis de 2018 i de 2017, la informació sobre contractes adjudicats 
que depenen de l’objecte d’aquests i del procediment utilitzat van ser els 
següents: 
 

 
 
 

 
 
 
V.21.4. Contracte programa 
 
El Decret llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de mesures de 
reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la 
Generalitat Valenciana estableix en l’article 17 que les relacions entre 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i la Generalitat Valenciana, per mitjà de 
la conselleria a què estiga adscrita, s’articularan per mitjà d’un contracte 
programa de caràcter plurianual. Durant l’exercici de 2018, es va elaborar un 
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Informe de gestió corresponent a l'exercici acabat el 31 de desembre de 
2018 
 
1. Situació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

 
1.1. Estructura organitzativa de l'entitat 
 
Les àrees de negoci de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana són les següents: 
 

Àrea de negoci Departaments Missió 
 Auditoria Interna Controla i avalua les operacions econòmiques, comptables i 

fiscals, i verifica i determina el compliment dels procediments 
d'acord amb les lleis i les normes, tant internes com externes. 

Gerència Seguretat en la 
Circulació 

Dissenya, organitza i coordina els procediments encaminats a 
aconseguir que la seguretat en la circulació se situe en un nivell 
de risc acceptable i vigila que tots els departaments de l'empresa 
implicats ajusten l’actuació a aquests procediments.    

 Serveis Jurídics i 
Patrimoni 

Facilita l'adequat suport juridicolegal perquè les actuacions d'FGV, 
tant les que tinguen projecció externa com interna, es duguen a 
terme d’acord amb la normativa d'aplicació, i assumeix la 
representació i la defensa professional dels interessos d'FGV 
davant dels òrgans jurisdiccionals i administratius. 

 Gabinet Coordina les diverses unitats funcionals d'FGV amb la finalitat de 
millorar l'eficiència i eficàcia de la gestió i de desenvolupar 
adequadament l'estratègia.    

Comunicació Comunicació Elabora i desenvolupa polítiques de comunicació i estableix i 
manté vies de comunicació (externa i interna) i de relacions 
institucionals d'FGV, a fi de millorar la imatge de l'empresa i 
posar en valor els assoliments de gestió. 

Clients i 
Accessibilitat 

Clients i 
Accessibilitat 

Dissenya i posa en marxa polítiques i procediments per a satisfer 
els estàndards de servei definits respecte als usuaris, l'atenció a 
aquests i el seu accés a la xarxa i les premisses estratègiques i 
de qualitat, amb especial atenció als requisits legals sobre drets 
dels usuaris i amb la finalitat d'incrementar el nombre d'aquests i 
millorar la qualitat percebuda i l'accessibilitat. 

Alacant Alacant Supervisa, controla i coordina l'activitat d'FGV a Alacant, i 
exerceix la direcció de forma delegada per Gerència. 

Explotació Tècnic Supervisa, planifica i coordina els departaments encarregats, en 
conjunt, de garantir el bon funcionament dels equipaments, 
material rodant i instal·lacions i acredita que es compleixen les 
condicions tècniques necessàries exigibles per a realitzar 
l'activitat de transport. 

 Operacions Supervisa, planifica i coordina els departaments encarregats, en 
conjunt, de realitzar l'activitat de transport de persones 
pròpiament dita, perquè aquesta s’hi realitze en condicions 
adequades. 

 Enginyeria i 
Projectes 

Elabora, valida i assessora tècnicament l'organització referent als 
projectes per a adquirir, reposar, modificar o construir tot tipus 
d'instal·lacions, sistemes, infraestructures o material rodant que 
requerisca FGV. Defineix, en col·laboració amb la resta de 
departaments, els estàndards de manteniment i participa en la 
intervenció d'FGV en projectes externs d'assessorament, 
prestació de serveis, col·laboracions d'enginyeria, explotació, 
operació, construcció/manteniment d'infraestructures, etc. 

 Sistemes Proporciona els sistemes informàtics (infraestructura i 
aplicacions) que donen suport eficaç, eficient, àgil i flexible als 
processos de negoci, i garanteix la continuïtat del servei, la seua 
integritat i seguretat i la confidencialitat de les dades i contribueix 
a la millora i definició de processos. 

Economicofinancera Economicofinancera Supervisa, planifica i coordina els departaments encarregats, en 
conjunt, de l'adequada realització de les activitats relacionades 
amb la gestió dels recursos econòmics a la disposició d'FGV i del 
control pressupostari, per a aconseguir l'ocupació racional i 
eficient d’aquests recursos, d'acord amb la normativa aplicable. 

Gestió de Persones Gestió de Persones Supervisa, planifica i coordina els departaments encarregats, en 
conjunt, de realitzar les activitats relatives a l'adequada gestió de 
les persones de l'empresa d'acord amb la normativa aplicable, 
per a la satisfacció d'aquestes i l'assoliment de les finalitats 
d'FGV. 
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Amb data 31.12.2018, l'organigrama bàsic de gestió d'FGV és el que figura a continuació i va ser aprovat pel Consell d'Administració de 
l'entitat en la sessió realitzada el dia 05.12.2018 
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Respecte a l'organigrama vigent a 31.12.2017, el Consell d'Administració d'FGV 
va aprovar el 05.12.2018 una modificació de l'organigrama bàsic de gestió que 
afectava únicament l'Àrea de Clients, Accessibilitat i Desenvolupament (abans 
denominada Àrea de Clients i Accessibilitat) integrada en la Direcció de Clients i 
Accessibilitat.  

 

Amb la nova estructura aprovada, a l'Àrea de Clients, Accessibilitat i 
Desenvolupament desapareixen les unitats de qualitat i accessibilitat, i es creen 
dues noves unitats:  

 

a. Unitat de Planificació, Accessibilitat i Desenvolupament, que desenvolupa les funcions 
de planificació de l'oferta comercial, desenvolupament de xarxa, títols i tarifes, 
informació al client, senyalística, promoció del transport, estratègia, qualitat, medi 
ambient i accessibilitat. En aquesta unitat s'integren els serveis de màrqueting, 
estratègia / qualitat i medi ambient, i accessibilitat.	

 

b. Unitat d'Atenció al Client, que té les funcions de registre / reclamacions, 
equipaments, objectes perduts i atenció personalitzada en relació amb el client, per 
la qual cosa d'aquesta depenen jeràrquicament els coordinadors/res d'atenció al 
client (comandaments intermedis); el personal de la USI; personal d'estacions que 
no intervé en circulació; informadors/res d’agents d'estacions (CAC i espais del 
client); el personal del SIAC (OAV i personal d'atenció telefònica de València i USI 
d'atenció centralitzada d'Alacant); el Servei d'Atenció al Client València i el Servei 
d'Atenció al Client Alacant.	

