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Presentació 
 
Ifercat és un ens públic de la Generalitat de Catalunya. És, per tant, 
una empresa 100% propietat de la Generalitat de Catalunya, adscrita 
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP). Com a 
ens públic, es regeix per les lleis del sector públic i el seu pressupost 
forma part del pressupost de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’objectiu d’Ifercat és planejar, dissenyar, construir i gestionar aquelles 
infraestructures ferroviàries que li siguin encomanades per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
L’objectiu immediat és posar en marxa el primer tram de l’L9 de metro 
a la tardor del 2009. És una tasca important, que implica coordinar els 
diferents implicats en el seu disseny, construcció, operació, 
manteniment i finançament.  
 
L’L9 és un metro totalment automàtic, el primer metro automàtic de 
Catalunya, i estem tenint especial cura en tots els procediments de 
funcionament i de certificació, que confirmarà que la seva construcció, 
les instal·lacions i el seu funcionament compleixen amb totes les 
normatives i és fidel al disseny.  
 
Ifercat és també responsable d’estructurar el finançament de les 
infraestructures que gestiona. Amb l’ajuda de PTOP i el Departament 
d’Economia i Finances s’ha dissenyat un pla financer, aprovat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, que es basa en el capital rebut 
de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb endeutament 
proveït pel Banc Europeu d’Inversió a uns terminis i preus molt 
favorables. Un dels sectors elegibles pels préstecs del Banc Europeu 
d’Inversió és, precisament, els transports públics. 
 
La construcció d’una línia tan llarga (47,8 quilòmetres) i amb tantes 
estacions (52), pràcticament tota sota terra ha representat una inversió 
tan gran que s’ha recorregut a fons de finançament privats, gràcies al 
finançament anomenat de col·laboració públic privat: l’any 2008 Ifercat 
licità dues concessions per a la construcció i manteniment de grups 
d’estacions. Això ha permès que sigui un consorci privat el que estigui 
construint, mantenint i finançant la seva construcció, sense cedir la 
titularitat del servei públic, i permeten que TMB operi la línia dins de la 
xarxa de línies de metro de Barcelona. 
 
Ifercat s’encarrega així mateix de projectar tant l’Eix Transversal 
Ferroviari com la Línia Orbital Ferroviària. Aquests dos grans projectes 
d’infraestructures milloraran la mobilitat de Catalunya, el primer 
permetent la connexió de tota la Catalunya interior per tren, un tren 
ràpid, construït de forma respectuosa amb el paisatge i el medi 
ambient (123 quilòmetres seran soterrats), i que permetrà un augment 
del tràfic de mercaderies per tren. De fet, un cop construït el tren, 
s’obren tot un seguit de possibilitats molt favorables per a consolidar 
Catalunya com a centre logístic de la regió euromediterrània.  
 
 

Pilar de Torres Sanahuja 
Presidenta d’Ifercat 

L’objectiu d’Ifercat és planejar, 
dissenyar, construir i gestionar 
aquelles infraestructures 
ferroviàries que li siguin 
encomanades per la Generalitat 
de Catalunya. 
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La Línia Orbital Ferroviària permetrà la mobilitat de persones al voltant 
de Barcelona. Els dos eixos tancaran de forma definitiva el disseny 
radial actual de la xarxa ferroviària, tant la xarxa de rodalia com la 
d’alta velocitat.  
 
Ifercat és un gestor amb ànim de planejar, executar i administrar 
projectes i línies ferroviàries respectant i aprofundint en el planejament 
urbanístic i sectorial, controlant el cost, i tenint en compte el territori i 
les persones que es veuen afectades per les infraestructures. Tan de 
les beneficiades per la construcció de nou transport públic, així com 
de les persones i comunitats afectades per la seva construcció.  
 
Ifercat, tot i els grans projectes encomanats, es manté com un ens 
petit en dimensió, amb un nombre de persones inferior a 20, amb 
l’objectiu de tenir un equip compacte que gestioni de forma eficient les 
infraestructures ferroviàries.  
 
 
 
 
 
  

Pilar de Torres Sanahuja 
Presidenta d’Ifercat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els projectes que gestiona Ifercat 
milloraran la mobilitat de 
Catalunya, permetent la 
interconnexió de la xarxa 
metropolitana, la mobilitat de 
persones al voltant de Barcelona i 
la connexió de la Catalunya 
interior per tren. 
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1.1  
 

Ifercat  
Introducció 
 
Ifercat és un ens públic de la Generalitat de Catalunya, creat l’any 
2001 per la Llei 19/2001, de 31 de desembre, que és adscrit al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
La Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, confirma el paper cabdal 
d’Ifercat en l’articulació del sistema ferroviari de Catalunya com a 
empresa administradora de les infraestructures ferroviàries. 
 
La Llei Ferroviària de Catalunya i la consolidació d’Ifercat com a 
administrador d’infraestructures ferroviàries doten a Catalunya del 
marc legislatiu i institucional per tal d’assumir les competències que li 
són pròpies en l’àmbit ferroviari. 
 
L’aprovació de la Llei Ferroviària pretén reflectir la realitat del ferrocarril 
a Catalunya, però no només això, aquesta Llei té en compte 
necessàriament el referent normatiu de les directives de la Unió 
Europa que integren els anomenats paquets ferroviaris i que tenen 
com a objectiu fixar les bases per a un nou sistema d’organització, 
basat en el principi de la separació entre infraestructura i servei de 
transport ferroviari. 
 
L'activitat d’Ifercat es concentra en quatre grans projectes: 
 

1. La Línia 9 del metro de Barcelona, actualment en construcció. 
 
2. La Línia Orbital Ferroviària de la regió metropolitana de 

Barcelona, en fase d’estudi. 
 
3. L'Eix Transversal Ferroviari de Catalunya, en fase d’estudi. 
 
4. Trens-tramvia, en fase d’estudi 

 
 
 

La Llei Ferroviària confirma el 
paper cabdal d’Ifercat en 
l’articulació del sistema ferroviari 
de Catalunya com a empresa 
administradora de les 
infraestructures ferroviàries.  
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Naturalesa, objecte i règim jurídic 
 
Ifercat és un ens públic dels que estableix l'article 1.b.1r del text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública 
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, que 
sotmet la seva activitat al dret privat, sens perjudici de les excepcions 
que estableix la seva llei de creació, i que és adscrit al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Ifercat té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, 
econòmica i financera, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per a 
complir les seves finalitats. En conseqüència, pot adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns i drets, 
concertar crèdits, fer contractes i convenis, obligar-se, interposar 
recursos i executar les accions que estableixen les lleis. 
 
Ifercat, com a empresa administradora de les infraestructures 
ferroviàries, té per objecte: 

• Conservar, gestionar i administrar les infraestructures 
ferroviàries, noves o ja construïdes, que li adscrigui el Govern. 

• Construir les infraestructures de transport ferroviari que li 
encomani el Govern. 

• Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, 
qualsevol altres infraestructures de transport d’interès general 
i complir qualsevol altra funció que li encomani el Govern i que 
directament o indirectament estigui relacionada amb la 
construcció, conservació i l’administració d’infraestructures de 
transport. 

• Redactar els estudis i projectes 

• Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, 
les infraestructures que indirectament estiguin vinculades a la 
política de transport, als serveis de telecomunicacions i a l’ús 
d’espais públics. 

 

Pel que fa al marc normatiu d’Ifercat, aquest ens es regeix per les 
disposicions de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària; pels seus 
Estatuts, aprovats pel Decret 308/2006, de 25 de juliol; per les normes 
de dret civil, mercantil i laboral; per la normativa sectorial en matèria 
de transports terrestres i la normativa sobre mobilitat; per la normativa 
reguladora del sector públic de la Generalitat de Catalunya; per la 
legislació sobre contractes d’aplicació al sector públic i la vigent a 
Catalunya en matèria d’obra pública; i, en tot el que sigui aplicable, 
per les normes generals de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques, en especial les referents al funcionament 
dels òrgans col·legiats, als procediments aplicables i les que siguin 
d’aplicació a aquells actes de l’ens que impliquin l’exercici de 
potestats administratives. 

Ifercat té personalitat jurídica 
pròpia, autonomia 
administrativa, econòmica i 
financera, patrimoni propi i 
plena capacitat d’obrar per a 
complir les seves finalitats. 
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Òrgans de govern 
 
L’article 19 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, i l’article 7 del 
Decret 308/2006, de 25 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, estableixen que Ifercat es 
regeix pels òrgans següents:  
 

a) El Consell d’Administració 
b) La Presidència 
c) El director o directora general 

 

Composició del Consell d’Administració 

Presidència Pilar de Torres Sanahuja  
 

Consellers Agustí Abelaira Dapena  
Cap de l'Àrea de Programes Interdepartamentals 
Departament d'Economia i Finances  
 
Oriol Balaguer Julià 
Director general de Ports, Aeroports i Costes 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
 
Xavier Casas Masjoan  
President 
Gestió d'Infraestructures, S.A. (GISA)  
 
Carmina Llumà Ras  
Secretària general 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
 
Josep Mir Bagó 
President 
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) i Túnel del 
Cadí  
 
Manel Nadal Farreras  
Secretari per a la Mobilitat 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
 
Joan Carles Rovira García 
Director general 
Institut Català de Finances (ICF)  
 
Ramon Seró Esteve 
Director general 
Autoritat del Transport Metropolità (ATM)  
 
Manel Villalante Llauradó 
Director general del Transport Terrestre 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
 
Secretària del Consell  
Carme Sardà Vilardaga 
Advocada en cap 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques  
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Presidenta d’Ifercat 

Pilar de Torres Sanahuja  
 

 

 
 

 

 
Director General Tècnic 

 

Pere Calvet Tordera  
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Seu i adreça 
 
Ifercat 
 
Via Augusta, 285, 2a planta 
08017 Barcelona 
 
Tel. 93 553 88 00 
Fax 93 205 99 46 
 
A/e: info@ifercat.cat 
http://www.ifercat.cat 
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1.2 
Informació econòmica i financera 
 
 

Compte de Resultats 
A 31 de desembre de 2008 i 2007 
(Expressat en euros) 
 
 2008 2007 

   
Altres ingressos d’explotació 2.101.176 1.426.157 
Despeses de personal (1.181.746) (906.181) 
Altres despeses d’explotació (676.435) (587.443) 
Amortització de l’immobilitzat (68.816) (64.675) 
Altres resultats 3.985 - 

   
Resultat d’explotació 178.164 (132.142) 

   
Ingressos financers 1.054.661 54 
Despeses financeres (54.196.024) - 
Capitalització de despeses financeres 53.276.955 - 
   

Resultat financer 135.592 54 
   

Resultat abans d’impostos 313.756 (132.088) 
   
Impost sobre beneficis - - 

   
Resultat de l’exercici 313.756 (132.088) 
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Balanç de Situació 
A 31 de desembre de 2008 i 2007 
(Expressat en euros) 
 
 
 2008 2007 
Actiu   

Actiu no corrent / Immobilitzacions   
Immobilitzacions intangibles/immaterials 19.720 32.281 
Immobilitzacions materials 1.799.932.123 1.473.197.102 
Fiances constituïdes a llarg termini 741 518 
   

Total actiu no corrent / immobilitzacions 1.799.952.584 1.473.229.901 
   

Actiu corrent / Actiu circulant   
Deutors 68.361.645 73.104.487 
Inversions financeres a curt termini 49.106 44.503.474 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 459.364.735 56 

   
Total actiu corrent / circulant 527.775.486 117.608.017 
   
Total actiu 2.327.728.070 1.590.837.918 

   
Passiu   

Patrimoni   
Patrimoni 488.178.650 419.686.400 
Resultat negatius exercicis anteriors (435.550) (303.461) 
Resultat de l’exercici 313.756 (132.088) 
Ajustos per canvis de valor (30.570.467) 0 
Subvencions 4.626.000 0 

   
Total patrimoni 462.112.389 419.250.851 

   
Ingressos a distribuir en diferents exercicis 0 4.626.000 
   
Passiu no corrent/creditors a llarg termini   

Deutes amb entitats de crèdit 1.600.000.000 973.000.000 
Altres deutes a llarg termini 30.570.467 0 
Periodificacions a llarg termini 884.462 0 
   

Total passiu no corrent 1.631.454.929 973.000.000 
   

Passiu corrent/creditors a curt termini 234.160.752 193.961.067 
   

Total passiu 2.327.728.070 1.590.837.918 
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Memòria dels comptes anuals 
abreujats 
A 31 de desembre de 2008 
 
1.- Naturalesa i Activitat Principal 
 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (en endavant Ifercat o 
l’Entitat) va ser creat per la Llei 19/2001, de 31 de desembre, de 
creació de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (DOGC 
núm. 3546, de 4 de gener de 2002), i posteriorment regulat per la Llei 
4/2006, de 31 de març, ferroviària (DOGC núm 4611, de 10 de març 
de 2006). El Decret 208/2006, de 25 de juliol, aprova els estatuts 
d’Ifercat. 
 
