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SENYORES I SENYORS ACCIONISTES:

En un entorn econòmic molt advers, amb una caiguda del 
PIB a Espanya del 3,6%, FCC va obtenir el 2009 un benefici 
net, després d’impostos i una vegada descomptada la part 
corresponent als socis minoritaris, superior als 300 milions 
d’euros.

Gràcies a les mesures que va prendre els Òrgans de Govern 
en el seu moment, FCC ha aconseguit superar el pitjor de la 
crisi, que situem en el primer semestre de 2009, i afronta 2010 
i exercicis successius amb un optimisme moderat, basat en la 
fortalesa del nostre balanç i en una cartera de negocis cada 
vegada més gran i més diversificada en mercats i activitats. 

L’import de la xifra de negocis va ascendir a 12.669,6 milions 
d’euros, el 6,7% menys que en l’exercici anterior, principalment 
a causa d’una reducció del 10,2% dels ingressos en el 
mercat domèstic per l’efecte del menor ritme d’activitat en 
infraestructures. 

El mercat exterior, que ja contribueix el 44,3% a la xifra 
de negocis, manté una evolució similar a la de l’exercici 
2008, amb un descens de tan sols el 2,1% a causa de la 
depreciació del 10,3% de la lliura esterlina davant de l’euro, 
que afecta l’àrea de medi ambient internacional. A l’àrea de 
Construcció, la xifra de negocis internacional ja supera la 
generada a Espanya i amb una tendència a seguir ampliant en 
exercicis venidors el percentatge de facturació en els mercats 
internacionals.

La cartera d’obres i serveis pendents d’executar assolia el 31 
de desembre de 2009 els 34.547,5 milions d’euros, la qual cosa 
comporta un increment del 5,6% respecte al 31 de desembre 
de 2008.
 
El resultat brut d’explotació (EBITDA) va arribar als 1.460,6 
milions d’euros, la qual cosa representa un marge sobre 
vendes de l’11,5%, tan sols 0,5 punts percentuals per sota 
del que es va obtenir el 2008. 

La despesa financera neta va ser de 281,1 milions d’euros, el 
23% inferior a la de l’exercici anterior, gràcies als tipus d’interès 
menors i a la gestió financera eficaç del Grup.

FCC va continuar el 2009 amb la seva política de màxima 
austeritat, basada en una política molt estricta de control 
dels costos no relacionats directament amb la producció, que 
es van aconseguir reduir en 114,5 milions d’euros.

Malgrat l’esforç realitzat en inversions, per 1.601,1 milions 
d’euros, el deute net amb recurs s’ha reduït en el 10,3%, fins 
als 4.773,4 milions d’euros.

El Consell d’Administració proposarà a la Junta General 
d’Accionistes el pagament d’un dividend complementari 
de 0,715 euros per acció, que unit a l’abonat a compte el 
mes de gener passat, per una quantitat igual, comporta un 
dividend total d’1,430 euros, la qual cosa significa una ràtio 
dividend-benefici (“payout”) del 59%, percentatge similar al de 
l’exercici passat.

A l’augment de la complexitat dels reptes que afronta 
la societat i els mercats, FCC respon avançant en el seu 
compromís responsable amb una identitat pròpia. Després 
de diversos anys desenvolupant el nostre model de 
responsabilitat corporativa, amb molt suport de la nostra 
accionista de referència, disposem d’un marc molt sòlid i 
homologable, implantat i pràctic, que funciona engranat en 
els diferents negocis. 
 
Una altra vegada, aquesta gestió ha estat reconeguda 
durant el 2009 per diverses organitzacions. Entre aquestes 
hi ha els índexs selectius d’inversió responsable DJSI World 
i Stoxx. Sustainable Asset Maqnagement (SAM), que ens va 
atorgar les distincions “SAM Gold Class” i “SAM Sector Mover”; 
aquest darrer distintiu ens reconeix com la companyia del 
sector que ha realitzat un major avenç el 2009 en el seu 
acompliment sostenible. L’Informe espanyol del Carbon 
Disclosure Project (CDP) destaca FCC pel seu sistema d’anàlisi 

de riscos i oportunitats, que va més enllà dels elements més 
evidents i se centra en les seves línies de negoci. Aquests 
reconeixements ens enorgulleixen alhora que ens reforcen 
en els nostres compromisos per seguir consolidant la nostra 
posició entre les companyies més avançades del món en 
matèria de sostenibilitat i responsabilitat corporativa.

L’exercici 2009 ha estat un any de grans esforços per accelerar 
el desenvolupament dels factors de productivitat vinculats a 
la sostenibilitat. Destaca l’avenç en l’enteniment dels riscos i 
oportunitats derivats del canvi climàtic per a la companyia. 
El Grup ha pres la decisió d’integrar directament la gestió del 
carboni a la gestió del negoci, partint d’un reforç de l’inventari 
d’emissions i d’una anàlisi detallada dels processos en cada 
àrea de negoci. Aquest fet comporta un punt d’inflexió en 
l’enfocament de gestió de FCC, tant de les emissions de 
carboni a l’atmosfera com de la factura energètica associada a 
aquestes dades.

Seguir avançant i compartint el nostre model de 
responsabilitat social és un desafiament constant. Això 
significa seguir esforçant-nos en la creació de relacions 
duradores i de confiança, en què FCC sigui el soci de 
referència per al bon ús dels recursos naturals i l’aigua, el 
desenvolupament d’una energia més neta o de la construcció 
i gestió eficient d’infraestructures. En definitiva, de les 
palanques bàsiques capaces de generar prosperitat i benestar 
als ciutadans que servim.

Aprofito l’avinentesa per donar les gràcies a tots els empleats 
per la seva col·laboració i entrega, i també als accionistes per 
la confiança que han dipositat en nosaltres.

Baldomero Falcones Jaquotot
President i Conseller Delegat
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ÒRGANS DE GOVERN

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Baldomero Falcones Jaquotot 
President
Conseller delegat
Conseller executiu

B-1998, S.L. 
Representant:  Esther Koplowitz Romero de Juseu
Vicepresidenta primera
Consellera dominical

Dominum Desga, S.A. 
Representant: Esther Alcocer Koplowitz
Vicepresidenta segona
Consellera dominical

Dominum Dirección y Gestión, S.A. 
Representant: Carmen Alcocer Koplowitz
Consellera dominical

EAC Inversiones Corporativas, S.L. 
Representant: Alicia Alcocer Koplowitz
Consellera dominical

Fernando Falcó y Fernández de Córdova 
Conseller dominical

Marcelino Oreja Aguirre 
Conseller dominical

Rafael Montes Sánchez  
Conseller dominical

Miguel Blesa de la Parra 
Conseller dominical

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 
Conseller independent

Juan Castells Masana 
Conseller dominical

Felipe Bernabé García Pérez
Secretari general
Conseller executiu
Sotssecretari del Consell d’Administració

Robert Peugeot
Conseller dominical

Cartera Deva, S.A. 
Representant: Jaime Llantada Aguinaga
Conseller dominical

Larranza XXI, S.L. 
Representant: Lourdes Martínez Zabala
Consellera dominical

César Ortega Gómez
Conseller independent

Nicolás Redondo Terreros
Conseller independent

Antonio Pérez Colmenero 
Conseller dominical

Javier Ribas
Conseller independent

Francisco Vicent Chuliá 
Secretari (no conseller)

COMITÈ D’ESTRATÈgIA

Presidenta

Esther Koplowitz Romero de Juseu,
en representació de B 1998, S.L

Vocals

Esther Alcocer Koplowitz,
en representació de Dominum Desga, S.A. 

Alicia Alcocer Koplowitz,
en representació d’EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Carmen Alcocer Koplowitz,
n representació de Dominum Dirección y Gestión, S.A. 

Fernando Falcó y Fernández de Córdova 

Javier Ribas

Juan Castells Masana

Lourdes Martínez Zabala,
en representació de Larranza XXI, S.L. 

Rafael Montes Sánchez

Robert Peugeot 

Jaime Llantada Aguinaga,
en representació de Cartera Deva, S.L. 
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ÒRGANS DE GOVERN

COMISSIÓ EXECUTIVA

President

Baldomero Falcones Jaquotot 

Vocals

Fernando Falcó y Fernández de Córdova 

Esther Alcocer Koplowitz,
en representació de Dominum Desga, S.A. 

Alicia Alcocer Koplowitz,
en representació d’EAC Inversiones Corporativas, S.L. 

Juan Castells Masana 

Jaime Llantada Aguinaga,
en representació de Cartera Deva, S.A.

Secretari (no vocal)
Francisco Vicent Chuliá

Sotssecretari (no vocal)
Felipe B. García Pérez

COMITÈ D’AUDITORIA I CONTROL

President

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 

Vocals

Esther Alcocer Koplowitz,
en representació de Dominum Desga, S.A.

Alicia Alcocer Koplowitz,
en representació d’EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Fernando Falcó y Fernández de Córdova 

Juan Castells Masana 

Secretari (no vocal)
José María Verdú Ramos

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Presidenta

Esther Alcocer Koplowitz,
en representació de Dominum Desga, S.A.

Vocals

Fernando Falcó y Fernández de Córdova 

Alicia Alcocer Koplowitz,
en representació d’EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Carmen Alcocer Koplowitz,
en representació de Dominum Dirección y Gestión, S.A.

Rafael Montes Sánchez 

Antonio Pérez Colmenero 

Jaime Llantada Aguinaga,
en representació de Cartera Deva, S.A.

Robert Peugeot

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 

Secretari (no vocal)
José María Verdú Ramos

COMITÈ DE DIRECCIÓ

President

Baldomero Falcones Jaquotot

Vocals

Esther Alcocer Koplowitz
Alicia Alcocer Koplowitz
Fernando Falcó y Fernández de Córdova 
Antonio Gómez Ciria
Dieter Kiefer
Eduardo González Gómez
Felipe B. García Pérez (Secretario)
Francisco Martín Monteagudo
Gèrard Ries
José Luis de la Torre Sánchez 
José María Verdú Ramos
José Mayor Oreja 
Víctor Pastor Fernández
José Manuel Velasco Guardado
Miguel Hernanz Sanjuan



ESTRATÈgIA
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ESTRATÈGIA

L’estratègia de FCC, dins del marc del Pla 10, aprovat a la 
primavera de 2008, es basa en les claus següents:

4 Desenvolupament d’àrees de forta demanda a tot   
         el món, com ara els serveis mediambientals, la gestió 
         de l’aigua, la construcció i gestió de grans 
         infraestructures i les energies renovables.

4 Potenciació del procés d’internacionalització. 
         En serveis, expansió en mercats pròxims, amb 
         l’estratègia de taca d’oli o creixement prudent que 
         aportin sinergies segures, i en infraestructures, focus en  
         un nombre reduït de països solvents i estables, tant des 
         del punt de vista financer com polític.

4 Gestió activa del portafolis per maximitzar el valor 
         per a l’accionista.

4 Increment de l’eficiència en l’organització:

 > Gestió de compres, optimització de costos i sistemes 
         d’informació.

         > Orientació a resultats, gestió del talent i implantació 
         de la direcció per objectius.
 
          > Augment de la col·laboració entre les línies de 
          negoci.

4 Responsabilitat social corporativa:
 
 > Bon govern corporatiu i gestió integrada de RSC
        
         > Dimensió social interna i reputació externa
 
         > Comunicació responsable / potenciació i unificació 
         de la marca FCC



FETS RELLEVANTS
i altres comunicacions enviades a la cnmv
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FETS RELLEVANTS

09/02/09
El Consell d’Administració de FCC, en la reunió celebrada 
el dia 3 de febrer de 2009 va adoptar l’acord d’acceptar la 
dimissió presentada pels fins aleshores consellers, Sr. José Mª 
Sagardoy Llonis i Sr. Manuel Fernando Menéndez.

10/02/09
FCC informa que s’ha completat el Pla d’opcions sobre 
accions posat en marxa el 2008.

20/02/09
Nou marc de relacions entre FCC i Caja Madrid dins de 
Realia. 

26/02/09
Presentació de resultats de 2009.

27/02/09
FCC remet l’informe anual de govern corporatiu.

07/05/09
Anunci de convocatòria i acords de Junta.

12/06/09
S’informa dels acords presos en la Junta General 
d’Accionistes celebrada a Barcelona, entre els quals 
destaquen:

4	 Procedir a la reelecció com a consellera dominical  
         d’Eac Inversiones Corporativas, S.L.

4	Procedir a la reelecció com a conseller dominical del Sr. 
        Rafael Montes Sánchez

Al seu torn, el Consell d’Administració, en reunió celebrada el 
dia 11 de juny de 2009, va adoptar, entre altres, 
aquests acords:

4 Reelegir Eac Inversiones Corporativas, S.L. com 
         a membre de la Comissió Executiva, Comitè d’Auditoria 
         i Control i Comissió de Nomenaments i Retribucions.

4	Reelegir el Sr. Rafael Montes Sánchez com a 
        membre de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

4	Nomenar conseller, pel procediment de cooptació i 
        amb el caràcter d’independent, a proposta de la 
        Comissió de Nomenaments i Retribucions, l’accionista 
        Sr. Javier Ribas.

4	Nomenar membres del Comitè d’Estratègia Eac
 Inversiones Corporativas, S.L. i Dominum Dirección y   
 Gestión, S.A.

29/07/09
S’informa que el conseller independent Sr. Gonzalo Anes y 
Álvarez de Castrillón ha estat nomenat president del Comitè 
d’Auditoria i Control.

07/10/09
La Comissió Executiva va acordar dur a terme una emissió de 
bons bescanviables en accions de la Societat per un import 
inicial de 450 milions d’euros.

08/10/09 
Com a continuació al fet rellevant publicat pel que fa a 
l’emissió de bons bescanviables en accions de la Societat, FCC, 
una vegada finalitzada la prospecció de la demanda efectuada 
per Barclays Bank PLC i Société Générale, va acordar fixar els 
termes i les condicions següents 
de l’emissió:
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FETS RELLEVANTS

01/12/09
La Junta General Extraordinària d’Accionistes de 30 de 
novembre de 2009 va aprovar, a l’empara de l’article 75 de 
la LSA i a proposta del Consell d’Administració, en la reunió 
celebrada el 27 d’octubre de 2009, l’execució d’un programa 
de recompra d’accions pròpies. La finalitat d’aquest Programa 
és fer front a les obligacions de lliurament d’accions pròpies 
derivades de l’emissió de bons bescanviables per un import 
de quatre-cents cinquanta milions d’euros.

18/12/09
Acord del Consell d’Administració pel qual es procedirà al 
pagament del dividend a compte dels resultats de l’exercici 
2009 per un import de 0,715 euros bruts 
per acció.

4	 La Societat emetrà bons per un import total de 
quatre-cents cinquanta milions d’euros (€450.000.000) per un 
termini de cinc anys.

4 Els bons meritaran un interès fix anual pagador 
semestralment del 6,50% anual.

4El preu de bescanvi inicial dels bons és de €39,287 per cada 
acció de la Societat.

09/10/09
Cartera Deva, S.A.,consellera dominical de FCC, va acordar 
designar com a nova persona física representant en el Consell 
d’Administració d’aquesta societat el Sr. Jaime Llantada 
Aguinaga, amb efectes des del dia u d’octubre d’enguany.

01/12/09
Acords adoptats en la Junta General extraordinària de 30 
de novembre de 2009 celebrada en primera convocatòria 
a Barcelona, en la qual es va aprovar la convertibilitat dels 
bons bescanviables en accions de la Societat, emesos per un 
import de quatre-cents cinquanta milions d’euros a l’empara 
de l’acord de Junta General Ordinària d’Accionistes de 18 de 
juny de 2008 i en virtut de l’acord de la Comissió Executiva de 
6 d’octubre de 2009, per delegació del Consell d’Administració 
de data 30 de setembre de 2009, per permetre a la Societat 
que atengui les peticions de bescanvi dels bonistes mitjançant 
el lliurament d’accions de nova emissió.

Exclusió total del dret de subscripció preferent dels 
accionistes. Ampliació de capital en la quantia necessària per 
atendre la conversió dels bons fins a un màxim inicialment 
previst en dotze milions d’euros, subjecte a modificacions en 
funció del que preveuen els termes i les condicions dels bons.



FCC EN XIFRES
dades consolidades
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FCC EN XIFRES

La participació a Realia s’integra per posada en equivalència 
des de l’1 de gener de 2009.

A l’efecte de facilitar una comparativa homogènia, en aquesta 
nota es presenta un compte de resultats de 2008 proforma, 
que resulta de consolidar la participació a Realia per posada 
en equivalència.
 
L’activitat d’Energies renovables es va incorporar com a 
segment independent a partir del primer trimestre de 2009, 
després de la seva entrada en operacions a finals de 2008.

Xifra de negocis
Milions d’euros Distribució per activitats

Benefici brut d’explotació (Ebitda)
Milions d’euros

Benefici abans d’impostos
Milions d’euros

Inversions
Milions d’euros

Flux de caixa d’explotació
Milions d’euros
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FCC EN XIFRES

FCC en xifres
dades consolidades

Patrimoni net
Milions d’euros

Cartera d’obres i serveis
Milions d’euros

Endeutament financer net
Milions d’euros

% Palanquejament
(Deude net/fons propis+deute net)
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FCC EN XIFRES

EVOLUCIÓ DE L’ACCIÓ

Després d’un 2008 marcat per la crisi “subprime”, en què 
les entitats bancàries es van enfrontar amb una crisi sense 
precedents, es va iniciar 2009 amb la presa de mesures 
urgents per contenir la caiguda dels mercats de capitals i 
estabilitzar la contracció de l’economia real.

No va ser fins al mes de març de 2009 quan va començar a 
veure’s una lenta però continuada recuperació en els mercats. 
L’Ibex va tocar fons el 9 de març amb 6.817 punts, cosa que 
representava un retrocés del 25,8% des de començaments 
d’any, a la qual cosa calia afegir un altre retrocés del 39,4% el 
2008. Des d’aquesta data, la recuperació, encara que lenta, va 
permetre que l’Ibex tanqués l’any 2009 en 11.940 punts, una 
revaloració del 75% des de mínims, o un 29,8% 
l’any 2009. 

Per la seva banda, l’índex sectorial de construcció, en el qual 
s’engloben les empreses comparables amb FCC, va avançar el 
24,1%. El Grup FCC va tenir una evolució positiva d’un 26,2% 
en el mateix període.

CAPITALITzACIÓ BORSàRIA

FCC va acabar l’any amb una capitalització de 3.749 milions.

NEgOCIACIÓ

El volum total negociat en aquest exercici va ser superior 
als 118 milions de títols, amb una mitjana diària de 463.802 
accions. En el conjunt de l’any ha rotat el 93% del capital social 
total de FCC. Quant a l’efectiu negociat, la mitjana diària va 
superar els 12,5 milions d’euros.

La xifra total comporta mantenir la mateixa percentatge que 
el 2008 sobre el benefici net atribuïble: el 59,2%, amb una 
disminució del 8,9% sobre l’import repartit amb càrrec als 
resultats de l’exercici anterior. A més, pel que fa a la cotització 
d’inici de l’exercici ha comportat una rendibilitat d’un 6,7% per 
a l’accionista.

Detall de l’evolució del dividend distribuït en els últims cinc 
anys:

DIVIDENDS

Si s’aprova la proposta que se sotmetrà a la Junta General 
d’Accionistes, l’import que es distribuirà a l’accionista en forma 
de dividends amb càrrec a l’exercici de 2009 ascendeix a 1,43 
euros bruts per acció, distribuït en dos pagaments: el dividend 
a compte, per un import de 0,715 euros bruts per acció 
abonat el 12 de gener de 2010, i el dividend complementari, 
per un import similar.

Capitalizació borsària
Milions d’euros

Volum de negoci
Mitjana diària de títols

Cotització de les accions: 
En euros

Rendibilitat de l’acció per dividend
calculada amb lacotització al tancament de l’exercici
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FCC EN XIFRES

AUTOCARTERA

Durant el mes d’octubre de 2009, FCC va llançar amb èxit una 
emissió de bons convertibles per un import de 450 milions 
d’euros, amb venciment a cinc anys. Posteriorment, el 30 
de novembre es va celebrar la Junta General Extraordinària 
d’Accionistes, en la qual es va aprovar la convertibilitat 
d’aquests bons en accions de la Societat. Per a això, es va 
aprovar un programa de recompra d’accions la finalitat de 
les quals és complir l’obligacions derivades de l’emissió dels 
bons bescanviables i evitar el risc de dilució futura per als 
accionistes actuals.

El 31 de desembre de 2009, la posició d’autocartera ascendia 
a 9.314.543 títols, equivalent al 7,317% del capital social de la 
companyia. 

ACCIONARIAT

Les accions de FCC, S.A. estan representades per anotacions 
en compte i cotitzen en les quatre borses espanyoles (Madrid, 
Barcelona, València i Bilbao). Segons les dades que hi ha en 
els registres de la CNMV, a data de tancament de l’exercici, els 
accionistes rellevants de la companyia són els següents:

ACCIONISTES DE REFERÈNCIA

B-1998, S.L. 58.871.785 47,031 %

AZATE, S.L. (*) 8.653.815 6,798 %

THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND

4.330.938 3,402 %

(*) Filial 100% de B-1998 S.L.

El capital flotant de FCC és del 46,1%. La seva distribució 
estimada és d’accionistes detallistes espanyols amb un 9,8%, 
inversors institucionals espanyols per un 24,8% i inversors 
institucionals estrangers amb el 7,8% restant. 

La composició del capital flotant queda d’aquesta manera:

Dividend per acció
En euros

% Ràtio dividend-benefici (pay-out)
Dividend/benefici net ordinari societat dominant

Disposició geogràfica capital flotant (free float)
El 31 de desembre de 2009
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FCC EN XIFRES

actiU 31/12/2009 31/12/2008

ACTIU NO CORRENT 12.832.839 11.829.356

Immobilitzat intangible 4.462.312 3.886.429

Immobilitzat material 5.957.478 5.491.693

Inversions immobiliàries 264.093 263.919

Inversions comptabilitzades aplicant el mètode
de la participació

1.145.754 1.116.605

Actius financers no corrents 404.024 517.868

Actius per impostos diferits 599.178 552.842

ACTIU CORRENT 8.427.874 8.768.005

Actius no corrents mantinguts per a la venda – 7.367

Existències 1.103.282 1.575.256

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.372.976 5.499.162

Altres actius financers corrents 230.980 222.830

Altres actius corrents 66.174 54.729

Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.654.462 1.408.661

total actiU 21.260.713 20.597.361

PassiU 31/12/2009 31/12/2008

PATRIMONI NET 3.136.517 3.197.953

atrimoni net atribuït a l’entitat dominant 2.483.835 2.548.706

> Fons propis 2.809.111 2.954.403

> Ajustaments per canvis de valor (325.276) (405.697)

Interessos minoritaris 652.682 649.247

PASSIU NO CORRENT 10.619.979 8.758.123

Subvencions 85.692 63.576

Provisions no corrents 906.535 821.429

Passius financers no corrents 8.393.590 6.872.318

Passius per impostos diferits 1.216.910 1.000.004

Altres passius no corrents 17.252 796

PASSIU CORRENT 7.504.217 8.641.285

Provisions corrents 110.773 91.918

Passius financers corrents 1.487.563 2.224.890

Creditors comercials i altres comptes per pagar 5.896.831 6.308.398

Altres passius corrents 9.050 16.079

total PassiU 21.260.713 20.597.361

EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS MAgNITUDS
Fomento de construcciones y contratas, s.a. i societats dependents (Grup consolidat)

el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)
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FCC EN XIFRES

31/12/2009 31/12/2008

IMPORT NET DE lA XIFRA DE NEGOCIS 12.699.629 14.019.500

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 50.460 85.370

Altres ingressos d’explotació 357.527 375.119

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (25.397) (61.412)

Aprovisionaments (6.126.122) (6.987.241)

Despeses de personal (3.296.522) (3.260.766)

Altres despeses d’explotació (2.198.960) (2.408.253)

Amortització de l’immobilitzat (737.639) (745.674)

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 2.673 7.013

Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat 11.972 (80.012)

Altres resultats (6.537) 2.666

(2.198.960) (2.408.253)

RESUlTAT D’EXPlOTACIÓ 731.084 946.310

2.673 7.013

Ingressos financers 66.196 105.856

Despeses financeres (357.269) (590.254)

Variació de valor raonable en instruments financers 5.189 (15.573)

Diferències de canvi (32.541) 1.182

Deteriorament i resultats per alienacions d’instruments  financers 43.329 30.167

31/12/2009 31/12/2008

RESUlTAT FINANCER (275.096) (468.622)

Resultat d’entitats valorades pel mètode 
de la participació

(6.093) 15.162

RESUlTAT ABANS D’IMPOSTOS 
D’OPERACIONS CONTINUADES

449.895 492.850

Impost sobre beneficis (114.916) (99.960)

RESUlTAT DE l’EXERCICI PROCEDENT 
D’OPERACIONS CONTINUADES

334.979 392.890

RESUlTAT CONSOlIDAT DE l’EXERCICI 334.979 392.890

Resultat atribuït a l’entitat dominant 307.199 334.039

Resultat atribuït a interessos minoritaris 27.780 58.851

BENEFICI PER ACCIÓ

Bàsic 2,52 € 2,68€

Diluït 2,51 € 2,68€

COMPTE DE RESULTATS
Fomento de construcciones y contratas, s.a. i societats dependents (Grup consolidat)

el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)
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Els serveis ciutadans, i molt especialment els 
mediambientals, són activitats centrals de la companyia, 
pràcticament des de la seva constitució, fa més de 100 anys. 
Aporten el 36 % de la xifra de negocis i el 47 % del resultat 
brut d’explotació.

A FCC els serveis que s’agrupen en dues grans àrees. D’una 
banda, hi ha els mediambientals, en els quals s’integren tots 
els negocis relacionats amb el sanejament urbà, com ara la 
recollida d’escombraries, la neteja de carrers, el tractament 
dels residus urbans, el manteniment de jardins, etc., la gestió 
integral de l’aigua i el reciclatge de residus industrials, i per 
una altra, els que s’integren a Versia: logística, serveis de terra 
aeroportuaris, mobiliari urbà, aparcaments, conservació i 
sistemes, inspecció tècnica de vehicles, transport de viatgers i 
comercialització de vehicles industrials.

La cartera dels serveis mediambientals continua 
incrementant-se. A finals de 2009 s’elevava a 23.691 milions 
d’euros, el 5,1% superior a la d’un any abans.

Xifra de negocis
Milions d’euros

Benefici brut d’explotació (Ebitda)
Milions d’euros

Neteja viària a Telde, Gran Canària.

Manteniment de parcs i jardins, Madrid.
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ANàLISI DEL SECTOR

El 2009 es van adjudicar a Espanya 384 concursos d’activitats 
de sanejament urbà (recollida i tractament de residus sòlids, 
neteja de les vies públiques i manteniment de xarxes de 
clavegueram); és una xifra inferior en un 29% a la de l’any 
2008. La consignació anual conjunta d’aquests concursos va 
ascendir a 1.544 milions d’euros, davant dels 1.586 milions de 
l’any anterior.

La disminució general en el nombre de concursos adjudicats 
ha estat motivada pel desenvolupament de la crisi que 
estem vivint, les entitats locals han optat en molts casos 
per prorrogar els seus contractes atesa la precarietat 
pressupostària que pateixen.

L’ACTIVITAT A FCC

FCC presta serveis de sanejament urbà en 3.600 municipis 
de tot Espanya, on recull anualment set milions de tones 
d’escombraries, en tracta prop de nou milions i disposa d’uns 
9.000 vehicles. A més, és la primera empresa en tractament de 
residus urbans al Regne Unit, a través de la filial WRG; i té una 
gran presència als països de l’est d’Europa, on opera la filial 
austríaca ASA, i a Iberoamèrica, on presta aquesta activitat a 
través de Proactiva Medio Ambiente, societat participada al 
50% amb Veolia Environmental.

Alguns contractes assolits el 2009:

4Barcelona. Neteja viària i recollida de residus del recinte 
portuari de Barcelona per un període de quatre anys.

4Bracknell Forest (Regne Unit). Centre de gestió de 
residus a Longshot Lane, que atén els municipis de Bracknell 
Forest, Reading i Wokingham, en col·laboració amb Waste 
Recycling Group (WRG). El contracte té un període de vigència 
de 25 anys.

4Càceres. Explotació durant 10 anys de l’ecoparc de Càceres.

4Còrdova. Neteja sistemàtica d’embornals i altres elements 
de la xarxa de sanejament de la província, durant sis anys.

4Màlaga. Neteja de la xarxa de sanejament municipal de la 
ciutat durant un període de cinc anys.

4Ourense. Gestió dels serveis de neteja viària, recollida i 
transport de residus urbans de la ciutat, durant un període de 
10 anys, prorrogables.

4Reus (Tarragona). Gestió del servei públic integral de 
recollida de residus sòlids urbans i neteja viària de la ciutat, 
durant un període de vuit anys.

4Sant Joan (Alacant). Gestió dels serveis públics de neteja 
viària i de recollida i transport a abocador autoritzat dels 
residus urbans i recollida selectiva, durant un període de 10 
anys.

4Telde (Gran Canària). Neteja viària, platges, recollida de 
residus urbans i altres d’afins en aquesta ciutat per un termini 
de 15 anys.

4València. Construcció i gestió durant 20 anys del Centre 
Integral de Tractament de Residus Sòlids Urbans de cinc 
comarques de la Comunitat Valenciana (Canal de Navarrés, 
Vall d’Aiora-Cofrents, La Costera, Vall d’Albaida i La Safor) que 
agrupa 97 municipis, on viuen 370.000 
persones.

4Saragossa. Neteja, subministrament de material 
higienicosanitari i desinfecció de tots els edificis de la 
Universitat de Saragossa en els campus de Saragossa, Osca i 
Jaca, durant dos anys.

SANEJAMENT URBà _ Xifra de negocis: 2.491 milions d’euros.

Neteja viària, Barcelona.
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Servei de recollida de piles, Guadix, Granada.