 
1.2. Funcionament de l'entitat 
 
1.2.1. Objectius generals de l'entitat 
 
Els objectius estratègics de l'entitat estan determinats pel que planifica el Consell 
d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Els objectius estratègics 
per a l'exercici 2018 i 2017 eren els següents: 
 
Objectiu 2018 2017 
Qualitat i servei Millorar Millorar 
Nombre de viatgers Incrementar Incrementar 
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Imatge de l'empresa Millorar Millorar 
Noves línies de negoci  Potenciar 
Eficiència  Millorar Millorar 
   
 
Els objectius i les accions a desenvolupar durant l'exercici 2018 consistien en:  
 
Acció 2018 
Adquisició de sis unitats de material mòbil, línia 9 Alacant 
Doblegar fil de contacte en vies secundàries de 20 estacions, València 
Renovació d’enclavaments de tallers Machado i Paterna-Campament 
CCTV i megafonia, estaciones línia 1, València 
Renovació via túnel línia 1, València 
Instal·lació ATP línia 9, Alacant 
Enclavament línia 9, Alacant 
Nou enclavament i balises ATP, l’Alfàs del Pi 
Renovació de passos a nivell 
Reparació ponts classe 1 i 2, Alacant 
Renovació de via Calp-Gata 
Adequació viaducte barranc d'Aigües 
Renovació sistemes IMU-100 de Pont de Fusta, Fira i Tarongers 
Obra túnel de Serra Grossa 
Estudiar la possibilitat d'estendre el servei de metro de Metrovalencia (FGV) durant les 24 
hores, sobre la base de les necessitats de demanda de les distintes línies metropolitanes de 
Metrovalencia que deriven dels estudis de mercat que realitze FGV, de conformitat amb les 
disponibilitats de plantilla. 
Donar efectiu compliment al Pla d'accessibilitat universal durant l'any 2018 en la totalitat 
de les dependències, equipament i infraestructures dels serveis de Metrovalencia. 
Estudi de la viabilitat de l'accés dels animals de companyia a les dependències i serveis de 
les línies de Metrovalencia, i garantir la seguretat i qualitat tant del servei com d'usuaris i 
animals de companyia. 
Tancaments línies 1 i 3, Alacant 
Rehabilitació parades tramvia València 
Instal·lació validadores Projecte IRIS 
Túnel de Serra Grossa 
Renovació parada Sergio Cadell 
Expenedores automàtiques València 
Execució de la fase I del tram sud de la T2 de Metrovalencia (Alacant-A. Ferrandis) 
Adaptació unitats 4300 als requisits RD 1544/2007, accessibilitat 
Renovació tram Calp-Teulada 
Teleindicadors línia 9, Alacant 
47 panells informatius tipus corredís vestíbuls estacions subterrànies València 
Teleindicadors estaciones superfície línies 1 i 3, València 
Teleindicadors i megafonia línies de tramvia, València 
Modernització i millora del fals sostre i il·luminació del vestíbul estacions, València 
Instal·lació de sostres passos inferiors andanes, València 
Substitució seients unitats tramvia, València 
Substitució escales mecàniques i ascensors València 
Renovació llavador de trens Talleres Machado 
Renovació instal·lacions elèctriques de control i telecomandament Empalme-Safranar 
Enllumenat túnel València LED 
Enllumenat estacions València LED 
Automatització tancament estacions València 
Substitució de pèndoles i aïlladors A27 
Modernització i millora de senyals FC convencionals per tecnologia LED 
Renovació via L3 superfície (drenatge-desviaments-renovació) 
Renovació d'infraestructura de servidors de xarxa 
Aplicacions Movilizer 
Canvi de dispositius portàtils de venda, Alacant 
Implementació d'un GIS 
Substitució de tren terra per TETRA 
Obra túnel de la Serra Grossa 

 

 
 
Pel que fa als objectius i accions a desenvolupar durant l'exercici 2017, consistien 
en:  
Acció 2017 
Renovació automotors MAN línia 9 Alacant 
Subministrament de creuaments i contracarrils 
Construcció de clos 
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CCTV i megafonia baixadors línia 1, València 
Senyalització passos Alacant 
Instal·lació ATP línia 9 Alacant 
Enclavament línia 9 Alacant 
Nou enclavament i balises ATP, l’Alfàs del Pi 
Renovació de passos a nivell 
Instal·lació càmeres frontals unitats 4100, Alacant 
Adquisició de reductors tramvies s/3800 
Teleindicadors línies 1, 3 i 4 València 
Teleindicadors línia 9 Alacant 
Obra túnel de Serra Grossa 
Millora gradual de les freqüències de pas entre Paterna i Llíria fins a arribar a una 
freqüència de 15 minuts. 
Tancament superior estació Marítim-Serrería 
Rehabilitació parades tramvia València 
Instal·lació de validadors Projecte IRIS 
Tancaments línies 1 i 3, València 
Implementació del bitllet senzill i de grups 
Adaptació unitats 4300 als requisits RD 1544/2007, accessibilitat 
Renovació tram Calp-Teulada 
Renovació estaciones Gata i Dénia 
Rehabilitació parades del tramvia València 
Pla supressió passos entre andanes 
Protecció de passos a nivell urbans 
Instal·lar sostre en passos inferiors andanes València 
47 panells informatius corredora vestíbuls estació subterrània, València 
Sistema integral d'atenció al client (SIAC) 
Substitució escales mecàniques i ascensors València 
Aula virtual de formació 
Recanvis unitats metro València 
Recanvis unitats tramvia València 
Modernització i millores senyals FC per tecnologia LED 
Automatització tancament d’estacions 
Senyalització passos Alacant 
TSR i reprogramació balises línia 1, Alacant 
Tractor de maniobres tallers València 
Elevadors bogis tallers València 
Reestructurar i renovar infraestructura de xarxa d'Alacant i València 
Sistema central de peatge 
Recanvis unitats Alacant 
Memòries ATP Alacant 
  
 
 
1.2.2. Model de negoci i font d’ingressos 
 
El model de negoci, les activitats principals de l'entitat, com també les seues fonts 
principals d'ingressos i les normes per les quals s’hi regula estan àmpliament 
detallades en la nota V.1. de la memòria dels comptes anuals corresponents a 
l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018. 
 
2. Evolució i resultats dels negocis de l'entitat 
 
2.1. Evolució dels ingressos de l'entitat 
 
Des de l’exercici 2013 fins al 2018, l'evolució dels ingressos de l'Entitat ha crescut 
de forma contínua i sostinguda. Així mateix, el nombre de viatgers que han utilitzat 
els serveis de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no ha deixat de créixer. Amb 
aquesta evolució FGV aconsegueix el compliment d'un dels seus objectius 
estratègics esmentats en l'apartat 1.2.1 en relació amb l'increment de viatgers, 
que s'ha complit en tots els exercicis considerats. 
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Els ingressos dels serveis de transport de viatgers estan sotmesos a la regulació de 
la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

 
Els ingressos més importants d'FGV són els que s'originen en la prestació del servei 
de transport de viatgers, que han passat des de 54 milions d'euros en 2013 fins a 66 
milions d'euros en 2018. Així mateix, i en relació amb els viatgers transportats per 
FGV, aquests han evolucionat des de 67 milions de viatgers durant 2013 fins als 78 
milions transportats durant 2018, això representa un increment del 17 % en el 
termini de 5 anys. Aquest fet consolida el compliment d'un dels objectius estratègics 
fonamentals d'FGV basat en l'increment dels viatgers. 
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L'increment dels ingressos derivats de la prestació del servei de transport de 
viatgers ha sigut a causa, fonamentalment, de l'increment dels viatgers 
transportats, però també a l'increment de la tarifa mitjana ponderada. Tal com es 
reflecteix en el gràfic següent, la tarifa mitjana ponderada ha crescut en els dos 
últims exercicis a causa, principalment, de la composició de venda de títols, encara 
que durant 3 anys s'ha mantingut més o menys estable. 
 

 
 
 
2.2. Evolució de les despeses de l'entitat 
 
2.2.1. Despeses de personal 
 
L'evolució de les despeses de personal ha sigut la que es mostra en el quadre 
següent des de 2013 fins a 2018: 
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Els costos de personal s'han mantingut estables, en termes generals, des del 2014, 
tal com reflecteix el gràfic següent. L'increment dels costos de personal de 2018 
respecte al 2017 és a causa fonamentalment de l'increment del 2,25 % reflectit en 
els pressupostos de la GV, el qual s'ha compensat amb una reducció en 
l'abonament d'hores extraordinàries i compensació d'hores a còmput. L'increment 
de 2017 davant de 2016 se situa en un 3,08 %, encara que, si excloem les 
provisions, l'increment és d'un 1,17 %. L'increment dels costos de personal del 2017 
respecte a 2016 és a causa, principalment, de la pujada de l'1 % reflectida en els 
pressupostos de la Generalitat Valenciana. L'increment de 2015 respecte a 2014 va 
ser a causa, fonamentalment, de l'abonament de la meitat de la paga extra de 
l'exercici 2012 que es va deixar d'abonar per les normes d'estabilitat pressupostària 
que es van implementar en aquest exercici. Els elevats costos de personal de 2013 
van ser a causa de les obligacions derivades de l’ERO iniciat per FGV el 28 de 
novembre de 2012, l'efecte del qual va ser la reducció neta de la plantilla mitjana en 
86 empleats de 2013, amb independència de la que es va produir en l’exercici 2012. 
 