Ifercat és un ens públic dels que estableix l’article 1.b.1r del Text refós 
de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública 
Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, 
amb personalitat jurídica pròpia, que sotmet la seva activitat al dret 
privat i que és adscrit al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’objecte social d’Ifercat, d'acord amb l’article 17 de la Llei 4/2006, de 
31 de març, ferroviària, és:  

a) Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja 
construïdes, que li adscrigui el Govern; 

b)  Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani 
el Govern; 

c)  Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, qualssevol 
altres infraestructures de transport d’interès general i complir 
qualsevol altra funció que li encomani el Govern i que directament o 
indirectament estigui relacionada amb la construcció, conservació i 
l’administració d’infraestructures de transport; 

d)  Redactar els estudis i projectes; 

e)  Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, les 
infraestructures que indirectament estiguin vinculades a la política 
de transport, als serveis de telecomunicacions i a l’ús d’espais 
públics; 

 
Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 10 de juny de 
2003, s’atribueix a Ifercat el caràcter d’administrador de la Línia 9 del 
Metro de Barcelona. Per diversos acords de Govern, la Generalitat de 
Catalunya encomana a Gestió d’Infraestructures, S.A. (Gisa) 
l’execució, per compte d’aquella, de diversos trams de la Línia 9 del 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona. El 21 d’octubre de 2003, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya acorda subrogar Ifercat en la 
posició jurídica de la Generalitat de Catalunya en relació amb les 
encomanes per aquesta efectuades a Gisa respecte de la construcció 
de la Línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona. 
 

Interior túnel 12 m. 
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Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 13 de 
desembre de 2005, s’encomana a Ifercat les actuacions necessàries 
per al desenvolupament del futur Eix Transversal Ferroviari i la Línia 
Orbital de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 5 de setembre 
de 2006, es declara de servei públic la prestació del servei de 
transport ferroviari de viatgers en un dels trams (tram 4) de la futura 
Línia 9 del Metro de Barcelona. Així mateix, també es declara que 
correspon a Ifercat l’administració de la infraestructura ferroviària que 
és objecte d’aquest acord, amb les competències i facultats que recull 
l’article 18 de la Llei Ferroviària. Finalment, es confirma que Ifercat 
haurà de percebre de l’empresa que presti el servei de transport 
ferroviari l’import del cànon per la utilització de les infraestructures 
ferroviàries al qual es refereix l’article 57 de la Llei 4/2006, de 31 de 
març, i totes aquelles tarifes i taxes que s’estableixin, servei que 
segons aquest mateix acord de Govern s’encomana a l’Entitat 
Metropolitana del Transport. 
 
Per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 29 de juliol de 
2008, s’aprova el Pla Econòmic i Financer d’Ifercat i es dóna 
l’autorització al departament de Política Territorial i Obres Públiques a 
comprometre despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs 
per a finançar l’esmentat Pla Econòmic i Financer així com finançar a 
l’operador de la Línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona el 
cànon per a la utilització del túnel durant el període de vigència del Pla 
Econòmic Financer d’Ifercat. 
 
També per acord del 29 de juliol de 2008, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya acorda, entre d’altres, declarar de servei públic la 
prestació del servei de transport ferroviari de viatgers de la totalitat de 
la futura Línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, declarar que 
corresponen a Ifercat, en la seva condició d’administradora de la Línia 
9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, les competències i facultats 
que recull l’article 18 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, així 
com que aquest ens haurà de percebre de l’empresa que presti el 
servei de transport ferroviari l’import del canon per la utilització de la 
infraestructura ferroviària i totes aquelles altres tarifes i taxes que 
s’estableixin. 
 
I, finalment, també en aquesta data, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya autoritza a Ifercat a licitar els contractes per a la 
construcció, conservació, manteniment i explotació de determinades 
infraestructures de la Línia 9, consistents en estacions, en la seva 
condició d’administradora de la infraestructura ferroviària, podent fer 
ús de les figures contractuals previstes a la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, i, entre elles, el model de 
concessió d’obra pública. 
 
El patrimoni propi d’Ifercat està constituït, d’acord amb l’article 16 del 
Decret 308/2006, de 25 de juliol, d’aprovació dels Estatuts de l’ens 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, per: 

a) Les infraestructures que construeixi. 

b) Les infraestructures que li siguin adscrites pel Govern 

Cap de tall al pou bifurcació  
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c) Els béns mobles i immobles i els drets que siguin necessaris per al 
compliment de llurs finalitats que adquireixi o rebi per qualsevol 
títol o que li siguin adscrits. 

 
Els recursos econòmics d’Ifercat, d’acord amb l’article 17 del Decret 
308/2006, de 25 de juliol, ja esmentat, són els següents: 

a) Els derivats del rendiment del seu patrimoni, propi o adscrit. 

b) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. 

c) Els ingressos que obtingui com a conseqüència de la gestió i 
l’administració de les infraestructures i de les instal·lacions i 
dependències corresponents. 

d) Les subvencions, les aportacions i les donacions que pugui 
percebre d’acord amb les lleis. 

e) Les operacions de crèdit, de préstec o d’emissió de deute públic, i 
qualsevol altre tipus d’endeutament o emprèstit que pugui 
concertar, amb autorització prèvia del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta del conseller o consellera competent en 
matèria de finances 

f) Les altres aportacions que li siguin atribuïdes.  
 
Ifercat té el domicili social a la Via Augusta 285, planta 2a, 08017 
Barcelona, on es troben ubicades les oficines centrals. 
 
 
2. Bases de Presentació 
 
(a) Imatge fidel 
 
En compliment de la legislació vigent, la Presidenta d’Ifercat ha 
formulat aquests comptes anuals abreujats a fi de mostrar la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera a 31 de desembre de 2008, 
dels resultats de les seves operacions i dels canvis al patrimoni net 
corresponents a l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data. Els 
comptes anuals abreujats de l’exercici 2008 són els primers que 
l’Entitat prepara en aplicació del Pla General de Comptabilitat aprovat 
al Reial Decret 1514/2007. En aquest sentit, d’acord amb l’establert a 
l’apartat 1 de la Disposició Transitòria Quarta d’aquest Reial Decret, 
s’han considerat aquests com comptes anuals abreujats inicials, per 
això no s’afegeixen les xifres comparatives de l’exercici anterior. A la 
nota 21 “Aspectes derivats de la transició a les noves normes 
comptables” s’afegeixen el balanç i el compte de pèrdues i guanys 
inclosos als comptes anuals abreujats de l’exercici 2007 aprovats pel 
Consell d’Administració de data 29 d’abril de 2008, que van ser 
formulats en aplicació del Pla General de Comptabilitat vigent durant 
l’esmentat exercici juntament amb una explicació de les principals 
diferències entre els criteris comptables aplicats en l’exercici anterior i 
l’actual, així com la quantificació de l’impacte que produeix aquesta 
variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 
2008, que és la data de transició i en conseqüència d’elaboració del 
balanç d’obertura. 

Tuneladora EPB de 12 m per a túnels tipus L9 
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Segons s’indica a la nota 21 i a la Disposició Transitòria del Reial 
Decret 1514/2007, l’Entitat ha optat per valorar els elements 
patrimonials del balanç d’obertura d’acord amb els principis i normes 
vigents a 31 de desembre de 2007, exceptuant els instruments 
financers que es valoren pel seu valor raonable. 
 
Aquests comptes anuals abreujats han estat preparats a partir dels 
registres auxiliars de comptabilitat. 
 
(b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de les incerteses i 

judicis rellevants en l’aplicació de les polítiques comptables 
 
La preparació dels comptes anuals requereix l’aplicació d’estimacions 
comptables rellevants i la realització de judicis, estimacions e hipòtesis 
en el procés d’aplicació de les polítiques comptables de l’Entitat. En 
aquest sentit, els aspectes que han suposat un major grau de judici, 
complexitat o en el qual les hipòtesis i estimacions són significatives 
per a la preparació dels comptes anuals són: 

• Estimacions comptables que puguin fluctuar significativament. 

• Anàlisis de sensibilitat d’hipòtesis en el càlcul de valors 
raonables, especialment dels instruments financers. 

 
Així mateix, tot i que les estimacions realitzades en la formulació 
d’aquests comptes anuals s’han calculat en funció de la millor 
informació disponible a 31 de desembre de 2008, és possible que fets 
que puguin tenir lloc en el futur obliguin a la seva modificació en 
propers exercicis. L’efecte en els comptes anuals de les modificacions 
que, en el seu cas, es derivessin dels ajustos a efectuar en propers 
exercicis es registrarien de forma prospectiva. 
 
 
3.- Distribució i Aplicació de Resultats 
 
La distribució de la pèrdua d’Ifercat de l’exercici acabat el 31 de 
desembre de 2007, aprovada pel Consell d’Administració el 29 d’abril 
de 2008 ha estat el traspàs a resultats negatius d’exercicis anteriors. 
 
Es presenta l’aplicació del resultat de l’exercici 2007 dins el moviment 
del patrimoni (veure nota 12). 
 
La proposta de distribució del resultat de l’exercici 2008 a presentar al 
Consell d’Administració és com segueix: 
 

 Euros 
  

Bases del Repartiment  
Benefici de l’exercici 313.755,79 
  
Distribució  
Resultat d’exercicis anteriors -313.755,79 

  
 
 

Premuntatge fixacions adheritzades per a la 
seva col·locació al viaducte  
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4.- Normes de Registre i Valoració 
 
Aquests comptes anuals abreujats s’han preparat d’acord amb els 
principis comptables i normes de valoració recollits en el Pla General 
de Comptabilitat segons el Reial Decret 1514/2007, i, on s’escau, pel 
Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya. Les 
normes de registre i valoració són les següents: 
 
(a) Capitalització de despeses financeres 
 
L’Entitat inclou en el cost de l’immobilitzat intangible i immobilitzat 
material que necessiten un període de temps superior a un any per 
estar en condicions d’ús, explotació o venda, les despeses financeres 
relacionades amb el finançament, específic o genèric, directament 
atribuïbles a l’adquisició, construcció o producció. 
 
En funció de si el finançament s’ha obtingut de forma específica, 
l’import dels interessos a capitalitzar es determinen en funció de les 
despeses financeres meritades per la mateixa. L’import dels interessos 
a capitalitzar corresponents al finançament d’inversions es determina 
aplicant un tipus promig a la inversió en curs, amb el límit de les 
despeses financeres meritades al compte de pèrdues i guanys.  
 
(b) Immobilitzat intangible 
 
L’immobilitzat intangible figura comptabilitzat al seu preu d’adquisició 
o al seu cost de producció, i es presenta al balanç de situació pel seu 
valor de cost minorat en l’import de les amortitzacions i correccions 
valoratives per deteriorament acumulades. 
 
Aplicacions informàtiques: 
Les aplicacions informàtiques adquirides i les elaborades per la pròpia 
empresa s’activen a cost d’adquisició o cost de producció. Els costos 
de manteniment de les aplicacions informàtiques es duen a despeses 
en el moment en què es produeixen. 
 
Els costos posteriors incorreguts en l’immobilitzat intangible es 
registren com a despesa, a no ser que incrementin els beneficis 
econòmics futurs esperats dels actius. 
 
L’Entitat avalua per a cada immobilitzat intangible si la vida útil és 
definida o indefinida. A aquests efectes s’entén que un immobilitzat 
intangible té vida útil indefinida quan no existeix un límit previsible al 
període durant el qual generarà entrada de fluxos nets d’efectiu. 
 
L’amortització dels immobilitzats intangibles amb vides útils definides 
es realitza distribuint l’import amortitzable de forma sistemàtica al llarg 
de la seva vida útil mitjançant l’aplicació dels següents criteris: 
 

 Mètode d'amortització Anys de vida útil 
   

Aplicacions Informàtiques Lineal 3 
   

 

Vista interior túnel de 12 m. amb vies i 
catenària 
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L’Entitat avalua i determina les correccions valoratives per 
deteriorament i les reversions de les pèrdues per deteriorament del 
valor de l’immobilitzat intangible d’acord amb els criteris que es 
mencionen en l’apartat (4e). 
 
(c) Immobilitzat material 
 
Els actius inclosos a l’immobilitzat material figuren comptabilitzats al 
seu preu d’adquisició. L’immobilitzat es presenta al balanç de situació 
pel seu valor de cost minorat en l’import de les amortitzacions i 
correccions valoratives per deteriorament acumulades. 
 
El cost de l’immobilitzat material, en el cas que correspongui, també té 
en compte l’estimació dels costos de desmantellament o retirada, així 
com la rehabilitació del lloc on es troba situat, sempre que constitueixi 
obligacions incorregudes com a conseqüència del seu ús i amb 
propòsits diferents de la producció d’existències. 
 
L’amortització dels immobilitzats es realitza distribuint l’import 
amortitzable de forma sistemàtica al llarg de la seva vida útil. Per 
aquests efectes s’entén per import amortitzable el cost d’adquisició 
menys el seu valor residual. L’Entitat determina la despesa 
d’amortització de forma independent per a cada component que tingui 
un cost significatiu en relació al cost total de l’element i una vida útil 
diferent de la resta de l’element. 
 