Neteja viària, Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Àmbit geogràfic d’actuació
Nacional (81,5%9

Distribució per tipus de client
Contractes a Espanya

Distribució per tipus de servei
Contractes a Espanya

Àmbit geogràfic d’actuació
Contractes a l’exterior
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Vehicle de neteja viària, Corvera d’Astúries.

VEhICLES ELÈCTRICS

L’any 2009 ha tingut una important actuació tecnològica a 
FCC que ha estat la implantació generalitzada de vehicles 
elèctrics en la seva flota per cobrir els serveis urbans que 
presta.

Fins ara, els vehicles elèctrics s’havien posat en funcionament 
de manera experimental, però des de l’adjudicació dels serveis 
de Barcelona, a finals de 2008, es pot dir que FCC incorpora 
a la seva flota i de forma massiva vehicles elèctrics, la qual 
cosa significa una consolidació d’aquesta tecnologia avui tan 
sol·licitada en altres àmbits.

Només a Barcelona es disposa de 89 equips amb carrosseria 
basculant en treballs de neteja viària i 15 de recol·lecció, la 
qual cosa significa arribar ja a gairebé un 40% de vehicles 
elèctrics en servei. Aquests camions completen i consoliden 
els que anteriorment havien entrat en funcionament en 
diferents contractes. En total comporten una flota de més de 
170 unitats elèctriques operatives. 

El vehicle de recol·lecció és de concepte elèctric –híbrid sèrie, 
de tracció sempre elèctrica. És un vehicle amb denominació 
europea ZEV (Vehicle amb Emissions Zero) en recol·lecció 
perquè és un vehicle exclusivament elèctric i és híbrid quan 
recarrega bateries, només en el temps de transport, és a dir es 
desplaça i recarrega les bateries de manera simultània a través 
d’un conjunt de motor tèrmic 
i generador.

Aquests equips han estat dotats d’una caixa recol·lectora de 7 
m3 per treballar a les zones més estretes i complicades per a la 
circulació de la ciutat, amb una previsió anual de recórrer més 
de 450.000 quilòmetres a una velocitat mitjana de recol·lecció 
de 15 a 20 km/h i funcionant del 60 al 70% del temps en 
mode purament elèctric. 

El vehicle, gràcies a la seva capacitat de recàrrega de bateries 
amb el motor tèrmic, pot donar servei ininterromput durant 
24 hores. No obstant això, periòdicament cal la realització 

de recàrregues lentes al parc. Per a això, s’han disposat 
infraestructures basades en punts de recàrrega externa 
d’energia que optimitzen el cost del kWh recarregat. El parc 
central de vehicles disposa d’una estació completament 
automàtica de recàrrega d’energia, dotada de 12 carregadors 
externs, amb una potència instal·lada superior a 178 kW 
de funcionament simultani amb sistemes de recàrrega 
electrònics, que optimitzen la recàrrega segons cada bateria, 
cada vehicle i les diferents condicions d’arribada a la rec
àrrega.

Els vehicles elèctrics emprats també es fan servir en serveis de 
neteja viària, en aquest cas es tracta de 89 vehicles basculants. 
Sempre són de tracció elèctrica i prenen l’energia necessària 
d’un acumulador elèctric que té la particularitat de no 
requerir manteniment. Aquesta circumstància evita possibles 
emissions de gasos procedents de les reaccions químiques 
internes de la bateria, (despreniments de vapors d’àcids), 
vessament d’electròlit, etc., amb la qual cosa la contaminació 
atmosfèrica és nul·la.

El conjunt de vehicles emprats d’aquest tipus comportarà un 
estalvi anual de contaminants equivalent a recórrer gairebé un 
milió de quilòmetres en un any si es fessin els serveis previstos 
amb camions de motor tèrmic. 

MòDUL DE TRACTAMENT BIOLògIC

Amb motiu de l’adjudicació del contracte de concessió 
de l’obra pública del Projecte de gestió de residus urbans 
de la zona X, XI i XII, Àrea de gestió 2 de la Comunitat 
Valenciana, FCC ha inclòs en aquest projecte, dins de la 
instal·lació de valorització, un mòdul de tractament biològic 
mitjançant túnels estàtics amb aportació d’aire calent per 
a la premaduració del digest procedent del procés de 
biometanització de la instal·lació.

L’aire calent prové dels gasos de fuita dels grups 
motogeneradors del mòdul de biometanització. L’objectiu 
perseguit amb aquesta aportació d’aire calent és accelerar 

INNOVACIONS TECNOLògIQUES

Vehicle elèctric-híbrid per a la recollida de residus sòlids urbans, Barcelona.
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el procés de premaduració (reducció del temps de retenció) 
i obtenir un material final amb un grau d’humitat menor. 
Els gasos, una vegada insuflats i emprats per a l’aereació del 
material, són recollits dels túnels i conduïts al sistema de 
desodoració de la instal·lació.

Amb la inclusió d’aquesta aportació d’aire calent a la 
instal·lació de valorització s’aconsegueix reduir el temps de 
residència del material en premaduració i per tant reduir la 
mida del mòdul de tractament biològic mitjançant túnels. 
D’altra banda, s’obté un material amb menys grau d’humitat 
que facilita la seva manipulació posterior per ser traslladat al 
procés de maduració posterior.

ANàLISI DEL SECTOR

A Espanya, el treball conjunt desenvolupat fins ara per les 
administracions públiques i les empreses concessionàries 
per millorar la qualitat de la gestió de l’aigua, en un marc tan 
exigent com el fixat per la Unió Europea, pot ser considerat 
satisfactori, però no significa, ni molt menys, que no quedi un 
llarg camí per recórrer.

La Directiva marc de l’aigua (DMA) de la Unió Europea 
exigeix un importantíssim esforç inversor en infraestructures 
hidràuliques, tant per a la renovació de les existents com 
per a la construcció de noves instal·lacions i incorporació de 
noves tecnologies per ajustar-nos als requeriments de qualitat. 
Davant aquesta circumstància, urgeix que l’Administració 
espanyola afavoreixi, reguli i potenciï, convenientment, els 
mecanismes de participació publicoprivada per construir 
noves infraestructures de manera que atreguin la participació 
del sector privat.

D’altra banda, la DMA estableix el principi de recuperació dels 
costos dels serveis relacionats amb l’aigua. 
De fet, és el ciutadà com a usuari qui de manera directa, a 
través del rebut, o indirecta, com a contribuent, sufraga els 
costos del servei; tanmateix sembla més eficient, i d’acord 
amb aquesta exigència, que es recorri el camí que permeti 
recollir en la tarifa la totalitat dels costos: els propis de la 
prestació del servei, mediambientals, infraestructures. A més, 
el sistema tarifari de la majoria dels municipis espanyols 
permet que es faci de manera progressiva, és a dir, amb un 
major preu unitari segons el consum.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és el compromís 
mediambiental adquirit per Espanya en la identificació de les 
zones sensibles per a l’abocament de l’aigua residual, que està 
marcant un nou Pla nacional de depuració que exigirà per al 
sector inversions superiors als 19.000 milions d’euros en deu 
anys.

Aquest és l’escenari en què es troba un sector que,
malgrat el panorama econòmic general, segueix creixent. 
El mercat de la gestió indirecta de l’aigua segueix sent 
dinàmic i es plantegen noves oportunitats de creixement 
constantment; amb una morositat baixa en cobrar 
directament al client; i uns contractes plantejats per garantir 
l’equilibri economicofinancer de les empreses.

gESTIÓ D’AIgUA _ Xifra de negocis: 872 milions d’euros

Centre de tractament de residus sòlids, Barbanza, la Corunya.

Laboratoris La Pipa, Almeria.
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L’ACTIVITAT EN EL gRUP FCC

La contractació d’Aqualia el 2009 ha superat els 1.000 milions 
d’euros, gràcies a l’adjudicació, renovació o adquisició de 114 
contractes. La cartera s’ha situat en 12.208 milions d’euros, dels 
quals el 30% provenen ja de l’activitat internacional.

La gestió de serveis públics d’aigua ha registrat una activitat 
considerable, amb 400 ofertes presentades, fruit de les quals 
s’han aconseguit contractes a les províncies d’Huelva, Badajoz 
i Tarragona. 

A Espanya, Aqualia ha consolidat una posició de lideratge, 
mentre que a l’exterior ha continuat la seva prudent política 
d’expansió.

En l’àmbit internacional, destaca el contracte d’El Realito, 
a Mèxic, amb el qual es proveirà una població superior als 
850.000 habitants. 

Al nord d’Àfrica i Orient Mitjà, un dels mercats amb més 
potencial en l’escenari internacional, han estat dos els grans 
èxits de la companyia: en primer lloc, a Egipte, ha signat el 
contracte per al finançament, disseny, construcció i explotació 
de la planta depuradora d’aigua de New Cairo, primer 
contracte de col·laboració publicoprivada al país. A Aràbia 
Saudita, Aqualia ha signat un acord de col·laboració amb 
la National WaterCompany, amb el qual el Govern saudita 
reconeix l’experiència i el posicionament d’Aqualia en el 
mercat internacional, i la inclou en el grup d’empreses amb les 
quals col·laboren. 

A Europa, la Companyia continua afermant la seva posició: a 
Portugal ja gestiona l’aigua de gairebé 100.000 habitants, amb 
l’adjudicació més recent de Cartaxo. Així mateix, ha aconseguit 
el seu primer contracte a Romania, consistent en el disseny, 
la construcció i el manteniment d’una planta depuradora al 
sud del país. Però també destaca l’acord assolit amb el Banc 
Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (EBRD, 

per les seves sigles en anglès), que ha permès la creació d’una 
societat conjunta entre aquest organisme i Aqualia, per dur a 
terme inversions en projectes hidràulics als països en els quals 
opera el Banc. 

L’aposta per la diversificació de l’activitat també es materialitza 
en el desenvolupament de l’àrea de gestió d’instal·lacions 
esportives. El 2009 es van obtenir els contractes per a la 
construcció i explotació del la piscina de Llanera (Astúries); 
la gestió de la piscina de Moaña (Pontevedra); la gestió 
de les piscines cobertes de Lugo, així com la construcció i 
l’explotació de la piscina de Villena (Alacant). Aqualia gestiona 
a finals de 2009 un total de 21 centres esportius en tot el 
territori nacional. 

El sector de les energies renovables tampoc és aliè a l’empresa, 
que a través de la seva filial Aqualia industrial, continua ferma 
en el sector elèctric participant en projectes a Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), concretament amb l’adjudicació per a la 
construcció, clau en mà, de les plantes de tractament d’aigua 
de les centrals termosolars Manchasol 1 i Manchasol 2, que 
perquè funcionin necessiten aigua ultrapura.

gESTIÓ D’AIgUA
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Finalment, l’àrea de gestió nacional de serveis públics 
tanca l’any amb importants contractacions, renovacions i 
ampliacions obtingudes en diferents municipis espanyols, 
entre els quals destaquen:

4Alba de Tormes (Salamanca). 
Renovació del servei de gestió integral de l’aigua.

4Albinyana (Tarragona). 
Contractació del servei de gestió integral de l’aigua. 

4Bilbao. 
Contractació de la gestió de xarxes del Consorci d’Aigües.

4Bollullos del Condado (Huelva).
 Contractació del servei integral de l’aigua.

4la Bisbal del Penedès (Tarragona). Contractació del 
servei integral de l’aigua.

4lepe (Huelva). 
Contractació del servei integral de l’aigua.

4Mancomunitat de la Serena (Badajoz). 
Renovació del servei de gestió integral de l’aigua.

4Sant Antoni i Eivissa (Illes Balears). 
Contractació de l’ampliació i explotació de les estacions 
depuradores d’aigua.

4Sant Jaume Domenys (Tarragona). 
Contractació del servei de cicle integral de l’aigua. 

gESTIÓ D’AIgUA

Distribució per tipus de client
Contractes a Espanya

Distribució per tipus de servei

Àmbit geogàfic d’actuació
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ANàLISI DEL SECTOR

FCC Ámbito S.A., és l’empresa especialitzada del Grup FCC 
encarregada de la gestió integral de tot tipus de residus 
industrials: perillosos, no perillosos, banals, reciclables, sòls, 
passius ambientals, etc.

La forta crisi internacional que ha assotat durant 2009 
l’economia mundial ha produït un fort impacte en aquesta 
activitat, ja que s’han reduït la producció industrial i el preu de 
les matèries primeres.

El nombre de tones gestionades per Ámbito el 2009 ha estat 
de 2,25 milions, la qual cosa comporta un descens del 12% 
davant l’exercici anterior, percentatge inferior al del mercat.

Als Estats Units el nombre de tones ha descendit l’11,9%, la 
qual cosa suposa el millor comportament de tots els gestors 
anàlegs, mentre que a Portugal, en el primer any complet 
d’activitat del nou centre integral de tractament i recuperació, 
s’han superat les 100.000 tones de residus gestionats, el 20% 
per sobre del previst 
inicialment.

FCC Ámbito no només ha resistit els efectes de la crisi, sinó 
que ha aprofitat la situació per créixer i millorar la seva quota 
de mercat en tots els sectors i geografies en què actua 
(Espanya, EUA i Portugal). 

També cal destacar l’important esforç de diversificació 
internacional efectuat durant 2009, durant el qual s’han 
incrementat en el 42% les vendes de matèries reciclades 
fora d’Espanya. S’han incrementat els fluxos a les ja habituals 
destinacions internacionals dels productes reciclats per FCC 
Ámbito cap a la Xina, Portugal, França i el Marroc. A més, s’han 
obert noves rutes estables de venda amb l’Índia, Sud-àfrica i 
Itàlia.

S’ha aconseguit ampliar la cartera de noves contractacions 
i negocis en desenvolupament, amb les adjudicacions, 
entre altres, d’ENDESA, EROSKI, ARCELOR-MITTAL i 
PASCUAL; la gestió del tractament i recuperació del 
paper i cartró procedent de les recollides selectives de 
Valladolid i la comarca de Pamplona; la posada en marxa 
dels nous abocadors de Cantàbria i de Bilbao; l’avanç de la 
descontaminació que s’està duent a terme a Flix (Tarragona) 
i l’adjudicació recent per part de l’IAS (Industria Aqua 
Siracusana) per a la descontaminació i tractament de 257.000 t 
de llots perillosos.

RESIDUS INDUSTRIALS _ Xifra de negocis: 239 milions d’euros. 

Àmbit geogàfic d’actuació
Nacional (61,4%)

Distribució per tipus de client
Contractes a Espanya

Distribució per tipus de servei

Àmbit geogàfic d’actuació
Internacional (38,6%)
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Versia aglutina la diversificació de FCC en diferents activitats 
de serveis. No mediambientals:

 
 4  LOgíSTICA

 4	SERVEIS DE TERRA AEROPORTUARIS

 4	MOBILIARI URBà

 4	APARCAMENTS

 4	ITV (INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEhICLES)

 4	CONSERVACIÓ I SISTEMES

 4	COMERCIALITzACIÓ DE VEhICLES DE 
               NETEJA I ESPECIALS (SVAT)

 4	TRANSPORT DE VIATgERS

L’any 2009 ha estat marcat per l’impacte que la crisi 
econòmica ha seguit tenint en algunes d’aquestes activitats. 
La xifra de negoci a Versia es va reduir el 8,6%. Aparcaments, 
ITV, SVAT i transport de viatgers han millorat els ingressos, 
mentre que la resta ha experimentat una disminució. 

Atès que algunes d’aquestes activitats tenen un component 
alt en la part fixa dels costos d’explotació, Versia ha centrat els 
seus esforços a optimitzar les estructures productives i aplicar 
controls de costos molt severs, al mateix temps que s’ha exigit 
el màxim rigor en la millora de les ràtios d’endeutament.

Per zona geogràfica, les vendes exteriors comporten el 32% 
del total, centrades en les activitats Serveis de terra, que 
aporten el 72% dels ingressos, i en Mobiliari urbà que en 
representa el 54%. 

VERSIA

Mobiliari urbà, Barcelona.

Neteja de litorals, Port Ginesta, Sitges, Barcelona.
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FCC logística desenvolupa els seus serveis a la península 
ibèrica, a través de les seves unitats de negoci especialitzades 
segons entorns d’operacions logístiques o 
geogràfiques. Realitza serveis de transport, emmagatzematge, 
preparació de comandes i distribució, i 
completa la seva oferta amb serveis de valor afegit a empreses 
capdavanteres de diversos sectors, com ara automoció, 
alimentació, drogueria, perfumeria, cosmètica, cura personal, 
electrodomèstics, farmacèutic, òptic, telecomunicacions, 
indústria, tecnologia. Així mateix, gestiona plataformes de la 
gran distribució, dipòsit duaner i transport de mercaderies. 
S’ha consolidat com un dels líders del sector a Espanya i 
Portugal.

FCC Logística forma part de l’Organització Empresarial 
d’Operadors Logístics implantats a Espanya (LOGICA) i està 
adherida al Codi de bones practiques. Ha obtingut durant 
l’any 2009 la renovació del segell de qualitat de lògica, com 
a garantia de compliment d’aquest Codi, així com les 
renovacions de les normes de Qualitat ISO 9001-2000 i 
Mediambiental 14001.

Entre els contractes que es van signar o renovar durant l’any 
passat cal destacar:

Durant 2009 FCC Logística va continuar amb el procés 
d’ampliació, renovació i millora de les seves infraestructures. 
Van entrar en servei els centres i les instal·lacions següents:

4Centre Consolidat a Azambuja (Portugal): Amb una 
superfície de 45.000 m2 per a l’àrea de consum i 20.000 m2 per 
a l’àrea de farmàcia, inaugurat el juny 2009.

4Centre de Cabanillas del Campo 9 i 10 (Guadalajara): 
Inauguració dels dos locals per al sector consum i farmàcia, 
durant el mes d’octubre de 2009, amb una superfície de 
29.000 m2.

FCC Logística ha realitzat un esforç considerable ja que ha 
adaptat la seva estructura productiva a la realitat econòmica 
que implica la crisi actual, la qual cosa ha permès aconseguir 
millores molt significatives en les ràtios de productivitat.

LOgíSTICA _ Xifra de negocis: 290 milions d’euros 

Airbus BDF Nivea

Carrefour Clarins

Coca Cola Cofresco

General Motors Glaxo

Johnson & Johnson Miele

Puig Sara Lee

Renault Volkswagen

Wyeth Pharma & Marketing
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Flightcare, S.l. és l’empresa de serveis de FCC que 
desenvolupa l’activitat de serveis de terra aeroportuaris de 
rampa, passatgers i càrrega. Està present en 14 aeroports, on 
es van atendre més de 250 companyies, un total de 321.820 
moviments, 34 milions de passatgers i es van manejar més de 
260.000 Tm de càrrega.

A Espanya, Flightcare ofereix els seus serveis de terra de 
rampa i passatge als aeroports de Barcelona, Màlaga, Alacant, 
València, Fuerteventura, Jerez i Almeria. Durant el 2009 manté 
la seva quota al mercat lliure al voltant del 38% a les bases en 
què opera. A més, ofereix els seus serveis de terra de càrrega a 
Madrid, Barcelona, València i Alacant.

Bèlgica constitueix un dels principals pilars del negoci de 
Flightcare a Europa, amb presència als aeroports de Brussel·les, 
Bruges-Ostende, Lieja i Charleroi. A Brussel·les, un dels 
principals aeroports de la seva xarxa, Flightcare arriba a una 
quota de mercat del 67% en serveis de terra de rampa. En el 
mercat de càrrega a Bèlgica, la quota supera el 25%. 

Flightcare és el principal agent independent de serveis de 
terra a Roma. A l’aeroport de Leonardo da Vinci (Fiumicino) 
la quota del mercat lliure es va situar al voltant del 41%. 
Flightcare és l’únic operador independent a l’aeroport 
Giovanni Battista Pastine (Ciampino).

El 2009 Flightcare va dedicar un gran esforç a optimitzar els 
seus processos productius cosa que ha permès millorar els 
nivells de competitivitat.

SERVEIS DE TERRA AEROPORTUARIS _ Xifra de negocis: 228 milions d’euros
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CEMUSA està especialitzada en el disseny, fabricació, 
instal·lació i manteniment de mobiliari urbà en la 
comercialització publicitària dels seus espais comercials. 
Amb més de 25 anys de trajectòria professional i uns 160.000 
elements instal·lats a tot el món, és la primera firma espanyola 
del sector i un dels principals grups de publicitat exterior en 
l’àmbit internacional. Actualment CEMUSA ofereix els seus 
serveis a més de 160 municipis d’Europa i Amèrica, i ciutats 
com ara Nova York, Madrid, Rio de Janeiro, Barcelona, Boston, 
Lisboa, Milà o Brasília proporcionen el millor aparador dels 
seus dissenys, fruit de la col·laboració amb arquitectes i 
dissenyadors de prestigi mundial reconegut.

El 2009 la inversió publicitària va seguir patint un descens molt 
marcat fins a l’últim trimestre de l’any, especialment a Europa 
i Amèrica del Nord. Per contra, el mercat brasiler va continuar 
creixent i CEMUSA va superar la seva facturació de l’any 
anterior en un 10%. El segon semestre de
 l’any va suposar un punt d’inflexió i es va observar un 
alentiment de l’impacte de la crisi. Durant aquest any CEMUSA 
ha consolidat un pla d’optimització de recursos iniciat el 2008 
per adaptar-se a la situació general 
del sector publicitari i a les economies dels països en els quals 
opera.

Entre els nous projectes en l’àmbit internacional destaca 
l’acord de col·laboració signat amb una de les operadores més 
grans de centres comercials als Estats Units -General Growth 
Properties, Inc.- mitjançant el qual CEMUSA gestionarà durant 
un període mínim de cinc anys els espais publicitaris existents 
als quioscs instal·lats a la ciutat d’Atlanta. Gràcies a aquest 
acord, CEMUSA afegeix a la seva innovadora oferta comercial 
de quioscos de Nova York, la gestió de nous quioscos situats 

a la capital econòmica del sud-est dels Estats Units i seu 
principal d’empreses tan importants com Coca-Cola o CNN.

A Itàlia, CEMUSA ha aconseguit renovar la gestió de 250 
panells publicitaris a la ciutat de Bolonya. Aquests 
panells dissenyats per l’estudi King & Miranda constitueixen els 
únics elements de mobiliari urbà de la ciutat i formen 
part del mobiliari instal·lat durant l’execució del primer 
contracte signat amb l’Ajuntament d’aquesta ciutat el 
2005.

En la seva aposta per consolidar la presència en ciutats 
clau per a la companyia, CEMUSA s’ha esforçat a introduir 
millores en els productes o serveis prestats. En el cas concret 
de Madrid, i en el marc del Pla especial Recoletos-Prado 
promogut per l’Ajuntament de la capital, cal destacar el 
desenvolupament de noves marquesines de disseny exclusiu 
i innovador que s’han instal·lat en un dels entorns culturals i 
de trobada ciutadana més representatius de la ciutat. Aquesta 
tasca s’ha dut a terme de forma conjunta amb l’equip de 
l’arquitecte portuguès Alvaro Siza que va ser el guanyador del 
concurs internacional convocat per adjudicar aquest projecte 
de remodelació. 
 
A Nova York, on CEMUSA gestiona mobiliari des de 2006, 
s’han començat a instal·lar panells publicitaris il·luminats 
amb tecnologia LED a les marquesines, que a més d’aportar 
una uniformitat lluminosa excel·lent sobre la superfície, 
aconsegueixen disminuir a la meitat el cost de l’energia del 
sistema tradicional. 

MOBILIARI URBà _ Xifra de negocis: 108 milions d’euros

Mobiliari urbà, Atlanta, EUA
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L’activitat d’Aparcaments a FCC comprèn:

4	gestió, explotació, control i manteniment de 
         l’estacionament regulat en superfície.

4	 Construcció, explotació i gestió 
         d’aparcaments subterranis. 

4	 Serveis municipals de retirada i 
         dipòsit de vehicles.

4	Desenvolupament i implantació d’aplicacions 
         informàtiques per gestionar denúncies 
         de trànsit.

Es gestionen aproximadament 140.000 places 
d’estacionament regulat de superfície i 13.000 en aparcaments 
subterranis, en les més de 80 ciutats en les quals es presten 
aquests serveis. En 20 d’aquests municipis també es presta el 
servei de retirada de vehicles mal estacionats.

Les noves adjudicacions de l’any han estat:

APARCAMENT REgULAT EN SUPERFíCIE.

4	Almuñécar (Granada): 
         413 places per un període de 2 anys.

4	Amposta (Tarragona): 
         379 places per un període de 15 anys.

4	Guadix (Granada): 
         350 places per un període de 4 anys.

4	 logronyo (la Rioja): 
         1.242 places per un període de 8 anys.

4	Múrcia: 6.641 places per un període de 7 anys.

4	 Salou (Tarragona): 
         1.579 places per un període de 8 anys.

4	 Sant Sebastià Centre-Amara (Guipúscoa): 
         3.522 places per un període de 5 anys.

4	 Talavera de la Reina (Toledo): 
         1.510 places per un període de 10 anys.

CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ 
D’APARCAMENTS SUBTERRANIS.

4 Amposta (Tarragona): 
         Construcció i explotació de 250 places d’aparcament                      
         per un període de 50 anys.

4 Baiona (Pontevedra): 
         Explotació de 484 places per un període de 50 anys.

4 Gandia (València): 
         Explotació de 314 places d’aparcament per un període 
         2 mesos.

4 Gijón (Astúries): 
         Construcció i explotació de 300 places d’aparcament  
         per un període de 43 anys.

4 Santander (Cantàbria): 
         Construcció i explotació de 438 places d’aparcament 
         per un període de 50 anys.

RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEhíCULOS

4 Burgos:
 Per un període de 4 anys.

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I PROgRAMARI PER 
TRAMITAR DENúNCIES

4 Burgos:
 Subministrament de programari i equips.

4 Madrid:
 Subministrament i manteniment per un període de 4   
 anys.

4 Sant Sebastià (Guipúscoa): Subministrament
 manteniment en un període d’un any.

APARCAMENTS _ Xifra de negocis: 77 milions d’euros
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Aquests serveis s’efectuen a Espanya i l’Argentina. 

Durant 2009 es va superar la xifra de 2.790.000 inspeccions,  la 
qual cosa ha comportat que la xifra de negocis del conjunt de 
l’activitat entre Espanya i l’Argentina hagi augmentat el 12% 
respecte a la de 2008. 

L’increment més notable ha estat a l’Argentina, de prop del 
29%, gràcies a l’augment del compliment com a conseqüència 
de l’enduriment de la reglamentació en matèria de seguretat 
viària. A Espanya l’increment registrat ha estat del 8%.

FCC-Connex Corporación, S.l., societat participada al 50% 
per CGT Corporación General de Transportes, S.A., 
pertanyent a FCC Versia, i per Veolia Transport, filial deVeolia 
Environnement, té per objecte el transport de passatgers 
amb autobús (Corporación Jerezana de Transportes Urbanos, 
S.A. - COJETUSA) i amb tramvia i ferrocarril (Detren Compañía 
General de Servicios Ferroviarios, S.L.).

COJETUSA és concessionària dels autobusos de transport 
urbà a Jerez de la Frontera. El 2009 el nombre de passatgers 
transportats va superar els 5,2 milions. La flota d’autobusos va 
recórrer tres milions de quilòmetres.

Detren és operadora dels tramvies de Barcelona: Trambaix i 
Trambesòs. El nombre total de passatgers transportats va ser 
de 24 milions.

El 2009 va entrar en servei en els tramvies un sistema de 
comunicació bidireccional denominat Digirail. Equipat 
amb una xarxa de càmeres i monitors, el sistema permet, 
d’una banda, supervisar i registrar en temps real tant els 
tramvies com les parades, i d’altra banda, serveix de mitjà de 
comunicació per als usuaris.

TRANSPORTS _ Xifra de negocis: 21 milions d’euros

Transport de viatgers, Jerez de la Frontera, Cadis.

Inspecció tècnica vehicles, Argentina.

ITV INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEhICLES _ Xifra de negocis: 52 milions d’euros 
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Conservación y Sistemas, S.A. és una empresa tecnològica 
especialitzada en el disseny, la instal·lació, l’explotació i el 
manteniment de projectes de gestió del trànsit i peatge a 
l’ombra en xarxes interurbanes, instal·lacions de seguretat 
en túnels carreters i ferroviaris, així com manteniment i 
conservació d’infraestructures urbanes. Les seves àrees 
d’actuació són:

4 Conservació i serveis urbans: paviments, galeries,  
 xarxes de sanejament, reg i  distribució d’aigua.

4 Sistemes de gestió de trànsit: autovies i autopistes
 de peatge.

4 Sistemes de control i seguretat de túnels:   
 carreters i ferroviaris.

4 Sistemes de telecontrol i seguretat: edificis i 
         instal·lacions especials.

Conservación y Sistemas, S.A. té delegacions 
permanents a Espanya (Madrid i Barcelona) i Portugal 
(Madeira).

ADJUDICACIONS I OBRES MéS SIgNIFICATIVES

4 Manteniment de túnels de l’Aeroport de Barajas, per a   
 AENA.

4 Manteniment de sistemes peatge a l’ombra i túnels a   
 Catalunya per a CEDINSA. 

4 Servei d’explotació de la xarxa de clavegueram Madrid
 per al Canal de Isabel II.

4 Renovació conservació i manteniment galeries servei 
 per a l’Ajuntament de Madrid.

4 Actuacions de renovació i reparació xarxa abastament 
 del Canal de Isabel II. 

CONSERVACIÓ I SISTEMES _ Xifra de negocis: 42 milions d’euros

Remodelació de la zona centre Alcorcón, Madrid.

Centre control de galeries de servei, Madrid.
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Sistemas y Vehículos de Alta Tecnologia, S.A. (SVAT) 
comercialitza equips i vehicles d’alta tecnologia destinats a 
sanejament urbà, neteja d’aigües litorals i platges i neteges 
industrials. 

El 2009, SVAT va afermar el seu lideratge en la venda 
d’escombradores compactes urbanes, que han evolucionat 
tecnològicament fins a aconseguir reduccions molt 
importants dels nivells de contaminació per emissió de 
gasos, emissió sonora i consums de combustible i aigua. La 
quota de mercat de SVAT ha augmentat significativament, 
principalment a causa de la venda de màquines amb 
tecnologies innovadores que incorporen sistemes de neteja 
amb reciclatge d’aigua o escombrada amb aigualeig.