 
 
Quant a la plantilla mitjana, aquesta s'incrementa en 2018 respecte a 2017, a fi de 
donar cobertura a diferents llocs de naturalesa estructural.  
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Quant al cost mitjà per empleat, es manté estable pràcticament des del 2014, 
política que deriva de les diferents lleis de pressupostos de la Generalitat valenciana. 

 
 
2.2.2. Despeses de serveis exteriors 
 
L'evolució de les despeses de serveis exteriors per conceptes ha sigut la que es 
mostra en el quadre següent en milers d'euros, des de 2013 a 2018: 
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Habitualment, les despeses més significatives per serveis exteriors han sigut 
reparacions i conservació, energia de tracció, vigilància i neteja, que en conjunt 
representen el 88 % del total de les despeses per serveis exteriors d'FGV, amb el 
que qualsevol acció enfocada a la seua reducció tindrà un important impacte en el 
compte de pèrdues i guanys. El total de les despeses s'ha incrementat en 2018 
respecte al 2017 fonamentalment a causa dels costos de reparacions i conservació, i 
això fonamentalment a l'increment de la xifra d'infraestructures ferroviàries com a 
conseqüència de l'Ordre 2/2016, de 15 de febrer. Addicionalment cal assenyalar que 
el descens del cost en energia de tracció, com a conseqüència de la implantació de 
sistemes de gestió eficients en matèria de contractació, s'ha consolidat des de 
l'exercici 2015. Pràcticament aquest cost s'ha mantingut estable des del 2016, per la 
qual cosa s'ha consolidat un dels objectius estratègics d'FGV en relació amb la 
millora de l'eficiència. 
 

 
 
 
2.2.3. Amortització de l'immobilitzat 
 
Tot seguit s’indica l'evolució de l'amortització de l'immobilitzat i l'evolució de la xifra 
d'immobilitzat net des de 2013 fins a 2018. 
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L'elevat increment de l'immobilitzat material que es produeix en l'exercici 2016, i la 
corresponent amortització van ser a causa de l’aplicació de l'Ordre 2/2016, de 15 de 
febrer, per la qual es van adscriure els actius de naturalesa ferroviària d'EIGE a FGV. 
El cost d'amortització dividit per l'import net d'immobilitzat s'ha mantingut constant 
en un 7 % de mitjana, aproximadament durant els exercicis 2013 a 2016. Durant 
l'exercici 2017 es va produir un canvi d'estimació de vides útils dels actius de 
naturalesa ferroviària, la qual cosa va tindre com a resultat un descens significatiu 
de les dotacions per amortització, i es va situar el percentatge d'amortització sobre 
l'actiu net del 3,13 %, i que es manté en el 2018. Aquest fet també ha contribuït a 
la consolidació de l'objectiu estratègic d’FGV d'incrementar l'eficiència en tots els 
àmbits de la seua actuació. 
 

 
 
2.2.4. Despeses financeres 
 
Tot seguit es detalla l'evolució de les despeses financeres on queda reflectida 
l'evolució dels interessos, que s'han reduït progressivament des del 2013.  
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2.3. Evolució dels segments de negoci de l'entitat  
 
Al 31 de desembre de 2018 i 2017, la informació segmentada per les diferents línies d'FGV (imports expressats en milers d'euros) és la 
següent:  
 
 
 
Durant el 2018, el marge de cobertura total de les línies de València és del 67,41 % i les línies d'Alacant se situen en el 41,96 %, la qual cosa 
representa una significativa millora respecte a 2017, les dades d’aquesta es reflecteixen en el quadre següent. L'evolució del coeficient de 
cobertura representa la tendència a la consolidació d'una de les principals estratègies d’FGV, l'increment de l'eficiència i una millora en els 
ràtios de cobertura. 
 
 
 
 
 

 



1
6 

Informe de gestió de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2018 
 

 

 

 
Durant el 2017, el marge de cobertura total de les línies de València era del 66,63 % i les línies d'Alacant se situaven en el 40,80 %, la qual 
cosa representa una significativa millora respecte a 2016 que van ser del 65,36 % i del 39,21 % per a les línies de València i les línies 
d'Alacant, respectivament. 
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2.4. Evolució dels indicadors de l'entitat  
 
La descripció d’aquests s’indica a continuació: 
 
2.4.1. Indicadors economicofinancers 
 
Respecte als indicadors econòmics i financers més significatius són els que 
s’indiquen a continuació. El coeficient de cobertura operativa és considerat també un 
indicador de gestió fonamental. 
 

INDICADORS ECONÒMICS 2018 2017 
Coeficient de cobertura operatiu 76,84 % 74,23 % 
Coeficient de cobertura total 61,05 % 59,83 % 

 
Els coeficients de cobertura mostren el percentatge que l'entitat cobreix amb els 
seus ingressos, els costos operatius i els costos d'infraestructures. Aquests han 
millorat significativament durant 2018 respecte al 2017, fonamentalment a causa de 
l'increment dels ingressos per prestació de serveis de transport de viatgers. 
 

INDICADORS FINANCERS 2018 2017 
Ràtio de solvència (1) 3,69 3,42 
Ràtio d'endeutament (2) 27,11 % 29,22 % 
Fons de  
maniobra (milers d'euros) (3) 

22.389 (2.557) 

(1) Ràtio de solvència = actiu total / passiu corrent + passiu no corrent 
(2) Ràtio d'endeutament = deutes / passiu total 
(3) FM = (patrimoni net + passiu no corrent) - actiu no corrent 

 
 
Les ràtios anteriors reflecteixen la situació financera de l'entitat, i indiquen que FGV 
ha experimentat una significativa evolució positiva en el seu equilibri financer en el 
2018 respecte al 2017. La ràtio de solvència s'ha incrementat, l'endeutament ha 
disminuït, i, com a factor fonamental, el fons de maniobra s'ha situat en 22 milions 
d'euros positius. 
 
2.4.2. Dades rellevants de gestió ferroviària 
 
Els indicadors de gestió més significatius que s'utilitzen en el sector són els que en 
l'epígraf anterior s'han indicat. Addicionalment, es consideren dades rellevants de 
gestió les següents: 
 

INDICADORS  2018 2017 
Nombre de línies 14 14 
Km de xarxa 270,65 274,92 
Nombre d'estacions i baixadors 208 206 
Nombre de trens i tramvies* 146 165 

 
FGV disposa de 18 unitats de la sèrie 3900 les quals es mantenen per a la venda i, 
en conseqüència, no estan operatives. 
 
2.4.3. Indicadors de qualitat 
 
Els indicadors de qualitat abasten diferents conceptes que avaluen i mesuren els 
aspectes següents: 
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(1) València/Alacant 
(2) València/Alacant. Dada de reclamacions per cada 100.000 clients. 
(3) S'han evitat tones brutes de CO2 i s'han estalviat milions de litres de consum de combustible. 
(4) Estalvi d'emissions brutes/estalvi d’emissions netes. Litres equivalents de combustible estalviat. 
(5) Percentatge generat per FGV mitjançant energia fotovoltaica sobre el consum total d'energia elèctrica. 

 
 
2.5. Factors mediambientals de l'entitat 
 
FGV disposa des del 28 de maig de 2010 del Certificat del Sistema de Gestió 
Mediambiental UNE-EN ISO 14001. Amb vista a tindre un estricte control del nostre 
impacte mediambiental, a través del sistema se segueixen més de 200 indicadors de 
consums, residus, etc. i es planifiquen diferents accions per a millorar 
progressivament.  
 