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es determina 
mitjançant l’aplicació dels següents criteris:  
 

 Mètode 
d'amortització 

Anys de 
vida útil 

   
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari Lineal 10 
Altre immobilitzat Lineal 4 

 
L’Entitat revisa el valor residual, la vida útil i el mètode d’amortització 
de l’immobilitzat material al tancament de cada exercici. Les 
modificacions en els criteris inicialment establerts es reconeixen com 
un canvi d’estimació.  
 
Amb posterioritat al reconeixement inicial de l’actiu, només es 
capitalitzen els costos posteriors en la mesura que suposin un 
increment de la seva capacitat productiva o d’una prolongació de la 
seva vida útil, amb l’obligatorietat de donar de baixa el valor 
comptable dels elements substituïts. En aquest sentit, els costos 
derivats del manteniment de l’immobilitzat es registraran en el moment 
en què es produeixen. 
 
L’Entitat avalua i determina les correccions valoratives per 
deteriorament i les reversions de les pèrdues per deteriorament de 
valor de l’immobilitzat material d’acord amb els criteris que es 
relacionen a l’apartat (4e). 
 
 
 

Muntatge del back-up d’una tuneladora  
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(d) Immobilitzacions en curs 
 
Les despeses corresponents a la construcció de la Línia 9 del Metro 
de Barcelona, que principalment fan referència a certificacions d’obra 
dels contractistes, es registren pel seu valor de cost com a 
immobilitzat en curs, al no estar finalitzades. En el moment en què 
comenci l’explotació de la infraestructura es traspassaran els actius 
relacionats a l’immobilitza’t material i començarà la seva amortització 
en base a la vida útil d’aquests.  
 
Durant l’exercici 2008, l’Entitat ha donat de baixa actius immobilitzats 
en curs per import de 674.050 milers d’euros corresponents a les 
certificacions de determinades infraestructures dels trams I i IV de la 
Línea 9 del Metro per l’adjudicació a dos grups d’empreses, seguint 
un model concessional, de la construcció, manteniment, conservació i 
explotació de la totalitat d’aquestes infraestructures per a un període 
d’aproximadament 32 anys (veure nota 6). Atès que encara no s’ha 
aprovat el Pla Sectorial aplicable a Espanya sobre entitats 
concessionàries i que no hi ha un criteri normatiu definit pels ens 
concedents, s’ha considerat adequada la baixa d’aquests actius en 
curs, criteri consensuat amb la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya. Tot i això, s’espera que properament s’aprovi el Pla i, en 
conseqüència, caldrà fer una nova anàlisi. 
 
(e) Deteriorament del valor d’actius no financers subjectes a 

amortització o depreciació 
 
L’Entitat segueix el criteri d’avaluar l’existència d’indicis que puguin 
posar de manifest el potencial deteriorament del valor dels actius no 
financers subjectes a amortització o depreciació amb l’objectiu de 
comprovar si el valor comptable d’aquests actius excedeixen del seu 
valor recuperable, entenent com a valor recuperable el major entre el 
seu valor d’ús i el valor raonable menys els costos de venda. 
 
La pèrdua per deteriorament es reconeix al compte de pèrdues i 
guanys. 
 
La reversió de la pèrdua per deteriorament dels valors es registrarà 
amb abonament al compte de pèrdues i guanys. Tanmateix, la reversió 
de la pèrdua no pot ser superior al valor comptable que hagués tingut, 
net d’amortitzacions, si no s’hagués registrat el deteriorament. 
 
Una vegada reconeguda la correcció a la valoració per deteriorament 
o la seva reversió, s’ajusten les amortitzacions dels exercicis següents 
considerant el nou valor comptable. 
 
En cas que per les circumstàncies especifiques dels actius es posi de 
manifest una pèrdua de caràcter irreversible, aquesta es reconeix 
directament en pèrdues procedents de l’immobilitzat del compte de 
pèrdues i guanys. 
 
 
 
 
 

Construcció viaducte  
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(f) Instruments financers 
 

(i) Transició 
Segons la disposició transitòria segona del Reial Decret 
1514/2007 pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat, 
l’Entitat ha optat per classificar dins de les categories d’altres 
actius i passius financers a valor raonable amb canvis al compte 
de pèrdues i guanys i inversions a venciment, els instruments 
financers que a 1 de gener de 2008 complien les condicions per 
ser considerats com a tals. Així mateix i segons la nota 21, 
l’Entitat ha optat per valorar tots els elements patrimonials del 
balanç d’obertura d’acord amb els principis i normes vigents a 31 
de desembre de 2007, a excepció dels instruments financers que 
es valoren pel seu valor raonable. 
 
(ii) Classificació i separació d’ instruments financers  
Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu 
reconeixement inicial com un actiu financer, un passiu financer o 
un instrument de patrimoni, de conformitat amb el fons econòmic 
de l’acord contractual i amb les definicions d’actiu financer, 
passiu financer, o d’instrument de patrimoni.  
 
L’Entitat classifica els instruments financers en les diferents 
categories d’acord amb les característiques i a les intencions de 
l’Entitat en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
(iii) Principis de compensació 
Un actiu financer i un passiu financer són objecte de 
compensació només quan l’Entitat té el dret exigible de 
compensar els impostos reconeguts i té la intenció de liquidar la 
quantitat neta o de realitzar l’actiu i cancel·lar el passiu 
simultàniament. 
 
(iv) Préstecs i partides a cobrar 
Els préstecs i partides a cobrar es composen de crèdits per 
operacions comercials i crèdits per operacions no comercials 
amb cobraments fixes i determinables que no cotitzen en un 
mercat actiu. Aquests actius es reconeixen inicialment pel seu 
valor raonable, inclosos els costos de transacció incorreguts i es 
valoren posteriorment al cost amortitzat, utilitzant el mètode de 
tipus d’interès efectiu. 
 
Així mateix, els actius financers que no tinguin un tipus d’interès 
establert, l’import tingui un venciment o s’esperi rebre a curt 
termini i l’efecte d’actualitzar no sigui significatiu, es valoraran pel 
seu valor nominal. 
 
(v) Cost amortitzat 
El cost amortitzat d’un actiu o passiu financer és l’import al que 
va ser valorat inicialment l’actiu o passiu, menys els 
reemborsament del principal, més o menys la imputació o 
amortització gradual acumulada, utilitzant el mètode del tipus 
d’interès efectiu, de qualsevol diferència que existeixi entre el 
valor inicial i el valor de reemborsament al venciment, menys 

EstacióViaducte 
Arq. Fabré & Torras 
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qualsevol disminució per deteriorament del seu valor o no 
cobrament. 
 
(vi) Pèrdua de valor d’actius financers 
Un actiu financer o grup d’actius financers està deteriorat, si s’ha 
produït una pèrdua per deteriorament, si existeix l’evidencia 
objectiva del deteriorament com a resultat d’un fet o més fets que 
hagin ocorregut després del reconeixement inicial de l’actiu i 
aquest fet o fets causants de la pèrdua tinguin un impacte sobre 
els fluxos d’efectiu futurs estimats de l’actiu o grups d’actius 
financers que pugui ser estimat amb fiabilitat. 
 
L’Entitat segueix el criteri d’enregistrar les oportunes correccions 
valoratives per deteriorament de préstecs i partides a cobrar i 
instruments de deute, quan s’ha produït una reducció o 
endarreriment dels fluxos d’efectiu estimats futurs, motivats per la 
insolvència del deutor. 
 
(vii)Deteriorament de valor d’actius financers valorats a cost 
d’amortització 
En el cas d’actius financers comptabilitzats a cost amortitzat, 
l’import de la pèrdua per deteriorament del seu valor és la 
diferència entre el valor comptable de l’actiu financer i el valor 
actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats, excloent les pèrdues 
creditícies futures en les que no s’ha incorregut, descomptant al 
tipus d’interès efectiu original de l’actiu. Pels actius financers a 
tipus d’interès variable s’utilitza el tipus d’interès efectiu que 
correspongui a la data de valoració segons les condicions 
contractuals. Per a instruments de deute classificats com a 
inversions a venciment, l’Entitat utilitza el seu valor de mercat, 
sempre que aquest sigui suficientment fiable per considerar-lo 
representatiu del valor que pogués recuperar. 
 
La pèrdua per deteriorament es reconeix amb càrrec a resultats i 
és reversible en exercicis posteriors, si la disminució pot ser 
objectivament relacionada amb un fet posterior al seu 
reconeixement. Tanmateix, la reversió de la pèrdua té com a límit 
el cost amortitzat que haguessin tingut els actius, si no s’hagués 
registrat la pèrdua per deteriorament del valor.  
 
(viii) Passius financers 
Els passius financers, incloent-hi creditors comercials i altres 
comptes a pagar, que no es classifiquen com a mantinguts per a 
negociar o com passius financers a valor raonable amb canvis al 
compte de pèrdues i guanys, es reconeixen inicialment pel seu 
valor raonable, menys, en el seu cas, els costos de transacció 
que són directament atribuïbles a l’emissió dels mateixos. Amb 
posterioritat al reconeixement inicial, els passius classificats sota 
aquesta categoria es valoren a cost amortitzat, utilitzant el 
mètode de tipus d’interès efectiu. 
 
Tanmateix els passius financers que no tinguin un tipus d’interès 
establert, l’import tingui un venciment o s’esperi rebre a curt 
termini i l’efecte d’actualitzar no sigui significatiu, es valoraran pel 
seu valor nominal. 

Vista tallers de Can Zam  
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(ix) Fiances 
Les fiances entregades i rebudes como a conseqüència dels 
contractes d’arrendament operatiu de l’immobilitzat material i les 
inversions immobiliàries, es valoren seguint els criteris exposats 
pels passius financers. La diferència entre l’import rebut i el valor 
raonable, es reconeix com un cobrament anticipat que s’imputa al 
compte de pèrdues i guanys en el període de l’arrendament. 
 
Tanmateix l’import de les fiances que tinguin un venciment o que 
s’esperin rebre a curt termini i l’efecte d’actualització no sigui 
significatiu, es valoren pel seu valor nominal. 
 
(x) Baixes i modificacions de passius financers 
L’Entitat dóna de baixa un passiu financer o una part del mateix, 
quan ha complert amb l’obligació continguda en el mateix o bé 
està legalment dispensada de la responsabilitat fonamental 
continguda al passiu, ja sigui en virtut d’un procés judicial o pel 
creditor.  
 
L’Entitat reconeix la diferencia entre el valor comptable del passiu 
financer o d’una part del mateix cancel·lat o cedit a un tercer i la 
contraprestació pagada, incloent qualsevol actiu cedit diferent de 
l’efectiu o passiu assumit, amb càrrec o abonament al compte de 
pèrdues i guanys. 

 
(g) Comptabilitat d’operacions de cobertura 
 
Els instruments financers derivats, que compleixen amb els criteris de 
la comptabilitat de cobertures, es reconeixen inicialment pel seu valor 
raonable, més, en el seu cas, els costos de transacció que són 
directament atribuïbles a la contractació dels mateixos. 
 
A l’inici de la cobertura, l’Entitat designa i documenta formalment les 
relacions de cobertura, així com l’objectiu i l’estratègia que assumeix 
amb les mateixes. La comptabilització de les operacions de cobertura 
tan sols és d’aplicació quan s’espera que la cobertura sigui altament 
eficaç a l’inici de la cobertura i en els exercicis següents per tal 
d’aconseguir compensar els canvis en el valor raonable o en els fluxos 
d’efectiu atribuïbles al risc cobert. 
 
L’Entitat reconeix com a ingressos i despeses reconegudes en 
patrimoni net les pèrdues i guanys procedents de la valoració, a valor 
raonable, de l’instrument de cobertura que correspongui a la part que 
s’hagi identificat com a cobertura eficaç. La part de la cobertura que 
es consideri ineficaç, així com el component específic de la pèrdua o 
guany relacionats amb l’instrument de cobertura, exclosos de la 
valoració de la eficàcia de la cobertura, es reconeixen en la partida de 
variació de valor raonable en instruments financers del compte de 
resultats. 
 
(h) Efectiu i altres actius líquids equivalents 
 
L’efectiu i altres actius líquids equivalents inclouen l’efectiu en caixa i 
els dipòsits bancaris a la vista en entitats de crèdits. 

Estació Sagrera-Meridiana 
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(i) Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions, donacions i llegats es comptabilitzen com ingressos 
i despeses reconeguts al Patrimoni Net, quan s’obté, en el seu cas, la 
concessió oficial de les mateixes i s’han complert les condicions per a 
la seva concessió o no existeixen dubtes raonables sobre la recepció 
de les mateixes. 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari, es valoren 
pel valor nominal raonable de l’import atorgat. 
 
En exercicis posteriors, les subvencions, donacions i llegats 
s’imputaran a resultats atenent a la seva finalitat.  
 