Un nou model d’escombradora compacta, petit de 
2 m3, ha estat recentment llançat al mercat en versions de 
motor dièsel i GNC. Les primeres unitats dièsel han estat 
entregades a la ciutat de Saragossa. També cal destacar 
l’increment en les vendes de recol·lectors de càrrega lateral; 

s’han entregat unitats propulsades per GNC a Pozuelo 
de Alarcón (Madrid). Les principals ciutats on s’han lliurat 
màquines de neteja viària han estat: Còrdova, la Corunya, 
Oriola (Alacant), Palma de Mallorca, Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), Talavera de la Reina (Toledo) i Tarassona (Saragossa), 
així com a la ciutat de Barcelona. 

La flota de 68 embarcacions de recol·lecció de residus flotants 
ha seguit treballant amb intensitat en la campanya d’estiu als 
litorals costaners de Catalunya i Balears dins dels programes 
plurianuals de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Govern 
balear.

COMERCIALITzACIÓ DE VEhICLES INDUSTRIALS _ Xifra de negocis: 23 milions d’euros

Escombradora dual.

Vehicle recol.lector de càrrega lateral.
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ANàLISI DEL SECTOR

La producció en el sector de la construcció a Espanya va 
ascendir el 2009 a 163.660 milions d’euros. Comporta un 
descens de l’11,0%, en termes reals, amb relació a 2008, (el 
–18,0% en edificació i + 2,0% en obra civil). 

La licitació de les administracions, que determina el 
volum d’activitat d’obra pública per als pròxims exercicis, s’ha 
mantingut gràcies al Fons d’inversió local, que ha permès 
assolir les cotes de licitació el 2008 (- 0,4%).

Per subsectors, l’edificació residencial, el de més pes dins del 
conjunt de la indústria constructora, va representar el 2009 el 
27% del total (ja només 4 punts més que en el nostre entorn), 
amb un saldo respecte al 2008 del 25,0% de descens. L’any 
2009 es va tancar amb la menor iniciació d’habitatges des de 
fa molts anys, unes 150.000 unitats.

El nombre d’habitatges acabats va ascendir a 390.000, un 
37,0% menys que en l’exercici anterior, que va disminuir 
només quatre punts amb relació a 2007, a causa de la inèrcia 
d’aquest subsector. El nombre de visats en residencial durant 

2009 va ser de 110.000, inferior en un 58% a l’exercici 2008; són 
unes xifres no conegudes en la sèrie històrica.

l’edificació no residencial ha representat el 15% de 
l’activitat, amb una reducció quant a l’exercici anterior del 15% 
(9 punts menys que el 2008). Els visats en aquest subsector 
van experimentar una caiguda del 36%.
 
la rehabilitació i el manteniment d’edificis, que va suposar 
el 24% del total, va disminuir l’11,0% (6,5 punts menys que el 
2008). Aquest subsector encara presenta xifres d’inversió 13 
punts per sota de les homònimes a la Unió Europea i per 
tant té recorregut a l’alça, no endebades el pressupost 
d’execució dels visats d’ampliació i reforma va augmentar un 
10% en termes nominals. Les mesures anunciades per l
’Executiu de reducció del tipus general de l’IVA i la 
implantació de desgravacions i incentius fiscals per a obres de 
rehabilitació, ajudaran el sector a convergir cap als nivells del 
nostre entorn. 

l’obra civil va assolir el 34% del conjunt de la producció total 
del sector, amb un increment anual pel que fa a l’exercici 
anterior del 2,0%, només 2,5 punts per sota del de 2008, a 
causa de l’important impacte en la producció de les obres del 
Fons d’inversió local (FEIL).

És destacable que Espanya segueix ocupant el quart lloc en 
el mercat de la construcció de la Unió Europea, amb l’11,3% 
del total, després de França amb el 19,4%, Alemanya, amb 
el 18,8% i Itàlia amb el 12,4%, que ha substituït en la tercera 
posició el Regne Unit, que ha passat del 13,8% el 2008 al 
10,6% el 2009 amb el cinquè lloc.

La licitació del conjunt de les administracions públiques, el 
passat exercici a aconseguir els 39.643 milions d’euros, amb 
una participació de l’Administració general de l’Estat del 
31,4%, representat per obres de ferrocarrils en gairebé un 50% 
(el Ministeri de Foment ha licitat el 24% del total, 12 punts 
per sota de l’exercici anterior). Les comunitats autònomes un 
30,8% i les administracions locals un 37,8%.
El 2008 el volum de licitació pel sistema concessional en el 

Taxes anuals de variació de l’activitat constructora
En termes constants (Font: Seopan)



39

CONSTRUCCIÓANàLISI DEL SECTOR

conjunt de les administracions públiques es va elevar a 4.821 
milions d’euros (bàsicament infraestructures de carreteres 
licitades per les comunitats autònomes), i es va mantenir la 
ràtio del 12,2% del total licitat, un 4,0% menys que el 2008.

Un indicador molt revelador de l’estancament de l’activitat 
en construcció nacional és el consum aparent de ciment que 
ha registrat un 33,0% de descens i acumula un retrocés en el 
bienni d’un 51%, amb un nivell de consum similar al de 1998.

EL MERCAT LABORAL

La població ocupada en el sector, que el 2009 comportava 
el 10% del total, va experimentar un descens del 2,1%. La 
disminució del nombre de treballadors conseqüència de 
les successives caigudes de producció, en cotes negatives 
des d’inicis de 2008, va assolir en els nou primers mesos de 
2009 una mitjana al voltant del -11,5%. Tanmateix, en l’últim 
trimestre de 2009 el creixement de l’atur en el sector va 
quedar en un lleu 1%, 10 punts menys que en el trimestre 
anterior.

En els dos últims anys el sector de la construcció ha perdut 
810.000 llocs de treball i malgrat l’ajust indicat, que ha atenuat 
el deteriorament de 2009, ha ocupat 1.888.275 persones, el 
23% menys que el 2008 i s’han destruït 565.200 llocs de treball, 
el 41% del total de l’economia espanyola. 

L’increment de l’atur en el sector s’ha anat produint 
ininterrompudament, mes rere mes, des de maig de 2008, 
i encara que les dades històriques mostren que probablement 
aquest va ser l’any més dur, és raonable pensar que el 
pitjor ha passat. Així ho acredita la dada registrada el febrer 
passat respecte al nombre de treballadors del sector, afiliats 
a la Seguretat Social en el règim general, que mostra una 
certa evolució positiva, però no pas la dels afiliats al règim 
d’autònoms, encara que el balanç total sigui positiu.

PREVISIONS

Les previsions per a l’any 2010 apunten cap a una tendència 
coherent amb el cicle recessiu, amb un decreixement de la 
producció global de sector d’entre un 7,5% i un 10,5% en 
termes constants.

La dotació dels dos principals ministeris inversors, Foment i 
Medi Ambient, Medi Rural i Marí, els seus organismes, entitats 
públiques, empreses i societats estatals, considerada la 
incidència del Pla d’acció immediata, preveu una disminució 
de la inversió d’un 12,4% (equivalent a un 0,2% del PIB), 
respecte a 2008 en termes corrents, destinada a la política 
d’infraestructures. 

Per subsectors i concretament en el cas de l’edificació 
residencial, segons l’Associació Hipotecària Espanyola i altres 
agents autoritzats, el mercat immobiliari es començarà a 
recuperar el 2010, mentre que es percep una demanda 
latent que comprarà habitatges quan millori el seu accés al 
finançament i sobretot la confiança en l’economia.

Una característica de l’oferta immobiliària és que s’ajusta més 
lentament als canvis de cicle que la demanda, per la llarga 
maduració dels projectes. Per aquest motiu l’alentiment 
en la iniciació d’habitatges des del començament de la 
crisi comença a manifestar-se ara en un menor nombre 
d’habitatges acabats.

En l’exercici passat es van efectuar unes 462.000 transaccions 
totals, xifra molt inferior a la d’anys anteriors quan el mercat 
registrava gairebé el doble d’operacions. No obstant això, s’han 
comercialitzat uns 240.000 habitatges de nova construcció, 
xifra gens menyspreable. El sector no està aturat, encara que 
l’ajustament hagi estat excepcional.

L’edificació no residencial es reduirà entre un 5% i un 7%, 
igual que la inversió en el sector, que no augmentarà fins que 
es consolidi la recuperació en els mercats, i que es produirà, 
com en el passat, de manera esglaonada: primer oficines i oci, 
després comerç i logística. El descens el 2009 (15%) s’atenuarà 

el 2010 (7%) i se seguirà esmorteint el 2011 amb un descens 
de l’1% per acabar en positiu el 2012, amb un 2,5%.

L’obra civil seguirà mantenint el pols de l’activitat constructora. 
S’espera que la inversió en infraestructures en el pròxim 
exercici tingui un descens no més gran del 7% sobre la de 
2008.
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CONSTRUCCIÓ L’ACTIVITAT DE FCC

Bulgària amb un 4,4%, Polònia amb un 3,6% i Rep. Txeca amb 
un 2,5%. Altres regions fora de la UE, amb un 8%, aglutinen la 
presència a Amèrica i a Àsia (països del Golf Pèrsic, de la Xina, 
l’Índia i Singapur).

Per segments d’activitat, l’obra civil, de més complexitat i valor 
afegit, reforça el seu pes durant l’exercici, i ja comporta el 69% 
de la xifra de negoci i un 76% de la cartera acumulada.

És destacable el fort dinamisme de la contractació, 
especialment internacional, durant un exercici difícil com 
ha estat 2009; això ha comportat un increment del 6,9% del 
total de la cartera acumulada, amb la qual cosa s’ha reforçat 
la visibilitat sobre els ingressos futurs, amb una producció 
garantida de 18 mesos d’activitat.

L’ACTIVITAT DE FCC CONSTRUCCIÓN

Tota l’activitat constructora de FCC s’aglutina al voltant de la 
societat FCC Construcción, S.A., que durant 2009 va tenir una 
xifra de negocis de 7.201 milions d’euros, l’11,9% menys que 
en l’exercici precedent. 

L’activitat internacional ja és dominant en l’àrea perquè 
representa el 53% dels ingressos totals, generats 
fonamentalment a Europa, d’on procedeix un 92%, a través 
de filials amb presència local. Destaca la posició de FCC a 
Àustria (42% de les vendes internacionals), Alemanya (17%) i 
Europa de l’Est (25%), entre els quals destaquen Romania amb 
un 5,3% de les vendes internacionals, Croàcia amb un 4,7%, 

Xifra de negocis internacional Cartera

Xifra de negocis
Milions d’euros

Benefici brut d’explotació (Ebitda)
Milions d’euros
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AUTOPISTES, AUTOVIES I CARRETERES

Aquest és el subsector més actiu dins de l’obra civil i el que 
més producció i cartera genera.

Es detallen tot seguit les adjudicacions més rellevants 
aconseguides durant l’exercici passat:

4 Duplicació de calçada AS-17. Avilés-Puerto de Tarna 
(Astúries). Aprofitarà parcialment la carretera existent i es 
duplicaran 4,7 km per a la conversió en autovia. 

4 Condicionament de la DN1C entre Deg i Baia Mare, 
a les províncies de Cluj i Maramures (Romania). Es tracta 
d’un tram de 86,5 km de carretera al nord del país. La seva 
amplària varia entre 6,5 i 9 m en un terreny que va de pla a 
muntanyenc amb pendents de fins al 7%. 

4 Variant d’Arad (Romania). És una autovia nova, amb 
dues calçades de circulació per sentit, mitjana de 3 m i 12 
km de longitud que evitarà el pas del trànsit per la ciutat, i 
enllaçarà la interestatal E-68 amb la E-671 que actualment 
construeix FCC fins a la ciutat de Timisoara, a 32 km de 
distància d’Arad. 

4 Carretera la Aldea-El Risco, a l’illa de Gran Canària. 
És un tram de 10,4 km, dels quals set són de calçada única 
de doble sentit i la resta amb calçades separades amb dos 
carrils per sentit. Com a elements singulars cal destacar la 
construcció de diversos túnels, un de doble de 2.339 m 
de longitud de 76 m2 de secció i dues calçades per sentit 
i uns altres dos de 2.518 i 604 m de tres carrils amb trànsit 
bidireccional i 115 m2 de secció. 

4 Pont sobre el riu Miño. Situat a la ciutat de Lugo, l’obra 
a més preveu la urbanització i els accessos al pont, amb grans 
pendents. L’obertura central està constituïda per un arc de 95 
m de llum, que salva sense murs mitgers la llera que fa 60 m 
d’amplada.

4 Pont sobre el riu Pisuerga. És un pont a Valladolid de 
204 m de longitud, de cinc obertures, en què la cambra mixta 
fa 90 m de longitud, sense murs mitgers a la llera, i sobre el riu 
Pisuerga.

4 Accés a Zamora entre les carreteres Cl-527 i N-122. 
L’obra consisteix en l’execució d’un pont de 424,50 m de 
longitud i 14,40 m d’amplària, de sis obertures, les tres centrals 
de 92 m de llum que salven la llera del riu Duero. 

4 Autopista a Eslovàquia. Construcció i explotació 
durant 30 anys d’una autopista de peatge a Eslovàquia. Es 
tracta d’una de les autopistes de peatge de més longitud 
d’Eslovàquia, 25 quilòmetres, que unirà les localitats de 
Hricovské Podhradie i Dubná Skala, al nord del país.

4 Construcció dels ponts sobre els rius San Juan de 
Turbe i Coclecito. Panamà. Situats als districtes de Donoso 
(província de Colón) i de la Pintada (província de Coclé) 
respectivament, al Panamà. El pont sobre el riu San Juan de 
Turbe tindrà una longitud de 80,6 m amb un tauler d’una 
amplària de 10 m format per bigues i llosa de compressió. El 
pont sobre el riu Coclecito tindrà una longitud de 73,6 m amb 
una tipologia idèntica a l’anterior.

4 Túnel de Bosruck. Amb una longitud de 5,5 km, és una 
obra aconseguida per Alpine. El túnel de Bosruck, actualment 
un coll d’ampolla a l’autovia A9 Pyhrn, una de les rutes més 
transitades del sud-est d’Europa, serà ampliat mitjançant la 
construcció d’un segon tub, per l’oest, amb una longitud total 
de 5,5 quilòmetres. 

4 Carretera longitudinal del Nord. Tram 5: Nuevo 
Edén de San Juan-  desviament Carolina, (República del 
Salvador). Les obres consisteixen en el condicionament de 
30,2 km de la via actual per convertir-la en carretera 
secundària amb una secció tipus d’una amplària total de 
plataforma de 10,10 m per a 2 carrils de circulació de 3,25 m i 
vorals d’1,0 m. 
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OBRES AEROPORTUàRIES

4 Ampliació de l’edifici Terminal de l’Aeroport de Gran 
Canària. L’objectiu de les obres és augmentar la capacitat 
de passatgers de l’aeroport, millorar en la qualitat del servei 
que se’ls presta, incrementar l’oferta comercial i dotar l’edifici 
terminal d’una imatge més moderna. La superfície construïda 
és d’uns 73.000 m2 i en la realització de l’obra s’empraran 6.800 
t d’acer estructural i 5.400 t d’acer corrugat.

4 Adequació del camp de vol de l’Aeroport d’Astúries. 
Les obres consisteixen a anivellar les franges i zones de 
seguretat en capçalera i extrem de pista i recompondre 
l’element principal de drenatge.

4 Urbanització de la zona de reserva 2a fase de 
l’Aeroport de Barcelona. Es tracta de la construcció de 
5 aparcaments en superfície, la finalització dels vials de 
connexió oest, la pavimentació d’aceratges, mitjana i zones 
verdes dels vials en una longitud de 1.084 metres. 

OBRES hIDRàULIQUES

Les adjudicacions més rellevants de l’exercici passat van ser:

4 Ampliació del Sistema Automàtic d’Informació 
Hidrològica (SAIH) de la Conca del Segura. L’obra 
consisteix en l’execució de les infraestructures i elements 
electromecànics, sistemes informàtics i de comunicació 
per telemesura de les preses i comportes en els canals del 
postransvasament Tajo-Segura i el telecomandament de les 
comportes principals i control de cabals al llarg de 240 km de 
canals. 

4 Contracte de prestació del servei de conducció i 
potabilització de l’aqüeducte “El Realito” (Mèxic). Es 
construirà una conducció principal de 132 km de longitud 
de canonada d’acer, formigó o polietilè amb diàmetres entre 
Ø1.200 i Ø300. 

4 Construcció de la presa d’emmagatzematge “El 
Zapotillo”, sobre el riu Verd, a l’Estat de Jalisco (Mèxic). 
Aquesta infraestructura servirà per a l’abastament d’aigua 
potable a Los Altos de Jalisco i a la ciutat de León-Guanajuato. 
L’obra consisteix en l’execució d’una presa de gravetat 
de formigó compactat, amb una planta corba de 320 m 
en coronació i una alçària sobre fonaments de 132 m. La 
capacitat de l’embassament serà de 910 hm3. 

4 Aprofitament hidroelèctric a Portugal. Es construiran 
les preses de Ribeiradio i d’Ermida, els accessos a la presa 
de Ribeiradio i altres obres complementàries. Aquestes 
instal·lacions estaran acabades en quatre anys i generaran 134 
GWh (gigawatts/hora).

4 la filial AlPINE està finalitzant l’execució de la presa 
de Tsankov-Kamak per a l’empresa nacional d’electricitat 
NEK, Natsionalna Elektricheska Kompania, de Bulgària, Sofia. 
L’obra està situada al sud-oest de Sofia (250 km), a prop de 
Smolyan, al massís muntanyenc de les Rodhopes fronterer 
amb Grècia, al riu Vacha i forma part del complex hidroelèctric 
denominat Dospat-Vacha Cascade.

La presa, amb 130,50 m d’alçària, emmagatzema un volum 
de 111 hm3. Es troba situada 400 m aigües avall de la 
incorporació del riu Gasnhya (tributari pel marge esquerre) i 
cobreix una extensió de 3,27 km2, en què recull una conca de 
1.200 km2.
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OBRES MARíTIMES

Les adjudicacions més destacades han estat:

4 Dragatge del canal d’entrada i dàrsena sud del Port 
de Castelló. Consisteix en el dragatge d’uns 2,9 milions de 
m3 a les cotes -16 i -17, mitjançant una draga de succió amb 
talladora.

4 Millora del dic d’Aboño al Port de Gijón.
 

4 Dàrsena del tren naval a la Base Naval de Rota   
 (Cadis).

4 Reforç del dic Bocana Nord del Port de Barcelona.
 

4 Fase I de la terminal de contenidors del Port de   
 Tarragona.

4 Millora de l’operativitat als molls comercials del Port  
 de Vigo (fase I).

4 Augment de calatge del moll Aragó al Port de   
Tarragona. Les obres consisteixen en un reforç de la   
fonamentació de les caixes que integren el moll mitjançant la 
injecció de súper jet grouting que genera columnes de tres a 
quatre metres de diàmetre i de vuit a nou de profunditat, el 
dragatge de la dàrsena i de l’escullera sobrant de la banqueta 
actual.

INFRAESTRUCTURES FERROVIàRIES

Es manté com un dels sectors més dinàmics gràcies als 
plans d’expansió de la xarxa ferroviària d’alta velocitat i la 
construcció de noves línies de metro.

Durant l’exercici passat destaquen les adjudicacions següents:

4 Dos nous trams del Metro de Singapur. Sumen 
4.000 metres de longitud. El maig de 2009 la filial Alpine va 
concloure la construcció d’un tram d’aquest metro i en té en 
execució un altre. Les dues noves adjudicacions corresponen 
als trams C-917 i C-918, que pertanyen a la línia 2, amb 
longituds de 1.800 i 2.200 m, respectivament. Tots dos trams 
s’executaran, gairebé totalment, amb doble tub de 6,6 metres 
de diàmetre exterior i amb revestiment mitjançant dovelles 
prefabricades de formigó. 

4 Túnel Sorbas-Barranco de los Gafarillos (Almeria). 
Execució de dos túnels paral·lels de 7,5 km de longitud 
cadascun, a la Línia d’Alta Velocitat Múrcia-Almeria. Discorre 
en sentit nord-sud, i s’executen uns 5.900 m amb tuneladora 
mixta, tipus EPB, de 10,05 m de diàmetre d’excavació, revestits 
amb dovelles de formigó reforçat amb fibra de vidre de 0,50 m 
d’espessor. Els 1.600 m del costat sud s’executen mitjançant el 
nou mètode austríac.

4 Construcció, manteniment i explotació de línia 1 
del Tramvia de Múrcia. Es tracta de la inversió més gran en 
obra pública realitzada en tota la història del municipi. Amb 
aquesta adjudicació FCC reforça el seu lideratge en l’àmbit de 
les concessions de transport urbà ferroviari a Espanya. A més, 
el contracte inclou la redacció del projecte de construcció i el 
subministrament de material mòbil. La nova línia de tramvia 
de gairebé 18 km unirà el centre de Múrcia amb la zona 
comercial de Nueva Condomina i les universitats, i travessarà 
les avingudes més importants de la ciutat. Tindrà 28 parades, 
amb una distància mitjana entre aquestes de 450 metres. 
Durant els 40 anys de concessió es preveu que facin servir el 
tramvia 513 milions d’usuaris, la qual cosa suposa que durant 
el primer any viatjaran en el tramvia 5,5 milions de persones. 
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4 Túnel de Baumleite, a Alemanya. Amb una longitud de 
1.317 metres, entre els pobles de Theuern, Truckental i 
Grümpen, al sud d’Erfurt. Disposarà d’una via vertical 
d’evacuació de 40 metres. Forma part d’una nova línia de 
tren entre Ebensfeld i Erfurt, de 107 quilòmetres de longitud, 
que s’integra en la millora de l’enllaç ferroviari entre 
Nuremberg i Berlín. 

4 Nou túnel Kaiser Wilhelm, a Alemanya. Construït el 
1877, disposa de dues vies de tren, i ha de ser adaptat a les 
noves normes de seguretat, per la qual cosa es construirà un 
nou túnel d’una sola via a aquest efecte. El túnel es troba a la 
línia 3.100, entre Koblenz i Perl. Tindrà una longitud de 4.200 
metres. El túnel nou es farà amb una tuneladora d’un sol 
escut, amb un diàmetre de 10,12 metres. El túnel existent serà 
rehabilitat i connectat al nou mitjançant 8 galeries, cadascuna 
amb una longitud de 15 metres. 

4 Contracte de construcció, explotació i manteniment 
de la línia 1 del Tramvia de Saragossa. Les obres 
consisteixen en la construcció de 13,4 km de plataforma 
ferroviària en superfície preferentment, segregada per a via 
doble electrificada, que travessa de nord a sud la ciutat de 
Saragossa, amb un total de 24 parades. A més, el projecte 
preveu la construcció de dos recintes de cotxeres i tallers, 
un per cada fase, així com dos aparcaments dissuasoris i un 
intercanviador. 

4 Dos contractes de manteniment de la infraestructura, 
via i desviaments de les línies d’alta velocitat, que 
enllacen Madrid amb Barcelona i Sevilla. El primer 
contracte es refereix al tram Madrid-Saragossa, i el segon es 
reparteix entre el tram Madrid-Adamuz (Còrdova) de l’AVE 
Madrid-Sevilla/Còrdova i el branc La Sagra–Toledo. 

4 Modernització de la línia Beira Baixa, tram Castelo 
Branco/Vale dos Prazeres, a Portugal. Comprèn la millora 
del tram en una longitud de 38,5 km i la reforma de les 
estacions d’Alcains, Lardosa i Castelo Novo.

URBANITzACIONS I APARCAMENTS

Adjudicacions més destacades:

4 Urbanització los Almendros a Torrejón de Ardoz. Té 
una superfície de 88 hectàrees i inclou el condicionament 
de la via pecuària Colada de Galapagar i l’execució de vies de 
servei de la nacional M-206.

4 Urbanització de la ronda de Sant Raimon de 
Penyafort, en el tram comprès entre la Gran Via i el carrer 
Cristòfol de Moura, a Sant Adrià (Barcelona).
 
4 Urbanització del Programa d’actuació integrada 
de l’àmbit del PRIM ronda perimetral nord de Dénia 
(Alacant). La superfície urbanitzable és de 274.217 m2, i 
s’hi inclouen les obres següents: pavimentació de calçades, 
aparcaments, voreres, xarxa de vianants i el tractament 
d’espais lliures mitjançant jardineria, arbratge, parcs infantils 
i mobiliari urbà, a més de les xarxes d’aigua, clavegueram, 
distribució d’energia elèctrica i enllumenat.

4 Urbanització del sector de Torreblana II de Vacarisses 
(Barcelona). Les principals actuacions comprenen la reforma 
interior de les xarxes de sanejament, aigua potable, telèfon, 
electricitat, pavimentació, jardineria i mobiliari urbà. 

4 Aparcament subterrani al districte C “las Tablas” a 
Madrid. Aquest aparcament consta de 852 places repartides 
en quatre plantes sota rasant.
 
4 Condicionament dels espais en l’entorn del vell 
escorxador (Madrid). Els treballs consisteixen en la 
reurbanització i enjardinament dels espais afectats per 
les obres de soterrament de la M-30, en l’entorn de l’antic 
escorxador, per tal de millorar-ne alhora el drenatge i la 
pavimentació. 
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Hotel Vela, Barcelona.

4 Abocador de residus no perillosos de Castañeda 
(Cantàbria). Es tracta de la construcció de dos vasos 
d’abocador amb una capacitat per a 7.500.000 m3 i una 
vida útil d’utilització estimada entre 20 i 25 anys 
aproximadament. A més, el projecte comprèn les obres 
d’impermeabilització, drenatge, construcció de camins d’accés 
i l’execució d’una bassa per a la recollida de lixiviats. 

hABITATgES

Les adjudicacions més destacades van ser:

4 106 habitatges de protecció pública a Alcorcón   
 (Madrid).

4 159 habitatges Colinas Golf Residencial a Oriola   
 (Alacant). El conjunt conté habitatges aïllats, adossats i  
 apartaments en bloc.

4 350 habitatges en el Pla parcial “Alamillos Oeste”, a   
 Algesires (Cadis).

4 107 habitatges unifamiliars i adossats a Rivas   
 Vaciamadrid (Madrid).

4 131 habitatges a Móstoles Sur.

4 132 habitatges a Rivas Vaciamadrid (Madrid).

4 Construcció de 103 habitatges a Sevilla. 

4 117 habitatges a Alcorcón (Madrid).

4 135 habitatges de protecció oficial a Sevilla.

4 Execució de 310 habitatges a Getafe (Madrid).

4 Dos drets de superfície a Sevilla. El primer d’aquests 
per a l’execució de 182 habitatges de protecció, i el segon per 
a l’execució de 160 habitatges de protecció oficial. Ambdues 
obres se situen en el desenvolupament de Pino Montano, a 
Sevilla.

4 107 habitatges al PAU Móstoles-Sur, a Móstoles   
 (Madrid).

EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL

S’inclouen en aquest capítol l’edificació destinada a usos 
administratius, docents, sanitaris, culturals, esportius, 
comercials, hotelers i industrials. 

Centres administratius i d’oficines

4 “Torre Zero Zero” a l’av. Diagonal de Barcelona, 
per a la Zona Franca de Barcelona. Es tracta de l’execució 
de l’estructura i arquitectura sobre rasant d’un edifici de 24 
plantes, amb una superfície construïda de 34.000 m2, per a 
oficines. 

4 Edifici destinat a Arxiu Comarcal i Centre de Barri, per 
a l’Ajuntament de Sant Feliu de llobregat, a Barcelona, 
amb una superfície construïda de 3.241 m2.

4 Edifici per a la Tresoreria de la Seguretat Social, 
Institut Nacional de la Seguretat Social i Institut Social 
de la Marina a Sant Sebastià. L’edifici, de més de 23.000 m2 
construïts, està destinat a oficines i serveis dels organismes 
esmentats. Se situarà en un solar exempt, entre els carrers 
Hermanos Otamendi, Humbold i Juan de Zaragüeta de Sant 
Sebastià (Guipúscoa).

4 Comissaria de Mossos d’Esquadra per a la Seu 
Regional Camp de Tarragona. Es tracta d’un edifici amb dos 
soterranis i tres nivells sobre rasant amb una superfície total 
de 9.138 m2.
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4 Centre penitenciari i instal·lacions de seguretat Nord 
1 a Àlaba. Té una superfície construïda de 87.900 m2 i 872 
cel·les. Consta de diversos edificis, control d’accés, edifici de 
convivència, cuina i instal·lacions i magatzems, comunicacions, 
comandament de servei, sortides i trànsits, torre de control, 
zona esportiva i cultural amb lavabos, vestidors, piscina 
coberta, gimnàs, sala d’actes i infermeria. El mòdul residencial 
té forma de pinta, amb planta baixa tècnica i cel·les en dues 
alçàries. Tallers ocupacionals i productius. Tot el conjunt està 
envoltat per un mur de ronda de 6 m d’alçària.

Centres docents

4 Obres de remodelació i ampliació de dos centres 
d’educació secundària, a Portugal. Un a la ciutat de Braga i 
l’altre a Porto. La superfície de rehabilitació en el conjunt dels 
dos centres és de 15.530 m2 i la d’ampliació d’11.800 m2.

4 Estabulari al Centre d’Investigacions 
Biològiques, per a al Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC). Es tracta d’una edificació de 2.100 m2 
construïts sota rasant en 2 plantes i un entresolat. 
Se situa sobre rasant un petit nucli d’accés 
exclusivament. 

4 Modernització del centre de la Fundació Nacional 
d’Investigacions Cardiovasculars, dependent del 
Ministeri de Ciència i Innovació a la Universitat 
Carlos III. Les obres consisteixen en la remodelació total de 
l’edifici amb petits recalçats de fonaments i reforç d’estructura.

Centres sanitaris i assistencials

4 Nou Hospital Comarcal a la línea de la Concepción 
(Cadis). L’hospital està dissenyat en forma de pinta amb 
quatre blocs d’hospitalització. La superfície construïda és 
d’uns 65.000 m2.