Dins de les accions implantades en 2018 s'inclou la contractació de l'energia 
elèctrica procedent exclusivament de fonts renovables, per tant, sense emissió de 
CO2  associada. 
 
El servei prestat per FGV a València i Alacant va evitar la circulació anual de quasi 
62,5 milions de viatges amb vehicle privat. Com a conseqüència de l'ús del transport 
ferroviari en lloc de la utilització del vehicle privat, s'ha evitat l'emissió de 290 tones 
de CO2 a l'atmosfera diàriament, és a dir, més de 106.000 tones anuals. 
 
Addicionalment, l'energia elèctrica generada per les plaques solars fotovoltaiques 
sobre coberta en diferents tallers d'FGV equival a quasi el 3 % del consum d'energia 
total de l'empresa, incloent-hi la tracció de trens i tramvies. 
 
 
2.6. Sistema de gestió de la qualitat de l'entitat 
 
FGV disposa d'un sistema de qualitat d’acord amb la Norma Europea UNE-EN 13816 
del Servei de Transport Públic de  Passatgers. Aquest sistema estableix les pautes 
de seguiment d'indicadors de qualitat del servei de transport públic de passatgers 
entorn de huit criteris de qualitat. En l'actualitat es controlen més de 30 indicadors 
per a cada línia, per als quals l'empresa assumeix compromisos amb la finalitat de 
satisfer les expectatives dels seus clients. Aquests compromisos es mesuren 
periòdicament i es revisen i es milloren anualment.  
 
Els criteris de qualitat representen la visió del client sobre el servei prestat i 
s'emmarquen en els àmbits següents: servei oferit, accessibilitat, informació, 
horaris, atenció al client, confort, seguretat i impacte ambiental. 
 
FGV posseeix el certificat per a tota la xarxa de Metrovalencia i, en la xarxa del 
TRAM d'Alacant disposen d'aquest certificat totes les línies electrificades. 
 
El Sistema de Gestió de Qualitat disposa d’una sèrie d'eines que tenen com a 
principal finalitat la consecució dels objectius de qualitat plantejats per l'empresa per 
a millorar la satisfacció dels clients. 
 
2.7. Factors relacionats amb el personal de l'entitat  
 
La plantilla de l'entitat està descrita en la nota V.21.5 de la memòria dels comptes 
anuals per a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018. Addicionalment: 
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2.7.1. En relació amb l'evolució de la plantilla: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.7.2. En relació amb la plantilla per serveis:  
  VALÈNCIA ALACANT TOTAL 
Administració 272 61 333 
Operacions   453 168 621 
Atenció al client 319 79 398 
Tallers   151 9 160 
Manteniments 74 18 92 

T O T A L S 1269 335 1604 

 
2.7.3. En relació amb l'estructura per edats de la plantilla: 
 
 
  HOMES DONES TOTAL  % edat 

De 18 a 25 anys 4 0 4 0,2% 
De 26 a 30 anys 10 5 15 0,9% 
De 31 a 35 anys 39 12 51 3,2% 
De 36 a 40 anys 116 43 159 9,9% 
De 41 a 45 anys 170 112 282 17,6% 
De 46 a 50 anys 223 113 336 20,9% 
De 51 a 55 anys 310 89 399 24,9% 
De 56 a 60 anys 282 40 322 20,1% 
Més de 60 anys 34 2 36 2,2% 

TOTALS 1.188 416 1.604 100% 
Percentatge de gènere 74,1% 25,9% 100%  

 
La distribució per edats i sexes mostra que les dones representen el 25,9 % de la 
plantilla, i un major percentatge d’aquesta es concentra en les edats compreses 
entre 41 i 50 anys. El col·lectiu masculí es concentra entre les edats de 46 i 60 anys 
i representa un 74,1 %. L'edat mitjana de la plantilla se situa en 49,0 anys. 
 
2.7.4. En relació amb l'antiguitat de la plantilla: 
  VALÈNCIA ALACANT TOTAL 

De  0 a  4 anys 100 33 133 
De  4 a  8 anys 0 2 2 
De  8 a 12 anys 244 152 396 
De 12 a 16 anys 136 33 169 
De 16 a 20 anys 178 19 197 
De 20 a 24 anys 51 5 56 
De 24 a 28 anys 137 24 161 
De 28 a 32 anys 119 11 130 
De 32 a 36 anys 99 22 121 
De 36 a 40 anys 156 29 185 
Més de 40 anys 49 5 54 

TOTALS 1.269 335 1604 

 
L'antiguitat mitjana és de 20,0 anys. 
 
L'índex d'absentisme per IT s'ha situat en el 7,86 % per a l’exercici 2018. En 
l'exercici de 2017 va ser del 6,71%. 

  VALÈNCIA ALACANT TOTAL 
Nombre d'agents al 01.01.2018 1.204 321 1.525 
Nombre d'agents al 31.12.2018 1.269 335 1.604 
DIFERÈNCIES.... 64 14 78 
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3. Evolució dels recursos de capital 
 
3.1. Evolució de la liquiditat de l'entitat 
 
Tal com s'estableix en la nota V.1.4 de la memòria dels comptes anuals de l'exercici 
acabat el 31 de desembre de 2018, les fonts d'ingressos que generen la liquiditat en 
seu de l'entitat són: 
 
a. Les aportacions i subvencions que la Generalitat Valenciana establisca en els 
pressupostos generals. 
b. Les subvencions o aportacions voluntàries d’entitats i institucions tant públiques 
com privades. 
c. Les rendes i productes que generen els seus béns i valors. 
d. Els ingressos procedents de l'explotació dels seus serveis. 
e. Qualssevol altres recursos que pogueren atribuir-se-li. 
 
Addicionalment, l'entitat obté recursos addicionals derivats de l'endeutament amb 
entitats de crèdit nacionals i internacionals, tal com reflecteix la nota V.9.2 de la 
memòria dels comptes anuals de l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018. 
 
Els ingressos procedents de l'explotació dels seus serveis estan sotmesos a regulació 
de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en virtut de 
la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, i el Reial 
decret 1211/1990, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el reglament d'aquesta llei. 
 
Els ingressos derivats de les aportacions i subvencions que la Generalitat Valenciana 
transfereix a l'entitat estan regulats en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 
Els nivells d'endeutament estan determinats per les lleis de pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per a cada exercici. Així mateix, la supervisió d'aquest 
endeutament correspon a l'Institut Valencià de Finances.  
 
 

MILERS D'EUROS  2018 2017 
Fluxos d'efectiu    
 al començament de l'exercici 2.961,29 2.239,02 
 al final de l'exercici 3.657,68 2.961,29 

 
 
Amb caràcter general, l'entitat manté la seua tresoreria i actius líquids equivalents 
en entitats financeres d'elevat nivell creditici. Addicionalment, cal indicar que no hi 
ha una concentració significativa del risc de crèdit amb tercers. 
 
Amb la finalitat d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de 
pagament que es deriven de la seua activitat, l'entitat disposa de la tresoreria que 
mostra el seu balanç, com també les línies creditícies i de finançament que 
s’indiquen en la nota V.9.2 de la memòria. 
 
3.2. Evolució dels recursos de capital de l'entitat 
 
Tal com es mostra en els balanços de situació de l'entitat: 
 

Concepte (milers d'euros) 2018 2017 
Patrimoni net 1.207.427,85 1.145.275,74 
Passiu no corrent 339.202,89 379.130,75 
Passiu corrent 109.934,71 93.768,33 

 
Durant l'exercici 2018 s'han rebut recursos de la Generalitat Valenciana per un 
volum total de 113.656,76  milers d'euros. Així mateix, s'ha rebut finançament per 
38.258,33 milers d'euros. 
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Per a l'exercici pròxim 2019, s'espera rebre recursos de la Generalitat Valenciana 
per un volum de 173.169,92  milers d'euros. Així mateix, s'estima rebre 
finançament per un import de 38.258,3 4 milers d'euros. 
 