Les subvencions de capital s’imputen al resultat de l’exercici en 
proporció a l’amortització corresponent als actius finançats amb les 
mateixes o, en el seu cas, quan es produeixi la seva alienació, baixa o 
correcció valorativa per deteriorament de les mateixes. 
 
En el cas d’actius no depreciables, la subvenció s’imputa a resultats 
de l’exercici en què es produeix l’alienació, baixa o correcció 
valorativa per deteriorament dels mateixos.  
 
Els passius financers que incorporen ajuts implícits en forma 
d’aplicació de tipus d’interès per sota de mercat es reconeixen en el 
moment inicial pel seu valor raonable. La diferència entre l’esmentat 
valor, ajustat en el seu cas pels costos d’emissió del passiu financer i 
l’import rebut, es registra com una subvenció atenent a la naturalesa 
de la subvenció concedida. 
 
(j) Indemnitzacions per cessament 
 
Excepte en cas de causa justificada, les entitats subjectes a 
l’ordenament jurídic laboral estan obligades a indemnitzar als seus 
empleats quan cessen els seus serveis. 
 
Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible d’acabament 
anormal de l’ocupació i atès que no reben indemnitzacions els 
empleats que es jubilen o cessen voluntàriament els seus serveis, els 
pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a 
despeses en el moment en què es pren la decisió d’efectuar la 
resolució del contracte. 
 
(k) Ingressos per venda de béns i prestació de serveis 
 
Els ingressos per la venda de béns i serveis es reconeixen pel valor 
raonable de la contrapartida rebuda o a rebre derivada dels mateixos.  
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del corrent real de béns i 
serveis que representen, i amb independència del moment en què es 
produeix el corrent monetari o financer derivat dels mateixos. 
 
(l) Impost sobre beneficis 
 

La despesa o ingrés per l’impost sobre beneficis comprèn tant 
l’impost corrent com l’impost diferit.  

Estació Fira 
Arq. Toyo Ito  
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La despesa per l’Impost sobre Societats de cada exercici es calcula 
sobre el benefici econòmic corregit per les diferències permanents 
amb els criteris fiscals, tenint en compte les bonificacions i deduccions 
aplicables. L’efecte impositiu de les diferències temporals s’inclou, si 
cal, en els comptes d’impostos anticipats i diferits del balanç de 
situació.  
 
Ifercat s’acull a l’establert en l’article 32 de la Llei 43/1995 de 27 de 
desembre, el qual estableix una bonificació del 99% de la quota 
íntegra. 
 
Els actius i passius per impost diferit es valoren pels tipus impositius 
que vagin a ser d’aplicació en els exercicis en els que s’esperi realitzar 
els actius o pagar els passius, a partir de la normativa i tipus que estan 
vigents o aprovats i pendents de publicació i una vegada 
considerades les conseqüències fiscals que es derivin de la forma en 
que l’Entitat esperi recuperar els actius o liquidar els passius. 
 
L’Entitat només compensa els actius i passius per impostos si existeix 
un dret legal en front de les autoritats fiscals i té la intenció de liquidar 
els deutes que resulten pel seu import net o bé realitzar els actius i 
liquidar els deutes de forma simultània. 
 
(m) Classificació d’actius i passius entre corrents i no corrents 
 
L’Entitat presenta el balanç de situació classificant actius i passius 
entre corrents i no corrents. A aquests efectes són actius o passius 
corrents aquells que compleixen els següents criteris: 

• Els actius es classifiquen com a corrents quan s’espera 
realitzar-los o es pretén vendre’ls o consumir-los en el transcurs 
del cicle normal de l’explotació de l’Entitat, es mantenen 
fonamentalment amb finalitat de negociació, s’esperen realitzar-
los dins del període dels 12 mesos posteriors a la data de 
tancament o es tracta d’efectiu o altres actius líquids 
equivalents, excepte en aquells casos en que no puguin ser 
intercanviats o utilitzats per a cancel·lar un passiu, almenys dins 
dels 12 mesos següents a la data del tancament. 

• Els passius es classifiquen com a corrents quan s’espera 
liquidar-los en el cicle normal de l’explotació de l’Entitat, es 
mantenen fonamentalment per a la seva negociació, s’han de 
liquidar dins del període de 12 mesos des de la data del 
tancament o l’Entitat no té el dret incondicional per aplaçar la 
cancel·lació dels passius durant els 12 mesos següents a la 
data de tancament. 

• Els passius financers es classifiquen com a corrents quan s’han 
de liquidar dins dels 12 mesos següents a la data de tancament, 
encara que el termini original sigui per un període superior a 12 
mesos i existeixi un acord de refinançament o de reestructuració 
dels pagaments a llarg termini que hagi conclòs després de la 
data de tancament i abans que els comptes anuals hagin estat 
formulats.  

 
 

Estació Lesseps  
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(n) Medi ambient 
 
Ifercat realitza operacions amb el propòsit de prevenir, reduir o reparar 
el dany que arrel de les seves activitats pugui produir al medi ambient. 
 
Els elements de l’immobilitzat material adquirits amb l’objecte de ser 
utilitzats de forma duradora a la seva activitat i que tenen per finalitat 
principal la minimització de l’impacte mediambiental i la protecció i 
millora del medi ambient, incloent-hi la reducció o eliminació d’una 
possible contaminació futura de les operacions, es reconeixen com 
actius mitjançant l’aplicació de criteris de valoració, presentació i 
desglossament consistents amb els que es mencionen a l’apartat 4c. 
 
(o) Transaccions amb parts vinculades 
 
Les transaccions amb parts vinculades, es reconeixen pel seu valor 
raonable de la contraprestació entregada o rebuda. La diferencia entre 
aquest valor i l’import acordat es registra d’acord amb la substància 
econòmica subjacent. 
 
 
(5) Immobilitzat intangible 
 
La composició i el moviment dels comptes inclosos a l'immobilitzat 
intangible, han estat els següents: 
 

 Euros 
 Aplicacions 

informàtiques 
Cost a 1 de gener de 2008 64.383 

Addicions 7.612 
Cost a 31 de desembre de 2008 71.995 
  
Amortització acumulada a 1 de gener de 2008  (32.102) 

Amortitzacions (20.173) 
Amortització acumulada a 31 de desembre de 2008 (52.275) 
  
Valor net comptable a 31 de desembre de 2008 19.720 

 
L’import dels elements d’immobilitzat intangible en ús i que es troben 
totalment amortitzats a 31 de desembre de 2008 sumen 14.135 euros. 
 
 
(6) Immobilitzat material 
 
Com a conseqüència de la subrogació d’Ifercat en la posició 
contractual de la Generalitat de Catalunya, durant el 2005 es van 
traspassar les certificacions d’obres corresponents a la Línia 9 del 
Metro de Barcelona. Els contractes relatius a aquestes certificacions 
es van subscriure entre Gisa i els diferents adjudicataris de les obres. 
La relació entre Ifercat i Gisa és la d’un mandat en el qual Gisa actua 
en nom propi, però per compte d’Ifercat, o per compte propi segons 
els termes dels encàrrecs realitzats a Gisa per a l’execució de la Línia 
9. 
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A partir de la recepció de les obres, Ifercat es farà càrrec de 
l’explotació de la infraestructura ferroviària. 
 
Segons l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 29 
de juliol de 2008, es va autoritzar a Ifercat la implementació d’un 
model concessional que inclogués la construcció, el manteniment, la 
conservació i l’explotació de determinades infraestructures integrants 
dels trams I i IV de la Línea 9 del Metro de Barcelona. Posteriorment, i 
mitjançant resolucions de data 1 i 15 de desembre de 2008, la 
Presidenta d’Ifercat va acordar adjudicar definitivament els contractes 
a dos grups d’empreses per un termini de 32 anys i 8 mesos el tram I i 
31 anys i 9 mesos el tram IV, respectivament, els quals percebran una 
tarifa tècnica en aplicació del règim econòmic i financer de la 
concessió.  
 
L’Entitat ha donat de baixa el cost de producció de les infraestructures 
en curs, per un total de 674.050 milers d’euros, els quals han estat 
facturats i cobrats als dos grups d’empreses, amb la següent 
distribució: 
 

• Tram I: 326.330 milers d’euros 
• Tram IV: 347.720 milers d’euros 

 
Capitalització de despeses financeres: 
Durant aquest exercici, Ifercat ha capitalitzat 53.277 milers d’euros de 
despeses financeres en l’immobilitzat en curs. 
 
El detall i el moviment de l’immobilitzat material corresponent a 
l’exercici 2008 és el següent: 
 

 

 
Altres 

Instal·lacions Mobiliari 
Equips per a 

processaments 
informàtics 

Immobilitzat 
en curs Totals 

      
Cost a 1 de gener de 2008 79.023 107.736 116.901 1.472.960.408 1.473.264.068 
Addicions - 1.935 8.796 947.545.978 947.556.709 
Capitalització despesa 
financera 

- - -  53.276.955 53.276.955 

Baixes - - - (674.050.000) (674.050.000) 
Traspassos - - - - - 
      
Cost a 31 de desembre de 
2008 

79.023 109.671 125.697 1.799.733.341 1.800.047.732 

      
Amortització acumulada a 1 
de gener de 2008 

(7.290) (13.118) (46.558) - (66.966) 

Amortitzacions (7.231) (11.526) (29.886) - (48.643) 
Baixes - - - - - 
Amortització acumulada a 
31 de desembre de 2008 (14.521) (24.644) (76.444) 

- 
(115.609) 

      
Valor net comptable a 31 
de desembre de 2008 64.502 85.027 49.253 

 
1.799.733.341 1.799.932.123 

Estació Torrassa 
Arq. Manel Ruisánchez  
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7.- Política i Gestió de riscos 
 
Les activitats de l’Entitat estan exposades a diversos riscos financers: 
risc de mercat (risc d’interès en el valor raonable), risc de liquiditat i 
risc de tipus d’interès en els fluxos d’efectiu. El programa de gestió del 
risc global de l’Entitat es centra en la incertesa dels mercats financers i 
tracta de minimitzar els efectes potencials adversos sobre la 
rendibilitat financera de l’Entitat.  
 
 
8.- Actius financers per Categories 
 
La classificació dels actius financers per categories i classes, així com 
la comparació del valor raonable i el valor contable es la següent: 
 

Euros 
No corrent Corrent 

 

A cost 
amortitzat 

o cost 

A valor 
raonable

Totals 
A cost 

amortitzat o 
cost 

A valor 
raonable 

Total 

Préstec i partides a cobrar   
Interessos permuta financera - - - 49.106 - 49.106
Fiances i dipòsits 741 - 741 - - -

   
Total 741 - 741 49.106 - 49.106

   
Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 

  

Clients prestacions de serveis - - - 2.181.734 - 2.181.734
Administracions públiques deutores - - - 66.179.911 - 66.179.911

   
Total - - 68.361.645 - 68.361.645

   
Total actius financers 741 - 741 68.410.751 - 68.410.751

 
 
9.- Inversions Financeres i Deutors Comercials 
 
(a) Inversions financeres  
 
El detall i els moviments durant l’exercici 2008 ha estat el següent: 
 

Euros  
No corrent Corrent 

No vinculades 
 Interessos contracte de permuta financera - 49.106
 Fiances i dipòsits constituïdes 741 -
Correccions valoratives per deteriorament - -
 
Total 741 49.106
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(b) Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
 
El detall dels deutors comercials i altres comptes a cobrar és com 
segueix: 
 

Euros  
Corrent 

Vinculades 
 Gisa 2.181.734
No vinculades 
 Crèdits amb les Administracions Públiques 66.179.911
 
Correccions valoratives per deteriorament -
 
Total 68.361.645

 
El saldo pendent amb Gisa correspon íntegrament a la facturació 
d’Ifercat a Gisa d’acord amb la Base Vuitena del Conveni entre 
ambdues. Al final de cada exercici l’Entitat calcula i factura la part de 
despesa de l’exercici que li correspon a Gisa, principalment despeses 
de personal i altres despeses de l’explotació.  
 
L’import de Crèdits amb Administracions Públiques inclou 
essencialment la devolució de quotes d’IVA de l’exercici 2008, 
pendents de cobrament. 
 
 
10.- Instruments financers derivats 
 
L'Entitat contracta instruments financers derivats de mercats 
organitzats (OTC) amb entitats financeres nacionals i internacionals 
d’elevat rating creditici.  
 
En l’exercici 2008 els únics derivats que l'Entitat posseeix són 
permutes financeres sobre tipus d’interès (Swaps).  
 
L’objectiu d’aquestes contractacions per a risc de tipus d’interès és 
cobrir, mitjançant la contractació de Swaps que paguen fix i reben 
variable, la fluctuació en els fluxos d’efectiu a desemborsar pel 
pagament referenciat a tipus d’interès variable (Euribor) dels 
finançaments de l'Entitat, concretament pel préstec del BEI de 
desembre de 2004 (veure nota 15). 
 