4 Centre de dia i residència per a lesionats medul·lars a 
Aguilar de Campoo (Palència). Edifici amb planta soterrani, 
baixa i primera amb una capacitat residencial de 14 places. El 
centre de dia té una superfície de 1.000 m2 i la residència de 
1.764 m2. 

Centres culturals, esportius i d’oci

Quatre estadis de futbol a Polònia, on es disputaran partits per 
a l’Eurocopa 2012:

4 Baltic Arena, Gdansk. El nou estadi per a l’Eurocopa 
s’aixecarà sobre una parcel·la de 39 hectàrees a prop del 
centre de la ciutat. Tindrà 44.000 seients i 6.500 places 
d’aparcament. L’estructura, de 15.891 m2, emula el disseny 
tradicional de vaixells de Gdansk. 

4 Estadi de Poznan. S’hi construiran dues graderies 
noves i una nova teulada. L’estadi, que tindrà 47.000 seients 
quan estigui acabat, disposarà d’un total de 1.600 places 
d’aparcament.

4 Estadi Nacional a Varsòvia. Tindrà 55.000 seients. La 
coberta constarà d’una estructura impressionant de cables 
d’acer, que donarà un aire espectacular a l’estadi.

4 Estadi de Cracòvia. El nou estadi, disseny de l’estudi 
espanyol d’arquitectes Lamela tindrà 15.500 seients i les 
tribunes seran substituïdes per graderies modernes de 
formigó armat, parcialment cobertes. La façana es decorarà 
amb rajoles de colors clars i es respectarà la vista de l’històric 
pujol de Wawel. Per construir-lo caldran uns 15.000 m3 de 
formigó i 1.700 tones d’acer.

Caja Mágica, Madrid.

Hospital de Còrdova.
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4 2a fase del nou edifici per a residència d’esportistes 
“MASI” a Sant Joan Despí per al Futbol Club Barcelona. 
Es tracta de la finalització de l’edifici, del qual estem fent 
l’estructura.

4 Estadi de futbol per a 50.000 persones i estadi 
d’atletisme per a 6.500, a Wilaya de Tizi Ouzou (Algèria). 
A més, s’urbanitzarà la zona, s’hi construiran aparcaments, 
un camp de futbol de gespa artificial i els condicionaments 
exteriors.

4 Primera fase de la construcció del pavelló multiusos 
Reyno de Navarra Arena, a Pamplona. Consta de 
l’enderrocament de les instal·lacions esportives existents i la 
construcció fins a estructura del nou poliesportiu amb una 
superfície de 45.000 m2. 

4 Camp de futbol municipal de Cornellà de llobregat 
(Barcelona). Les obres inclouen la construcció d’un camp 
de futbol 11, un camp de futbol 7, així com un edifici de 
dues plantes d’alçària, amb graderies per a 800 espectadors i 
coberta que cobreix la totalitat de l’edifici i tots els seients de 
la graderia. 

4 Poliesportiu a la Universitat Carlos III. Disposa de 
piscines, sales de SPA i condicionament físic i com a aspecte 
singular de l’edifici, la coberta a la zona de piscines és de fusta 
thermochip, sobre estructura de fusta. A la zona exterior hi 
ha un solàrium, una pista de pàdel, una pista de voleibol i un 
camp de futbol 7 amb gespa artificial. 

Centres comercials, fires i congressos

4 Pavelló austríac a l’Exposició Mundial 2010 de 
Xangai. Obra dels arquitectes Arge Span-Zeytinoglu 
Architects i Shanghai XianDai Architectural Design (Group) Co. 
Ltd. Tindrà uns 2.112 m2 de superfície i estarà disposat en dues 
plantes. Es desmuntarà una vegada es clausuri l’Expo.

4 Fonamentació, estructura i sanejament del centre 
comercial El Corte Inglés a Tarragona.

4 Fonamentació, estructura i sanejament del centre 
Hipercor al centre comercial Puerto Venecia (Saragossa).

4 lloses de plantes, estructura d’ascensors panoràmics, 
reforços metàl·lics en nucli de l’ascensor i altres treballs 
addicionals del nou Edifici Windsor (Madrid).

Industrials

4 Dos tancs d’emmagatzematge de gas natural liquat 
(GNl) en l’ampliació del port de El Musel-Gijón (Astúries) 
a través d’ISO.

4 Explotació i manteniment durant dos anys de 
la planta de biometanització a las Dehesas, al Parc 
Tecnològic de Valdemingómez (Madrid). 

4 Nous laboratoris centrals a Olivais (Portugal). Consta 
d’un edifici amb quatre plantes que ocuparà una àrea de 1.970 
m2. 

Rehabilitació i manteniment

4 Reforma de la planta soterrani del pavelló sud de 
l’Edifici Villanueva del Museu Nacional del Prado, a 
Madrid.

4 Ampliació i reforma de l’antiga sucursal del Banc 
d’Espanya a Ciudad Real, per destinar-la a oficines de 
diversos organismes de l’Estat.

4 Obres de rehabilitació i condicionament de diversos 
espais del Palau de Fuensalida (Toledo).
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DESENVOLUPAMENT 
D’INFRAESTRUCTURES ENERgÈTIQUE

DENEO, Energía e infraestructuras energéticas és 
l’empresa del Grup FCC que, amb una experiència de 25 anys, 
desenvolupa la seva activitat en l’àmbit de les instal·lacions 
electricomecàniques ferroviàries.

Les activitats de la companyia s’estructuren de la manera 
següent:

4 Catenària ferroviària
4 Subestacions elèctriques
4 Estesa de línies (aèries i subterrànies)
4 Enginyeria energètica per a les obres civils

Els principals clients públics de DENEO són el Ministeri 
de Foment (ADIF i Direcció General d’Infraestructura de 
Transport Ferroviari) i les diferents comunitats autònomes, 
fonamentalment a través dels seus ens públics (MINTRA, GISA, 
Metro de Madrid).

Dins de contractes amb clients privats, cal esmentar de 
manera especial el desviament de línies per a ENDESA, la 
subestació de tracció del Triangle Ferroviari per a GISA i la 
distribució d’energia i enllumenat de la nova estació de 
rodalies de Sol a Madrid.

El 2009, el fet més rellevant per a la companyia va ser 
l’adjudicació de la catenària d’alta velocitat en el trajecte de 
Vigo a la Corunya.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Especialidades Eléctricas, S.A. (Espelsa) desenvolupa 
projectes i muntatges d’instal·lacions elèctriques, projectes, 
disseny i fabricació de quadres elèctrics, construcció i 
manteniment de xarxes de distribució i subestacions de 
transformació i enginyeria de sistemes informàtics avançats de 
comandament, control i simulació.

Entre els treballs efectuats el 2009 destaquen:

Instal·lacions elèctriques

4 Centre processament de dades de Telefónica (Madrid – 
         Julián Camarillo).
4 Hospital Son Dureta (Palma de Mallorca).
4 Institut de Toxicologia de Las Rozas (Madrid).
4 Metro Línia 9 (Barcelona).
4 Aeroport de Castelló.

Xarxes de distribució

4 Construcció i manteniment de xarxes de distribució per a 
UNIÓN FENOSA a Madrid i Toledo.

4 Construcció i manteniment de xarxes de distribució per a 
IBERDROLA a Madrid, Toledo, Albacete i Conca.

4 Xarxa de distribució energia elèctrica MT i BT a Nuevo Tres 
Cantos (Madrid).
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4 Manteniment de subestacions 45 kV i 132 kV a Ciudad 
Real i Guadalajara

Manteniments

4 Centre de Navegació Aèria Sevilla (AENA).
4 Teatro Real (Madrid).
4 Biblioteca Nacional (Madrid).
4 Sogecable (Tres Cantos- Madrid).
4 Institut Cervantes (Madrid).

Energies renovables

4 Operació i manteniment de planta solar fotovoltaica de 
20 MW a Espejo, Còrdova propietat de FCC Energía. Plantes 
executades íntegrament per Espelsa el 2008.

4 Contracte clau en mà de construcció de la planta 
termosolar CCP a Palma del Río, Còrdova de 50 MW sense 
acumulació, propietat de FCC & ABANTIA SUN ENERGY.

4 Contracto clau en mà de construcció de la planta 
termosolar CCP a Villena, Alacant de 50 MW sense acumulació, 
propietat de FCC & ENERSTAR.

Sistemes informàtics avançats

4 Sistema de planejament de missions aèries per a l’avió de 
combat europeu EF-TYPHOON.

4 Sistema de planificació d’operacions i d’activació de 
forces per a l’agència C3A de l’OTAN.

4 Sistema PLACA de planificació, control i anàlisi per a les 
Forces i Cossos de Seguretat.

4 Entrenador instrumental de vol per al servei d’helicòpters 
de la Direcció General de Trànsit.

4 Sistema FÉNIX de gestió i coordinació de treballs 
d’extinció d’incendis forestals.

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITzACIÓ

Internacional Tecair S.A. és la filial dedicada a projectes i 
instal·lacions d’equips i sistemes de climatització, mecàniques, 
protecció contra incendis i gestió de control d’instal·lacions de 
tot tipus d’edificis.

Durant l’exercici passat va aconseguir els contractes següents:

Instal·lacions

4 Seu del Campus Repsol YPF. Madrid
4 Seu de l’Institut Medicina Molecular CSIC. Alcalá de 
         Henares (Madrid)
4 Centre de Creació de les Arts. Alcorcón (Madrid)
4 Centre Cultural de Sanchinarro. Madrid
4 Ampliació de l’Edifici Terminal de l’Aeroport Gando. Las 
         Palmas de Gran Canaria
4 Edifici d’oficines Cerro del Águila. Madrid
4 Edifici residencial Isla de Chamartín. Madrid
4 Cambra de Comerç. València
4 Edifici seu de la Direcció General d’Infraestructures 
         Ferroviàries. Madrid
4 Seu del Col·legi Oficial d’Arquitectes. Madrid

Manteniment

4 Seu social i magatzems centrals Abbott Laboratories - 
         Espanya
4 Ciutat esportiva Valdelasfuentes i poliesportiu José 
         Caballero (Ajuntament Alcobendas)
4 Institut Nacional de Toxicologia – Las Rozas (Madrid)
4 Centre comercial Plaza Nueva – Leganés (Madrid)

Internacional Tecair S.A. a través de les seves filials 
GEINSA, Gestión Especializada Instalaciones, S.A. i EURMAN 
desenvolupen les activitats de manteniment, conservació 
i conducció d’instal·lacions de tot tipus d’edificis.
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CONSERVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

El Grup FCC actua en el sector a través de Mantenimiento 
de Infraestructuras, S.A. (MATINSA) en les àrees d’activitat 
següents:

Autovies i carreteres

Manteniment de més de 1.100 km d’autovies i 2.600 km de 
carreteres de la xarxa convencional titularitat del Ministeri 
de Foment i d’altres administracions públiques amb 
competències transferides (Junta d’Andalusia, Diputació Foral 
de Guipúscoa, Consell Comarcal del Barcelonès), i de societats 
concessionàries (Auconsa, Aucosta, Auto Estradas XXI, etc.).
Durant l’exercici 2009 es pot destacar:

4 Contracte de conservació de la Y asturiana (Oviedo – 
Gijón – Avilés) i del contracte de conservació de travessies i 
carrers de l’Ajuntament d’Albacete.

4 Conservació i manteniment de la viabilitat hivernal en la 
concessió de Trasmontana (Portugal).

4 Renovació dels contractes de conservació de les 
carreteres:

_ Burgos II i Albacete.

_ Pròrrogues dels contractes de Jaén, Goierrialdea 
(Guipúscoa), Ciudad Real, Saragossa, Sort, Palència, 
Santander, Càceres, la Albuera, Huelva Norte, 
Almendralejo i Múrcia.

Manteniment d’infraestructures hidràuliques

Sistemes de control: explotació i manteniment del Sistema 
Automàtic d’Informació Hidrogràfica (SAIH) de la confederació 
hidrogràfica del Xúquer, en UTE amb una altra empresa. En 
aquest sistema es modela el comportament hidrogràfic de les 
conques, i s’elaboren prediccions de revingudes i la informació 
necessària per a la gestió de l’aigua de cada conca.

Preses: continuen el manteniment i la conservació de les 
preses i embassaments d’Alarcón, Amatorio, Bellús, Beniarrés, 
Contreras, Escalona, Forata, Gadalafest i Tous a les províncies 
d’Alacant, Conca i València.

Canals: contracte per al manteniment i l’explotació dels canals 
principal del Camp del Túria, principal del marge esquerre del 
riu Magro i canal del Xúquer–Túria, amb una longitud total de 
160 km.
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Obres forestals

IInclouen repoblacions i millora silvícola de les masses 
forestals a les comunitats autònomes de Madrid, Andalusia, 
Extremadura, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, per a 
diversos organismes: comunitats autònomes, confederacions, 
ajuntaments i ministeris.

En aquest exercici l’adjudicació d’obres com ara:

4 Tractaments silvícoles a la Casa de Campo de l’Ajuntament 
de Madrid

4 Restauració, repoblació forestal i tractaments silvícoles en 
béns patrimonials de la confederació hidrogràfica de l’Ebre a la 
Comunitat de la Rioja, als termes municipals de Santurde i Santo 
Domingo

Prevenció i extinció d’incendis forestals

Matinsa duu a terme ininterrompudament des de 1998 el 
servei de quadrilles reforç de la zona est de la Comunitat de 
Madrid, amb un total de 234 operaris, 8 autobombes forestals 
pesants, 15 de lleugeres, 2 vehicles d’alta mobilitat (VAMTAC) i 
1 helicòpter biturbina, així com 14 enginyers forestals. Aquest 
servei s’ha prorrogat fins a l’any 2010. 
Així mateix, gestiona el dispositiu d’extinció d’incendis de la 
Casa de Campo de Madrid des de 2003.

També efectua el servei de prevenció d’incendis forestals en 
vies fèrries a la zona nord-est d’Espanya per a ADIF (Aragó i 
Catalunya), des de 2008.

Restauracions ambientals

A més, l’empresa executa obres de restauració mediambiental 
i recuperació d’espais degradats i les tasques de conservació i 
manteniment d’aquests.
En aquest exercici destaca l’adjudicació de:

4 Recuperació del sistema dunar de Guardamar del Segura, 
tram Casas de Babilonia-Desembocadura del riu Segura, a 
Alacant.

Jardineria i paisatgisme

En aquest exercici s’estan fent les actuacions següents:

4 Conservació dels parcs i jardins de protecció especial de 
Madrid, entre els quals hi ha el temple de Debod, els jardins 
de Sabatini, el parc del Capricho, el parc Dehesa de la Villa, el 
parc de l’Oeste, la Quinta de los Molinos i l’àrea forestal de Tres 
Cantos, prorrogat per al 2010

4 Conservació del parc de Bosquesur, prorrogat per al 2010.

4 Manteniment i conservació del Parc regional del sud-est i 
la reserva del Mar de Ontígola, prorrogat per al 2010.

4 Servei de conservació i manteniment de zones 
terrenques, paviments i elements d’obra civil al parc de la Casa 
de Campo.

PROJECTE  R+D+I 

MATINSA participa en els projectes de R+D+i següents:

4 Projecte Fénix - TIC, consistent en el desenvolupament 
i establiment d’un sistema de gestió de la prevenció i extinció 
d’incendis forestals.

4 Projecte Puentes, per al disseny de la sistemàtica 
d’auscultació d’estructures en servei mitjançant sensors sense 
fils en temps real.
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ENgINYERIA

Proyectos y Servicios, S.A. (Proser) duu a terme l’estudi i 
la redacció de projectes d’enginyeria. Entre les adjudicacions 
obtingudes durant l’exercici, destaquen:

Autovies i carreteres

4 Projecte de traçat i construcció. Variant de les 
poblacions de Beas i Trigueros a la carretera N-435 del PK 205,8 
al 218,8 província de Huelva.

Projecte de construcció de la variant oest de Benacazón i 
condicionament de la A-473. Tram: Benacazón- Aznalcázar.

Ferrocarrils i metropolitans

4 Projecte de construcció de plataforma de la “línia 
d’alta velocitat Madrid – País Basc/ Frontera francesa, Burgos – 
Vitòria. Tram: La Puebla de Arganzón – Iruña de Oca”.

4 Ampliació de rodalies de Madrid fins a Soto del Real.

4 Projecte complementari de la infraestructura de la 
nova estació Ciutat aeroportuària de la L 9 del ferrocarril 
metropolità de Barcelona. 

Obres hidràuliques

4 Projecte de la xarxa de distribució i de suport del 
regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 4.1. La superfície 
afectada és d’unes 2.112 ha. 

4 Presa de Beninar. El treball consisteix a establir la 
situació actual de la seguretat de la presa de Beninar, tant 
des del punt de vista de la presa mateixa, com de l’estat dels 
equips electromecànics.

Assistència tècnica a la Direcció d’obra

4 Direcció d’obra i assistència tècnica per a les obres de 
col·lectors de sanejament i desviaments de conques externes 
per la carretera del Copero i carrer Termas. 

4 Assistència tècnica del condicionament de les carreteres 
C-154, B-432, BV-4405 i BP-4653 que formen l’eix Vic-Gironella, 
al tram entre Olost i Olvan i nova variant de Prats de Lluçanès. 

4 Assistència tècnica a la Direcció de l’obra: drenatge del 
sistema Vera-Palmaret al terme municipal d’Alboraia i València.
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R+D+i

Durant l’any 2009 i 2010 l’objectiu principal del programa de 
R+D+i desenvolupat per PROSER consisteix en l’execució de 
les tasques referents a l’optimització de la secció geomètrica 
de túnels, les quals s’emmarquen dins del projecte “TÚNELS 
URBANS: recerca de noves metodologies d’anàlisi, disseny 
i execució de túnels en àrees urbanes”. Aquest projecte de 
R+D+i ha estat homologat per la consultora EQA (European 
Quality Assurance). 

El treball de PROSER dins d’aquest projecte comprèn quatre 
tasques:

4 Recopilació de dades de les diferents normatives 
o recomanacions que fan referència a tots els aspectes 
relacionats amb el disseny geomètric de túnels urbans.

4 Elaboració d’una base de dades amb les recollides en 
fases anteriors.

4 Estudi dels diferents paràmetres que influeixen en el 
disseny de la secció i avaluació del pes de cadascun.

4 Desenvolupament de la metodologia/eina de disseny 
geomètric de túnels.

Actualment s’han conclòs les tasques indicades. Durant l’any 
2010 es conclourà el projecte mitjançant l’aplicació de la 
metodologia creada en projectes de túnels reals.

IMATgE CORPORATIVA

Megaplas és l’empresa que presta serveis d’imatge 
corporativa a través dels dos centres de producció i gestió que 
té a Madrid i a Torí. 

Durant l’any 2009 ha continuat desenvolupant les seves 
operacions en l’àrea d’electrònica instal·lant els seus cartells 
de preus electrònics en més de 80 estacions de servei de Shell 
a la península Ibèrica. El projecte seguirà aquest any fins a 
completar les gairebé 300 estacions que Shell té a Espanya. 

Ha completat el desenvolupament de la nova imatge de 
la petroliera DISA. Aquesta innovadora imatge corporativa 
s’implantarà a les Illes Canàries, on Disa té més de 160 
estacions de servei.

A Itàlia, Megaplas ha estat escollida com un dels proveïdors 
que faran el canvi d’imatge de la petroliera API. Es preveu 
que la totalitat del projecte englobi el canvi d’imatge en unes 
1.600 estacions en un període de tres anys.

En el sector de l’automòbil i en el marc de la col·laboració amb 
el grup FIAT, ha començat la implementació de la nova imatge 
de la xarxa de concessionaris New Holland a Europa i ha fet 
més de 200 concessionaris en diversos països europeus.

Sempre en el marc del grup FIAT, ha començat a realitzar el 
canvi d’imatge dels concessionaris de CASE a Espanya.

En l’àmbit de subministrament de logotips, s’aferma com a 
proveïdor homologat del grup Fiat; exporta a països de tot el 
món a més d’Europa, com per exemple l’Índia o Mèxic. 

Pel que fa al grup Renault, client històric del grup, ha dut a 
terme una campanya per introduir la nova imatge de Dacia en 
més de 150 concessionaris.

En el sector de restauració, a més del subministrament i 
instal·lació dels elements d’imatge habituals, ha realitzat per a 
McDonald’s una campanya de substitució de la senyalització 
dels carrils dels McAuto en més de 100 restaurants a Espanya.
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OLEODUCTES I gASODUCTES

Auxiliar de Pipelines, S.A. fa més de vint anys que treballa 
en la construcció i el muntatge industrial de transport per 
canonades, particularment sota especificació API (American 
Petroleum Institut), per als principals agents energètics del 
mercat espanyol. Realitza projectes “clau en mà” per a tot tipus 
de fluids, des de xarxes de primàries de transport, oleoductes 
i gasoductes, fins a xarxes de distribució de calefacció, aigua 
calenta i refrigeració. En l’exercici passat va col·laborar en els 
denominats “sealines” (canonades submarines de transport 
d’“oil & gas”) i l’empresa va continuar intervenint en les grans 
infraestructures nacionals de transport per canonada. 

En R+D+i ha adquirit el programa CompeGPS com a eina 
de millora de realització d’estudis mitjançant cartografia 
satel·litària. 

Adjudicacions principals:

4 EIX APA 16 bar lesaka-Sumbilla-Santesteban-
Bertizarana-Baztán (Navarra) amb una longitud de 34.885 
metres de canonada d’acer de carboni UNE-EN-10208 Grau 
L-245 de 8” de diàmetre. 

4 Gasoducte desdoblament parcial del branc al Campo 
de Gibraltar Fase III (Cadis) amb una longitud de 17.770 
metres de canonada d’acer de carboni API-5L X 60 de 16” de 
diàmetre. 

4 Variant al gasoducte Semianillo de Madrid ø 12” i de 
l’ampliació Semianillo de Madrid ø 26”, situats al terme 
municipal de San Fernando de Henares. La longitud total del 
traçat és de 719 metres (ø 16”) i 738 m (ø 26”) de canonada 
d’acer de carboni API-5L-X60 i API-5L-X70.

4 Oleoducte Cartagena-Puertollano, tram I, situats a 
Múrcia, amb una longitud de 92.002 metres de canonada 
d’acer de carboni API-5L-X60, de 14” de diàmetre extern. 

Al llarg del 2009, s’han finalitzat les obres següents:

4 Instal·lacions, transport de canonada i aterratges per 
al gasoducte submarí Dénia-Eivissa-Palma de Mallorca. 
Longitud 269,6 km i Ø 20”, canonada API 5L X-70, revestida 
exteriorment de formigó concèntric. S’ha executat el landfall 
(recalada) de Dénia i Palma de Mallorca així com el microtúnel 
d’Eivissa.

4 Reforma del sistema de climatització del centre 
comercial Madrid-2 la Vaguada. Substitució i “revamping” 
de tot el sistema antic per mitjà de canonades preaïllades 
(tant en acer com flexibles de polietilè) en diferents diàmetres, 
des dels 450 mm fins als 20 mm en un total de15.000 m de 
canonades. Així mateix, s’ha realitzat la instal·lació dels mòduls 
de comptatge en tots els locals comercials.
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PREFABRICATS

Prefabricados Delta és una empresa del grup FCC dedicada 
a la producció d’elements prefabricats fonamentalment per 
a obra civil. En l’actualitat explota quatre factories d’elements 
prefabricats, dues d’aquestes situades a Humanes (Madrid) i 
les altres dues a Puente Genil (Còrdova).

Les instal·lacions de Puente Genil estan dedicades a la 
fabricació de canonada de formigó amb camisa de xapa i a la 
producció de travesses monobloc pretesades per a ferrocarril. 
Ambdues troben altament especialitzades i són, sense cap 
dubte, dues de les millors instal·lacions en la seva tipologia del 
país.

A Humanes hi té una instal·lació posada en servei l’any 2004, 
per a la fabricació de canonada de polièster reforçat amb 
fibra de vidre (PRFV) que disposa dels sistemes més moderns 
i eficients. En aquesta instal·lació, en poc menys de 4 anys i 
mig s’han fabricat gairebé 400 quilòmetres de canonada. Al 
costat d’aquesta instal·lació, hi ha una altra factoria d’elements 
de formigó on es fan tubs de formigó amb camisa de xapa i 
dovelles prefabricades de formigó armat per al revestiment 
interior de túnels.

Per sectors d’activitat, es poden destacar els contractes 
següents:

Subministraments per a conduccions 
hidràuliques

S’ha subministrat un total de 128 km de canonada, 75 dels 
quals corresponen a canonada de polièster reforçat amb 
fibra de vidre, i 53 km a canonada de formigó posttesat amb 
camisa de xapa i junta elàstica.

Entre las obras más destacadas han figurado las siguientes:

4 Infraestructura de reg, viàries i drenatge dels blocs 
de Ferreira, Figueirinha i Valvom per a EDIA (Empresa de 
Desenvolvimento e Infraestructuras do Alqueva S.A.) a 
Portugal, amb 18 km subministrats de tubs de formigó 
posttesat amb camisa de xapa i junta elàstica en diàmetres 
compresos entre 700 i 1.800 mm i pressions màximes de 
disseny compreses entre 6 i 10 atmosferes.

4 IInfraestructura de reg, viàries i drenatge de Serpa-
Pias, també a Portugal i per a EDIA. En aquest cas el 
subministrament efectuat consisteix en 12,5 km de tubs de 
formigó posttesat amb camisa de xapa i junta elàstica amb 
pressions màximes de disseny entre 10 i 16 atmosferes i 
diàmetres entre 700 i 1.200 mm.

4 IRevestiment del Canal de Sentmenat per a la Seiasa del 
Noreste (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.) 
a la zona de Colomers (Girona), amb 9 km de tubs una altra 
vegada de formigó posttesat amb camisa de xapa i junta 
elàstica en diàmetres 1.800, 1.600 i 1.400 mm i una pressió 
màxima de disseny de 4 atmosferes.

4 IModernització del regadiu a la comunitat de regants 
del Canal de Almazán, (Sòria) per a la Seiasa del Norte. Per a 
aquesta obra de modernització s’han subministrat 52 km de 
canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) 
en diàmetres nominals compresos entre 400 i 1.400 mm i 
pressions nominals de 10 i 16 atmosferes.

Subministrament de travessers per a ferrocarril

Durant l’any 2009 es van subministrar 192.000 travessers 
monoblocs pretesats fonamentalment del tipus PR-01 
(travessers polivalents per a ample nacional i internacional) 
destinats en gran part a ADIF Infraestructuras. 

4 També es van subministrar travessers a constructores 
privades per a obres com ara la línia d’alta velocitat Sevilla-
Cadis, subtram: Las Cabezas de San Juan - Lebrija o la millora 
en accessos marítims al Port de Sevilla, fase I.

Subministrament de dovelles de formigó armat

4 Amb la contractació per part de Prefabricados Delta 
del subministrament de 4.000 metres lineals (2.600 anells), 
de dovelles de formigó armat per al Projecte de construcció 
de la infraestructura de la prolongació a Las Rosas de la línia 
2 del Metro de Madrid, es va posar en marxa la instal·lació 
d’Humanes dedicada a la fabricació d’aquest producte, i 
durant l’any 2009 es va fer un total de 1.008 anells (1.512 
metres lineals) amb un total de 7.056 dovelles fabricades.
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Durant l’any 2009 es van adjudicar a FCC els contractes de 
concessió d’obra pública següents:

A Espanya:

4 Tramvia de Múrcia. L’abril de 2009, l’Ajuntament de 
Múrcia va adjudicar la construcció, el manteniment i 
l’explotació de la línia 1 del Tramvia de Múrcia (17,76 km i 
28 parades) durant 40 anys. El contracte es va signar el 7 de 
maig de 2009. FCC participa amb un 60% en la concessionària. 
Actualment es troba en fase d’execució que finalitzarà el quart 
trimestre de 2010.

4 Tramvia de Saragossa. L’Ajuntament de Saragossa va 
adjudicar al consorci TRAZA, participat per FCC, el concurs 
per seleccionar el soci d’una empresa mixta encarregada 
de construir, posar en servei, mantenir i explotar la línia I del 
Tramvia de Saragossa, de 12,8 km, per un període de 35 anys. 
La Societat d’Economia Mixta estarà representada en un 20% 
per l’Ajuntament de Saragossa i en el 80% per TRAZA.

4 Hospital de Torrejón de Ardoz. La Comunitat de Madrid 
va adjudicar l’agost de 2009 la gestió total de l’Hospital de 
Torrejón durant 30 anys. És el segon 
hospital a la Comunitat en el qual els serveis sanitaris entren 
dins de l’objecte del contracte, juntament amb la gestió dels 
serveis no sanitaris. Tindrà una superfície de 62.000 m2, 240 
llits i donarà servei a més de 133.000 persones. FCC
representa el 66,67% de la constructora i participa amb un 5% 
en el capital.

4 Centres Salut de Mallorca. El Servei de Salut de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears a finals de 2009 va 
adjudicar, de manera provisional, al consorci participat per FCC 
Construcción, el contracte de concessió d’obres públiques per 
a la construcció, conservació i explotació de 5 
centres de salut i 5 unitats bàsiques de salut. El gener de 
2010 es va adjudicar definitivament. La durada del contracte 
és d’11 anys.

A l’exterior:

4 D.1.3 Motorway. (Eslovàquia) El Govern eslovac va 
adjudicar l’agost de 2009 la construcció i el manteniment de 
la tercera fase de l’autopista D.1 durant 30 anys al consorci 
Žlinská Dial’nica, en el qual FCC participa en un 25,5% 
directament –a través de FCC Construcción 20,04% i d’ALPINE 
5,01%–, i en un 24,95% a través de la societat Western 
Carpatian Motorway, societat vehicle que s’ha creat per 
incloure inversors financers.