3.3. Evolució de les obligacions de l'entitat 
 
En la nota V.9.2 de la memòria dels comptes anuals de l'exercici acabat el 31 de 
desembre de 2018 es detallen els venciments dels deutes contrets per l’entitat. 
 
 
4. Principals inversions de l'entitat 
 

L'evolució de les inversions de l'entitat estan detallades en la nota V.5 de la memòria 
dels comptes anuals de l'exercici 2018. Addicionalment, i en relació amb la línia 9 
d'Alacant, adquisició de sis unitats de tracció dual S.5000 per a Alacant, variant 
ferroviària tram Finca Adoc, línia 1, d'Alacant, i línia 10, de València: 
 
4.1. Línia 9 del TRAM: 
 
Durant l'exercici de 2018 i 2017 s'han desenvolupat les inversions següents: 
 

- Exercici 2018 (en euros) 
 

Optimització via i millora superestructura de la línia 9, 
Alacant 14.488.858,13 

    RP, DO i EO instal·lació ATP en la línia 9 13.747,13 

    RP i EO senyalització línia 9 1.443.582,14 

    Adquisició materials, desviaments i travesses 167.825,25 

    DO i EO renovació via estacions 
    Teulada, Gata i Dénia 

9.997,51 

    DO i EO reparació ponts danys classe 1 753.687,92 

    Redacció de projectes línia 9 Teulada-Dénia 179.550,00 

    DO i EO renovació via Calp-Teulada, danys C.2 8.136.523,96 

    RP, rebaix d’andanes  25.000,00 

    DO i EO electrificació Benidorm-Benidorm 
    Intermodal 

3.133.652,69 

    Servei autobusos per renovació via 625.291,53 

  

Remodelació MAN s. 2500 0,00 

    Remodelació MAN s.2500 0,00 

 

Total 14.488.858,13 

 

- Exercici 2017 (en euros) 
 

Optimització via i millora superestructura de la línia 9, 
Alacant 7.834.439,06 

    RP, DO i EO instal·lació ATP en la línia 9 141.869,79 

    RP i EO senyalització línia 9 1.129.609,72 

    Projecte condicionar estructures metàl·liques 18.298,00 

    Adquisició materials, desviaments i travesses 1.639.727,25 
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    DO i EO renovació via línia 9 Altea-Calp 21.809,55 

    DO i EO renovació via estacions Teulada, Gata i Dénia 3.550.457,03 

    Redacció de projectes línia 9 Teulada-Dénia 38.475,00 

    DO i EO renovació via Calp-Teulada, danys C.2 571.731,64 

    Servei autobusos per renovació via 722.461,08 

  

Remodelació MAN s. 2500 609.689,95 

    Remodelació MAN s.2500 609.689,95 

Total 8.444.129,01 

 
 

4.2. Subministrament de material mòbil, 6 unitats tracció dual S.5000, 
Alacant: 
Durant l'exercici 2018 i 2017 s'han desenvolupat les inversions següents: 
 

- Exercici 2018 (en euros) 
 

    Subministrament de sis unitats dual S.5000 14.126.000,00 

    AT adquisició de sis unitats dual S.5000 37.398,00 

    Instal·lació ATP en unitats S.5000 196.000,00 

 

Total 14.359.398,00 

 

 

Durant l'exercici 2017 s'han desenvolupat les inversions següents: 
 

- Exercici 2017 (en euros) 
 

    Subministrament sis unitats tracció dual S.5000 2.475.000,00 

Total 2.475.000,00 
 
 

4.3. Variant ferroviària tram Finca Adoc, túnel Serra Grossa, línia 1 d'Alacant: 
Durant l'exercici 2018 i 2017 s'han desenvolupat les inversions següents: 
 

 

- Exercici 2018 (en euros) 
 

    DO i EO variant ferroviària tram Finca Adoc, línia 1 Alacant, 
túnel Serra Grossa 5.695.353,04 

 

Total 5.695.353,04 

 

Durant l'exercici 2017 s'han desenvolupat les inversions següents: 
 

- Exercici 2017 (en euros) 
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 DO i EO variant ferroviària tram Finca Adoc, línia 1, Alacant, 
túnel Serra Grossa 2.910.543,74 

Total 2.910.543,74 
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4.4. Línia 10 (abans T2) de València: 
 
Durant l'exercici de 2018 s'han desenvolupat les inversions següents: 
 

- Exercici 2018 
 

    Redacció de projectes 420.640,00 
 

Total 420.640,00 
 
5. Principals riscos i incerteses 
 
En la nota V.9.4 de la memòria dels comptes anuals corresponents a l'exercici 
acabat el 31 de desembre de 2018 es detallen els riscos més significatius als quals 
està sotmesa l'entitat. 
 
6. Fets posteriors al tancament dels comptes anuals i fins a la formulació 
d'aquests 
 
Els fets posteriors es descriuen en la nota V.22 de la memòria dels comptes anuals 
corresponents a l'exercici 2018. 
 
7. Informació sobre l'evolució previsible de l'entitat 
Les previsions de l'evolució dels factors més importants de l'entitat, es resumeixen a 
continuació: 
 
I. En relació amb els ingressos derivats de l'activitat del transport de viatgers i 
altres ingressos d'explotació, l'entitat preveu que els ingressos se situen en 
63.962,18 milers d'euros. 
 
II. Quant a les despeses de personal, se situaran en 88.997,67 milers d'euros. 
 
III. En el capítol de compra de béns corrents i despeses de funcionament es preveu 
un import de 74.550,94 milers d'euros. 
 
IV. Quant a les amortitzacions i els costos financers, una vegada que han sigut 
incorporats els actius ferroviaris derivats del traspàs d'EIGE segons l'Ordre 2/2016, 
de 15 de febrer, es preveu que es mantinguen en el mateix nivell en l'exercici 2019. 
Així mateix, es preveu una inversió per al 2019 de 78.980 milers d'euros. 
 
Amb totes les actuacions iniciades, i algunes iniciatives addicionals que es pretenen 
posar en marxa quant a eficiència, la Direcció d'FGV preveu poder situar l’entitat en 
flux de caixa positiu en el mitjà termini sempre que es complisca el contingut del 
Contracte Programa, el qual està pendent d'aprovació. 
 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana situa totes les seues activitats al 
compliment dels seus objectius estratègics. Moltes de les seues actuacions ja 
desenvolupades han conduït al compliment i consolidació d'aquests objectius 
estratègics; increment de viatgers, increment d'eficiència, millora de la qualitat i 
servei i de la imatge de l'empresa. 
 
Objectiu 2019 2018 
Qualitat i servei Millorar Millorar 
Nombre de viatgers Incrementar Incrementar 
Imatge de l'empresa Millorar Millorar 
Eficiència  Millorar Millorar 
Sostenibilitat Millorar  
Sensibilització dels recursos humans 
en la igualtat i contra la violència de 
gènere 

Implementar  

 
Durant l'exercici acabat el 31 de desembre de 2018 els objectius estratègics 
establits per a FGV s'han complit, i s’han aconseguit diferents graus d'avanç en 
aquests. 
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AQUEST INFORME DE GESTIÓ DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
PER A L'EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 S’HA DE PRESENTAR AL 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ ABANS DEL 31 DE MARÇ DE 2019, PERQUÈ 
PROCEDISCA A LA SEUA FORMULACIÓ, TAL COM ESTABLEIX L'ARTICLE 34 DELS 
ESTATUTS DE L'ENTITAT D'ACORD AMB EL DECRET 79/2017, DE 16 DE JUNY, DEL 
CONSELL, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 144/1986, DE 24 DE NOVEMBRE, DEL 
CONSELL, PEL QUAL S'APROVA L'ESTATUT DE L'ENTITAT FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA. 
 