Per a la determinació de valor raonable dels derivats a tipus d’interès 
(Swaps o IRS), l'Entitat ha sol·licitat la seva valoració a l'inici i el final 
de l’exercici a les entitats financeres corresponents. 
 
Els derivats sobre tipus d’interès contractats per l'Entitat i vigents al 31 
de desembre de 2008 i els seus valors raonables a aquesta data, són 
els següents: 
 
 
 
 
 

Material mòbil  
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 Euros 
 

Data 
contractació 

Data 
venciment 

% interès 
fixat 

Import 
nominal 

Valor 
raonable de 
la permuta 
financera 

Tram 1 préstec      
BBVA 23.12.2004 15.09.2034 4.2115% 300.000.000 (8.951.366) 
CAJA MADRID 23.12.2004 15.09.2034 4,2115% 150.000.000 (4.181.812) 

      
Tram 2 préstec      

BBVA 23.12.2004 17.09.2035 4,3750% 150.000.000 (13.193.647) 
CAJA MADRID 23.12.2004 15.09.2035 4,3750% 50.000.000 (4.243.642) 

      
Total    650.000.000 (30.570.467) 

 
El valor dels derivats financers vius a 1 de gener de 2008 ascendia a 
44.399 milers d’euros amb signe deutor. 
 
L'Entitat ha optat per la comptabilitat de cobertures que permet el nou 
Pla General de Comptabilitat, designant adequadament les relacions 
de cobertura en les quals aquestes permutes financeres són 
instruments de cobertura de finançament utilitzats per l'Entitat, 
neutralitzant les variacions de fluxos per pagaments d’interessos fixant 
el tipus d’interès a pagar per la mateixa.  
 
Aquestes relacions de cobertura són altament efectives de manera 
prospectiva i retrospectiva, de forma acumulada, des de la data de 
designació. En conseqüència, l'Entitat ha procedit a registrar en 
Patrimoni Net, a 31 de desembre de 2008, el valor raonable dels 
esmentats derivats, per import de 30.570 milers d’euros. 
 
 
11.- Efectiu i Altres Actius Líquids Equivalents 
 
El detall de l’epígraf d’efectiu i altres actius líquids equivalents es com 
segueix: 
 
 Euros 
Caixa i bancs  533
Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya  459.364.202
Total 459.364.735

 
El saldo deutor en la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de 
Catalunya per import de 459.364 milers d’euros correspon a posicions 
líquides de tresoreria d’Ifercat en la Tresoreria Corporatºiva per import 
de 458.491 milers d’euros, així com per import de 873 milers d’euros 
pels interessos generats pels dipòsits en la Tresoreria Corporativa de 
la Generalitat de Catalunya de l’últim trimestre del 2008. 
 
 
12.- Patrimoni Net 
 
La composició i el moviment del patrimoni net es presenta a l’estat de 
canvis en el patrimoni net. 
 

Estació Foneria 
Arq. Daniel Freixas  
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Patrimoni 
Correspon al valor net de les aportacions rebudes anualment segons 
els pressupostos del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
13.- Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 
En aquest epígraf s’inclou la contraprestació rebuda per part de Gisa 
com a conseqüència de la subrogació d’Ifercat en la posició 
contractual de la Generalitat de Catalunya en relació amb la Línia 9, 
per import de 4.626 milers d’euros. 
La imputació a resultats es realitza en funció del ritme d’amortització 
de la infraestructura ferroviària. 
 
 
14.-Passius Financers per Categories 
 
La classificació del passius financers per categories i classes és com 
segueix: 

 
 Euros 
 A cost amortitzat o cost 
 No corrent Corrent Total 
Deutes amb entitats de crèdit  
 Préstecs 1.600.000.000 - 1.600.000.000
 Interessos - 17.129.382 17.129.382
  Total 1.600.000.000 17.129.382 1.617.129.382
  
Dèbits i partides a pagar  
 Creditors comercials - 216.896.243 216.896.243
 Altres comptes a pagar - 98.346 98.346
  Total - 216.994.589 216.994.589
  
Derivats de cobertura  
     Contractes en mercats organitzats 30.570.467 - 30.570.467
  Total 30.570.467 - 30.570.467
  
Total passius financers  1.630.570.467 234.123.971 1.864.694.438
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15- Deutes Financers i Creditors Comercials 
 
(a) Deutes Financers 
 
El deute financer amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2008 
correspon integrament al deute amb el BEI. Inclou el deute a llarg 
termini i la provisió dels interessos meritats pendents de pagament a 
curt termini. 
 
El detall dels deutes a llarg termini amb entitats de crèdit , al 31 de 
desembre de 2008, és el següent: 
 

 Euros Tipus 
d’interès 

Venciment 

Préstec BEI desembre 2004 650.000.000 Variable (1)  30 anys 

Préstec BEI desembre 2005 300.000.000 Fix (2)  30 anys 

Préstec BEI febrer 2006 350.000.000 Fix (3)  30 anys 

Préstec BEI novembre 2008 300.000.000 Fix (4)  33 anys 

(1) Reduccions anuals, per import de 22.609 milers d’euros de 2012 fins el 2033 més 67.609 milers 
d’euros al 2034 més 85.000 milers d’euros al 2035. Aquestes reduccions abasten la totalitat del 
préstec de 650.000 milers d’euros. 

(2) Reduccions anuals, per import de 5.260 milers d’euros el 2014, més 10.043 milers d’euros de 
2015 fins el 2036, més 49.174 milers d’euros al 2037, més 16.391 milers d’euros al 2038. 
Aquestes reduccions abasten la totalitat del préstec de 300.000 milers d’euros. 

(3) Reduccions anuals, per import de 2.087 milers d’euros el 2015, més 12.184 milers d’euros de 
2016 fins el 2037, més 79.857 milers d’euros al 2038. Aquestes reduccions abasten la totalitat 
del préstec de 350.000 milers d’euros. 

(4) Reduccions semestrals, per import anual de 11.538 milers d’euros de 2016 fins el 2041. 
Aquestes reduccions abasten la totalitat del préstec de 300.000 milers d’euros. 

 
(b) Creditors Comercials i Altres Comptes a Pagar 
 
El detall de creditors comercials i altres comptes a pagar és com 
segueix: 
 
 Euros 
 Corrent 
No vinculades 
 Deutes per compres i prestació de serveis 3.376.947
 Creditors comercials 213.519.296
 Personal 42
 Altres deutes amb Administracions Públiques 98.304
Total 216.994.589

 
Els deutes per compres i prestació de serveis i creditors comercials 
corresponen bàsicament als deutes a curt termini amb els 
contractistes per la construcció de les obres de la Línia 9 del Metro de 
Barcelona. El saldo d’Administracions públiques correspon 
bàsicament al deute amb l’Hisenda pública per retencions 
practicades. 
 

Tallers Can Zam  
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(c) Classificació per venciments 
 
La classificació dels passius financers per venciments és com segueix: 
 
 Euros 
 2012 Anys posteriors Total no 

corrent 
Deutes amb entitats de crèdit 22.608.696 1.577.391.304 1.600.000.000
Total passius financers 22.608.696 1.577.391.304 1.600.000.000

 
 
16.- Situació Fiscal 
 
Ifercat s’acull a l’establert en l’article 32 de la Llei 43/1995 de 27 de 
desembre, el qual estableix una bonificació del 99% de la quota 
íntegra de l’Impost sobre Societats. 
 
 
17.- Saldos i Transaccions amb parts vinculades 
 
(a) Saldos amb parts vinculades 
 
El detall dels saldos deutors i creditors amb empreses del grup, 
associades, multigrup i parts vinculades, que inclouen personal d’alta 
Direcció i Administradors, i les principals característiques dels 
mateixos, es presenten a les notes 8, 9 i 11. 
 
(b) Transaccions de l’Entitat amb parts vinculades 
 
Els imports de les transaccions de l’Entitat amb parts vinculades són 
els següents: 
 

 Euros 
 Gisa 
Prestació de serveis (veure nota 9 b) 2.101.176 
Ingressos financers - 
Total ingressos 2.101.176 

 
(c) Informació relativa a Administradors de l’Entitat i personal d’alta 

Direcció 
 
En el transcurs de l’exercici 2008, els Administradors de l’Entitat no 
han realitat amb l’Entitat operacions alienes al tràfic ordinari o en 
condicions diferents a les de mercat. 
 

• Remuneració de Consellers 
Les remuneracions satisfetes durant l’exercici 2008 al conjunt 
dels membres del Consell d’Administració, que corresponents a 
dietes d’assistència a Consells, han estat de 25.620 euros. Així 
mateix, no existeixen bestretes ni crèdits concedits als membres 
del Consell d’Administració ni obligacions contretes en matèria 
de pensions i d’assegurances de vida. 
 
 

Estació Llefià 
Vista pre-andana  
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• Alta direcció 
El total de les retribucions satisfetes als directius de l’Entitat 
durant l’exercici 2008 han estat 343.571 euros en concepte de 
sous i salaris. Així mateix, no existeixen bestretes ni crèdits 
concedits als directius ni obligacions contretes en matèria de 
pensions. 

 
 
18.- Ingressos i Despeses 
 
(a) Import Net de la Xifra de Negocis 
 
L’import total dels ingressos per serveis diversos corresponen 
principalment a la facturació d’Ifercat a Gisa d’acord amb la Base 
Vuitena del Conveni entre ambdues (veure nota 9 b). 
 
(b) Càrregues Socials i Provisions 
 
El detall de les càrregues socials per a l’exercici acabat el 31 de 
desembre de 2008 és el següent: 
 
 Euros 
Càrregues socials  
 Seguretat Social a càrrec de l’Entitat 163.517
 Altres càrregues socials 29.274
Total 192.791

 
 
19.- Honoraris d’auditoria 
 
L’empresa auditora dels comptes anuals abreujats de l’Entitat, i 
aquelles altres persones i entitats vinculades d’acord amb el dispost a 
la Llei 19/1988 de 12 de juliol, d’Auditoria de Comptes, han facturat, 
durant l’exercici finalitzat a 31 de desembre 2008, uns honoraris de 14 
milers d’euros pels serveis d’auditoria. 
 
Aquest import inclou la totalitat dels honoraris relatius als serveis 
realitzats en l’exercici 2008, amb independència del moment de la 
seva facturació. 
 
 
20.- Altra informació 
 
El nombre mig de treballadors de l’Entitat durant l’exercici 2008 per 
categories ha estat el següent: 
 
 Nombre 
Personal directiu 2 
Titulats i assimilats 9 
Personal administratiu 5 
Total 16 

 
 

Estació Foneria 
Arq. Daniel Freixas  



 

36         Generalitat de Catalunya. Ifercat, memòria 2008 

21.- Aspectes derivats de la transició a les noves normes 
comptables 
 
Segons el disposat a la nota 2, s’han considerat els comptes anuals 
de l’exercici 2008 com comptes anuals inicials, per tal no s’inclouen 
xifres comparatives. En aquesta nota s’inclou el balanç i el compte de 
pèrdues i guanys, incloses als comptes anuals de 2007 aprovats pel 
Consell d’Administració de data 29 d’abril de 2008, que van ser 
formulats aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en aquell 
exercici juntament amb una explicació de les principals diferències 
entre els criteris comptables aplicats a l’exercici anterior i els actuals, 
així com la quantificació de l’impacte que produeix aquesta variació de 
criteris comptables al patrimoni net de l’1 de gener de 2008, que és la 
data de transició i per tant d’elaboració del balanç d’obertura. 
Segons el disposat a la Disposició Transitòria Primera del Reial Decret 
1514/2007, l’Entitat ha optat per valorar tots els elements patrimonials 
del balanç d’obertura conforme als principis i normes vigents a 31 de 
desembre de 2007, a excepció dels instruments financers que es 
valoren pel seu valor raonable. 
 
Addicionalment, aquest Reial Decret conté diverses disposicions 
transitòries, les quals  permeten diferents opcions d’aplicació de la 
nova norma comptable i adopció voluntària de determinades 
excepcions a la seva primera aplicació. 
 
(a) Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys 
Als Annexos I i II s’inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys 
inclosos als comptes anuals de l’exercici 2007, respectivament. 
 
(b) Conciliació referent al Balanç d’obertura 
Les principals variacions que s’han originat de l’aplicació del Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Real Decret 1514/2007, a 
l’import dels fons propis entre l’1 de gener de 2008, data de balanç de 
transició i 31 de desembre de 2007 es detallen a l’Annex III i han 
consistit principalment en: 
 

• L’activació del valor raonable dels instruments financers de 
cobertura comptable que posseeix l’Entitat per cobrir el risc 
del tipus d’interès variable dels préstecs, segons la normativa 
de comptabilització i valoració 9ª del PGC 2007. 

 
• Registre de les Subvencions, donacions i llegats vigents a 1 de 

gener de 2008 com a Patrimoni Net. 