D’altra banda, FCC opera en el marc de les concessions 
d’infraestructures a través de quatre societats:

4 FCC CONSTRUCCION (divisió concessions)
4 gRUPO ALPINE (79,27%)
4 gLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS (50%)
4 CEDINSA (27,2%)

Tot seguit es detallen les societats concessionàries en les quals 
FCC participa:

Espanya

4 CEDINSA EIX LLObREGAT (34%)
Empresa concessionària per a la construcció i explotació 
mitjançant peatge a l’ombra de la carretera entre Berga 
i Puig-reig (Barcelona), i la conservació i el manteniment 
del tram Sant Fruitós de Bages-Puig-reig, tots aquests de la 
carretera C-16 (Eix del Llobregat). L’any 2009 va ser el segon 
any d’explotació completa i es va aconseguir una intensitat 
mitjana diària del trànsit en aquests trams de 24.724 vehicles. 

4 CEDINSA D’ARO (27,2%)
El desembre de 2005, Cedinsa va ser adjudicatària de la 
concessió, també en peatge a l’ombra, durant 33 anys dels 
27,7 km de l’autovia Maçanet-Platja d’Aro, que consta del 
projecte, construcció i explotació del tram de la C-35 entre 
Vidreres i Alou i l’explotació dels trams Maçanet-Vidreres de la 
C-35, Alou-Santa Cristina d’Aro de la C-65 i Santa Cristina d’Aro-

Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Tramvia de Múrcia.
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Estació de Rodalies de Sol, Madrid.

Metro de Barcelona.

Platja d’Aro de la C-31. L’any 2009 va ser el primer exercici 
d’explotació completa i es va aconseguir una intensitat 
mitjana diària del trànsit de 21.211 vehicles. 

4 CEDINSA TER (27,2%)
L’any 2006 FCC Construcció va ser adjudicatària de la 
concessió de l’autovia de peatge a l’ombra Vic-Ripoll de 48,6 
km dels quals 25,2 són de nou traçat, entre les localitats de 
Centelles i Ripoll. El termini de la concessió és de 33 anys amb 
un període de construcció de tres anys i 30 anys d’explotació. 
Actualment s’estan executant les obres de l’autovia i s’assolirà 
el tancament del finançament el novembre.

4 CEDINSA EIX TRANSVERSAL (27,2%)
El juny de 2007 es va adjudicar la concessió, també de peatge 
a l’ombra, durant 33 anys dels 150 km de l’autovia de l’Eix 
Transversal. El contracte consta de projecte, construcció i 
explotació del tram Cervera – Caldes de Malavella (C-25). 
La major part de l’obra és el desdoblament de la C-25. 
Actualment s’està duent a terme el procés expropiatori i es 
tenen negociacions amb la Generalitat Catalana quant al 
cost d’inversió final que s’espera concretar durant el primer 
semestre de 2010.

4 URbICSA (29%)
Societat adjudicatària d’un contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, manteniment i explotació 
dels edificis i instal·lacions del projecte Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. El projecte consta 
d’edificis amb superfícies reservades a l’ús de la Generalitat 
(159.878 m2), usos complementaris, oficines i locals (26.628 
m2) i un aparcament de 45.628 m2 amb capacitat per a 1.750 
places. 

4 AUTOVíA CONqUENSE (100%)
L’any 2007 el Ministeri de Foment va adjudicar a FCC 
Construcción el contracte de concessió d’obra pública per a 
la conservació i explotació del tram de la A-3 i la A-31 que 
discorre per la província de Conca per un termini de 19 anys.  

4 WORLD TRADE CENTER bARCELONA, S.A. (16,52%)
És concessionària, durant 50 anys, de la gestió dels edificis del 
World Trade Center, al port de Barcelona, que disposa d’una 
superfície de 36.000 m2 d’oficines i locals comercials, 6.000 m2 
de sales de conferències i reunions i un hotel de 280 places. 
Actualment presenta una ocupació superior al 95%.

4 PARC TECNOLÒGIC WORLD TRADE CENTER CORNELLà, 
S.A. (12,5%).
Aquesta societat està duent a terme l’execució d’un complex 
que consta de set edificis d’oficines, zona comercial i un 
hotel apartament de 27 plantes. S’han executat les obres 
corresponents a la primera fase, que consten de tres edificis 
amb una superfície construïda de 37.500 m2, un aparcament 
subterrani per a 500 vehicles i una plaça enjardinada de 
10.000 m2.

4 LíNIA 9 DEL METROPOLITà DE bARCELONA (49%).
A finals de l’any 2008, l’IFERCAT (Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya), va adjudicar el contracte per a la construcció, 
manteniment i conservació de 13 estacions i els pous de 
ventilació corresponents del tram I de la línia 9 del Metro 
de Barcelona, durant 32 anys. FCC té un 33% en la UTE 
constructora, i la resta serà de nova contractació. La retribució 
del concessionari es fixa per un cànon anual.

A l’exterior

4 NEW ACUTE HOSPITAL FOR THE SOUTH WEST
El maig de 2009 es van signar els contractes de finançament 
i de concessió entre l’“Sperrin Lakeland Health and Social 
Care Trust” -Administració sanitària- i el consorci adjudicatari 
(en el qual participa FCC amb un 39%), per a la construcció, 
manteniment i explotació (serveis no assistencials) de 
l’hospital d’Enniskillen –Irlanda del Nord- “New Acute Hospital 
for the south West” per un període de 33 anys. El nou hospital 
tindrà 315 llits.
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gLOBAL VíA INFRAESTRUCTURAS

Global Vía Infraestructuras durant l’any 2009 ha seguit 
consolidant-se com la plataforma per a grans projectes 
d’infraestructures en els propers anys, mitjançant la 
incorporació de societats al seu perímetre. 

Per a l’any 2010 queden pendents d’incorporar a GVI les 
societats concessionàries següents: túnel submergit de 
Coatzacoalcos (Mèxic), Autopista del Valle entre San José i San 
Ramón (Costa Rica), Marina de Laredo, Autovia Eivissa-Sant 
Antoni, accessos de Madrid (R3 i R5), Trambaix i Trambesòs. 

Atès que el procés d’integració d’actius, iniciat el 2007, durarà 
diversos exercicis, s’ha classificat la cartera de projectes que 
gestiona Global Vía distingint els actius que ja s’han aportat 
durant els exercicis 2007, 2008 i 2009 d’aquells en què Global 
Vía formalitzarà el seu traspàs en l’exercici 2010:

Concessions ja incorporades al perímetre de Global Vía fins al 
31 de desembre de 2009:

4 AUTOPISTA DEL ITATA (100%) a Xile. 
És titular de la construcció i l’explotació, durant 13 anys, de 
l’autopista de peatge Concepción-Chillán, amb un recorregut 
total de 98 km. En operació amb una intensitat mitjana diària de 
trànsit el 2009 que va ser de 3.749 vehicles.

4 AUTOPISTA DEL ACONCAGUA (100%) a Xile. 
Es tracta de la construcció i explotació, durant 15 anys, de 
l’autopista de peatge ruta 5 Santiago-Los Vilos, amb un 
recorregut total de 218 km. En operació amb una intensitat 
mitjana diària de trànsit el 2008 que va ser d’11.975 vehicles.

4 AUTOPISTA TRASMONTANA (50%),  Portugal.
És titular de la construcció i explotació, durant 30 anys, de 
l’autopista de peatge mixt entre Vilareal i Bragança, amb un 
recorregut total de 194 km. Actualment es troba en fase de 
projecte i construcció.

4 AUTOPISTA CENTRAL GALLEGA ESPAñOLA, S.A. (61,39%) 
Construcció i explotació, durant 75 anys, de l’autopista de 
peatge Santiago de Compostel·la- Alto de Santo Domingo, 
amb un recorregut total de 56,8 km. La intensitat mitjana 
diària de trànsit el 2009 va ser de 5.863 vehicles.

4 COMPAñíA CONCESIONARIA DEL TúNEL DE SÓLLER, S.A. 
(56,53%).Túnel de peatge bidireccional, que salva la serra 
d’Alfàbia en el corredor de Palma de Mallorca a Sóller. La 
intensitat mitjana diària el 2009 va ser de 7.869 vehicles.

4 TERMINAL POLIVALENTE DE CASTELLÓN, S.A. (45%)
Empresa adjudicatària de la construcció i explotació d’una 
terminal de 9,5 ha al port de Castelló per a la manipulació 
de contenidors i mercaderia general. En explotació des de 
l’any 2006. Durant l’any 2009 es van moure 130.059 tones 
de mercaderia general i es van fer 31.391 moviments de 
contenidors. 

4 AUTOPISTA DE LA COSTA CáLIDA (35,75%)
Societat adjudicatària de la concessió administrativa per 
un termini de 36 anys per a la construcció, explotació i 
conservació de l’autopista de peatge Cartagena-Vera de 98 
km de longitud i de l’autovia lliure de peatge per a trànsits 
interns de circumval·lació de Cartagena amb 16 km. El 2009 la 
intensitat mitjana diària va ser de 2.157 vehicles.

4 METRO bARAjAS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. (100%) 
FCC Construcción va aconseguir l’adjudicació de la concessió 
per a la construcció i explotació de la nova línia de metro que 
uneix les antigues terminals de Barajas amb la nova Terminal 
T-4, amb una longitud de 2,5 km. El 2009 el nombre de 
viatgers va ser de 3.224.587. 

4 MADRID 404, SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. (100%) 
Societat adjudicatària de la concessió per al projecte, 
construcció, conservació i explotació dels 27 km de l’autovia 
M-404 entre la M-407 i la M-506 en règim de peatge a l’ombra. 
Concessió adjudicada el desembre de 2007, la posada en 
operació està prevista per a l’any 2011.

Túnel d’Envalira, Andorra.

Nàutic de Tarragona.
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4 MARINA PORT VELL, S.A. (60,49%)
Concessió administrativa de l’Autoritat Portuària de Barcelona, 
amb capacitat per a 413 amarratges de gran eslora i 4.800 m2 
de locals comercials. L’ocupació durant l’exercici 2009 va ser 
del 90%.

4 CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. (45%)
Societat adjudicatària del desenvolupament de les activitats 
de construcció i explotació per un període de 50 anys de 
l’Aeroport de Castelló. El futur aeroport se situa entre Bell-lloc 
i Vilanova d’Alcolea, un enclavament privilegiat que es troba 
a menys de 50 km de qualsevol punt de la província. El 2010 
s’iniciaran les primeres operacions.

4 NàUTIC TARRAGONA, S.A. (25%)
Societat concessionària per a la construcció i explotació 
durant 30 anys al port esportiu de Tarragona. El port disposa 
de 417 amarratges de gran eslora dels quals, el 2009, el 90% 
estaven llogats o venuts, i de 8.000 m2 de locals comercials, 
tots aquests venuts.

4 OLIGSA (20%)
Societat concessionària per a la construcció i explotació 
durant 30 anys d’una terminal de sòlids a granel al port de 
Gijón amb una superfície de 168.000 m2. Durant l’any 2009 es 
van moure 1.561.394 de tones. 

4 PORTSUR CASTELLÓN, S.A. (30%)
Societat concessionària durant 35 anys de la construcció i 
explotació de la terminal de sòlids a granel en l’ampliació sud 
del port de Castelló, amb 300 metres lineals de moll i 60.000 
m2 d’esplanada annexa. En operació des de 2008, durant 2009 
es van moure més de 290.000 tones. 

4 HOSPITAL DEL SURESTE, S.A. (66,66%)
Societat concessionària de la construcció i gestió integral del 
nou hospital d’Arganda del Rey (Madrid) durant 30 anys. En 
operació des de 2007.

4 SCUTVIAS, AUTOESTRADAS DA bEIRA INTERIOR, S.A. 
(8,33%) a Portugal.
Autopista de peatge a l’ombra situada a la zona de la Beira. La 
carretera està dividida en vuit trams amb un total de 198 km. 
La intensitat mitjana diària el 2009 va ser de 10.545 vehicles.

4 MADRID 407, SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. (50%) 
Aquesta societat és concessionària del projecte, construcció, 
conservació i explotació dels 11,6 km de l’autovia M-407 entre 
la M-404 i la M-506 en règim de peatge a l’ombra. Concessió 
adjudicada l’agost de 2005, i en operació des de 2007. El 2009 
va tenir una intensitat mitjana diària de 
28.549 vehicles.

4 CONCESIONES DE MADRID, S.A. (100%)
Concessió administrativa del tram de l’autovia de 
circumval·lació a Madrid M-45, comprès entre l’eix O’Donnell 
i la N II, amb una longitud de 14,1 km, durant un període de 
25 anys, sota el règim de peatge a l’ombra. Durant l’exercici de 
2009 va tenir una intensitat mitjana diària de 81.675 vehicles.

4 TúNEL D´ENVALIRA, S.A. (80%)
Societat concessionària per a la construcció i explotació 
durant 50 anys del túnel de peatge de 3 km de longitud, que 
uneix l’estació hivernal de Grau Roig amb Pas de la Casa, i 
articula la via de comunicació entre Andorra i França, a l’eix 
Barcelona-Tolosa. Durant l’exercici del 2009 va ser utilitzat per 
1.552 vehicles de mitjana diària. 

4 TRANVíA DE PARLA, S.A. (75%)
Societat adjudicatària durant 40 anys de la construcció, 
subministrament de material mòbil, explotació, operació i 
manteniment dels 8,5 km de doble via del tramvia de Parla 
(Madrid). Aquesta concessió va ser adjudicada el 2005 i 
l’explotació va començar el juliol de 2007, amb un trànsit 
anual de 4.152.000 passatgers el 2009.

4 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. (49,37%) 
És titular de la concessió, durant 32 anys, de la prolongació de 
la línia 9 del Metropolità de Madrid, entre Vicálvaro i Arganda, 
que disposa d’un traçat total de 20 km i tres estacions 
intermèdies. Durant l’any 2009 va ser utilitzat per 6.435.629 
passatgers.

4 RUTA DELS PANTANOS, S.A. (66,66%).
EAquesta concessió té per objecte la construcció, gestió i 
conservació durant un període de 25 anys de la duplicació 
de la calçada de les carreteres M-511 i M-501, entre la M-40 
i la M-522, a la Comunitat de Madrid, amb una longitud de 
21,8 km. La intensitat mitjana diària de l’exercici 2009 va ser de 
37.086 vehicles.

4 M-50 CONCESSIONS LTD (45%) 
a Irlanda. Societat adjudicatària de la concessió per a la 
construcció i explotació de l’autopista M-50 a Dublín, durant 
35 anys, circumval·lació principal de la ciutat. El projecte 
consisteix a ampliar 24 km d’autopista i operar i mantenir 
aquesta longitud juntament amb uns altres 19,3 km. Les obres 
es troben simultàniament en fase d’execució i es mantenen les 
tasques de manteniment de l’anell complet de l’autopista.

R2, autopista del Henares, Madrid.
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4 NUEVO NECAXA-TIHUATLáN (50%)
AUNETI, S.A. de C.V., a Mèxic. És la societat adjudicatària de la 
concessió per a la construcció i explotació de l’autopista amb 
inici a Nueva Necaxa i acabament a Tihuatlán, als estats de 
Puebla i Veracruz de Mèxic, amb una longitud aproximada de 
85 km, per una durada de 30 anys. En fase de construcció.

4 AUTOVíA DEL CAMINO, S.A. (40%)
Societat adjudicatària de la construcció i explotació de 
l’autovia Pamplona-Logronyo mitjançant el sistema de peatge 
a l’ombra. El trajecte, dividit en cinc fases durant l’execució, 
té un total de 70,25 km. Es troba en operació des de finals 
de 2004. La intensitat mitjana diària el 2009 va ser d’11.844 
vehicles.

4 PORT TORREDEMbARRA, S.A. (24,08%)
Societat concessionària per a la construcció i explotació 
durant 30 anys del port esportiu de Torredembarra. Consta de 
820 amarratges, dels quals el 87% van ser ocupats durant l’any 
2008, mentre que la totalitat dels seus 4.000 m2 de superfície 
de locals comercials van ser llogats.

4 METRO DE MáLAGA (24,50%)
Societat concessionària durant 35 anys per al projecte, 
construcció, subministrament de material mòbil i operació de 
les línies 1 i 2 del Metro de Màlaga. Amb una longitud total 
de 16,5 km, dels quals 11,7 són subterranis. Es construiran 
19 estacions al llarg del seu recorregut. Durant l’any 2009 les 
obres es trobaven en fase d’execució.

4 S.C.L. TERMINAL AéREO DE SANTIAGO, S.A. (14,78%)
 a Xile. Concessió per a l’operació i explotació durant 21,5 anys 
de l’Aeroport Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 
de Xile. Durant 2009 es va arribar a 9.031.519 
passatgers.

4 AUTOPISTA SAN jOSé - CALDERA (48%) a Costa Rica. 
Societat adjudicatària per a la construcció i explotació durant 
25 anys en règim de peatge de l’autopista San José Caldera, 
a Costa Rica. La carretera es compon de tres seccions amb 
una longitud total de 76,8 km, que comunica la capital del 

país amb un dels principals ports del Pacífic. Es va posar en 
operació el gener de 2010.

4 HOSPITAL DE SON DURETA (32%)
Societat adjudicatària per a la construcció i explotació del 
nou Hospital Universitari de Son Dureta, a Palma de Mallorca. 
El nou hospital té una capacitat de 987 llits. La durada de la 
concessió és de 30 anys. En l’actualitat s’estan executant les 
obres.

4 N6 GALWAy – bALLINASLOE (45%) 
a Irlanda. Societat adjudicatària per a la construcció i 
explotació de l’autopista N6 Galway – Ballinasloe dins del 
corredor estratègic est-oest des de Galway a Dublín. Compleix 
els requeriments del Pla nacional de desenvolupament. 
Consisteix en una autopista de peatge de 56 km entre les 
localitats de Galway i Ballinasloe, un enllaç de 7 km al bypass 
de Loughrea (calçada única) i aproximadament 32 km de 
carreteres d’accés. El termini de concessió és de 30 anys. Es va 
posar en operació els darrers dies de desembre de 2009.

4 R-2 AUTOPISTA DEL HENARES (10%)
 Henarsa és la societat adjudicatària d’un contracte per a la 
construcció i explotació de l’autopista de peatge R2, que 
discorre al llarg de 62 km entre la M-40 i Guadalajara. Consta 
de dos trams. El tram interior des de la M-40 fins a la M-50 és 
l’alternativa per evitar els embussos de la A-1 a l’altura de S. 
S. de los Reyes i Alcobendas. El tram exterior és l’alternativa al 
dens trànsit de la A-2 entre Guadalajara i la M-50. La durada de 
la concessió és de 24 anys. La intensitat mitjana diària durant 
l’exercici passat va ser de 9.381 vehicles.

4 CIRCUNVALACIÓN DE ALICANTE (25%)
Ciralsa és la societat concessionària de la construcció i 
explotació de l’autopista de circumval·lació d’Alacant. Consta 
de 28,5 km i la durada de la concessió és de 36 anys. Es troba 
en explotació des de desembre de 2008, amb una intensitat 
mitjana diària de 7.958 vehicles.

Autopista N6 Galway, Irlanda.

Ruta dels pantans, Madrid.
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4 METRO LIGERO DE SANCHINARRO (42,5%)
Metro Ligero de Madrid, S.A. es va adjudicar el 2006 el 
contracte per a l’operació i manteniment de la línia de Pinar 
de Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas de metro lleuger, de 5,4 
km de longitud que connecta amb les línies 1 i 4 del Metro de 
Madrid. Aquesta línia està en explotació des de maig de 2007 
i el període de concessió és de 30 anys. L’any 2009 van utilitzar 
el metro lleuger 4.892.902 viatgers.

Concessionàries que s’integraran a Global Vía l’any 2010:

4 TRAMVIA METROPOLITà, S.A. (19,03%)
És adjudicatària de la construcció i explotació, durant 25 
anys, d’una infraestructura de transport que uneix el sud 
de Barcelona amb les poblacions de la comarca del Baix 
Llobregat. Es troba en servei des de 2005. Durant l’any 2009 va 
ser utilitzat per 15.542.000 viatgers.

4 TRAMVIA METROPOLITà DEL bESÒS, S.A. (19,03%) 
Aquesta empresa és adjudicatària de la construcció, operació 
i manteniment durant 27 anys del tramvia que uneix l’estació 
del nord i la Vila Olímpica de Barcelona amb Sant Adrià del 
Besòs i Badalona, amb una longitud de 15 km. Durant l’any 
2009 va ser utilitzat per 7.464.000 viatgers.

4 IbISAN SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. (50%)
El consorci liderat per FCC Construcción va ser adjudicatari el 
setembre de 2005 de la concessió durant 25 anys del projecte, 
construcció, conservació i explotació del desdoblament de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni, de 14 km de longitud. L’obra es 
troba en fase d’operació.

4 MARINA DE LAREDO, S.A. (42,5%)
Concessió administrativa de la construcció i explotació de 
540 amarratges, 497 m2 de locals comercials, un aparcament 
i una marina seca al port de Laredo (Cantàbria), adjudicada el 
juliol de 2005 per un termini de 40 anys. Actualment es troba 
en construcció i amb previsió de posada en servei en el primer 
semestre de 2010.

4 AUTOPISTAS DEL VALLE, S.A. (48%) 
A Costa Rica. Societat adjudicatària el juny de 2004 de la 
concessió per a la construcció i explotació en règim de peatge 
de l’autopista San José-San Ramón a Costa Rica durant 25 
anys. L’autopista té una longitud de 60 km i s’estima que es 
posarà en operació al llarg de 2010.

4 CONCESIONARIA TúNEL DE COATzACOALCOS, S.A. DE 
C.V. (70%) a Mèxic. 
Societat adjudicatària per a la construcció i explotació 
en règim de peatge, durant 30 anys, del túnel submergit 
de Coatzacoalcos, a l’Estat de Veracruz (Mèxic). Es tracta 
d’un túnel de 2.200 m, 1.200 m dels quals són submergits, 
construïts mitjançant sis dovelles de formigó pretesat 
prefabricades en un dic sec. Les obres van començar el 2007 i 
se’n preveu la posada en operació a finals de l’any 2010.

4 ACCESOS DE MADRID, CESA (20%)
És la societat adjudicatària d’un contracte per a l’explotació 
de les autopistes de peatge R3 i R5. La R3 és una autopista de 
peatge de 33,9 km entre la M-40 i Arganda del Rey, paral·lela a 
l’alternativa lliure de peatge A-3. La R5 també és 
una autopista de peatge de 28,3 km entre la M-45 i 
Navalcarnero paral·lela a la A-5. Ambdues estan en explotació 
des de 2004 i el període de la concessió és de 50 anys. La 
intensitat mitjana diària durant el 2009 va ser de 12.777 
vehicles.

A més, la filial austríaca Alpine participa en la concessió:

4 Projecte, finançament, construcció i explotació durant 30 
anys del primer tram de l’autopista A5 a Àustria. Es tracta de la 
primera autopista en concessió del país, de 51 km, que inclou 
l’execució del primer tram parcial de la A5 des de Viena en 
direcció a la República Txeca, entre les localitats d’Eibesbrunn 
i Schrick, així com la prolongació de l’anell nord-est de Viena, 
on naixeran les vies ràpides S1 i S2. La 1a fase va entrar en 
operació el novembre de 2009 i la 2a fase el febrer de 2010.

En aquesta taula es presenta el conjunt de concessions 
d’infraestructures gestionades per GVI i FCC. També s’hi 
inclouen els contractes gestionats per ALPINE:

Autopista R5, Madrid.
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Trambesòs, Barcelona.

Port de Torredembarra, Tarragona.

CONCESSIÓ EMPRESA TIPUS
INVERSIÓ 

(milions d’€)
DURADA 

(ANYS)

Autopista Central Gallega GVI Autopista Peatge 303 75

Autopista de la Costa Cálida (Murcia) GVI Autopista Peatge 649 36

Autopista San José-San Ramón (Costa Rica) GVI Autopista Peatge 213 25

Autopista San José - Caldera (Costa Rica) GVI Autopista Peatge 264 25

N6 Galway – Ballinasloe (Irlanda) GVI Autopista Peatge 340 30

Accesos de Madrid R3-R5 GVI Autopista Peatge 1.003 50

R-2 Autopista del Henares GVI Autopista Peatge 563 24

Circunvalación de Alicante GVI Autopista Peatge 445 36

A-5 (Austria) ALPINE Autopista Peatge 875 30

Túnel d´Envalira (Andorra) GVI Túnel Peatge 54 50

Túnel de Sóller GVI Túnel Peatge 51 33,5

Autovía del Camino (Navarra) GVI Autopista Peatge ombra 356 30

M-45 (Madrid) GVI Autopista Peatge ombra 214 34

M-407(Madrid) GVI Autopista Peatge ombra 74 30

M-404 (Madrid) GVI Autopista Peatge ombra 162 30

Desdoblamiento Ibiza-San Antonio GVI Autopista Peatge ombra 101 25

Autoestradas da Beira Interior (Portugal) GVI Autopista Peatge ombra 933 30

Ruta de los Pantanos GVI Autopista Peatge ombra 107 25

Túnel de Coatzacoalcos (México) GVI Túnel Peatge 185 30

N. Necaxa - Tihuatlán (México) GVI Autopista Peatge 493 30

M-50 Dublín (Irlanda) GVI Autopista Pagament per disponibilitat 419 35

Autopista del Itata (Chile) GVI Autopista Peatge 198 15

Autopista del Aconcagua (Chile) GVI Autopista Peatge 457 13

Autopista Trasmontana (Portugal) GVI Autopista Peatge ombra i real 706 30

Cedinsa Eix Llobregat FCC Autopista Peatge ombra 174 33

Cedinsa d’Aro FCC Autopista Peatge ombra 54 33

Cedinsa Vic-Ripoll FCC Autopista Peatge ombra 221 32

Cedinsa Eix Transversal FCC Autopista Peatge ombra 712 33
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CONCESSIÓ EMPRESA TIPUS
INVERSIÓ 

(milions d’€)
DURADA 

(ANYS)

Autovía Conquense FCC Autopista Peatge ombra 120 19

D.1.3 Motorway. (Eslovaquia) FCC/ALPINE Autopista Pagament per disponibilitat 2.800 30

Tranvía de Parla GVI Infraestructura ferroviària 104 40

Tramvia del Baix Llobregat GVI Infraestructura ferroviària 249 25

Tramvia del  Besòs GVI Infraestructura ferroviària 225 27

Tranvía de Murcia FCC Infraestructura ferroviària 183 40

Tranvía de Zaragoza FCC Infraestructura ferroviària 345 35

Línea 9 del Metropolitano de Madrid GVI Infraestructura ferroviària 124 32

Metro Barajas GVI Infraestructura ferroviària 47 20

Metro de Málaga GVI Infraestructura ferroviària 504 35

Metro Ligero de Sanchinarro (Madrid) GVI Infraestructura ferroviària 293 30

Línea 9 del Metropolitano de Barcelona FCC Infraestructura ferroviària 1.000 32

Marina de Laredo (Cantabria) GVI Port esportiu 70 40

Marina Port Vell (Barcelona) GVI Port esportiu 15 30

Nàutic de Tarragona GVI Port esportiu 12 30

Port Torredembarra GVI Port esportiu 15 30

Portsur Castellón GVI Port logístic 30 35

Terminal Polivalente de Castellón GVI Port logístic 35 30

Terminal de graneles Puerto de Gijón GVI Port logístic 17 30

Terminal Aéreo de Santiago (Chile) GVI Aeroport 249 21,5

Aeropuerto de Castellón GVI Aeroport 127 50

Hospital del Sureste (Madrid) GVI Hospital 71 30

Hospital de Son Dureta (Mallorca) GVI Hospital 243 31,5

Hospital de Torrejón FCC Hospital 137 30

Hospital Enniskillen (Irlanda del Norte) FCC Hospital 372 33

Centros de Salud Mallorca FCC Edif. sanitari 22 11

World Trade Center Barcelona FCC Edifici serveis 134 50

Ciudad de la Justicia de Barcelona FCC Edifici serveis 263 35

Tema Concesionaria (Mallorca) FCC Edifici serveis 33 40



64

CONSTRUCCIÓ DESENVOLUPAMENT TECNOLògIC

DESENVOLUPAMENT TECNOLògIC

FCC Construcción continua amb la seva política activa de 
desenvolupament tecnològic. Aplica permanentment a les 
seves obres la innovació, amb una aposta decidida per la 
sostenibilitat i la contribució a la qualitat de vida de la societat, 
com a factor de competitivitat.

Participa en els elements tecnològics de les obres més 
singulars, elaborant projectes propis de R+D+i i de millora de 
procediments constructius que, en combinació amb l’impuls a 
la maquinària i mitjans auxiliars de què disposa, li permet oferir 
als seus clients un ventall de solucions tècniques pròpies, que 
suposen un factor de diferenciació en el conjunt del sector. 

En aquest sentit, cal indicar que FCC Construcción participa 
en la Plataforma Tecnològica Europea de Construcció, en 
l’Associació E2B (Energy Efficient Buildings), en ENCORD 
(European Network of Construction Companies for Research 
and Development) i en la Plataforma Tecnològica Espanyola 
de la Construcció. L’objectiu d’aquestes organitzacions és unir 
els esforços de centres d’investigació, indústries i universitats 
en tot el que té relació amb la recerca, el desenvolupament i la 
innovació tecnològica en l’àrea de la construcció.

Quant als projectes específics de R+D+i, al llarg de l’exercici 
2009 s’han continuat projectes iniciats en exercicis precedents, 
com ara el Tunconstruct, ManuBuild, Arfrisol, Hatcons, 
túnels submergits, OLIN, túnels urbans, murs continus, 
CLEAM, etc. El 2009 es van iniciar nous projectes com per 
exemple “Rehabilitació Sostenible d’Edificis”, “Explosius” sobre 
investigació de condicions de projecte i construcció de 
terminals de transport amb risc d’atacs terroristes, “Detecció 
de danys en ponts” amb assajos dinàmics de baix cost 
utilitzant sensors sense fils, i “GEO3D” de desenvolupament 
de sistema de visualització geològica en temps real en 3D en 
obres amb tuneladores.

Durant l’any 2009, l’empresa de pretesats i tècniques especials 
BBR PTE ha dut a terme els desenvolupaments següents en 
el camp d’aplicació de les tècniques de posttesat i tècniques 
constructives:

4 Assajos de beurades per a injecció de tendons de 
posttesat amb nous ciments per complir els requisits que 
especifiquen les noves normes Pr EN 445, Pr En 446 i Pr EN 
447: s’han realitzat tots els assajos i s’ha obtingut una beurada 
tixòtropa que compleix tots els requeriments indicats per les 
normes esmentades; s’ha emprat ciment CEM I 42.5 N/SR de la 
fàbrica de Monjos d’uniland (Cementos Portland Valderrivas).