 
 
 
 

D’acord amb els llibres 
de comptabilitat 

 
 
Director gerent Cap de l'Àrea Economicofinancera 
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esborrany de contracte programa corresponent al període 2018-2023 i es va 
presentar en la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori el 3/11/2018. A data de presentació dels comptes anuals per a l’exercici 
acabat el 31 de desembre de 2018, s’està en negociacions amb la Conselleria 
perquè l’aprove. 
 
 
 
 
V.21.5. Informació sobre personal 
 

A 31 de desembre de 2018 i 2017, el nombre mitjà de persones empleades era  

el següent: 

 

 
 

 
V.22. Fets posteriors al tancament  
 
D’acord amb una comunicació efectuada per la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana amb data 15 de gener de 2019, es comunica a 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana la consideració d’aquesta entitat com a 
poder adjudicador d’Administració pública i, conseqüentment, l’entrada en vigor 
per a l’aplicació íntegra de la Llei 9/2017 es produeix en aquesta data. 
 
El 13 d’octubre de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de València 
va valorar parcialment el recurs interposat per la Generalitat Valenciana contra 
l’Ajuntament d’Alboraia i l’empresa municipal EGUSA per l’incompliment del 
protocol de col·laboració subscrit l’11 de maig de 2005 entre la Conselleria 
d’Infraestructures i l’Ajuntament d’Alboraia, i del conveni formalitzat l’1 de 
desembre de 2006 entre EGUSA i GTP de la Generalitat Valenciana, pel qual es 
condemnava solidàriament l’Ajuntament d’Alboraia i EGUSA a pagar 
29.503.831,68 euros a la Generalitat Valenciana. El 23 de gener de 2018, el 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va desestimar el recurs 
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament d’Alboraia i per EGUSA. El 14 de febrer 
de 2019, el Tribunal Suprem dictamina la no-procedència de recurs de cassació 
presentat per l’Ajuntament d’Alboraia i EGUSA, i esdevé ferma la sentència que 
va decidir el Jutjat Contenciós Administratiu número 6. 
 
No s’ha produït, des del 31 de desembre de 2018 fins a la data de presentació 
dels comptes anuals, cap fet posterior addicional que poguera tindre algun efecte 
significatiu sobre els comptes anuals considerats en el conjunt d’aquests. 
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AQUESTS COMPTES ANUALS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA PER A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018 ES 
PRESENTARAN AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ ABANS DEL 31 DE MARÇ DE 
2019 PERQUÈ EN PROCEDISCA A LA FORMULACIÓ, TAL COM ESTABLEIX 
L’ARTICLE 34 DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT, D’ACORD AMB EL DECRET 
79/2017, DE 16 DE JUNY, DEL CONSELL, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 
144/1986, DE 24 DE NOVEMBRE, DEL CONSELL, PEL QUAL S’APROVA L’ESTATUT 
DE L’ENTITAT FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’acord amb els llibres 
de comptabilitat 

 
Director gerent  Cap de l’Àrea Econòmica 

Financera 
 
 
 



Índex de continguts GRI

GRI estàndard 2016
Continguts Informació Secció

GRI 101: Fundaments

GRI 102: Continguts 

generals
102-1 Nom de la organizació Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - FGV FGV EN XIFRES

102-2 Activitats, marques, productes i serveis  -- FGV EN XIFRES

102-3 Ubicació de la seu Partida de Xirivelleta, s/n 46014 – València (ESPAÑA)  --

102-4 Ubicació de les operacions
Partida de Xirivelleta, s/n 46014 – València (ESPAÑA)                            

Avda. Villajoyosa, 2 - 03016 Alicante
 --

102-5 Propietat i forma jurídica

Entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 

independent de la personalitat jurídica de la Generalitat 

Valenciana

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

102-6 Mercats servits  -- FGV EN XIFRES

FGV EN XIFRES

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS

INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS

INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS

102-8 Informació d'empleats i altres treballadors  -- INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS

102-9 cadena de subministrament  -- GRUPS D'INTERÈS

102-10 Canvis significatius en l'organització i la seva cadena 

de subministrament
 --

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Contractació i licitació responsable

CERTIFICACIONS I ADHESIONS

MEDI AMBIENT. certificació ambiental

SOCIAL. Personas

CERTIFICACIONS I ADHESIONS

MEDI AMBIENT. certificació ambiental

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

102-12 Iniciatives externes  --

102-13 Afiliació a associacions

100 Estàndards

GRI 101 no inclou cap contingut

102-7 Grandaria de l'organizació  --

102-11 Principi i enfocament de precaució  --

Forma part de les entitats de dret públic i entitats 

públiques empresarials de la Generalitat Valenciana

 --
102-14 Declaració d'alts executius responsables de la presa 

de decisions

102-15 Principals impactes, riscos i oportunitats  --

 --
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GRI estàndard 2016
Continguts Informació Secció

GRI 102: Continguts 

generals

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Atenció al públic

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Xarxes socials i web

RESPONSABILITAT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I 

INTEGRITAT. FGV oberta

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ESTRUCTURA ORGÀNICA

102-19 Delegació de autoritat No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-20 Responsabilitat a nivell executiu de temes econòmics, 

ambientals i socials
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-21 Consulta a grups d'interès sobre temes econòmics, 

ambientals i socials
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-22 Composició del màxim òrgan de govern i els seus 

comitès
 -- ESTRUCTURA ORGÀNICA

102-23 President del màxim órgan de gobern  -- CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

102-24 Nominació i selecció del màxim òrgan de gobern

DECRET 144/1986, de 24 de novembre, del Consell "de la 

Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova l'Estatut de 

l'Entitat «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana»

 --

102-25 Conflictes d'interès No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-26 Funció del màxim òrgan de govern en la selecció 

d'objectius, valors i estratègia
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-27 Coneixements col·lectius del màxim òrgan de govern No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-28 Avaluació de l'acompliment del màxim òrgan de 

govern
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-29 Identificació i gestió d'impactes econòmics, 

ambientals i socials
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-30 Eficàcia dels processos de gestió del risc No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-17 Mecanismes d'assessorament i preocupacions ètiques  --

102-18 Estructura de governança  --

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta  --
RESPONSABILITAT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I 

INTEGRITAT
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GRI estàndard 2016
Continguts Informació Secció

102-31 Revisió de temes econòmics, ambientals i socials No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 102: Continguts 

generals
SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

102-33 Comunicació de preocupacions crítiques No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-34 Naturalesa i nombre total de preocupacions crítiques No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-35 Polítiques de remuneració No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-36 Procés per determinar la remuneració No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-37 Involucrament dels grups d'interès en la remuneració No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-38 Ratio de compensació total anual No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-39 Ràtio de l'increment percentual de la compensació 

total anual
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

102-40 Llista de grups d'interès  -- GRUPS D'INTERÈS

102-41 Acords de negociació col·lectiva  -- SOCIAL. Persones.