Estació Fondo  
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ANNEX I 
 
 
Balanç de Situació Abreujat 
 
31 de desembre de 2007 
(Expressat en euros) 
 
Actiu  
Immobilitzacions 
 
 Immobilitzacions immaterials 32.281
 Immobilitzacions materials 236.694
 Immobilitzacions materials en curs 1.472.960.408
 Fiances Constituïdes a llarg termini 518
 
   Total immobilitzacions 1.473.229.901
 
Actiu circulant 
 Deutors 73.104.487
 Inversions financeres temporals 44.503.474
 Tresoreria 56
 
   Total actiu circulant 117.608.017
 
Total actiu 1.590.837.918
 
Passiu 
Patrimoni 
 Patrimoni 419.686.400
 Resultat negatius exercicis anteriors (303.461)
 Resultat de l’exercici (pèrdues) (132.089)
 
   Total patrimoni 419.250.850
 
Ingressos a distribuir en diferents exercicis 4.626.000
 
Creditors a llarg termini 973.000.000
 
Creditors a curt termini 193.961.068
 
Total passiu 1.590.837.918
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ANNEX II 
 
 
Compte de Pèrdues i Guanys Abreujats corresponent a l’exercici 
anual 
 
Finalitzat el 31 de desembre de 2007 
(Expressat en euros) 
 
Despeses  
Despeses d’explotació 
 Aprovisionaments -
 Despeses de personal -
  Sous, salaris i assimilats 735.197
  Càrregues socials 170.984
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 
 Altres despeses d’explotació 64.675
  Serveis exteriors 587.443
 
Total despeses d’explotació 1.558.299
 
Despeses financeres  
 Despeses financeres i despeses assimilades -
  Total despeses financeres -
 
  Resultats financers positius 53
 
  Beneficis de les activitats ordinàries -
  Resultats abans d’impostos (132.089)
Impost sobre Societats -
 
Resultat de l’exercici (pèrdues) (132.089)
 
Ingressos 
Ingressos d’explotació 
 Altres ingressos d’explotació 1.426.157
  Total ingressos d’explotació 1.426.157
 
  Pèrdues d’explotació 132.142
 
Ingressos financers 
 Altres ingressos i ingressos assimilats 53
  Total ingressos financers 53
 
  Resultats financers negatius 
 
Pèrdues de les activitats ordinàries 132.089
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ANNEX III 
 
 
Conciliació dels Fons Propis a 1 de gener de 2008  
amb el Patrimoni Net segons el nous criteris comptables  
 
(Expressat en euros) 
 

 Patrimoni 

Resultat 
negatius 

d’exercicis 
anteriors 

Benefici o 
(Pèrdua) 

de 
l’exercici 

Ajustos per 
canvis de 
valoració 

Subvencions, 
donacions i 

llegats 
Total 

Saldo a 31 de desembre de 2007 419.686.400 (303.461) (132.089) - - 419.250.850
  
Efectes dels canvis de criteris:  

Activació valor raonable 
instruments financers de 
cobertura 

- - - 44.398.608 - 44.398.608

Registre subvencions - - - - 4.626.000 4.626.000
  
Saldo ajustat a 1 de gener de 2008 
conforme als nous criteris 
comptables 

419.686.400 (303.461) (132.089) 44.398.608 4.626.000 468.275.458
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FORMULACIÓ DELS COMPTES ANUALS 2008 
 
1.- Balanç de Situació abreujat 
 
31 de desembre de 2008 
(Expressat en euros) 
 
Actiu Nota  
  
Immobilitzat intangible (nota 5) 19.720
Immobilitzat material (nota 6) 1.799.932.123
Inversions financeres a llarg termini (nota 9) 741
  
Total actius no corrents  1.799.952.584
  
Deutors comercials i altres comptes a cobrar  
     Clients per vendes i prestacions de serveis  2.181.734
     Altres deutors  66.179.911
Inversions financeres a curt termini (nota 9) 49.106
Efectiu i altres actius líquids equivalents (nota 11) 459.364.735
  
Total actius corrents  527.775.486
  
Total actiu  2.327.728.070
  
Patrimoni Net i Passiu  
  
Fons propis  
     Patrimoni  488.178.650
     Resultats negatius d’exercicis anteriors  (435.550)
     Resultat de l’exercici  313.756
Ajustos per canvis de valor  (30.570.467)
Subvencions, donacions i llegats rebuts  4.626.000
  
Total patrimoni net (nota 12) 462.112.389
  
Deutes a llarg termini (nota 15) 
     Deutes amb entitats de crèdit  1.600.000.000
     Altres deutes a llarg termini  30.570.467
Periodificacions a llarg termini  884.462
  
Total passius no corrents  1.631.454.929
  
Deutes a curt termini (nota 15) 
     Deutes amb entitats de crèdit  17.129.382
Creditors comercials i altres comptes a pagar  
     Altres creditors  216.994.589
Periodificacions a curt termini  36.781
  
Total passius corrents  234.160.752
  
Total patrimoni net i passiu  2.327.728.070
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2.- Compte de Pèrdues i Guanys abreujat 
 
corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2008 
(Expressat en euros) 
  

 Nota  
Altres ingressos d’explotació (nota 17) 2.101.176
Despeses de personal (nota 18) (1.181.746)
Altres despeses d’explotació  (676.435)
Amortització de l’immobilitzat (nota 5 i 6) (68.816)
Altres resultats  3.985
  
Resultat d’explotació  178.164
  
Ingressos financers  1.054.661
Despeses financeres  (54.196.024)
Capitalització de despeses financeres (nota 6) 53.276.955
  
Resultat financer  135.592
  
Resultat abans d’impostos  313.756
  
Impost sobre beneficis  -
  
Resultat de l’exercici (benefici)  313.756
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3.- Estat abreujat de Canvis en el Patrimoni Net 
 
Corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008 
(Expressat en euros) 
 
 
A) Estat abreujat d’Ingressos i Despeses Reconegudes corresponent a 

l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008 
 
 2008 
Resultat del compte de pèrdues i guanys 313.756
Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net -
Transferències al compte de pèrdues i guanys de subvencions no 
reintegrables -
 Efecte impositiu -
  Total transferències al compte de pèrdues i guanys -
Ajustos d’actius o passius no financers 
Total ingressos i despeses reconegudes 313.756

 
 
 
B) Estat abreujat total de Canvis en el Patrimoni Net corresponent a 

l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008 

 
 

 

Patrimoni 

Resultats 
negatius 

d’exercicis 
anteriors 

Benefici 
(Pèrdua) de 

l’exercici 

Ajustos per 
canvis de 
valoració 

Subvencion
s, 

donacions i 
llegats 

Total 

Saldo ajustat a 1 de gener de 
2008 

419.686.400 (303.461) (132.089) 44.398.608 4.626.000 468.275.458

Distribució del benefici de 
l’exercici 2007 (132.089) 132.089   -

Aportacions socis 68.492.250   68.492.250
Ajust canvi de valor Swaps (74.969.075)  (74.969.075)
Ingressos i despeses reconegudes 313.756   313.756
Saldo al 31 de desembre de 
2008 

488.178.650 (435.550) 313.756 (30.570.467) 4.626.000 462.112.389
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Informe d’Auditoria 
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2 
 

Actuacions  
i activitats  
realitzades 
 
2.1. La nova línia L9 
 Presentació 
 Característiques generals de la línia 
 Innovacions i reptes tecnològics 
 Concessions 
2.2. Grans eixos ferroviaris 
 L’Eix Transversal Ferroviari (ETF) 
 La Línia Orbital Ferroviària (LOF) 
2.3 Els projectes de Tren-Tram 
 Tren-Tram del Bages  
 Tren-Tram a les terres de Lleida 
 Tren Tram entre Girona i el seu aeroport 
2.4 Licitacions 2008 
2.5 Col·laboracions amb institucions i organismes 
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2.1 
 

La nova línia 9 
Presentació 
 
La Línia 9 de metro, com la majoria dels sistemes metropolitans de 
transport ferroviari, presenta grans avantatges des del punt de vista de 
la mobilitat urbana: 

• Gran capacitat de transport 

• Independència respecte la xarxa viària 

• Servei molt ràpid amb una freqüència molt elevada 

• Accessibilitat del sistema 

• Contribució al transvasament modal vers el transport públic en 
la mobilitat de la Regió Metropolitana 

• Reducció de les emissions de gasos a l’atmosfera derivats del 
sistema de transport metropolità 

 
En el cas particular de la Línia 9 es poden identificar aportacions 
innovadores tant des del punt de vista de la seva contribució al 
sistema de transport, derivada del seu traçat, com elements singulars 
derivats del seu disseny avançat i noves tècniques constructives 
emprades. Així es pot destacar que: 

• Augmentarà considerablement la connectivitat de la xarxa de 
transport públic d’alta capacitat a la Regió Metropolitana de 
Barcelona en comptar amb un gran nombre d’intercanviadors 

• Es dotarà de transport públic d’altes prestacions a zones de la 
ciutat actualment desateses (uneix l’Aeroport, el Port, els 
recintes firals, i zones industrials i residencials) 

• Permetrà recorreguts perimetrals descongestionant la part 
central de la xarxa de transport metropolità 

• S’ha minimitzat l’afectació en superfície per a la construcció 
d’estacions gràcies a una secció de túnel que ha permès 
inserir-hi les andanes de les estacions 

• L’accessibilitat està garantida en un 100% per a Persones 
amb Mobilitat Reduïda (PMR) 

• La línia està equipada amb els sistemes més avançats de 
gestió de trànsit ferroviari, destacant la conducció automàtica  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A la Línia 9 es poden identificar 
aportacions innovadores tant 
des del punt de vista de la seva 
contribució al sistema de 
transport com al seu disseny 
avançat i noves tècniques 
constructives emprades. 

Entrada de tuneladora al pou de 
Bifurcació  
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Característiques generals de la línia 
 
La Línia 9 de metro, el projecte més emblemàtic d’Ifercat, esdevindrà 
una anella al voltant del centre de Barcelona que incrementarà 
l’eficiència de l’actual xarxa de transport metropolitana. Serà la línia de 
metro automàtic més llarga d’Europa, una experiència innovadora en 
el sector del transport metropolità. Està pensada com a una enorme 
paràbola del Llobregat al Besòs amb dues ramificacions a cada 
extrem, que connectarà la resta de línies de metro trencant el model 
radial del ferrocarril metropolità. 
 
Serà la primera línia de metro que finalment connectarà la ciutat de 
Barcelona amb l’aeroport del Prat, a més d’unir municipis com el Prat 
de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet. 
 
El principal objectiu d’aquesta nova línia de metro és donar resposta a 
les necessitats de mobilitat d’un territori molt poblat, oferint un servei 
de transport públic eficient i competitiu. 
 
La línia 9 té especial incidència sobre els barris que no estan dotats 
actualment d’aquest transport com la Zona Franca, Bon Pastor, Sarrià 
i Pedralbes (Barcelona) i àmplies àrees de Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i l’aeroport 
del Prat. 
 
Un altre aspecte determinant d’aquesta infraestructura és el 
d’incrementar l’efecte xarxa de Barcelona i la seva conurbació. Els 
intercanvis amb altres mitjans de transport públic, com el metro, el 
tramvia, els trens de rodalies (Renfe i FGC) així com serveis regionals i 
de llarga distància han estat un dels aspectes més contemplats en la 
planificació del recorregut. En total, 20 estacions de la Línia 9 tenen 
correspondència amb altres línies de metro, tren i tramvia. 
 
El recorregut de la Línia 9 inclourà un tram central i dos ramals per 
cada extrem, en una figura de dues Y unides per la base. Les 
estacions terminals es troben als següents punts: 

• al Besòs, per una banda a Can Zam (Santa Coloma de 
Gramenet) i Gorg (Badalona), 

• al Llobregat, a la Zona Franca (al polígon Pratenc del Prat i a 
l’àrea d’ampliació del Port de Barcelona) i d’altra banda a la 
nova terminal de l’aeroport. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esquema de l’L9 i les seves correspondències 

Serà la primera línia de metro 
que connectarà Barcelona amb 
l’aeroport del Prat 

En total, 20 estacions previstes 
tenen correspondència amb 
altres línies de metro, tramvia i 
tren. 

Pou de l’estació de Foneria 
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Sobre aquesta infraestructura s’han definit dos serveis de metro 
diferenciats: 

• Línia 9:   Can Zam – Aeroport 
• Línia 10: Gorg - Zona Franca 

 
D’aquesta manera, les estacions situades en el tram compartit (Bon 
Pastor - Gornal) disposaran dels serveis de L9 i L10, i per tant, d’una 
freqüència doble que en els ramals extrems. 
 
Característiques generals de la Línia 9 

47,8 quilòmetres de traçat 
52 estacions 
Pressupost aproximat de 6.500 milions d’euros 
Demanda estimada de 130 milions de passatgers anuals 

 
 
Posada en marxa 
La posada en marxa de la Línia 9 es realitzarà en diferents fases, que 
corresponen a diferents trams, s’iniciarà a partir de la tardor de l’any 
2009 començant pels trams més propers al Besòs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema de la xarxa ferroviària de la Regió Metropolitana de Barcelona 
 

La posada en marxa de la línia 9 
s’iniciarà a la tardor de l’any 
2009. 
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La primera fase d’entrada en explotació correspon al tram Can Zam - 
Can Peixauet, que inclou 5 estacions ubicades a Santa Coloma de 
Gramenet, amb connexió a l’intercanviador de Fondo amb Línia 1. 
Amb aquesta primera fase entraran també en funcionament els tallers 
de manteniment i les cotxeres automàtiques d’aquest sector, 
imprescindibles per a garantir l’explotació de la línia. 
 