4 Desenvolupament i implementació de nous sistemes 
de control informàtic dels equips de recol·locació de taulers 
de dovelles prefabricades: s’ha dissenyat un nou sistema 
de control informàtic que inclou nous sistemes de control 
de reaccions, sistemes d’alarma per a desviacions sobre les 
reaccions esperades, i sistemes d’aturada automàtica de la 
maniobra quan es depassa la desviació admissible.

4 Realització d’assajos de resistència mecànica i de 
comportament de fatiga de tirants extradossats tipus A, de 
conformitat amb les especificacions del SETRA (Service 
d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes): en un 
laboratori acreditat, es va fer un assaig de fatiga sobre un 
tirant de 42 cordons de 0,6” que es va sotmetre a una càrrega 
cíclica durant 2 milions de cicles. Després d’acabar aquest 
assaig es va realitzar un ulterior assaig de tracció sobre la 
mateixa mostra fins a aconseguir-ne la ruptura. En els dos 
assajos es van assolir els valors d’acceptació requerits.
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Projectes i obres singulars

Entre els exemples de projectes i obres cal destacar per la seva 
singularitat i dificultat tècnica:

Obres hidràuliques

4 Presa de Castrovido. L’estiu de 2009 van començar 
els treballs d’aquesta gran presa, amb un volum de més de 
800.000 m3 de formigó vibrat. El transport del formigó al cos 
de presa es realitza mitjançant 2 blondins radials de sector de 
27 tones de capacitat de càrrega útil. El punt fix està compost 
per una torre de gelosia atirantada de més de 80 metres 
d’alçària. El rodolament es fa mitjançant torres de 20 metres 
d’alçària que necessiten més de 600 tones de pes per poder 
suportar el tiratge que provoca la seva gran capacitat de 
càrrega.

En aquesta obra, FCC també disposa de la planta de formigó 
de gran capacitat (320 m3/h). Es tracta d’una instal·lació 
dotada de dues mescladores de doble eix horitzontal de 4,5 
m3 de capacitat.

4 Pont de Vidin – Calafat. S’han dut a terme els estudis 
teòrics i experimentals de soscavació de la llera a causa de 
l’efecte dels murs mitgers. Els assajos en model reduït s’han 
fet a través d’un conveni de col·laboració amb el CEDEX i la 
Universitat de Castella-la Manxa. La necessitat de realitzar un 
model físic deriva de la singularitat dels murs mitgers situats 
al canal navegable i els cabals de disseny en el riu Danubi, que 
arriben als 19.300 m3/s.

L’experiència adquirida amb aquests estudis ha permès 
finalitzar el projecte de R+D+i “Murs mitgers pont”, consistent 
en la definició experimental de fonamentacions innovadores 
per a murs mitgers de pont.

Obres marítimes

4 Prolongació del dic de l’est del Port de Castelló. La 
prolongació del dic de l’est del Port de Castelló és la primera 
obra que es construeix amb el tipus de caixes de baixa reflexió 
dissenyat, estudiat i patentat per FCC Construcción, com a 
resultat d’un projecte de R+D+i desenvolupat mitjançant un 
Conveni amb el CEDEX. La particularitat d’aquestes caixes 
és que estan dotades d’un conjunt d’obertures a l’exterior 
i cambres interiors, que responen a una geometria molt 
precisa, de manera que es dissipa per turbulència gran part 
de l’energia de l’onatge incident, i es redueix la reflexió i se’n 
milloren les condicions funcionals, essencialment en termes 
d’ultrapassaments i seguretat per a la navegació en els 
voltants. 

4 Mar del Enol. FCC Construcción ha adquirit un pontó 
flotant multipropòsit “Mar del Enol”, de 60 m d’eslora i 40 m 
de mànega que es pot utilitzar com a dic flotant segons les 
necessitats del mercat quant a la mida creixent de les caixes 
que cal fabricar.

Viaductes i estructures singulars

FCC ha continuat desenvolupant ponts singulars amb 
sistemes propis. L’últim ha estat el viaducte de Navia que ha 
rebut una menció especial en la convocatòria FIB Awards for 
Outstanding Structures que es lliurarà a Washington el maig 
de 2010.

4 Viaducte sobre el Danubi (Vidin - Bulgària).
FCC Construcción ha incorporat als seus mitjans, per a la 
construcció de viaductes de dovelles prefabricades, dos
carros d’hissat, per a la col·locació en volada de dovelles de 
fins a 250 t i 4,2 m de longitud. S’utilitzaran en el pont sobre 
el Danubi a Vidin (Bulgària), per a l’execució d’obertures de 
180 m a la zona navegable. Per a la càrrega de les dovelles 
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Aquesta llum és també la que han de salvar les 4 portes de 
gairebé 20 metres d’alçària, la missió de les quals és detenir la 
làmina d’aigua. També va ser objecte del projecte el disseny 
conceptual dels mecanismes per al moviment dels ponts i les 
portes.

4 Caja Mágica de Madrid. És un edifici de planta gairebé 
quadrada de 170 m x 160 m. El seu nom ve donat per la 
singularitat de les tres cobertes mòbils, que s’obren a manera 
de “caixa”, amb capacitat de gir i translació, de manera que 
converteixen els recintes en espais oberts o tancats. A l’interior 
hi ha tres estadis amb capacitats per a 12.000, 3.500 i 2.500 
persones, preparats inicialment per a campionats de tennis, 
encara que es poden utilitzar com a recinte multiusos. En 
el cas del tennis, la mobilitat de les cobertes permet els 
campionats “indoor” i “outdoor”.

4 Coberta de l’Estadi del RCD Espanyol (Barcelona). 
La coberta cobreix, sense pilars intermedis que obstaculitzin 
la visió, les graderies l’estadi. Es resol amb quatre bigues 
principals en gelosia, dues de longitudinals de 195 metres 
de llum i dues de transversals de 155 m, que es recolzen en 
vuit pilars de formigó de 2 metres de diàmetre, situats fora de 
l’estadi.
 

4 Coberta del Palau de Comunicacions (Madrid). 
S’ha construït una coberta molt singular al Palau de 
Comunicacions de Madrid, actual seu de l’alcaldia de Madrid, 
dins de les obres de remodelació. Consisteix en una coberta 
laminar que cobreix un gran pati interior del palau, en forma 
de L, de dimensions 98 i 45 metres, i d’amples variables. La 
seva singularitat consisteix en l’ús d’una estructura laminar 
metàl·lica, de capa simple i atirantada, sobre la qual se 
situen uns vidres triangulars: d’aquesta manera, l’estructura 
suport, amb prou feines és visible i en aparença la coberta es 
converteix en una gran cúpula de vidre.

sobre els pontons, es disposa d’un carregador “Jetty” amb una 
capacitat de càrrega de 250 t, que permet llançar la càrrega a 
22 m de l’escaló. Aquest dispositiu de càrrega es podrà emprar 
per a l’alimentació de materials i mitjans auxiliars, que puguin 
ser necessaris durant l’execució a la zona navegable del pont.

4 Viaducte de Concha de Artedo (Astúries). S’està 
construint aquest viaducte mitjançant el sistema propi de 
FCC de dovelles prefabricades, per a la qual cosa s’ha adquirit 
una cintra superior, per col·locar dovelles prefabricades de fins 
a 70 t i obertures de 75 m, en volades successives. Mitjançant 
una adaptació posterior, es podria utilitzar l’execució de taulers 
“in situ” per a llums de fins a 60 m i taulers de 32 t/m (Secció 
AVE).

4 Pont basculant Port de Santander. Com a continuació 
de la gran experiència de FCC Construcción en obres de 
ponts basculants, s’ha construït el pont basculant al moll de 
Maliaño, al Port de Santander, premi a la Qualitat 2009 en obra 
civil. Aquest pont té dues fulles mòbils de 36 metres de llum 
cadascuna, accionades cadascuna per dos grans cilindres 
hidràulics, que permeten un canal de navegació, entre els 
murs mitgers de suport, de 62 metres d’ample. Al pont 
basculant, s’hi accedeix per tots dos costats, a través de dues 
obertures resoltes amb uns taulers mixtos de 89 metres de 
llum.

4 Nova resclosa de Sevilla. La nova resclosa del Port de 
Sevilla comprèn diverses obres singulars, tres ponts basculants 
i quatre grans portes mòbils, tots projectats pels 
serveis tècnics de FCC Construcción. Els tres ponts basculants 
són d’obertura única, amb contrapès exterior, tipologia 
en la qual són els primers ponts construïts a Espanya. Un 
d’aquests dóna servei al ferrocarril, mentre que els altres 
dos són carreters. La llum de tots aquests és de 44 metres. 
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4 Hotel Porta Fira (Barcelona). Aquest hotel és un 
dels edificis més singulars que s’han construït recentment 
a Barcelona, projectat per l’arquitecte japonès Toyo Ito i 
construït per FCC. És un edifici de 25 alçàries, que té un nucli 
central de formigó, on se situen els ascensors i serveis i unes 
plantes de forma irregular, tot i que sensiblement circulars al 
voltant del nucli. Totes les plantes són lleugerament diferents 
per configurar una estètica exterior atractiva. Un dels senyals 
d’identitat més característics és la façana composta per milers 
de tubs d’alumini de color vermell, que amaguen en cadascun 
d’aquests, un amortidor d’alta tecnologia, que evita la vibració 
de tots els tubs.

Tuneladores de roca:

Tuneladores tipus EPB:

PROJECTE
lONGITUD 
DEl TÚNEl (m)

lONGITUD 
EXCAVADA (m)

Túnels ferroviaris de 
Terrassa 2 x 3.138 2.664 + 2.036

Accés a l'Aeroport de 
Barcelona 4.096 + 8.326 1.578 + 2.803

Ampliació de la línia 2 
del Metro de Madrid 3.818 522

PROJECTE
lONGITUD 
DEl TÚNEl (m)

lONGITUD 
EXCAVADA (m)

Túnels de Pajares lot 5
simple escut roca 2 x 5.918 5.461 + 4.455

Col·lector de Sant Just
Doble escut roca 5.716 5.461

Túnels de Vigo – Das 
Maceiras dobles 
escuts de roca

2 x 8.160 2.419 + 1.808

Col·lector Villalba 
simple escut adaptat 
a roca

928 810

Obres subterrànies

Durant l’any 2.009 s’han executat 9,6 km de túnel amb 
tuneladores tipus pressió de terres EPB, tots en zones urbanes, 
i 20 km amb tuneladores de roca tant dobles escuts com 
simples escuts. El quadre següent resumeix les diferents obres 
i els metres executats durant l’any.
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ANàLISI DEL SECTOR

Espanya

El consum de ciment a Espanya durant el 2009 va ser de 
28,6 milions de tones, davant de la xifra de 42,7 milions de 
tones de 2008, i va comportar, per tant, una reducció de 
14,1 milions de tones, equivalent al 32,9% interanual, segons 
les dades de l’Agrupació Nacional de Fabricants de Ciment 
(OFICEMEN). L’any 2008 ja es va produir el canvi de tendència 
de creixement que ininterrompudament experimentava el 
sector des de 1997. 

Com a conseqüència de la situació de contracció del mercat 
nacional, les importacions de ciment i clínquer es van reduir 
de 7,2 milions de tones el 2008 a 2,8 milions de tones el 2009, 
amb una taxa interanual de disminució 
del 60,8%. 

Lògicament, en el sector s’ha produït un esforç per impulsar 
les exportacions, que van passar de 2,3 milions de tones 
el 2008 a 2,8 milions de tones el 2009, de les quals 1,5 
corresponen a ciment i 1,4 milions de tones a clínquer, amb 
un augment total del 21,8%. 

Segons les dades aportades per l’U.S. Department of the 
Interior, Geological Survey, als Estats Units el consum de 
ciment l’any 2009 va experimentar un decreixement del 
23,7%, en descendir de 96,7 milions de tones consumides 
el 2008 a 73,8 milions de tones el 2009, és a dir, 22,9 milions 
menys en xifres absolutes que l’any
 precedent. 

Òbviament, la reducció de la demanda local ha comportat 
que les importacions de ciment i clínquer hagin descendit 
el 2009 un 39,3% respecte l’any anterior, i s’han situat en 
6,9 milions de tones, davant dels 11,4 milions de tones 
importades el 2008, és a dir 4,5 milions de tones de 
disminució. Les exportacions mantenen un nivell similar i 
van descendir únicament en 60.000 tones, amb una taxa 
interanual negativa del 7,0%. 

Producció de ciment a España
Milions de tones

Consum de ciment a España
Milions de tones
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CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

FCC és l’accionista de referència de Cementos Portland 
Valderrivas, amb una cartera de control en acabar l’any 2009 
del 69,59% dels títols en circulació. Ha reforçat la seva posició, 
ja que el desembre de 2008 la seva participació en el capital 
social era del 67,36%.  

El gener de 2009, després de l’exercici de les opcions 
corresponents, es va adquirir el 5,17% del capital de 
Corporación Uniland, amb la qual cosa la participació total de 
Cementos Portland Valderrivas, S.A. en aquesta empresa va 
passar del 65,48% el 2008 al 73,66%. 

Ciment

Les vendes de ciment, clínquer i formigó de l’any 2009 
recullen les dutes a terme a l’Argentina i l’Uruguai només fins 
al 31 d’octubre ja que, com es veurà en l’apartat corresponent 
d’inversions i desinversions, durant el mes de novembre es 
va procedir a la venda de les participacions que Corporación 
Uniland tenia a Cementos Avellaneda i Cementos Artigas, 
propietàries de tres fàbriques de ciment.

El 2009 les vendes es van veure condicionades per l’evolució 
de l’economia nacional i internacional i dels sectors de la 
construcció i del ciment que, com s’ha indicat abans, ha 
implicat un descens del consum important, fonamentalment 
a Espanya i als Estats Units. La xifra de vendes agregades del 
Grup Cementos Portland Valderrivas ha estat de 12.293.750 
tones de ciment i clínquer, amb una disminució respecte de 
l’any anterior del 20,4%.

Per societats del Grup, Corporación Uniland va vendre 
5.257.927 tones, amb una reducció del 14,1% sobre la xifra de 
2008. Cementos Portland Valderrivas va col·locar en el mercat 
4.052.079 tones, inferiors en un 25,2% a les de l’any anterior. 
Giant Cement Holding va vendre 1.239.154 de tones, amb un 
decreixement sobre 2008 del 33,7%. 

Cementos Lemona i Cementos Alfa van vendre 732.763 tones 
i 690.638 tones, amb reduccions sobre l’any precedent del 
6,6% i del 24,0%, respectivament. Al Regne Unit, Dragon Alfa 
va vendre 186.773 tones i 134.416 tones van correspondre a 
altres societats, amb taxes interanuals de variació negatives de 
l’11,7% i de l’1,6%. 

L’any 2009, de la xifra total de vendes del Grup Cementos 
Portland Valderrivas de 12.293.750 tones, 1.177.526 tones, és a 
dir, el 9,6%, va correspondre a exportacions, percentatge que 
el 2008 va comportar el 6,3%. Això indica que s’ha continuat 
amb la política ja iniciada l’any anterior d’incrementar, en la 
mesura que sigui possible, els enviaments a l’exterior, per 
contrarestar en part la caiguda dels mercats interiors, en 
gairebé tots els països on es duen a terme les activitats del 
Grup. 

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS

Cifra de negocios
Millones de euros

Beneficio bruto de explotación (Ebitda)
Millones de euros
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A Espanya les exportacions d’1.036.660 tones van comportar 
el 13,3% de la venda total del país durant 2009, percentatge 
que va ser del 7,3% l’any anterior. A Tunísia aquesta relació 
el 2009 va ser de tan sols un 4,6%, si bé cal destacar que les 
vendes del mercat interior tunisià van passar d’1.744.322 
tones el 2008 a 1.785.152 tones el 2009, amb un lleuger 
increment del 2,3%. Els Estats Units i l’Argentina van exportar 
quantitats mínimes; a continuació destaca l’Uruguai amb unes 
exportacions de 34.051 tones, que suposen el 14,12% de les 
seves vendes totals.

Formigó

Les vendes totals de formigó preparat del Grup Cementos 
Portland Valderrivas l’any 2009 van ser de 4.916.950 metres 
cúbics, amb un 19,7% de disminució pel que fa a les de l’any 
precedent, en què la xifra va arribar als 6.120.323 metres 
cúbics.

Per grups de societats, Cementos Portland Valderrivas va 
col·locar en els seus mercats 2.873.154 metres cúbics, amb 
un decreixement del 13,5% respecte a la xifra obtinguda l’any 
anterior. Corporación Uniland va aportar 1.641.886 metres 
cúbics amb una reducció del 26,5% respecte a 2008. 
El Grup Cementos Lemona va ser el tercer quant a vendes 
de formigó amb 259.583 metres cúbics, que van suposar una 
disminució del 22,5%, respecte a l’any precedent. Els 
grups Cementos Alfa i Giant Cement Holding van subministrar 
a les respectives zones d’influència comercial, 86.089 metres 
cúbics i 56.238 metres cúbics, amb variacions interanuals 
negatives del 38,1% i del 38,7%, respectivament.

A Espanya la divisió de formigó preparat opera en onze 
comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella-
la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, La Rioja, 
Madrid, Navarra i el País Basc. Per a la venda dels diferents 
productes que es fabriquen es disposa de més de 1.000 
camions formigonera, en funcionament permanent.

L’any 2009 es va continuar amb les accions orientades a 
consolidar la política mediambiental, per tal d’ampliar el 
nombre de plantes de formigó preparat amb residu líquid 
zero, i evitar qualsevol classe d’abocament de naturalesa 
sòlida o líquida. Totes les companyies del Grup que formen 
la divisió de formigó estan certificades segons la norma UNE 
EN ISO 9001, i diverses plantes productores ja disposen del 
certificat de producte N d’AENOR.

àrid

El 2009 la divisió d’àrids va col·locar en els seus mercats un 
total de 15.464.665 tones, en comparació amb les 19.700.385 
tones del 2008, és a dir, un 21,5% menys que l’any precedent i 
que en valors absoluts comporta una disminució de 4.235.720 
tones.
 
Cementos Portland Valderrivas va vendre 8.545.225 tones, cosa 
que ha suposat una reducció del 18,9% pel que fa a 
la xifra de 10.539.689 tones venudes l’any anterior. 
Corporación Uniland va vendre 3.409.869 tones que equivalen 
a un 22,8% de disminució, pel que fa al 2008. Els grups 
Cementos Lemona i Cementos Alfa van servir a la 
seva zona comercial 2.537.067 tones i 629.595 tones, 
respectivament, amb variacions interanuals negatives del 
13,3% i del 47,0%. El Grup Giant Cement Holding va vendre 
342.909 tones, amb una taxa negativa del 45,4% en
comparació al rècord històric de 627.943 tones aconseguides 
l’any 2008.

La divisió d’àrids a Espanya incideix comercialment en les 
comunitats autònomes d’Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella-
la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, La Rioja, 
Madrid, Navarra i el País Basc.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS
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Morter sec

La divisió de morter del Grup va vendre 1.091.459 tones, amb 
una disminució sobre 2008 de 700.880 tones, que representen 
una variació interanual negativa del 39,1%.
 
Les vendes de Corporación Uniland van ser de 701.518 tones, 
amb un decreixement del 37,3% pel que fa a l’any precedent. 
El Grup Cementos Portland Valderrivas va contribuir amb 
247.878 tones, que comporta una reducció del 39,3%, en 
comparació de la xifra de l’any anterior. Entre Cementos 
Lemona i Cementos Alfa van col·locar en el mercat el restant 
13,0% del total, amb xifres de 86.737 tones i de 55.326 tones, 
amb uns decreixements pel que fa a 2008 del 38,6% i del 
55,2%, respectivament. 

Inversions i desinversions

El Grup Cementos Portland Valderrivas en l’exercici 2009 va 
realitzar inversions per un import de 234,8 milions d’euros, 
inferiors en un 24% a les dutes a terme l’any 
precedent. 

Dins de l’exercici 2009 van finalitzar les obres de modernització 
de la fàbrica de Keystone, Pennsilvània, per a la transformació 
del sistema de producció de via humida a via seca, amb 
l’augment consegüent de la rendibilitat de la factoria. La resta 
de les inversions en immobilitzat material es van destinar a 
complir les normatives mediambientals i a facilitar la fabricació 
de nous productes. 

Les inversions financeres del Grup van augmentar el 17,1% pel 
que fa a 2008, i van ascendir a 171,8 milions d’euros, dels quals 
170,6 van correspondre a l’adquisició d’un 8,17% addicional 
de Corporación Uniland, amb la qual cosa en l’exercici 
2009 la participació de Cementos Portland Valderrivas en 
aquesta Corporació va passar del 65,48% el 2008, al 73,66%, 
i pràcticament comprèn la totalitat de les inversions en 
immobilitzat financer.    

D’altra banda, l’adaptació a les noves condicions dels 
mercats, ha portat la societat a preveure la realització de 
desinversions selectives d’actius, dins del pla d’augment de 
la generació de caixa. Seguint aquest objectiu, el novembre 
de 2009 Corporación Uniland va procedir a la venda les seves 
participacions en el 50% del capital social de Cementos 
Avellaneda, S.A., i Cementos Artigas, S.A., que operen a 
l’Argentina i l’Uruguai, propietàries de tres fàbriques de 
ciment. La venda ha comportat uns ingressos de 136,7 milions 
d’euros..

Desenvolupament industrial

Durant 2009 el Grup va donar un pas molt ferm en l’avenç de 
la política de valorització energètica a les fàbriques de ciment, 
que s’ha materialitzat en dos nivells diferents.

D’una banda s’han incrementat sensiblement les quantitats 
de residus valoritzats en totes les fàbriques que disposaven 
d’autoritzacions administratives per fer-ho. D’aquesta manera, 
Lemona ha assolit cotes del 21% de substitució; Vallcarca del 
10%; Hontoria del 8,3%; i Mataporquera del 7,7%. Tot això ha 
permès substituir durant l’any més de 35.000 tones de coc, 
cosa que ha comportat un estalvi aproximat de 2,7 milions 
d’euros (0,7 procedents dels drets d’emissió de les més de 
60.000 tones de CO

2
 evitades per aquest procediment).

D’altra banda, s’han aconseguit diverses autoritzacions 
per valoritzar residus en totes les altres factories, llevat 
d’Olazagutía, i s’han efectuat nombrosos tipus de proves amb 
aquests.

S’ha definit una estratègia de valorització, segons la qual en un 
futur, a més de la biomassa, hi haurà tres famílies de residus 
sobre les quals descansarà majoritàriament la valorització: 
els combustibles derivats de la Fracció Resta procedent dels 
residus urbans (que seran subministrats majoritàriament per 
FCC); els llots de depuradores EDAR, i els plàstics procedents 
principalment d’envasos (la transformació dels quals en un 
combustible apropiat està sent objecte d’estudi).

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS
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També s’ha continuat treballant en la incorporació al procés 
de materials descarbonatats, per reduir les emissions de gasos 
d’efecte d’hivernacle i, per a aquesta finalitat, s’han aconseguit 
nous permisos administratius com per exemple els obtinguts 
a la fàbrica d’El Alto.

De cara a l’ús d’energies renovables es va estudiar la viabilitat 
d’introduir parcs d’aerogeneradors a Hontoria, El Alto i 
Mataporquera, però els estudis relatius als règims dels vents 
no han donat prou garanties per començar a invertir en 
aquest tipus d’energia.

D’altra banda, pel que fa a l’energia fotovoltaica, actuant 
conjuntament amb FCC-Energía, juntament amb els estudis 
d’irradiació solar, s’està en el procés de tramitació PREFO 
(preassignació fotovoltaica) per a la preassignació el 2010 de 
0,2 MW. De moment, els estudis d’irradiació han seleccionat 
una de les infraestructures a Vicálvaro com a candidata per 
implantar aquest tipus d’energia.

El 2009 Cementos Portland Valderrivas va ser integrada a la 
Plataforma Tecnològica del CO

2
.

 
Una de les estratègies establertes per la Direcció del Grup 
Cementos Portland Valderrivas per mitigar els efectes de la 
crisi en el sector del ciment, començada l’any anterior, ha 
estat potenciar la investigació de nous ciments amb més valor 
afegit i que comportin un creixement dels mercats actuals i la 
possibilitat d’exportar-los.

Aquests han estat els ciments per a pous de petroli, 
microciments, ciment natural, conglomerants per a 
l’estabilització de sòls, ciments per a torres de refrigeració i per 
a canalitzacions d’aigües naturals, i ciments d’altes resistències.

I, finalment els formigons confeccionats amb el ciment 
anterior Ultraval que, per les seves possibilitats de posada en 
servei immediata a les obres, han estat denominats Formigons 
Express, i s’ha treballat en el disseny d’un camió formigonera 
amb control de temperatura d’aigua i additius, amb l’objectiu 
principal de poder subministrar aquest tipus de producte 
sense problemes. 

Pel que fa a la integració dels sistemes de gestió de qualitat, 
durant l’any 2009 i, dins de l’objectiu d’anar integrant els 
diferents SGC de les diferents unitats de negoci, que permeti 
posteriorment ampliar aquest amb un sistema de gestió de 
R+D+i, s’ha implantat el model utilitzat en la unitat de negoci 
del ciment, a MORVALD i ATRACEM, i es troba molt avançat el 
procés d’implantació en l’activitat del formigó.

El benchmarking és una tècnica gerencial basada en la 
comparació l’objectiu de la qual és introduir les millors 
pràctiques de negoci en una organització. El Grup Cementos 
Portland Valderrivas, a través d’aquesta eina, pretén identificar 
les millors pràctiques en els negocis estesos per diversos 
països del món.

L’any 2009 es va dissenyar i es va realitzar un primer informe 
de gestió per a totes les fàbriques de ciment. Aquest va ser 
l’inici d’un procés continu, que pretén analitzar aspectes de 
gestió i tècnics dins de la companyia.
Com a conseqüència d’aquestes activitats i en col·laboració 
amb suports tècnics del departament d’enginyeria, s’han 
induït importants estalvis de combustible que, com en el cas 
de la fàbrica de Tunísia, han propiciat la substitució en un 93% 
del fuel per coc.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIBAS
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Anàlisi borsària

Les accions de la societat van cotitzar els 254 dies hàbils que va 
tenir el mercat continu, amb un moviment total de 4.926.506 
accions, que van representar el 13% del capital social el dia 
30 de desembre, de les quals 1.997.914 títols es van negociar 
l’últim mes de l’any. Els canvis van oscil·lar entre 15,10 euros de 
mínim dels dies 9 i 10 de març i 41,98 euros de màxim el 10 de 
juny. El 30 de desembre la cotització va tancar a 22,35 euros. 

Com a part del pla del Grup per afrontar la situació econòmica 
i millorar les ràtios financeres, el Consell d’Administració de 
Cementos Portland Valderrivas, el novembre de 2009, va acordar 
augmentar el capital social en 202 milions d’euros, mitjançant 
l’emissió i la posada en circulació de 10.092.915 títols al preu de 
20 euros per acció, suma d’1,5 euros de nominal i d’una prima 
de 18,5 euros, en la proporció de tres noves accions per cada 
vuit d’antigues, amb dret de subscripció preferent per als titulars 
d’accions que ho fossin abans del començament de l’ampliació.

El període de subscripció preferent va començar el dia 28 de 
novembre i va finalitzar el 12 de desembre de 2009, i els drets 
van cotitzar en el mercat continu des del 30 de novembre fins a 
l’11 de desembre.

L’ampliació de capital va ser un èxit ja que es va subscriure 
la totalitat de les 10.092.915 accions emeses. L’accionista de 
referència, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., va 
exercir la totalitat dels drets que li corresponien, i la resta 
va ser acceptada molt favorablement pel mercat, ja que 
es van sol·licitar 2,9 milions d’accions per sobre dels drets 
corresponents. Els nous títols es van admetre a cotització 
el 22 de desembre; el nombre d’accions en circulació és de 
37.930.733, i per tant el capital social ascendeix actualment a 
56.896.099,50 d’euros.

Capitalizació borsària
Milions d’euros

Cotizació de les accions: màxima, mínima i tancament anual
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ANàLISI DEL SECTOR

La caiguda de la demanda, conseqüència d’una menor 
activitat econòmica, a causa de la crisi, ha desencadenat la 
lluita entre les diferents fonts i tecnologies per fer-se un forat 
en el mercat energètic.

L’Executiu no dubta a mantenir el seu suport a les renovables, 
que aquest any s’emportaran en primes uns 3.500 milions 
d’euros i que situen Espanya en l’avantguarda tecnològica en 
energia eòlica o solar.

El sector energètic espanyol s’enfronta, com la resta de 
països del nostre entorn, a reptes molt importants i que cada 
vegada estan més presents a l’agenda política i empresarial: 
la capacitat del sector energètic de fer front a una demanda 
d’energia creixent en el llarg termini i fer-ho de forma segura, 
eficient en costos i sostenible mediambientalment.

L’eficiència energètica dels nostres sectors productius i el mix 
energètic del nostre país serà un factor clau de competitivitat 
futura. Les energies renovables han demostrat en els últims 
deu anys que són una alternativa vàlida a les tecnologies de 
combustibles fòssils i una eina eficaç per reduir l’impacte del 
consum energètic sobre el medi ambient.

Les emissions de diòxid de carboni (CO
2
) del sector 

elèctric es van reduir l’any passat en un 21% respecte a 2008, 
principalment per l’augment en la generació eòlica i altres 
renovables, per la reducció de la demanda i la disminució de 
l’ús del carbó a favor del gas natural. Respecte al 2000, l’any 
2009 va acabar amb una reducció de les emissions del 16,3%. 
A més de la consciència social, cada vegada més compromesa 
a lluitar contra el canvi climàtic i estalviar energia, cal dir que el 
creixement de l’energia eòlica segueix propiciant aquest canvi 
de tendència.