102-42 Identificació i selecció de grups d'interès  -- GRUPS D'INTERÈS

GRUPS D'INTERÈS

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 -- ESTRUCTURA ORGÀNICA

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Contractació i licitació responsable

102-43 Enfocament per a la participació dels grups d'interès
EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Atenció al públic

 --
EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Xarxes socials i web

RESPONSABILITAT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I 

INTEGRITAT. FGV oberta

 --
102-32 Funció del màxim òrgan de govern en l'elaboració 

d'informes de sostenibilitat
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GRI estàndard 2016
Continguts Informació Secció

GRI 102: Continguts 

generals

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Atenció al públic

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Xarxes socials i web

 -- FGV EN XIFRES

 -- INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS

102-46 Definició dels continguts dels informes i les 

cobertures del tema
 --

ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

SALUTACIONS DEL DIRECTOR GERENT

ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

102-48 Reexpressió de la informació  --
ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

102-49 Canvis en l'elaboració d'informes  --
ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

102-50 Període objecte de l'informe  --
ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

102-51 Data de l'últim informe Any 2017  --

102-52 Cicle d'elaboració d'informes Anual
ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l'informe Telèfon: 961 924 000  --

102-54 Declaració d'elaboració de l'informe de conformitat 

amb els estàndards GRI
 --

ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

102-55 Índex de continguts GRI  -- Índix GRI

102-56 Verificació externa Aquesta memòria no ha estat verificada externament  --

GRI 103: Enfocaments de 

gestió
103-1 Explicació del tema material i la seua cobertura  --

ENFOCAMENT PER INFORMAR SOBRE 

SOSTENIBILITAT

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components  --
EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS

SOCIAL

102-44 Temes i preocupacions clau esmentats  --

102-47 Llista de temes materials  --

102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats
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GRI estàndard 2016
Continguts Informació Secció

MEDI AMBIENT

GRI 103: Enfocaments de 

gestió

EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS

SOCIAL

MEDI AMBIENT

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió  --
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GRI estàndard 2016
Continguts Informació Secció

 --
EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. dades econòmiques

 -- INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS

201-2 Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats 

derivats del canvi climàtic
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

201-3 Obligacions del pla de beneficis definits i altres plans 

de jubilació
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

201-4 Assistència financera rebuda del govern  -- INFORME DE GESTIÓ I COMPTES ANUALS

202-1 Ràtio del salari de categoria inicial estàndard per sexe 

davant del salari mínim local

Tots els nostres treballadors, dones i homes, reben salaris 

per sobre del salari mínim local.
 --

202-2 Proporció d'alts executius contractats de la comunitat 

local
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit SOCIAL.Persones

203-1 Inversions en infraestructures i serveis recolzats  --
EVOLUCIÓ D'ACTIVITATS I PRINCIPALS 

ACTUACIONS. Inversions

203-2 Impactes econòmics indirectes significatius No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 204: Pràctiques 

d'adquisició
204-1 Proporció de despesa en proveïdors locals No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

205-1 Operacions avaluades per a riscos relacionats amb la 

corrupció

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 

Transparència, Bon Govern i Participació de la Comunitat 

Valenciana

RESPONSABILITAT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I 

INTEGRITAT. FGV Oberta

205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i 

procediments anticorrupció
 --

RESPONSABILITAT SOCIAL, SOSTENIBILITAT I 

INTEGRITAT. FGV Oberta

205-3 Casos de corrupció confirmats i mesures preses No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 206: competència 

deslleial

206-1 Accions jurídiques relacionades amb la competència 

deslleial i les pràctiques monopolistes i contra la lliure 

competència

No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 205: Anticorrupció

200 Temes econòmics

GRI 201: Acompliment 

econòmic

GRI 202: Presència en el 

mercat

GRI 203: Impactes 

econòmics indirectes

201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït
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GRI estàndard 2016
Continguts Informació Secció

GRI 301: Materials 301-1 Materials utilitzats per pes o volum
La matèria principal consumida la constitueix el consum 

energètic que es desenvolupa en l'apartat 302: Energia
 --

301-2 insums reciclats

No procedeix. No s'aplica a les activitats principals 

desenvolupades a la prestació del servei de FGV. Aplicació 

clàusula 3.2 GRI 101: Fonaments 2016

 --

301-3 Productes reutilitzats i materials d'envasat

No procedeix. No s'aplica a les activitats principals 

desenvolupades a la prestació del servei de FGV. Aplicació 

clàusula 3.2 GRI 101: Fonaments 2017

 --

GRI 302: Energia 302-1 Consum energètic dins de l'organització  -- MEDI AMBIENT. Energia i eficiència

302-2 Consum energètic fora de l'organització No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

302-3 Intensitat energètica  -- MEDI AMBIENT. Energia i eficiència

302-4 Reducció del consum energètic  -- MEDI AMBIENT. Energia i eficiència

302-5 Reducció dels requeriments energètics de productes i 

serveis
 -- MEDI AMBIENT. Energia i eficiència

GRI 303: Aigua 303-1 Interacció amb l'aigua com a recurs compartit  -- MEDI AMBIENT. Consum d'altres recursos

303-2 Fonts d'aigua significativament afectades per l'extracció 

d'aigua
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

303-3 Aigua reciclada i reutilitzada  -- MEDI AMBIENT. Consum d'altres recursos

GRI 304: Biodiversitat

304-1 Centres d'operacions en propietat, arrendats o 

gestionats ubicats dins d'o al costat d'àrees protegides o zones 

de gran valor per a la biodiversitat fora d'àrees protegides

Les oficines i els tallers no es troben en zones protegides o al 

costat de zones protegides o que presentin una figura de 

protecció ambiental especial.

 --

304-2 Impactes significatius de les activitats, els productes i 

els serveis a la biodiversitat
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

304-3 Hàbitats protegits o restaurats No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

304-4 Espècies que apareixen a la Llista Vermella de la UINC i 

en llistats nacionals de conservació els hàbitats de es trobin en 

àrees afectades per les operacions

No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 305: Emissions 305-1 Emissions directes de GEH (abast 1)  --
MEDI AMBIENT. Emissions de gasos efecte 

hivernacle

305-2 Emissions indirectes de GEH en generar energia (abast 

2)
 --

MEDI AMBIENT. Emissions de gasos efecte 

hivernacle

300 Temes ambientals
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GRI 305: Emissions 305-3 Altres emissions indirectes de GEH (abast 3) No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

305-4 Intensitat de les emissions de GEH  --
MEDI AMBIENT. Emissions de gasos efecte 

hivernacle

305-5 Reducció de les emissions de GEH  --
MEDI AMBIENT. Emissions de gasos efecte 

hivernacle

305-6 Emissions de substàncies que esgoten la capa d'ozó 

(SAO)

No hi ha emissions associades ni compravenda. Es porta a 

terme un control d'inventari de direferentes gasos 

refrigerants continguts en equips i aparells.

MEDI AMBIENT. Gasos fluorats

305-7 Òxids de nitrogen (NOx), òxids de sofre (SOX) i altres 

emissions significatives a l'aire

No procedeix. No es produeixen emissions significatives 

associades a les activitats principals desenvolupades a la 

prestació del servei de FGV. Aplicació clàusula 3.2 GRI 101: 

Fonaments 2016

 --

GRI 306: Efluents i residus
306-1 Abocament d'aigües en funció de la seva qualitat i 

destinació
 -- MEDI AMBIENT. Consum d'altres recursos

306-2 Residus per tipus i mètode d'eliminació  -- MEDI AMBIENT. Residus

306-3 Vessaments significatius No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

306-4 Transport de residus perillosos  -- MEDI AMBIENT. Residus

306-5 Cossos d'aigua afectats per abocaments d'aigua i / o 

vessaments

No hi ha cossos d'aigua afectats per abocaments d'aigües 

nostres. L'aigua residual que generem va directament a la 

xarxa d'aigües

 --

GRI 307: Compliment 

ambiental
307-1 Incompliment de la legislació i normativa ambiental

No hi ha hagut incompliments amb la legislació ambiental 

aplicable durant el període reportat
 --

GRI 308: Avaluació 

ambiental de proveïdors

308-1Nous proveïdors que han passat filtres d'avaluació i 

selecció d'acord amb els criteris ambientals
 -- MEDI AMBIENT. Residus

308-2 Impactes ambientals negatius en la cadena de 

subministrament i mesures preses
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit MEDI AMBIENT. Certificació ambiental
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GRI 401: Empleo 401-1 Noves contractacions d'empleats i rotació de personal  -- SOCIAL. Persones

401-2 Beneficis per als empleats a temps complet que no es 

donen als empleats a temps parcial o temporals
 -- SOCIAL. Persones

401-3 Permís parental  -- SOCIAL. Persones. Permisos

GRI 402: Relaciones 

trabajador/empresa
402-1 Terminis d'avís mínims sobre canvis operacionals  --  --

GRI 403: Seguridad y Salud 

en el trabajo
403-1 Sistema de gestió de la salut i la seguretat en el treball

Es disposa d'un sistema de Seguretat i Salut en el Treball 

(SST) complint amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals (LPRL).