Es preveu que la línia estigui totalment en servei l’any 2014, amb la 
posada en servei del tram central Sagrera Meridiana - Campus Sud. 
 
Per a l’entrada en servei de les diferents fases s’ha implantat una 
metodologia de treball que permet garantir per a cada tram: 

• La seguretat integral de la totalitat del sistema 

• L’adequació funcional a l’explotació, garantint l’operació i la 
mantenibilitat dels subsistemes 

• No afectar al servei dels trams que ja estan en explotació 

• L’acompliment dels terminis previstos i dels pressupostos dels 
projectes constructius 

 
Per a cadascuna de les fases d’entrada en servei hi ha una fase 
d’explotació sense passatgers que s’anomena ‘marxa en blanc’, en la 
qual l’operador de la línia verifica el bon funcionament dels sistemes 
tècnics i comprova els procediments operatius des del centre de 
comandament central i a les estacions. 
 
L’autorització per a la ‘marxa en blanc’, al tenir caire d’explotació, ha 
de ser atorgada per la Direcció General de Transport Terrestre. Aquest 
organisme requerirà prèviament a Ifercat la presentació del Certificat 
de Seguretat corresponent al tram afectat, demostrant que s’han 
realitzat totes les proves de tots els sistemes que garanteixen 
l’acompliment de les condicions de seguretat previstes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durant la “marxa en blanc”, 
sense viatgers,  l’operador 
verifica el bon funcionament 
dels sistemes i comprova els 
procediments operatius.  

Vista de l’estació de Fondo de la Línia 9

Render estació de Sagrera Meridiana
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Innovacions i reptes tecnològics 
 
El repte d’una geologia complexa 
 
El traçat de la Línia 9 travessa territoris de geologia molt variada i 
complexa. Precisament aquesta és una de les característiques del 
subsòl de la ciutat: la seva diversitat. Conseqüentment la línia es 
composa de trams amb característiques molt diferents, alguns d’ells 
situats a gran profunditat i d’altres situats a cel obert com el tram en 
viaducte. Atès que la major part del recorregut de la Línia 9 transcorre 
a gran profunditat es construeix amb tuneladores d’última generació, 
especialment dissenyades per a perforar terrenys de diferents 
composicions. 
 
Solucions innovadores i millores paisatgístiques  
 
A diferència de les habituals obres de metro subterrànies, la Línia 9 
incorpora un tram exterior, un recorregut de 4,2 quilòmetres de 
viaducte a l’aire lliure que es convertirà en el primer d’aquestes 
característiques de la xarxa de ferrocarril metropolità de Barcelona. 
Aquest viaducte de doble sentit ja s’està construint al llarg de tot el 
Carrer A de la Zona Franca. Es preveu que comenci a funcionar l’any 
2011. 
 
L’accés dels viatgers es realitzarà des de les andanes situades a 6,5 
metres d’alçada respecte del carrer, amb 10 metres d’amplada i 100 
metres de llargada, amb configuració d’andana central.  
 
Un dels objectius en aquest tram és aprofitar les reformes del Carrer A 
per a convertir-lo en la nova rambla de la Zona Franca, amb un 
passeig enjardinat, amples zones per a vianants i carril bici. Aquesta 
reforma integral afectarà a 45.000 persones de 350 empreses 
ubicades a la zona que, fins ara, no tenien cap altra alternativa d’accés 
que el vehicle privat. 
 
Sens dubte la Línia 9 esdevindrà una nova icona urbanística d’aquesta 
àrea industrial de Barcelona i el Baix Llobregat. 
 
Innovacions en infraestructures de metro  

Conducció automàtica 
Andanes tancades 
Circulació de trens a dos nivells 
Profunditats superiors a totes les línies actuals (assolint fondàries de més 
de 60 metres) 
Estacions planificades en forma de pou circular, amb diàmetres que 
varien de 26 a 32,4 metres 
Accés des del vestíbul fins l’andana amb ascensors o escales 
mecàniques, en funció de la profunditat de l’estació 

 
 
 
 
 

48,7 quilòmetres de la L9 es 
construeixen amb tuneladora. 

La línia 9 incorpora un viaducte 
de 4 quilòmetres al carrer A de 
la Zona Franca. 

Hissada del capçal d’una 
tuneladora al pou d’Havaneres 



 

Generalitat de Catalunya. Ifercat, memòria 2008         51 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metro automàtic: la tecnologia al servei de la seguretat 
 
La Línia 9 tindrà un sistema de conducció automàtica de trens que es 
controlarà des del centre de comandament central. Aquest sistema 
automàtic comporta els següents avantatges: 

• Major regularitat i fluïdesa de la circulació de trens, permetent 
una reducció del temps d’espera dels passatgers. El sistema 
pot arribar a treballar amb una freqüència de pas de 90 
segons. 

• Increment dels nivells de seguretat, al evitar els errors humans 
i al estar basat en un sistema amb duplicitats i amb altes 
exigències davant de fallides (fail-safe). 

• Eliminació dels accidents en l’entrada i sortida de passatgers 
als trens, gràcies a les portes d’andana. 

• Adaptació de l’oferta de trens en circulació segons les 
necessitats de la demanda a cada franja horària.  

• Control molt precís de la situació relativa dels trens i precisió 
en la determinació dels punts de parada a les estacions, amb 
un sistema de comunicació tren-terra basat en ràdio d’altes 
prestacions i ordinadors a bord dels trens i a terra.  

• Supervisió continuada de l’estat dels trens i de les circulacions 
des del centre de comandament central, el que permet 
solucionar qualsevol imprevist amb total immediatesa. 

 
Estacions intel·ligents i amb disseny d’autor 
 
El disseny de la Línia 9 fa especial èmfasi en la seguretat dels viatgers, 
que va lligada a l’automatisme de la conducció dels trens. Totes les 
estacions incorporen portes d’andana automatitzades que aïllen al 
passatger que està a l’andana de la zona de via. La seva obertura es 
produeix de manera coordinada amb l’aturada del tren protegint així 
als viatgers del contacte directe amb la zona de circulació dels trens.  
 
La Línia 9 suposa una de les excavacions ferroviàries més profundes 
de Catalunya per condicionants del terreny. La majoria d’estacions 
s’han realitzat verticalment en forma de pou circular. Des dels 
vestíbuls, situats a l’alçada del carrer, s’accedirà a les andanes amb 
ascensors d’alta capacitat o escales mecàniques. Cada estació està 
dotada, addicionalment, d’una doble sortida d’emergència totalment 
independent i sectoritzada. 
 
El disseny de les estacions estarà marcat per l’empremta personal de 
cadascun dels arquitectes seleccionats. El projecte compta ja amb 
molts professionals destacats, com ara Toyo Ito, Josep Martorell/Oriol 
Bohigas/David Mackay/Lluis Pau, Daniel Freixes/Sebastià Ribot, Jordi 
Garcés, Jordi Fabré/Mercè Torras, Ramon Sanabria, Fermin Vázquez, 
Joan Forgas/Dolors Ylla-Català, Manuel Ruisánchez, Tomàs 
Morató/Jaume Arderiu, Gabriel Mora/Carmina Santvicens, Alfons 
Soldevila i Manel Sánchez/Dolors Piulachs. Dins d’una continuïtat 
estètica, cadascuna de les estacions estarà dotada, gràcies a aquesta 
participació, d’un caràcter i una personalitat pròpies. 
 

Les estacions comptaran amb 
l’empremta personal dels 
prestigiosos arquitectes 
seleccionats. 

Vista interior cabina metro automàtic (sense 
conductor) 

Secció estació en pou amb andana a l’interior 
del túnel 
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Concessions   
 

Durant l’any 2008 Ifercat, autoritzat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, va licitar dues concessions, adaptant el model de règim 
concessional descrit en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic. Aquestes licitacions i posteriors adjudicacions van 
permetre l’entrada de capital privat per a la construcció i manteniment 
de la Línia 9, fomentant la col·laboració públic privada en nous àmbits 
com ara el ferroviari.  

Les concessions tenen com a objecte la redacció dels projectes i la 
construcció de les estacions de diferents trams de la Línia 9, la 
urbanització dels espais situats en l’entorn de les estacions i el 
manteniment i la conservació del conjunt de les infraestructures. 

Com a retribució, el concessionari rebrà d’Ifercat, en qualitat d’ens 
administrador de la infraestructura, una tarifa en funció de la 
disponibilitat de la infraestructura, atenent a la qualitat i regularitat de 
la prestació. La posada en servei de les infraestructures donarà lloc a 
l’inici del meritament de la retribució del concessionari. 

Adjudicació 

Mitjançant l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 29 de 
juliol de 2008, es va autoritzar a Ifercat la implementació d’un model 
concessional que inclogués la construcció, el manteniment, la 
conservació i l’explotació de determinades infraestructures, 
consistents en les estacions, dels trams I i IV de la Línea 9. 

Ifercat va publicar al DOGC l’anunci de les licitacions el dia 8 d’agost 
de 2008. Mitjançant resolucions de data 1 i 15 de desembre de 2008 
respectivament, la presidenta d’Ifercat va acordar adjudicar 
definitivament els contractes amb les següents condicions: 

 Tram I Tram IV 
Adjudicatari FCC Construcción, S.A.  

Obrascón Huarte Laín, S.A. 
Copisa Constructora 
Pirenaica, S.A. 

Cat Desenvolupament de 
Concessions Catalanes, S.L. 
Acciona Infraestructuras, S.A. 
COMSA Concesiones, S.A. 
ACSA Obras e Infraestructuras, S.A. 

Durada  32 anys i 8 mesos 31 anys i 9 mesos 
Tarifa Tècnica 79.400 milers euros/any 51.890 milers euros/any 
Titularitat de 
la concessió 

Concessió Estacions 
Aeroport L9, S.A. 

Linea Nueve Tramo Cuatro, S.A. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El model contractual basat en 
el contracte de concessió 
d’obra pública permetrà 
compatibilitzar l’impuls a la 
construcció de la Línia 9 amb 
l’austeritat dels comptes 
públics. 

Vista aèria viaducte Zona Franca 

Plànol de la L9 amb els quatre trams de concessions 
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2.2 
 

Grans Eixos Ferroviaris 
 
L’any 2004, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va 
impulsar dos projectes de gran importància per al futur de les 
comunicacions ferroviàries de Catalunya. Es tractava dels primers 
estudis d’alternatives de traçat de l’Eix Transversal Ferroviari de 
Catalunya (ETF) i de la Línia Orbital Ferroviària de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (LOF). 
 
A partir de l’any 2005, els dos projectes s’han desenvolupat 
administrativament en paral·lel, de manera que l’any 2006 es va 
realitzar ja una primera consulta institucional als municipis i comarques 
afectats pel pas d’aquests eixos. Des d’aleshores, diverses empreses 
d’enginyeria i algunes institucions com l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya, l’Institut Geològic de Catalunya i el Centre d’Innovació del 
Transport de la Universitat Politècnica, sota la direcció d’Ifercat, 
conjuntament amb la Direcció General del Transport Terrestre (DGTT), 
han treballat en la definició de nous traçats tenint en compte els 
resultats d’aquesta consulta, les múltiples reunions mantingudes amb 
els municipis afectats i l’avenç dels treballs que s’estan duent a terme 
per a la redacció dels plans territorials corresponents. 
 
Durant l’any 2008, s’ha realitzat l’aprovació inicial dels Plans Directors 
Urbanístics per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl tant per 
a l’establiment de l’Eix Transversal Ferroviari com de la Línia Orbital 
Ferroviària. 

 
Plànol de la xarxa ferroviària amb l’ETF i la LOF 

La Línia Orbital Ferroviària i 
l’Eix Transversal Ferroviari 
constitueixen els dos grans 
eixos ferroviaris plantejats per 
la Generalitat de Catalunya. 
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L’Eix Transversal Ferroviari (ETF) 
 
El futur Eix Transversal Ferroviari impulsarà de manera decisiva el 
transport de passatgers i mercaderies per ferrocarril i significa una 
aposta per al reequilibri territorial, atès que prioritzarà la transversalitat 
en lloc de la radialitat. Es tracta, doncs, d’un dels projectes ferroviaris 
més transcendentals per al futur de les comunicacions ferroviàries i 
per a la mobilitat general del país.  
 