La Cimera de Copenhaguen impulsa l’adopció de mesures 
immediates sobre el clima en l’àmbit mundial, després de 
dues setmanes de negociacions intensives i dos anys de 
debats. L’acord, subscrit pels líders dels principals països 
desenvolupats i en desenvolupament i amb el suport d’una 
gran majoria de països, reforçarà la necessitat de mesures 
nacionals enèrgiques sobre el canvi climàtic arreu del món. 
Tots els països tenen de termini fins al 31 de gener de 2010 
per presentar els seus compromisos de reducció d’emissions.

L’ACTIVITAT A FCC

FCC manté l’interès en la diversificació del seu negoci cap al 
sector de l’energia ja que és un dels objectius principals del Pla 
10 del Grup FCC. 

Des del 4 de setembre de 2008, FCC Energía és l’empresa 
encarregada de portar a terme les actuacions dins de l’àrea 
d’Energia i Sostenibilitat, amb activitats en el camp de les 
energies renovables, l’eficiència energètica, la cogeneració i la 
valorització energètica dels residus.

Durant l’exercici 2010, a més de la consolidació dels negocis 
eòlic, fotovoltaic i la posada en marxa de les activitats 
termosolar i d’eficiència energètica, la intenció de FCC 
Energía és analitzar les oportunitats de creixement en el 
sector de les energies renovables que es puguin produir, o 
bé per la presa de participació en nous projectes o bé per 
la presentació a concursos d’adjudicació de nova potència 
tant a Espanya com als països de l’Est pertanyents a la Unió 
Europea i als EUA, ja que aquestes àrees geogràfiques tenen 
com a comú denominador la seguretat jurídica necessària 
per comprometre inversions a mitjà termini i les respectives 
administracions han manifestat la seva voluntat política 
d’impulsar el desenvolupament i la promoció de les energies 
renovables.

Al llarg de l’any 2010, es consolidaran les inversions realitzades 
i s’iniciaran inversions en nous actius en concordança amb el 
que estableix el Pla 10.
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Fotovoltaiques

El 2009 es va tancar el Project Finance de dos parcs 
fotovoltaics de 20 MW a Còrdova; aquest projecte es va posar 
en marxa al setembre de 2008 amb l’adquisició del 100% dels 
parcs i la seva inversió va ascendir a 144 milions 
d’euros. 

Eòliques

Durant l’exercici 2009, a través de la societat OLIVENTO, 
es va adquirir el 100% dels 14 parcs eòlics que el grup 
australià Babcock and Brown Wind Partners tenia a Espanya. 
La capacitat total de producció és de 420,7 MW, amb una 
potència addicional de desenvolupament de 45 MW. La seva 
posada en funcionament s’estima per abans de 2012.

També es va adquirir el 50% de la societat IM FUTURE que 
s’encarrega del manteniment dels parcs eòlics d’Olivento.

Assignacions termosolars

El Consell de Ministres va aprovar el divendres 13 de 
novembre un acord que possibilita la posada en marxa de 
manera esglaonada en els propers tres anys d’instal·lacions 
eòliques amb una potència de 6.000 MW i d’instal·lacions 
termosolars per uns altres 2.440 MW més. 

Aquest acord distribueix l’ordre d’entrada en operació de tots 
els projectes que han obtingut la inscripció corresponent 
en el Registre de Preassignació del Règim Especial del 
Ministeri d’Indústria (creat pel Reial decret llei 6/2009), requisit 
indispensable per accedir a les subvencions actuals, a fi de 
preservar l’estabilitat tècnica i econòmica del 
sistema elèctric.

En aquest context, FCC Energía ha aconseguit inscriure en 
el Registre de Preassignació de Règim Especial dues plantes: 
la planta termosolar “Solúz-Guzmán” i la planta termosolar 
“Enerstar”.

El juliol de 2009 es va signar el contracte de compravenda de 
GUZMÁN Energía, participada per FCC Energía en un 75% i 
per ABANTIA EMPRESARIAL S.L. en un 25%, societat situada 
a Palma del Río (Còrdova), l’objecte del qual és executar el 
projecte de construcció i explotació d’una planta termosolar 
a Còrdova amb una potència de 49,9 MW. Han començat 
les activitats d’aquest projecte inscrit en el Registre de 
Preassignació del Ministeri d’Indústria. La inversió estimada és 
de 250 milions d’euros.

El juny de 2009 es va adquirir la societat ENERSTAR VILLENA, 
situada a Villena (Alacant), participada en un 67% per FCC 
Energía, i en un 33% per inversors varis; l’objecte d’aquesta 
adquisició és executar el projecte de construcció i explotació 
d’una planta termosolar amb una potència de 49,9 MW. 
Aquest projecte ha estat inscrit en el Registre de Preassignació 
del Ministeri d’Indústria. La inversió estimada és de 250 milions 
d’euros.

Eficiència energètica

L’octubre de 2009 es va constituir EFITEK Energía, la principal 
activitat de la qual és el desenvolupament de projectes 
d’eficiència energètica i serveis energètics. En aquests 
moments s’estudien diversos projectes de cogeneració 
i d’instal·lació de plaques solars en cobertes d’edificis. 
Començarà les seves activitats durant l’exercici 2010.

Concursos eòlics

L’agost de 2009 FCC Energía va concórrer al concurs públic 
per a l’assignació de potència eòlica per instal·lar parcs eòlics 
a la Comunitat Autònoma de Cantàbria, on s’ha sol·licitat la 
instal·lació d’aerogeneradors en 5 de les 7 zones

a concurs, amb una potència agregada de 972 MW. FCC 
Energía va participar en el concurs conjuntament amb el 
Grup Hergom i amb Eólicas del Bierzo, mantenint, però, una 
posició majoritària en el consorci. En el marc del concurs es va 
comprometre a un pla socioeconòmic i un pla d’inversions en 
R+D+i a Cantàbria en col·laboració amb diverses divisions de 
FCC i d’organismes càntabres, que s’executaran en cas de ser 
adjudicataris del concurs. 

Durant l’any 2010, FCC Energía té previst concórrer als 
diferents concursos eòlics que convoquin les comunitats 
autònomes. Entre aquests, cal destacar per la certesa que es 
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ACTIUS D’ENERgIA RENOVABLE

Situació
Capacitat 
atribuïble 

(Mw)
s/ Total

Inversió 
atribuïble

(Mill €)
Estat

Participació 
FCC

  Zabalgarbi Espanya 29 4,2% 49 Operatiu 30%

  Allington Regne Unit 35 5,1% 178 Operatiu 100%

  Eastcroft Regne Unit 27 3,9% - Operatiu 100%

  Zisterdorf Àustria 13 1,9% 78 Desenvolupament 100%

  Total residus 104 15,1% 305

  14 parcs Espanya 422 61,1% 760 Operatiu 100%

    2 parcs Espanya 45 6,5% 45 Desenvolupament 100%

  Total eòlica 467 67,6% 805

    2 parcs Espanya 20 2,9% 144 Operatiu 100%

  Total fotovoltaica 20 2,9% 144

  Termosolar 1 Espanya 50 7,2% 187 Desenvolupament 75%

  Termosolar 2 Espanya 50 7,2% 167 Desenvolupament 67%

  Total termosolar 14,5% 354

  TOTAl 691 100,0% 1608

té que es convocaran el concurs eòlic de Catalunya i el de 
Galícia, que substitueix l’anterior concurs eòlic derogat durant 
l’últim semestre de 2009 i on FCC Energía, a través de la seva 
filial Olivento, ja va ser adjudicatària de projectes. 

Noves inversions 

Les noves inversions donaran prioritat als projectes de 
promoció d’actius que permetran consolidar i incrementar 
la posició de FCC en el sector de les energies renovables i 

desenvolupar, juntament amb les empreses del Grup, les 
capacitats tecnològiques necessàries per a la construcció, 
operació i manteniment de les instal·lacions.

Les tecnologies de producció prioritàries seguiran sent l’eòlica, 
la fotovoltaica i la termosolar.
En el camp dels serveis energètics s’aplicaran les últimes 
tecnologies de cogeneració energètica.

En el camp de la valorització energètica de residus, s’estan 
analitzant activament les oportunitats amb l’objectiu 
d’aprofitar al màxim la capacitat en gestió de residus per 
minimitzar-ne el volum final, a la vegada que s’aconsegueix 
una producció elèctrica renovable, autòctona,
competitiva i sense emissió de gasos d’efecte  d’hivernacle.
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Realia es va constituir el 2000 després de la fusió dels actius 
de patrimoni i promoció de FCC i Caja Madrid. Actualment, 
FCC controla el 30,023% de les accions d’aquesta societat, que 
consolida els seus comptes per posada en equivalència.
Des que es va crear, la immobiliària participada té com a 
objectiu social promoure, gestionar i explotar tota classe de 
béns immobles: edificis d’oficines, centres comercials, 
habitatges residencials i gestió de sòl.

Patrimoni

Els actius de patrimoni representen el 64% del valor dels actius 
de Realia. Aquests actius sumen una superfície de 703.170 m2, 
563.153 m2 dels quals es troben en explotació i 140.017 m2 en 
desenvolupament.

Realia té edificis d’oficines a Espanya i França, la majoria 
localitzats en enclavaments estratègics dels grans districtes de 
negocis espanyols i parisencs; i també té centres comercials a 
Espanya, situats en àrees de creixement urbà.

Oficines a Espanya

Realia té edificis d’oficines a Espanya que sumen una 
superfície llogable de 261.217 m2, la majoria situats a les zones 
‘prime’ dels districtes de negocis. Entre els edificis d’oficines 
a Espanya, destaquen la Torre Realia i l’edifici Los Cubos, 
exponents de l’arquitectura madrilenya.

A Barcelona hi ha l’últim edifici que s’ha posat en explotació: 
Torre REALIA BCN, un immoble emblemàtic, obra de 
l’arquitecte japonès Toyo Ito, inaugurat el juliol de 2009. 
Aquest edifici té una superfície total llogable de 31.959 
metres quadrats, 117 metres d’alçària i 24 plantes, 22 de les 
quals estan destinades al lloguer i les altres dues a serveis 
tècnics. L’interior destaca perquè disposa de plantes de 1.350 
metres quadrats i superfícies molt diàfanes, que faciliten als 
arrendataris la distribució de les superfícies. 

Habitatges iniciats a Espanya
Milers d’unitats
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SIIC de Paris

Realia va prendre el control de SIIC de Paris, societat 
patrimonialista que cotitza a la borsa de la capital francesa, 
el maig de 2006. El juny passat, aquesta societat va dur a 
terme una ampliació de capital per 132,6 milions d’euros, a la 
qual va acudir Realia en la part que li corresponia, mitjançant 
la capitalització d’un crèdit anterior per un import de 118 
milions. Al tancament de desembre, Realia en controla el 
82,28% del capital, encara que l’objectiu és diluir aquesta 
participació per sota del 60% per adaptar-se al nou règim 
fiscal de les societats d’inversió immobiliària franceses (SIIC).

SIIC de Paris té una cartera de 125.619 m2 en edificis d’oficines 
situats a les zones CBD i BD (les més atractives per als 
inversors) de París. Entre els edificis més significatius hi ha els 
situats al 85-89 Quai André Citroën, 61-63 rue de Belles Feuilles 
i 142 Boluvevard Haussmann.
Addicionalment, estan en procés de rehabilitació i 
desenvolupament tres immobles d’oficines, que aportaran 
una superfície llogable de 16.193 m2. Aquests edificis es 
troben a la confluència François Ory amb rue Louis Lejeune, i 
als números 129 i 163 del Boulevard Malesherbes. 

Centres Comercials

En centres comercials, Realia disposa d’una superfície bruta 
llogable de 132.584 m2, en vuit centres en explotació, amb 
una ubicació excel·lent i bon mix d’operadors, entre els quals 
hi ha les principals firmes de moda, llar, restauració i oci.

El maig de 2009 Realia va obrir al públic el Parque Comercial 
Plaza Nueva de Leganés. Aquest centre fa servir la fórmula 
de parc de mitjanes superfícies, una novetat per a Leganés. 
Disposa d’una superfície bruta llogable (SBA) de 50.000 m2, 
que permet als operadors i firmes presentar l’oferta més 
àmplia i suggeridora per al potencial comprador en un únic 
espai de gran dimensió, amb totes les gammes disponibles.
D’altra banda, dins de la seva estratègia de rotació d’actius que 
han assolit un grau de maduració en el seu desenvolupament, 
Realia ha venut la seva part en el centre comercial Nervión 

Plaza de Sevilla, i altres actius de menor dimensió a París, 
per un import total de 106 milions d’euros, en els quals ha 
obtingut una plusvàlua de 52,8 milions.

Residencial

Al tancament de desembre de 2009, Realia disposa d’una 
cartera residencial de 1.293 unitats (la majoria habitatges, 
encara que també hi ha locals comercials i despatxos) de les 
quals 268 estaven venudes pendents d’escriptura i 1.025 a la 
venda. 

Durant l’exercici 2009, Realia va lliurar un total de 634 
habitatges i va duplicar el nombre de prevendes (contractes 
de venda amb arres i altres tipus de garanties), fins a 665 
unitats. En compravenda de sòl no es van formalitzar 
operacions a causa de la important restricció del crèdit, un 
factor que afecta molt aquest mercat.

Estratègia

Des de 2006, Realia ha seguit una estratègia de potenciar 
Patrimoni i augmentar el seu pes en el GAV (valor de mercat) 
quant a Promoció, encara que sempre supeditant el seu 
desenvolupament al propi desenvolupament dels arrendataris 
i al control de l’endeutament.

Dins de la seva política tradicional de rotació d’actius, Realia 
ha posat en explotació el Parque Comercial Plaza Nueva de 
Leganés i el nou edifici d’oficines barceloní Torre REALIA BCN, 
a la vegada que ha venut la seva part en el centre comercial 
sevillà Nervión Plaza a preus que garanteixen el manteniment 
del valor intrínsec de la companyia. D’altra banda, SIIIC de Paris 
manté els seus projectes d’inversió.

Torre Realia, Barcelona.

REALIA
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A Promoció, Realia ajusta la seva oferta a les circumstàncies del 
mercat, amb l’objectiu de respondre a les noves necessitats 
de la demanda i donar sortida a l’estoc a preus atractius, però 
sense danyar la solidesa de l’empresa. D’altra banda, l’empresa 
ha constituït la societat Valaise, controlada al 100%, l’objectiu 
de la qual és gestionar actius de 
tercers.

Resultats

Malgrat la crisi i els seus efectes en els sectors residencial i 
terciari, Realia ha tancat l’exercici 2009 amb un balanç sanejat, 
un endeutament controlat, resultat operatiu positiu i ingressos 
recurrents per lloguers creixents.

Encara que els ingressos totals es van reduir en un 18,4%, fins 
a 382,6 milions d’euros, els ingressos provinents dels lloguers 
van augmentar en un 1,9%, fins a 180,2 milions d’euros. Per 
la seva banda, l’Ebitda del Grup es va situar en 176 milions 
d’euros. La nova valoració d’actius –que ha ajustat el seu 
valor a les noves expectatives del mercat– i les operacions 
d’inversió/desinversió que ha dut a terme l’empresa, fa que 

REALIA

Promoció  Hato Verde, Guillena. Sevilla.

Promoció  Hato Verde, Guillena. Sevilla.

el valor de mercat se situï en 4.550 milions d’euros. Això ha 
portat a fer una provisió per aquest concepte de 94,3 milions 
d’euros, sobre una provisió total de 109,2 milions d’euros.

La provisió és una mera anotació comptable que no comporta 
sortida de caixa, però ha portat a comptabilitzar un resultat 
net negatiu de 54,2 milions d’euros. Sense aquesta provisió, el 
resultat hauria estat positiu en 16,2 milions.

Malgrat la menor valoració dels actius, Realia manté en el 
seu balanç unes plusvàlues brutes latents per un import de 
1.136 milions d’euros. Això es deu al seu criteri tradicional de 
prudència comptable, pel qual comptabilitza els seus actius 
al cost històric. També a causa de la seva prudència, Realia 
manté sota control el deute financer net, que al tancament 
de 2009 se situava en 2.225 milions d’euros, la qual cosa 
representa una ‘ràtio’ d’endeutament, en termes ‘loan to value’ 
(LTV), del 48,9%. D’aquest deute, més del 90% té el venciment 
entre 2012 i 2017.

Ingressos totals
Milions d’euros

Benefici brut d’explotació (Ebitda)
Milions d’euros
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FCC és propietària del 100% de Torre Picasso, amb una 
superfície de 121.000 m2. És un dels edificis emblemàtics de 
Madrid. La seva concepció, basada en les tecnologies més 
avançades, en fan un dels edificis intel·ligents mes còmodes, 
eficaços i segurs d’Europa.

Torre Picasso està compromès amb el desenvolupament 
sostenible i afronta el seu compromís ambiental des de 
l’estricte compliment de la legislació aplicable en la matèria, 
en tots els seus àmbits d’operació; fruit d’això és l’obtenció 
del Certificat de Sistema de Gestió Mediambiental segons la 
Norma UNE–EN ISO 14001.

El nivell d’ocupació durant l’any 2009 va ser pràcticament del 
100%.

Torre Picasso segueix immersa en un procés de renovació 
i millora de les instal·lacions existents, així com en la 
implantació de nous serveis per al confort dels seus clients.

TORRE PICASSO

Xifra de negocis
Milions d’euros

Benefici brut d’explotació (Ebitda)
Milions d’euros
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COMPTES ANUALS

BALANç DE SITUACIÓ
Fomento de construcciones y contratas, s.a. i societats dependents (Grup consolidat)

a c t i U 31-12-2009 31-12-2008

ACTIU NO CORRENT 12.832.839 11.829.356

Immobilitzat intangible (Nota 6) 4.462.312 3.886.429
Concessions (Notes 6 i 10) 961.755 905.075
Fons de comerç 2.615.300 2.556.385
Altre immobilitzat intangible 885.257 424.969

Immobilitzat material (Nota 7) 5.957.478 5.491.693
Terrenys i construccions 1.640.370 1.588.241
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 4.317.108 3.903.452

Inversions immobiliàries (Nota 8) 264.093 263.919

Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació (Nota 11)  1.145.754  1.116.605

Actius financers no corrents (Nota 13) 404.024 517.868

Actius per impostos diferits (Nota 22) 599.178 552.842
 

ACTIU CORRENT 8.427.874 8.768.005

Actius no corrents mantinguts per a la venda - 7.367

Existències (Nota 14) 1.103.282 1.575.256

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.372.976 5.499.162
Clients per vendes i prestació de serveis (Nota 15) 4.894.660 4.975.888
Altres deutors (Nota 15) 420.483 472.269
Actius per impost corrent (Nota 22) 57.833 51.005

Altres actius financers corrents (Nota 13) 230.980 222.830
Altres actius corrents 66.174 54.729
Efectiu i altres actius líquids equivalents   (Nota 16) 1.654.462 1.408.661

total actiU 21.260.713 20.597.361

Les notes 1 a 30 i els annexos I a V adjunts formen part integrant dels estats financers consolidats, i formen juntament amb aquests els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2009.
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el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

P a s s i U 31-12-2009 31-12-2008

PATRIMONI NET (NOTA 17) 3.136.517 3.197.953

Patrimoni net atribuït a l’entitat dominant 2.483.835 2.548.706

Fons propis 2.809.111 2.954.403
Capital 127.303 127.303
Guanys acumulats i altres reserves 2.698.323 2.711.920
Accions i participacions en patrimoni pròpies (270.882) (118.926)
Resultats de l’exercici atribuït a la societat dominant 307.199 334.039
Dividend a compte (88.746) (99.933)
Altres instruments de patrimoni net 35.914 -

Ajustaments per canvis de valor (325.276) (405.697)

Interessos minoritaris 652.682 649.247

PASSIU NO CORRENT 10.619.979 8.758.123

Subvencions 85.692 63.576

Provisions no corrents (Nota 19) 906.535 821.429 

Passius financers no corrents (Nota 20) 8.393.590 6.872.318
Obligacions i altres valors negociables 562.711 142.929
Deutes amb entitats de crèdit 7.299.178 6.037.627
Altres passius financers 531.701 691.762

Passius per impostos diferits (Nota 22) 1.216.910 1.000.004

Altres passius no corrents 17.252 796

PASSIU CORRENT 7.504.217 8.641.285

Provisions corrents (Nota 19) 110.773 91.918 

Passius financers corrents (Nota 20) 1.487.563 2.224.890 
Obligacions i altres valors negociables 586 745
Deutes amb entitats de crèdit 1.218.218 1.901.426
Altres passius financers 268.759 322.719

Creditors comercials i altres comptes per pagar 5.896.831 6.308.398
Proveïdors 3.562.381 4.127.628
Altres creditors 2.315.134 2.149.382
Passius per impost corrent (Nota 22) 19.316 31.388
Altres passius corrents 9.050 16.079

total PassiU 21.260.713 20.597.361

Les notes 1 a 30 i els annexos I a V adjunts formen part integrant dels estats financers consolidats, i formen juntament amb aquests els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2009.
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COMPTE DE RESULTATS
Fomento de construcciones Y contratas, s.a. i societats dePendents (GruP consolidat)
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008
Import net de la xifra de negocis (Notes 25 i 26) 12.699.629 14.019.500

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 50.460 85.370
Altres ingressos d’explotació (Nota 25) 357.527 375.119
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (25.397) (61.412)
Aprovisionaments (Nota 25) (6.126.122) (6.987.241)
Despeses de personal (Nota 25) (3.296.522) (3.260.766)
Altres despeses d’explotació (2.198.960) (2.408.253)
Amortització de l’immobilitzat (Notes 6, 7 i 8) (737.639) (745.674)
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 2.673 7.013
Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat 11.972 (80.012)
Altres resultats (6.537) 2.666

RESUlTAT D’EXPlOTACIÓ 731.084 946.310

Ingressos financers (Nota 25) 66.196 105.856
Despeses financeres (Nota 25) (357.269) (590.254)
Variació de valor raonable en instruments financers (Nota 25) 5.189 (15.573)
Diferències de canvi (32.541) 1.182
Deteriorament i resultats per alienacions d’instruments financers (Nota 25) 43.329 30.167

RESUlTAT FINANCER (275.096) (468.622)

Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació (Nota 11) (6.093) 15.162

RESUlTAT ABANS D’IMPOSTOS D’OPERACIONS CONTINUADES 449.895 492.850

Impost sobre beneficis (Nota 22) (114.916) (99.960)

RESUlTAT DE l’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 334.979 392.890

RESUlTAT CONSOlIDAT DE l’EXERCICI 334.979 392.890

 Resultat atribuït a l’entitat dominant 307.199 334.039

 Resultat atribuït a interessos minoritaris (Nota 17) 27.780 58.851

BENEFICI PER ACCIÓ (Nota 17)
Bàsic 2,52 € 2,68€
Diluït 2,51 € 2,68€

Les notes 1 a 30 i els annexos I a V adjunts formen part integrant dels estats financers consolidats, i formen juntament amb aquests els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2009.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET:
a) estat d’ingressos i despeses reconocidos
Fomento de construcciones y contratas, s.a. i societats dependents (grup consolidat)
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

RESUlTAT CONSOlIDAT DE l’EXERCICI 334.979 392.890

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (390) (353.476)

Per valoració d’instruments financers (1.172) 1.758
Per cobertures de fluxos d’efectiu (57.355) (212.500)
Diferències de conversió 33.250 (184.085)
Entitats valorades pel mètode de la participació 21.004 (60.595)
Efecte impositiu 3.883 101.946

Transferència al compte de pèrdues i guanys 75.207 (11.554)
Per cobertures de fluxos d’efectiu 68.726 (16.127)
Entitats valorades pel mètode de la participació 27.376 (44)
Efecte impositiu (20.895) 4.617

TOTAl INGRESSOS/(DESPESES) RECONEGUTS 409.796 27.860

Atribuïts a l’entitat dominant 385.271 25.052

Atribuïts a interessos minoritaris 24.525 2.808
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET:
B) estat total de canvis en el Patrimoni net
Fomento de construcciones y contratas, s.a. i societats dependents (grup consolidat)
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

 Capital 
social 

(Nota 17.a)

 Prima 
d’emissió i 

reserves  
(Nota 17.b)

 Dividend 
a compte 

(Nota 17.d)

Accions i 
participacions 

en patrimoni 
pròpies  

(Nota 17.c)

Resultat de 
l’exercici 
atribuït a 

l’entitat 
dominant 

 Altres 
instruments 

de patrimoni 
net 

(Nota 17.e)

 Ajustaments 
per canvi de 

valor  
(Nota 17.f)

 Patrimoni 
atribuït als 
accionistes 

de la societat 
dominant

 Interessos 
minoritaris 
(Nota 17.II)

 Patrimoni 
net

PATRIMONI NET El 31 DE DESEMBRE DE 2007 130.567 2.373.747 (138.654) (325.332) 737.851 (87.073) 2.691.106 1.564.337 4.255.443

Total d’ingressos i despeses de l’exercici 334.039 (308.987) 25.052 2.808 27.860

Operacions amb socis o propietaris
Augments/(Reduccions) de capital (3.264) (3.264) 113 (3.151)
Distribució de dividends 469.472 38.721 (737.851) (229.658) (117.986) (347.644)
Operacions amb accions o participacions 
patrimoni pròpies (netes)

(206.289) 206.406 117 117

Increments/(Reduccions) per 
combinacions de negocis

(704.479) (704.479)

Altres operacions amb socis o propietaris (59.775) (59.775)

Altres variacions en el patrimoni propi 74.990 (9.637) 65.353 (35.771) 29.582

PATRIMONI NET El 31 DE DESEMBRE DE 2008 127.303 2.711.920 (99.933) (118.926) 334.039 (405.697) 2.548.706 649.247 3.197.953

Total d’ingressos i despeses de l’exercici 307.199 78.072 385.271 24.525 409.796

Operacions amb socis o propietaris
Augments/(Reduccions) de capital 62.255 62.255
Distribució de dividends 142.257 11.187 (334.039) (180.595) (34.375) (214.970)
Operacions amb accions o participacions 
patrimoni pròpies (netes)

(151.956) (151.956) (151.956)

Increments/(Reduccions) per 
combinacions de negocis

1.303 1.303

Altres operacions amb socis o propietaris

Altres variacions en el patrimoni propi (155.854) 35.914 2.349 (117.591) (50.273) (167.864)

PATRIMONI NET El 31 DE DESEMBRE DE 2009 127.303 2.698.323 (88.746) (270.882) 307.199 35.914 (325.276) 2.483.835 652.682 3.136.517

Les notes 1 a 30 i els annexos I a V adjunts formen part integrant dels estats financers consolidats, i formen juntament amb aquests els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2009.
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
Fomento de construcciones y contratas, s.a. i societats dependents (grup consolidat)
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008
Resultat abans d’impostos d’operacions continuades 449.895 492.850

Ajustaments del resultat 1.088.296 1.356.536
Amortització de l’immobilitzat 737.639 745.674
Altres ajustaments del resultat (nets) 350.657 610.862

Canvis en el capital corrent 138.934 (462.276)

Altres fluxos en el capital corrent (99.511) (284.673)
Cobraments de dividends 26.352 24.407
Cobraments/(pagaments) per impost sobre beneficis (94.163) (268.816)
Altres cobraments/(pagaments) d’activitats d’explotació (31.700) (40.264)

TOTAl FlUXOS D’EFECTIU DE lES ACTIVITATS D’EXPlOTACIÓ 1.577.614 1.102.437

Pagaments per inversions (1.360.177) (1.765.817)
Empreses del grup, associades i unitats de negoci (553.561) (578.039)
Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries (736.291) (1.084.901)
Altres actius financers (70.325) (102.877)

Cobraments per desinversions 308.837 284.121
Empreses del grup, associades i unitats de negoci 199.419 59.900
Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 89.950 170.852
Altres actius financers 19.468 53.369

Altres fluxos d’efectiu d’activitats d’inversió 35.908 (153.154)
Cobraments d’interessos 23.070 48.092
Altres cobraments/(pagaments) d’activitats d’inversió 12.838 (201.246)

TOTAl FlUXOS D’EFECTIU DE lES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (1.015.432) (1.634.850)
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31-12-2009 31-12-2008
Cobraments per aportacions dels socis (78.688) 230

Emissió/(amortització) 99.077 113
(Adquisició)/alienació de valors propis (177.765) 117

Cobraments i (pagaments) instruments de passiu financer 358.401 1.384.807
Emissió 2.630.932 2.843.692
Devolució i amortització (2.272.531) (1.458.885)

Pagaments per dividends i remuneracions d’instruments de patrimoni (228.198) (368.960)

Altres fluxos d’efectiu d’activitats de finançament (358.461) (558.752)
Pagaments d’interessos (312.308) (517.712)
Altres cobraments/(pagaments) d’activitats de finançament (46.153) (41.040)

TOTAl FlUXOS D’EFECTIU DE lES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (306.946) 457.325

EFECTE DE lES VARIACIONS DElS TIPUS DE CANVI (9.435) (14.196)

AUGMENT/(DISMINUCIÓ) NET D’EFECTIU I EQUIVAlENTS 245.801 (89.284)

Efectiu i equivalents a l’inici del període 1.408.661 1.497.945

Efectiu i equivalents al final del període 1.654.462 1.408.661

Les notes 1 a 30 i els annexos I a V adjunts formen part integrant dels estats financers consolidats, i formen juntament amb aquests els comptes anuals consolidats corresponents a l’exercici 2009.
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02 _ BASES DE PRESENTACIÓ I PRINCIPIS DE CONSOLIDACIÓ DELS  
  COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

a) Bases de presentació

Els estats financers adjunts i les notes incloses que comprenen aquesta Memòria i que formen 
aquests comptes anuals consolidats han estat elaborats d’acord amb les normes internaci-
onals d’informació financera (NIIF) adoptades per la Unió Europea a la data de tancament, de 
conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 
19 de juliol de 2002, així com, per totes les disposicions i interpretacions que el despleguen.

Els comptes anuals consolidats del Grup FCC, corresponents a l’exercici 2009 han estat for-
mulats pel Consell d’Administració de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i seran 
presentats a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes. No obstant això, no s’espera que es 
produeixin modificacions en aquests com a conseqüència del compliment d’aquest requisit. 
Per la seva banda, els comptes anuals consolidats de l’exercici 2008 van ser aprovats per la 
Junta General d’Accionistes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., celebrada el dia 
10 de juny de 2009. 