SOCIAL. Persones. Prevenció i 

vigilància de la salut

403-2 Identificació de perills, avaluació de riscos i investigació 

d'incidents

La identificació de riscos i perills relacionats amb el treball es 

realitza sota les directrius de la LPRL, seguint principis 

generals de la LPRL: evitar els riscos; avaluar els riscos que 

no es poden evitar; combatre els riscos en el seu origen; 

adaptar el treball a la persona (concepció dels llocs de 

treball, elecció dels equips i els mètodes de treball); tenir en 

compte l'evolució de la tècnica; substituir el que és perillós 

pel que comporti poc o cap perill; planificar la prevenció, 

adoptar mesures deprotección col·lectiva enfront de la 

individual; i donar les degudes instruccions als treballadors.

 --

403-3 Servicios de salud en el trabajo No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

403-4 Temes de seguretat i salut tractats en acords formals amb 

sindicats

La identificació de riscos i perills relacionats amb el treball es 

realitza sota les directrius de la LPRL, ajustant-se als drets 

d'informació, consulta i participació del personal treballador 

a través dels delegats de prevenció, delegats de personal, 

del Comitè de Seguretat i Salut i dels Representants Sindicals

 --

403-5 Formació de treballadors sobre salut i seguretat en el 

treball

Es realitza una formació en PRL en funció de les necessitats 

detectades, així com les necessàries en funció dels riscos 

laborals avaluats en cada lloc de treball

 --

400 Temes socials
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403-6 Foment de la salut dels treballadors

A Espanya, el Sistema Nacional de Salut és públic i ofereix les 

prestacions i serveis sanitaris, donant una assistència 

sanitària universal i gratuïta

 --

403-7 Prevenció i mitigació dels impactes en la salut i la 

seguretat dels treballadors directament vinculats amb les 

relacions comercials

A través dels serveis preventius s'assegura la disponibilitat 

de mitjans humans i materials necessaris per a la realització 

de les activitats de prevenció

 --

403-8 Cobertura del sistema de gestió de la salut i la seguretat 

en

el treball

L'àmbit d'aplicació del SST abasta a tot el personal propi o 

aliè el treball o lloc de treball estiguin controlats o sota la 

responsabilitat de FGV, d'acord amb LPRL i l'obligació de la 

coordinació d'activitats empresarials

 --

403-9 Lesions per accident laboral

el treball
 --

SOCIAL. Persones. Prevenció i 

vigilància de la salut

403-10 Malalties i malalties laborals

el treball
 --

SOCIAL. Persones. Prevenció i 

vigilància de la salut

GRI 404: Formación y 

enseñanza
404-1 Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat  -- SOCIAL.Formació

404-2 Programes per millorar les aptituds dels empleats i 

programes d'ajuda a la transició
 -- SOCIAL.Formació

404-3 Percentatge d'empleats que reben avaluacions 

periòdiques de l'acompliment i desenvolupament professional
 -- SOCIAL.Formació

GRI 405: Diversidad e 

Igualdad de oportunidades
405-1 Diversitat en òrgans de govern i empleats  -- SOCIAL. Igualtat

405-2 Ràtio del salari base i de la remuneració de dones enfront 

de homes

No discriminem per gènere a l'hora d'establir la remuneració 

dels nostres treballadors
 --

GRI 406: No-discriminación 406-1 Casos de discriminació i accions correctives empreses
No hi ha hagut cap cas de discriminació durant el període 

reportat
 --

GRI 407: Libertad de 

Asociación y Negociación 

colectiva

407-1 Operacions i proveïdors el dret a la llibertat d'associació i 

negociació col·lectiva podria estar en risc

Hi total llibertat d'associació per als empleats i la negociació 

col·lectiva es porta a terme amb els representants sindicals, 

respectant el Conveni Col·lectiu

 --

GRI 408: Trabajo Infantil
408-1 Operacions i proveïdors amb risc significatiu de casos de 

treball infantil

No s'han detectat, informat ni es considera que hi hagi riscos 

en operacions o proveïdors que donin lloc a casos de treball 

infantil o treballadors joves exposats a treball perillós

 --
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GRI 409: Trabajo forzoso u 

obligatorio

409-1 Operacions i proveïdors amb risc significatiu de casos de 

treball forçós o obligatori

No s'han detectat, informat ni es considera que hi hagi risc 

significatiu en operacions o proveïdors que donin lloc a 

casos de treball forçós o obligatori

 --

GRI 410: Prácticas en 

materia de seguridad

410-1 Personal de seguretat capacitat en polítiques o 

procediments de drets humans
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 411: Derechos de los 

pueblos indígenas
411-1 Casos de violacions dels drets dels pobles indígenes

No s'han detectat, informat ni es considera que hi hagi riscos 

en operacions o proveïdors que donin lloc a casos de 

violacions dels drets dels pobles indígenes

 --

GRI 412: Evaluación de 

derechos humanos

412-1 Operacions sotmeses a revisions o avaluacions d'impacte 

sobre els drets humans
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

412-2 Formació d'empleats en polítiques o procediments sobre 

drets humans
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

412-3 Acords i contractes d'inversió significatius amb clàusules 

sobre drets humans o sotmesos a avaluació de drets humans
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 413: Comunidades 

locales

413-1 Operacions amb participació de la comunitat local, 

avaluacions de l'impacte i programes de desenvolupament
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

413-2 Operacions amb impactes negatius significatius -reals i 

potencials- a les comunitats locals
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 414: Evaluación social 

de los proveedores

414-1 Nous proveïdors que han passat filtres de selecció d'acord 

amb els criteris socials
 -- Criteris de compra

414-2 Impactes socials negatius en la cadena de 

subministrament i mesures preses
No es disposa d'informació amb el nivell de detall requerit  --

GRI 415: Política pública 415-1 Contribucions a partits i / o representants polítics

No procedeix. No aplica per tractar-se d'una empresa 

pública. Legalment no està permesa realitzar cap tipus de 

contribució a partits o representants polítics

 --

GRI 416: Seguridad y salud 

de los clientes

416-1 Avaluació dels impactes en la seguretat i salut de les 

categories de productes o serveis

L'avaluació de les peces es realitza per part dels nostres 

clients, d'acord a les seves necessitats. Grup Segura no 

treballa en el disseny de les peces

 --

416-2 Casos d'incompliment relatius als impactes en la seguretat 

i salut de les categories de productes i serveis

L'avaluació de les peces es realitza per part dels nostres 

clients, d'acord a les seves necessitats. Grup Segura no 

treballa en el disseny de les peces

 --

GRI 417: Marketing y 

etiquetado

417-1 Requeriments per a la informació i l'etiquetatge de 

productes i serveis

L'avaluació de les peces es realitza per part dels nostres 

clients, d'acord a les seves necessitats
 --
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417-2 Casos d'incompliment relacionats amb la informació i 

l'etiquetatge de productes i serveis

L'avaluació de les peces es realitza per part dels nostres 

clients, d'acord a les seves necessitats
 --

GRI 417: Marketing y 

etiquetado

417-3 Casos d'incompliment relacionats amb comunicacions de 

màrqueting

L'avaluació de les peces es realitza per part dels nostres 

clients, d'acord a les seves necessitats
 --

GRI 418: Privacidad del 

cliente

418-1 Reclamacions fonamentades relatives a violacions de la 

privacitat del client i pèrdua de dades del client

No s'han produït violacions de la privacitat del client ni 

pèrdua de dades del client durant el període reportat
 --

GRI 419: Cumplimiento 

socioeconómico

419-1 Incompliment de les lleis i normatives en els àmbits social 

i econòmic

No hi ha hagut cap incompliment de les lleis i normatives en 

els àmbits social i econòmic durant el període reportat
 --
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