L’Eix Tranversal Ferroviari serà una línia de tràfic mixt de mercaderies i 
de viatgers en alta velocitat que unirà Lleida, Mollerussa, Tàrrega, 
Cervera, Igualada, Manresa, Vic i Girona, i connectarà, així mateix, 
amb la línia d’alta velocitat a Lleida i a Girona. A més, un ramal des 
d’Igualada connectarà amb Martorell i amb les línies de mercaderies 
cap al Port i de viatgers cap a Barcelona. En total, la reserva per a l’Eix 
Transversal Ferroviari és de l’ordre de 300 quilòmetres de traça 
considerant els diferents ramals i enllaços. 
 
Aquest eix serà d’ample internacional i dissenyat per a trens de 
viatgers a 250 km/h i de mercaderies a 120 km/h. Es preveu crear 7 
noves estacions de passatgers i diverses terminals de càrrega. Es 
preveu que un 40% de la futura línia sigui en túnel i un 14% en 
viaducte. 
 

 
Esquema de l’ETF 
 

L’Eix Transversal Ferroviari 
serà d’ample internacional i 
dissenyat per a trens de 
viatgers a 250 km/h i de 
mercaderies a 120 km/h. 

 
L’ETF i la xarxa d’alta velocitat 
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La Línia Orbital Ferroviària (LOF) 
 
La nova Línia Orbital Ferroviària significa una importantíssima aposta 
pel ferrocarril de rodalies, que contribuirà a redefinir l’accessibilitat 
interna de l’àrea metropolitana i trencarà la radialitat de l’actual xarxa 
ferroviària. Aquest nou eix facilitarà la creació d’una autèntica 
estructura ferroviària en xarxa, i interconnectarà les ciutats 
metropolitanes de la segona corona. 
 
La Línia Orbital Ferroviària unirà Vilanova i Mataró en un recorregut de 
120 quilòmetres que passarà pels municipis següents: Vilanova i la 
Geltrú, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Vilafranca del Penedès, la 
Granada, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Martorell, Abrera, 
Esparreguera, Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès, Santa Perpètua 
de Mogoda, Mollet del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Granollers, 
la Roca del Vallès, Argentona i Mataró.  
 
Es construiran 68 quilòmetres de nova línia ferroviària i es preveu 
donar servei a 39 estacions gràcies als serveis orbitals. En total es 
preveuen 23 estacions de nova construcció.  
 
Els nous trams de la línia que caldrà construir seran els de Vilanova i la 
Geltrú a Vilafranca del Penedès, de Martorell a Terrassa, de Barberà a 
Santa Perpètua i de Montmeló a Mataró. El traçat es completa amb 
trams que ja es troben funcionant actualment i que formen part de la 
xarxa ferroviària estatal: de Vilafranca a Martorell, de Terrassa a 
Sabadell i de Santa Perpètua a Parets del Vallès.  
 
 

 
Esquema de la LOF 

Plànol de la LOF 
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2.3 
 

Els projectes de Tren-Tram 
 
El sistema de tren-tramvia consisteix en fer circular un vehicle de 
metro lleuger o tramvia, especialment adaptat, tant per les vies 
urbanes que li són pròpies (que poden pertànyer a un sistema 
tramviaire existent o bé de nova creació) com per les vies del 
ferrocarril convencional. Es tracta, conseqüentment, d’un sistema 
polivalent, que permet un major aprofitament d’infraestructures 
existents, així com incrementar l’oferta de transport públic de forma 
significativa. 
 
De forma genèrica es pot afirmar que els principals avantatges de la 
implantació de serveis de tren-tramvia són: 

• La rendibilització de la infraestructura ferroviària existent 

• La resolució dels problemes de congestió dels centres urbans 
de les ciutats 

• Influir en el desenvolupament de les zones urbanes i peri-
urbanes travessades 

• La integració urbana de xarxes ferroviàries sense la necessitat 
de realitzar el soterrament de les infraestructures 

• L’estalvi de temps pels usuaris del transport públic gràcies a 
l’enllaç directe entre zones perifèriques i el centre de les 
poblacions, i en general, una millora de la qualitat del servei de 
transport públic 

• L’ampliació de la zona d’influència de les xarxes de transport 
públic 

• Un cost unitari de la infraestructura significativament inferior 
que el del ferrocarril convencional 

• Una major flexibilitat per adaptar les freqüències de pas i la 
grandària de les composicions a la demanda 

• Uns costos d’operació inferiors als del tren convencional 

 
La primera experiència en l’àmbit del tren-tramvia es va donar a 
Alemanya a la ciutat de Kalsruhe, amb la posada en servei, l’any 1992, 
d’una línia de metro lleuger que circulava pel centre urbà i que 
s’introduïa també a les línies ferroviàries convencionals (per on 
circulaven, així mateix, trens de rodalies i regionals). 
 

El Tren-Tramvia permet un 
major aprofitament de les 
infraestructures existents 
incrementant significativament 
l’oferta de transport públic. 
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Tren-Tram del Bages 
 
Actualment les línies Manresa – Súria i Manresa – Sallent que formen 
part de la línia de FGC Llobregat – Bages són utilitzades principalment 
per al transport de mercaderies entre les mines de sal i potassa 
d’aquests municipis del Bages i el Port de Barcelona.  
 
Amb l’objectiu de potenciar el transport públic a la comarca del Bages 
i de dotar-la d’un servei ferroviari que constitueixi un element 
estructurant de la comarca i permeti també millorar la mobilitat urbana 
a Manresa, la Direcció General del Transport Terrestre del DPTOP ha 
encarregat a Ifercat la redacció de l’estudi informatiu i l’estudi 
d’impacte ambiental per a la reconversió del ramal de mercaderies 
d’FGC entre Manresa, Súria i Sallent com a tren-tramvia. 

Esquema de la connexió ferroviària entre Manresa, 
Súria i Sallent  
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Tren-Tram a les terres de Lleida 
 
La Generalitat de Catalunya va assumir el dia 1 de gener de 2005 la 
titularitat i gestió de la línia Lleida - La Pobla de Segur. El tram inicial 
de la línia, comprès entre Lleida i Balaguer és de 26,101 quilòmetres i 
travessa camps i terres de conreu, a més d’alguna zona industrial, 
amb radis de corba suaus i pendents limitats (10 mm/m).  
 
Aquest segment de la línia entre Lleida i Balaguer és el tram amb més 
demanda de la línia. Actualment el recorregut es pot realitzar en 30 
minuts havent-se constatat un notable increment de viatgers des de la 
transferència de la línia a la Generalitat de Catalunya. Aquest 
increment es deu a un augment de l’oferta de serveis i a la millora de 
les correspondències a Lleida adaptant els horaris per a facilitar les 
connexions amb els altres serveis ferroviaris. 
 
És en el tram Lleida – Balaguer on es centra l’encàrrec de la Direcció 
General del Transport Terrestre del DPTOP a Ifercat consistent en la 
redacció de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental per a 
l’adaptació de la línia per a la circulació de trens-tramvia. 
 
 
 
 
 

Lleida

Balaguer

Vallfogona 
de Balaguer

Térmens

Vilanova 
de la 
Barca

Alcoletge

Al tram entre Lleida i Balaguer 
hi ha 6 estacions i es tracta de 
la secció amb més demanda de 
la línia Lleida – La Pobla de 
Segur. 

Traçat ferroviari entre Lleida i Balaguer  
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Tren-Tram entre Girona i el seu 
aeroport 
 
 
L’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental tenen per finalitat la 
connexió entre la ciutat de Girona, l’aeroport de Girona-Costa Brava 
així com la línia d’alta velocitat Barcelona – Frontera francesa al seu 
PAET (Punt d’Avançament i Estacionament de Trens) situat a uns 1,5 
quilòmetres de l’ aeroport. En aquest punt es preveu la construcció 
d’un intercanviador que permetria connectar la línia d’Alta Velocitat, 
l’Eix Transversal Ferroviari i el Tren-Tram de Girona. 
 
Aquests estudis consideren l’aprofitament d’infraestructura existent 
així com la implantació de noves infraestructures de caràcter ferroviari 
i tramviaire. Entre les tasques a realitzar es destaquen, entre d’altres: 
la definició del model d’explotació ferroviària, l’adaptació de la 
infraestructura existent, l’estudi d’un nou traçat entre la línia 
convencional, l’Aeroport i el PAET de l’AVE, l’anàlisi de la 
implementació de noves estacions intermèdies entre Girona i 
l’Aeroport de Girona, la integració urbana dels serveis de tren tramvia, 
la realització de l’estudi de demanda, la proposta de serveis i l’estudi 
d’impacte ambiental. 
 
 

 
 
 

  
 

El projecte permetrà 
interconnectar les grans 
infraestructures de transport 
del Gironès i el centre urbà. 
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2.4 
 

Licitacions 2008 
 

Descripció contractes Adjudicatari Import 
adjudicació* 

Termini 
(mesos)

Signatura 
(Contracte) 

Finalització 
(Contracte) 

Estudi de viabilitat de la variant 
ferroviària de mercaderies de Martorell 

Ingeniería de Trazados y 
Estructuras, SA 

45.500,00 7 01/04/2008 30/10/2008 

Actualització de l’ estudi de demanda 
de l'ETF 

MCRIT,SL 25.361,60 2 02/04/2008 01/06/2008 

Servei d’una línia de comunicacions de 
fibra òptica 

Colt Telecom España, SA 16.900,00 12 29/04/2008 29/05/2009 

Estudi de demanda de la LOF MCRIT,SL 42.108,00 2 30/05/2008 29/07/2008 
Redacció Pla Director Urbanístic per la 
reserva de sòl per l'ETF 

Bruno Remoué i associats, 
SLP 

144.827,59 24 02/07/2008 01/07/2010 

Redacció Pla Director Urbanístic per la 
reserva de sòl per la LOF 

Ovectio, SLP 78.843,97 24 08/07/2008 07/07/2010 

Contracte per a l'assessorament jurídic 
per al desenvolupament i 
implementació posterior del model de 
construcció i explotació d'elements de 
la infraestructura de la Línia 9  
TM-08301 

J & A Garrigues, SL 258.620,69 12 09/06/2008 08/06/2009 

Subministrament d'energia elèctrica 
per a la posada en funcionament de l’ 
L9 

Endesa energia, SA 2.719.646,61 12 30/06/2008 02/07/2009 

Assistència tècnica per a la redacció 
de l'estudi informatiu relatiu a la 
implementació del tren-tramvia a la 
comarca del Bages. EI-TF-0805 

IDOM, Ingeniería y Sistemas, 
SA 

197.400,00 10 24/11/2008 24/09/2009 

Assistència tècnica per a la redacció 
de l'estudi previ relatiu a l'enllaç 
ferroviari amb l'aeroport de Girona. 
ETF-0804 

Ingeniería de Trazados y 
Estructuras, SA 

193.500,00 12 25/11/2008 25/11/2009 

Assistència tècnica per a la redacció 
de l'estudi d'impacte ambiental relatiu 
a la implementació del tren-tramvia a la 
comarca del Bages. IA-TF-0805 

Taller d'Enginyeria Ambiental, 
SL 

54.535,00 10 20/11/2008 20/09/2009 

Assistència tècnica per a la redacció 
de l'estudi informatiu relatiu a la 
implementació del tren-tramvia a les 
Terres de Lleida. EI-TF-0806 

Consultor de Ingeniería Civil, 
SA. 

160.200,00 12 24/11/2008 24/11/2009 

Assistència tècnica per a la redacció 
de l'estudi d'impacte ambiental relatiu 
a la implementació del tren-tramvia a 
les Terres de Lleida. IA-TF-0806 

G.P.O. Ingeniería, SA 51.100,00 12 20/11/2008 20/11/2009 

Contracte de concessió d'obra pública 
per a la construcció, conservació, 
manteniment i explotació de 
determinades infraestructures del Tram 
I de la Línia 9 del metro de Barcelona. 
TM-08402.1 

FCC, Construcción, SA & 
Obrascón Huarte Laín, SA & 
COPISA, Constructora 
Pirenaica, SA 

79.400.000,00 392 17/12/2008 17/08/2041 

Contracte de concessió d'obra pública 
per a la construcció, conservació, 
manteniment i explotació de 
determinades infraestructures del Tram 
IV de la Línia 9 del metro de Barcelona. 
TM-08402.4 

Cat Desenvolupament de 
Concessions Catalanes & 
Acciona Infraestructuras, SA 
& COMSA, Concesiones, SA 
& ACSA, Obras e 
Infraestructuras, SA 

51.890.000,00 381 19/12/2008 19/09/2040 

* IVA no inclòs      
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2.5 
 

Col·laboracions amb institucions i organismes 
 
Ifercat és membre actiu de les següents entitats de l’àmbit de les infraestructures i del transport. 
 

 

UITP, Unió Internacional del Transport 
Públic 

http://www.uitp.org/ 

 
Railgrup http://www.railgrup.net/ 

 
Cercle d’Economia http://www.circuloeconomia.com/ 

 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Catalunya 

http://www.camins.cat/ 

 

Construmat http://www.construmat.com/ 

 

BCN Rail http://www.bcnrail.com/ 

 
Saló Internacional de la Logística i de 
la Manutenció 

http://www.silbcn.com/sil/ 
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