Aquests comptes anuals consolidats del Grup FCC mostren la imatge fidel del patrimoni i de 
la situació financera el 31 de desembre dels exercicis 2009 i 2008, així com dels resultats de les 
operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectiu consolidats que s’han produït 
en el Grup durant aquests exercicis. 

Els comptes anuals consolidats del Grup FCC han estat preparats a partir dels registres comp-
tables de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i de les seves societats participades. 
Aquests registres, d’acord amb els procediments i sistemes operatius que estableix el Grup, 
justifiquen i suporten els estats financers consolidats realitzats segons la normativa comp-
table internacional en vigor. 

A fi de presentar d’una manera homogènia les diferents partides que componen aquests 
comptes consolidats, s’han aplicat criteris d’homogeneïtzació comptable als comptes anuals 
individuals de les societats incloses en el perímetre de la consolidació. En els exercicis 2009 
i 2008, la data de tancament comptable dels comptes anuals de les societats incloses en el 
perímetre de consolidació ha estat en general la mateixa que la Societat dominant, el 31 de 
desembre. 

Els comptes anuals consolidats s’expressen en milers d’euros.

Normes i interpretacions efectives en aquest exercici

En l’exercici 2009 el Grup FCC ha adoptat totes les modificacions i revisions presents en els 
paràgrafs i interpretacions de la “Normativa internacional d’informació financera” que li són 
aplicables, entre les quals destaca la CINIIF 12 “Acords de concessió de serveis” i la NIIF 3 “Com-

01 _ ACTIVITAT DEL gRUP

El Grup FCC està constituït per la societat matriu Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
i un conjunt de societats participades d’àmbit nacional i internacional que desenvolupen les 
diverses activitats de negoci agrupades en les àrees següents:

 — Serveis, que aglutina les àrees especialitzades de Serveis mediambientals, és a 
dir, serveis relacionats amb el sanejament urbà, el tractament de residus industrials 
i el cicle integral de l’aigua, i Versia que presta diversos serveis, com ara logística, 
mobiliari urbà, inspecció tècnica de vehicles, aparcament de vehicles, assistència a 
passatgers i aeronaus en terra (serveis de terra), conservació i sistemes de trànsit, 
etc.

 — Construcció, especialitzada en obres d’infraestructura, edificació i sectors afins: 
autopistes, autovies, carreteres, túnels, ponts, obres hidràuliques, ports, aero-
ports, urbanitzacions, habitatges, edificació no residencial, enllumenat, instal·lació 
industrial de fred i calor, restauració mediambiental, etc.

 — Cimentera, dedicada a l’explotació de pedreres i jaciments minerals, fabricació de 
ciment, calç, guix i prefabricats derivats, així com a la producció de formigó.

 — Energia, activitat que centra els seus objectius en l’àrea de cogeneració, eficiència 
energètica, energies renovables i aplicació de noves tecnologies per a la valoració 
energètica dels residus.

El Grup FCC també desenvolupa una activitat immobiliària molt important per mitjà de l’ex-
plotació de l’edifici Torre Picasso, del qual la Societat dominant és propietària al 100% i de la 
seva participació del 30,23% a Realia Business, S.A. la principal activitat de la qual se centra 
en la promoció d’habitatges i el mercat de lloguer d’oficines, tant en l’àmbit nacional com 
internacional. 

Així mateix, el Grup desenvolupa principalment, a través de la seva participació del 50% a 
Global Vía Infraestructuras, S.A., l’activitat concessionària en autopistes, túnels, ports esportius, 
ferrocarrils, tramvies i edificis per a diversos usos. 

L’activitat Internacional comporta aproximadament el 44% (42% en l’exercici 2008) de l’import 
de la xifra de negocis del Grup FCC; es realitza principalment en mercats d’Europa, Estats Units 
d’Amèrica del Nord i Amèrica Llatina.
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2008
Reexpressat

2008 Diferència

Immobilitzat intangible 3.886.429 3.300.189 586.240
Immobilitzat material 5.491.693 6.109.483 (617.790)
Inversions comptabilitzades aplicant-hi el 
mètode de la participació

1.116.605 1.109.140 7.465

Actius financers no corrents 517.868 457.827 60.041
Altres actius no corrents - 38.437 (38.437)
Altres actius financers corrents 222.830 215.236 7.594
Resta actiu 9.361.936 9.361.936 -

TOTAl ACTIU 20.597.361 20.592.248 5.113

Patrimoni net atribuït a l’entitat dominant 
abans de resultats

2.214.667 2.209.723 4.944

Resultats atribuïts a l’entitat dominant 334.039 337.184 (3.145)
Subvencions 63.576 65.928 (2.352)
Proveïdors 4.127.628 4.121.962 5.666
Resta passiu 13.857.451 13.857.451 -

TOTAl PASSIU 20.597.361 20.592.248 5.113

binacions de negocis” els continguts més destacables de les quals els recullen la Nota 3.a) i b) 
d’aquesta Memòria. 

Com a conseqüència de l’adopció per part de la Unió Europea de la CINIIF 12 “Acords de 
concessió de serveis”, en l’exercici 2009 el Grup FCC ha passat a aplicar-la íntegrament. Amb 
anterioritat, és a dir, en els estats financers consolidats ja aprovats d’exercicis precedents, els 
aspectes més rellevants d’aquesta ja s’estaven aplicant, com per exemple la imputació als 
resultats de l’exercici dels costos financers meritats una vegada es trobava en explotació la 
concessió, el reconeixement dels resultats de la construcció dels actius concessionals i l’amor-
tització d’aquests actius segons el patró de consum. En conseqüència, l’impacte en els estats 
financers adjunts de la interpretació esmentada ha consistit bàsicament en la reclassificació a 
immobilitzat intangible o financer dels actius materials afectes a les concessions, en què ha 
estat poc rellevant l’efecte en els resultats de l’exercici, així com, en patrimoni.

A causa de la implantació de la CINIIF 12 esmentada i en compliment dels requisits establerts 
en la NIC 8 “Polítiques comptables, canvis en les estimacions comptables i errors”, el Grup FCC 
ha reexpressat els estats financers de l’exercici 2008 que es presenten a efectes comparatius 
en els comptes anuals consolidats adjunts, per la qual cosa aquests difereixen dels inclosos en 
els comptes anuals consolidats de l’exercici 2008 aprovats per la Junta General d’Accionistes. 
De la mateixa manera, el Grup FCC ha reexpressat tota la informació comparativa inclosa en 
les notes adjuntes. 

L’impacte en el balanç consolidat de la reexpressió esmentada és el següent:
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b) Principis de consolidació

Societats dependents

La consolidació ha estat realitzada pel mètode d’integració global per a les societats depen-
dents que indica l’Annex I, en les quals Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. exerceix 
el control de les polítiques financeres i operatives de l’entitat, directament o a través d’altres 
societats controlades al seu torn per aquesta. 

El valor de la participació dels accionistes minoritaris en el patrimoni es presenta a l’epígraf 
“Interessos minoritaris” del passiu del balanç de situació consolidat adjunt i la participació en 
els resultats es presenta a l’epígraf “Resultat atribuït a interessos minoritaris” del compte de 
resultats consolidat adjunt. 

Si s’escau, el fons de comerç es determina d’acord amb el que indica la Nota 3.b) d’aquesta 
Memòria.

Negocis de gestió conjunta

El Grup desenvolupa negocis de gestió conjunta mitjançant la participació en empreses con-
trolades conjuntament per alguna o algunes societats del Grup FCC amb altres d’alienes al 
Grup (Nota 11), i també participa en unions temporals d’empreses i altres entitats similars 
(Nota 12).

El Grup, mitjançant l’aplicació de l’alternativa inclosa en la NIC 31 “Participacions en negocis 
conjunts”, integra les participacions en empreses controlades conjuntament mitjançant el 
mètode de la participació i s’inclouen en el balanç de situació consolidat adjunt a l’epígraf 
“Inversions comptabilitzades pel mètode de la participació”. La participació en el resultat net 
d’impostos de l’exercici d’aquestes societats figura a l’epígraf “Resultat d’entitats valorades pel 
mètode de la participació” del compte de resultats consolidat adjunt. 

Els contractes explotats conjuntament com ara unions temporals d’empreses, principalment 
en les activitats de construcció i serveis, així com en altres entitats similars, s’han integrat 
en els comptes consolidats adjunts en funció del percentatge de participació en els actius, 
passius, ingressos i despeses derivats de les operacions realitzades per aquests, i s’han eli-
minat els saldos recíprocs en actius i passius, i també els ingressos i les despeses no realitzats 
davant de tercers. 

A l’Annex II apareixen les societats controlades conjuntament amb tercers aliens al Grup 
i a l’Annex V apareixen els negocis explotats conjuntament amb tercers aliens al Grup per 
mitjà de contractes com ara unions temporals d’empreses i altres entitats de característiques 
similars a aquestes.

Normes i interpretacions emeses no vigents

El 31 de desembre de 2009 les normes i interpretacions més significatives que havien estat 
publicades per l’International Accounting Standard Board (IASB), però que no havien entrat 
encara en vigor per no haver estat adoptades per la Unió Europea són les següents:

Aplicació 
obligatòria per al 

Grup FCC

Normes i modificacions de normes:

Modificació de NIIF 1
Exempcions addicionals per a adoptants per 
primera vegada

1 de gener de 2010

Modificació de NIIF 2 
Pagaments basats en accions entre 
empreses del grup i modificació dels 
paràgrafs 5 i 61

1 de gener de 2010

Modificació de NIIF 5 Addició dels paràgrafs 5B i 44E 1 de gener de 2010

Modificació de NIIF 8 
Modificació dels paràgrafs 23 i 36 i addició 
del paràgraf 35A

1 de gener de 2010

NIIF 9 Instruments financers 1 de gener de 2013

Modificació de NIC 1 
Modificació del paràgraf 69 i addició del 
paràgraf 139D

1 de gener de 2010

Modificació de NIC 7 
Modificació del paràgraf 16 i addició del 
paràgraf 56

1 de gener de 2010

Modificació de NIC 17 
Eliminació paràgrafs 14 i 15 i addició 
paràgrafs 15A, 68A i 69A

1 de gener de 2010

Revisió de la NIC 24
Informació per revelar sobre parts 
vinculades

1 de gener de 2011

Modificació de NIC 36
Modificació del paràgraf 80 i addició del 
paràgraf 140E

1 de gener de 2010

Modificació de NIC 38
Modificació dels paràgrafs 36, 37, 40, 41 i 
130C i addició del paràgraf 130E

1 de gener de 2010

Modificació de NIC 39
Modificació dels paràgrafs 2(g), 80, 97, 100, 
108C i GA30 8(g) i addició del paràgraf 103K

1 de gener de 2010

Interpretacions i modificacions d’interpretacions:
Modificació de CINIIF 9 Modificació paràgraf 5 i addició paràgraf 11 1 de gener de 2010

Modificació de CINIIF 14
Pagaments anticipats de requeriments 
mínims de fons

1 de gener de 2011

Modificació de CINIIF 16 Modificació dels paràgrafs 14 i 18 1 de gener de 2010

CINIIF 19 
Liquidant passius financers amb 
instruments de patrimoni

1 de gener de 2011

L’avaluació dels potencials impactes de l’aplicació futura d’aquestes normes es considera que 
a la seva entrada en vigor no tindrà un efecte significatiu en els comptes anuals consolidats.
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03 _ NORMES DE VALORACIÓ

A continuació es detallen les normes de valoració aplicades als comptes anuals consolidats 
del Grup FCC:

a) Acords de concessió de serveis

Els contractes de concessió comporten acords entre una entitat pública concedent i societats 
del Grup FCC per proporcionar serveis públics com ara distribució d’aigua, filtració i depuració 
d’aigües residuals, gestió d’abocadors, autopistes i túnels, etc. mitjançant l’explotació de la 
infraestructura. D’altra banda, els ingressos derivats de la prestació del servei es poden per-
cebre directament dels usuaris o de vegades a través de l’entitat concedent, la qual regula els 
preus per la prestació del servei. 

El dret concessional generalment comporta el monopoli de l’explotació del servei concedit 
per un període determinat de temps, després del qual, la infraestructura subjecta a la con-
cessió necessària per al desenvolupament del servei reverteix a l’entitat concedent, gene-
ralment sense contraprestació. És una característica necessària que el contracte concessional 
prevegi la gestió o l’operació d’aquesta infraestructura. Així mateix, és una característica 
comuna l’existència d’obligacions d’adquisició o construcció, de tots els elements que siguin 
necessaris per tal de prestar el servei concessional al llarg de la vida del contracte. 

Aquests contractes de concessió es registren pel que disposa la CINIIF 12 “Acord de concessió 
de serveis”. En general, cal destacar dues fases clarament diferenciades: una primera en la 
qual el concessionari presta serveis de construcció o millora que es reconeixen segons el grau 
d’avançament d’acord amb la NIC 11 “Contractes de construcció”, amb contrapartida en un 
actiu intangible o financer, i una segona fase en la qual es presta una sèrie de serveis de man-
teniment o d’explotació de la infraestructura esmentada que es reconeixen segons la NIC 18 
“Ingressos ordinaris”. 

Es reconeix un actiu intangible quan el risc de demanda és assumit pel concessionari i un actiu 
financer quan el risc de demanda és assumit pel concedent, en tenir el concessionari un dret 
contractual incondicional de percebre els cobraments pels serveis de construcció o millora. 
També es reconeixen entre aquests actius els imports pagats en concepte de cànon per l’ad-
judicació de les concessions. 

Al seu torn, hi pot haver situacions mixtes en les quals el risc de demanda és compartit entre el 
concessionari i el concedent, figura que és poc rellevant en el Grup FCC. 

Les concessions qualificades com a actiu intangible reconeixen a l’inici de la concessió com a 
major valor de l’actiu les provisions per desmantellament, retirada o rehabilitació, així com les 
actuacions de millora o ampliació de capacitat els ingressos de les quals preveu el contracte 
inicial i s’imputen a resultats tant l’amortització dels actius com l’actualització financera de les 
provisions esmentades. D’altra banda, les provisions per atendre les actuacions de reposició 

Societats associades

Les societats que figuren a l’Annex III, en les quals Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
no exerceix control però hi té una influència significativa, s’inclouen en el balanç de situació 
consolidat adjunt a l’epígraf “Inversions comptabilitzades pel mètode de la participació”, i s’in-
tegren per aquest mètode. L’aportació al resultat net d’impostos de l’exercici d’aquestes soci-
etats figura a l’epígraf “Resultat d’entitats valorades pel mètode de la participació” del compte 
de resultats consolidat adjunt.

Operacions entre empreses del Grup

En les transaccions entre societats consolidades, s’eliminen els resultats per operacions 
internes i es difereixen fins que es realitzen davant de tercers aliens al Grup. 

Els treballs efectuats pel Grup per al seu propi immobilitzat es reconeixen pel seu cost de pro-
ducció i s’eliminen els resultats intragrup. 

S’han eliminat dels comptes anuals consolidats, els crèdits i dèbits recíprocs, així com, els 
ingressos i les despeses interns en el conjunt de les societats dependents que es consoliden.

Variacions en el perímetre de consolidació

A l’Annex IV es presenten els canvis que hi ha hagut durant l’exercici 2009 en el conjunt de 
les societats consolidades per integració global i pel mètode de la participació. Els resultats 
d’aquestes societats s’inclouen en el compte de resultats consolidat des de la data efectiva 
d’adquisició o fins a la data efectiva d’alienació, segons correspongui. 

En les corresponents notes d’aquesta Memòria, sota el títol “Variació del perímetre”, s’hi 
mostra la incidència de les incorporacions i sortides de societats en el perímetre de conso-
lidació. Addicionalment, a la Nota 4 d’aquesta Memòria, “Variacions al perímetre de consoli-
dació” s’hi exposen les entrades i sortides més significatives a aquest.
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En el cas que la presa de control d’una combinació de negocis es faci per etapes en més d’una 
transacció (compres successives), el fons de comerç de cadascuna d’aquestes es tracta de 
forma separada, i es reconeix en el resultat de l’exercici la posada a valor raonable, a la data 
de la presa de control, corresponent a les participacions anteriors a aquesta presa de control. 

Una vegada es té el control d’una participada, la diferència entre l’import de qualsevol compra 
addicional i el valor comptable de la participació, diferència coneguda com a fons de comerç, 
es porta contra el patrimoni net. 

El fons de comerç no s’amortitza. Tanmateix, se sotmet com a mínim en el tancament de cada 
exercici a un test de deteriorament a fi de registrar-lo al menor del seu valor raonable, estimat 
segons la base dels fluxos de caixa esperats o del cost d’adquisició, disminuït, si s’escau, pels 
deterioraments experimentats en exercicis precedents. Els criteris comptables aplicats per 
determinar el deteriorament s’exposen a l’apartat e) d’aquesta nota.

c) Immobilitzat intangible

Excepte el que indiquen els dos apartats anteriors d’aquesta mateixa nota relatius als acords 
de concessió de serveis i fons de comerç, la resta de l’immobilitzat intangible que figura en 
els estats financers adjunts es troba valorat al seu cost d’adquisició minorat per l’amortització 
acumulada i les pèrdues per deteriorament de valor. Entre aquests immobilitzats intangibles 
s’inclouen les inversions relacionades amb contractes i llicències d’explotació, i drets de super-
fície, principalment, de les àrees de Serveis mediambientals, Versia, Ciments i Energia. 

Cap d’aquests immobilitzats intangibles registrats han estat generats internament i tots tenen 
una vida útil finita. L’amortització es realitza durant la seva vida útil, és a dir, el període durant 
el qual s’estima que generaran ingressos, i s’empra el mètode lineal.

d) Immobilitzat material i inversions immobiliàries

L’immobilitzat material i les inversions immobiliàries es troben registrats al seu preu de cost 
(actualitzat, si s’escau, amb diverses disposicions legals anteriors a la data de transició a les 
NIIF), menys l’amortització acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament de valor reco-
neguda. Així mateix, s’inclou dins del cost d’aquests immobilitzats l’estimació del valor actual 
de desmantellament o retirada dels elements afectes, i en els casos en què han estat aportats 
per les societats adquirides, tal com exposa l’apartat b) d’aquesta nota, es registren inicialment 
al valor raonable de la data d’adquisició. 

Els treballs efectuats pel Grup per al seu immobilitzat es valoren pel cost de producció. 

Les despeses de conservació i manteniment que no comportin una ampliació de la vida útil o 
capacitat productiva dels actius corresponents es carreguen als resultats de l’exercici en què 
s’incorren. 

i reparació de les infraestructures es doten sistemàticament en resultats segons s’incorre en 
l’obligació. 

Els interessos derivats del finançament de la infraestructura es reconeixen en resultats, i s’ac-
tiven, únicament en el model de l’actiu intangible, els que es meriten durant la construcció i 
fins a la posada en explotació de la infraestructura.

L’amortització dels actius intangibles es duu a terme segons el patró de consum; s’entén per 
aquest l’evolució i la millor estimació de les unitats de producció en cadascuna de les diferents 
activitats. El negoci concessional quantitativament més important en el Grup es localitza en 
l’activitat d’abastament i sanejament d’aigües, que amortitza els actius en funció dels metres 
cúbics de consum. 

Les concessions qualificades com a actiu financer es reconeixen pel valor raonable dels serveis 
de construcció o millores prestats. D’acord amb el mètode del cost amortitzat, s’imputen a 
resultats els ingressos corresponents segons el tipus d’interès efectiu resultant de les previ-
sions dels fluxos de cobraments i pagaments de la concessió. Tal com s’ha exposat anteri-
orment, per la prestació de serveis de manteniment o d’explotació, els ingressos i les despeses 
s’imputen a resultats d’acord amb la NIC 18 “Ingressos ordinaris”.

b) Combinacions de negocis i fons de comerç

El 2009 el Grup ha optat per l’aplicació anticipada des de l’1 de gener de 2009 de la revisió 
de la NIIF 3 i de la modificació de la NIC 27 relatives a “Combinacions de negocis” i “Estats 
financers consolidats i separats”, respectivament, ambdues adoptades per la Unió Europea 
durant l’exercici 2009 i aplicable com a molt tard a partir de la data d’inici del primer exercici 
financer posterior al 30 de juny de 2009. Aquestes normes no exigeixen la seva aplicació amb 
caràcter retroactiu per la qual cosa la comparació dels exercicis 2009 i 2008 s’ha d’efectuar 
tenint en compte aquesta circumstància. 

La data d’incorporació al perímetre de consolidació és aquella en la qual es produeix el control 
efectiu que normalment coincideix amb la data d’adquisició. 

Els actius i passius de les societats i subgrups adquirits es registren en el balanç consolidat pel 
seu valor raonable i afloren els impostos diferits corresponents. No obstant això, d’acord amb 
la normativa, la valoració esmentada, així com les assignacions a les diferents partides d’actius 
i passius realitzades inicialment es poden revisar durant els dotze mesos següents a la data 
d’adquisició, sempre que hi hagi noves dades per considerar. 

El fons de comerç es reconeix per la diferència positiva entre el cost d’adquisició i el percen-
tatge de la dominant sobre el net patrimonial de la societat dependent, ajustat per la posada 
a valor raonable dels actius i passius nets d’impostos, tret que es reconegui igualment la part 
proporcional dels interessos minoritaris en aquest valor raonable. 
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recuperen el seu valor no ha d’excedir en cap cas el que s’hagués obtingut si no s’haguessin 
produït els deterioraments en exercicis anteriors. 

Els deterioraments o les reversions de deteriorament dels actius s’imputen a resultats a 
l’epígraf “Deteriorament i resultats per alienacions d’immobilitzat”. 

Per determinar el valor recuperable dels actius sotmesos a test de deteriorament, s’ha consi-
derat el valor actual dels fluxos nets de caixa originats per les unitats generadores d’efectiu 
(UGE) a les quals s’associen aquests, llevat dels fluxos relacionats amb pagaments o cobra-
ments d’operacions de finançament i els pagaments per l’impost sobre els beneficis, així com 
els que deriven de millores o reformes futures previstes per als actius de les unitats genera-
dores d’efectiu. Per actualitzar els fluxos d’efectiu s’ha utilitzat una taxa de descompte abans 
d’impostos que inclou les avaluacions actuals del mercat sobre el valor temporal del diner i els 
riscos específics de cada unitat generadora d’efectiu. 

Els fluxos de caixa estimats s’han obtingut de les projeccions realitzades per la Direcció de 
cadascuna de les UGE que en general utilitzen períodes de cinc anys, excepte quan les caracte-
rístiques del negoci aconsellen períodes superiors i inclouen taxes de creixement basades en 
els diferents plans de negoci aprovats, la revisió dels quals es fa periòdicament; es consideren 
taxes de creixement zero per als períodes que se situen més enllà dels exercicis projectats 
en els plans esmentats. Addicionalment, cal indicar que es realitzen anàlisis de sensibilitat en 
relació amb els creixements d’ingressos, marges d’explotació i taxes de descompte, amb la 
finalitat de preveure l’impacte de futurs canvis en aquestes variables. 

Els fluxos de les UGE situades a l’estranger s’han calculat en la moneda funcional d’aquestes 
unitats generadores d’efectiu i s’han actualitzat mitjançant taxes de descompte que tenen en 
compte les primes de risc corresponents a aquestes monedes. El valor actual dels fluxos nets 
obtinguts d’aquesta manera s’ha convertit al tipus de canvi de tancament corresponent a la 
moneda.

f) Arrendaments

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

f.1) Arrendament financer

En les operacions d’arrendament financer el Grup actua exclusivament com a arrendatari. En el 
balanç consolidat adjunt es reconeix el cost dels actius arrendats del bé objecte del contracte 
i, simultàniament, un passiu pel mateix import. Aquest import serà el menor entre el valor 
raonable del bé arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament de les quantitats mínimes 
acordades, inclosa l’opció de compra, quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici. 

En els casos en què la construcció i posada en explotació de l’immobilitzat requereixen un 
període de construcció dilatat, s’activen els interessos derivats del seu finançament meritats 
durant aquest període. 

Les societats amortitzen el seu immobilitzat seguint el mètode lineal, distribuint-ne el cost 
entre els següents anys de vida útil estimada:

Inversions immobiliàries 75
Béns naturals i construccions 25-50
Instal·lacions tècniques, maquinària i elements de transport 5-15
Mobiliari i utillatge 7-12
Equips per a processos d’informació 4
Altre immobilitzat 5-10

No obstant això, hi pot alguns contractes que es caracteritzen per tenir un període de vigència 
inferior a la vida útil dels elements de l’immobilitzat afectes a aquest; en aquest cas s’amor-
titzen en funció del període de vigència.

Periòdicament s’efectua una revisió del valor residual, vida útil i mètode d’amortització dels 
actius del Grup per garantir que el patró d’amortització aplicat és coherent amb els ingressos 
derivats de l’explotació de l’immobilitzat material i inversions immobiliàries. 

Les societats avaluen periòdicament, com a mínim al tancament de cada exercici, si hi ha 
indicis de deteriorament d’algun actiu o conjunt d’actius de l’immobilitzat a fi de procedir, 
si s’escau, tal com indica l’apartat e) d’aquesta nota, al deteriorament o reversió d’aquest per 
ajustar-ne el valor net comptable al valor d’ús, sense que en cap cas les reversions superin els 
deterioraments previs realitzats.

e) Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries

Els actius intangibles que tenen vida útil definida i els actius de l’immobilitzat material i inver-
sions immobiliàries se sotmeten a un test de deteriorament en el cas que hi hagi indicis de 
pèrdua de valor, amb la finalitat d’ajustar-ne el valor net comptable al valor d’ús quan aquest 
sigui inferior. 

El fons de comerç i els actius intangibles amb vida útil indefinida se sotmeten necessàriament, 
almenys anualment, a un test de deteriorament a fi de reconèixer les possibles pèrdues de 
valor. 

Els deterioraments de valor reconeguts en exercicis anteriors, d’actius diferents del fons de 
comerç, poden ser objecte de reversió en el cas que les estimacions utilitzades en els tests de 
deteriorament mostrin una recuperació del seu valor. El valor net comptable dels actius que 
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h) Actius financers

Els actius financers es registren inicialment a valor raonable que en general coincideix amb 
el seu cost d’adquisició, ajustat pels costos de l’operació directament atribuïbles a aquesta, 
excepte en el cas dels actius financers negociables que s’imputen a resultats de l’exercici. 

Totes les adquisicions i vendes d’inversions es registren en la data de contractació de l’ope-
ració. 

Els actius financers mantinguts per les societats del Grup es classifiquen d’acord amb els cri-
teris següents:

 — Els actius financers negociables són els adquirits amb l’objectiu de realitzar-los 
a curt termini en funció de les variacions que experimentin els preus. En el balanç 
consolidat adjunt apareixen com a “Altres actius financers corrents” i s’estima que 
la seva data de maduració és inferior a 12 mesos. 

Els actius financers negociables que en el moment de la seva contractació tenen 
un venciment igual o inferior als tres mesos, i es considera que la seva realització 
no comportarà costos significatius, s’inclouen en el balanç consolidat adjunt a 
l’epígraf d’“Efectiu i altres actius líquids equivalents”. Aquests actius es consideren 
com a inversions fàcilment convertibles a una quantitat coneguda d’efectiu i no 
estan subjectes a un risc significatiu de canvi de valor, per aquest motiu corres-
ponen bàsicament a inversions efectuades a molt curt termini i d’alta liquiditat 
amb una gran rotació.

 — Els actius financers mantinguts fins al seu venciment són aquells els cobraments 
dels quals són de quantia fixa o determinable i el venciment dels quals està fixat en 
el temps. Es classifiquen com a corrents i no corrents d’acord amb el seu venciment; 
es consideren com a no corrents aquells el venciment dels quals és superior a 12 
mesos. 

 — Els crèdits es classifiquen com a corrents o no corrents d’acord amb el venciment; 
es consideren com a no corrents aquells el venciment dels quals és superior a 12 
mesos. Dins d’aquesta categoria s’inclouen els drets de cobrament originats per 
aplicació de la CINIIF 12 “Acords de concessió de serveis” exposats a l’apartat a) 
d’aquesta mateixa nota. 

 — Els actius financers disponibles per a la venda són els valors que no s’han adquirit 
amb propòsit de negociació, ni són qualificats com a inversió mantinguda fins al 
seu venciment. Es classifiquen com a no corrents en el balanç consolidat adjunt ja 
que s’han adquirit amb ànim de permanència.

Els actius financers negociables i els disponibles per a la venda s’han registrat pel seu valor 
raonable a la data de tancament dels comptes anuals. S’entén per valor raonable el valor pel 

No s’inclouen en el càlcul les quotes de caràcter contingent, el cost dels serveis i els impostos 
repercutibles per l’arrendador. La càrrega financera total del contracte s’imputa al compte de 
resultats de l’exercici en què es merita, aplicant-hi el mètode del tipus d’interès efectiu. Les 
quotes de caràcter contingent es reconeixen com a despesa de l’exercici en què s’incorren. 

Al final de l’arrendament financer les societats del Grup exerceixen l’opció de compra; en els 
contractes no hi ha cap tipus de restricció per a l’exercici d’aquesta opció. Tampoc hi ha pactes 
de renovació en la durada dels contractes ni actualitzacions o escalonament de preus. 

Els actius registrats per aquest tipus d’operacions s’amortitzen amb els criteris que indiquen 
els apartats a), c) i d) d’aquesta nota.

f.2) Arrendament operatiu

Com a arrendatari, el Grup imputa al compte de resultats en l’exercici en què es meriten les 
despeses derivades dels acords d’arrendament operatiu. 

Quan el Grup actua com a arrendador, els ingressos i les despeses derivats dels acords d’arren-
dament operatiu s’imputen al compte de resultats en l’exercici en què es meriten. 

Qualsevol cobrament o pagament que es pugui realitzar en contractar un arrendament ope-
ratiu s’ha de tractar com un cobrament o un pagament anticipat que s’imputarà a resultats al 
llarg del període de l’arrendament, a mesura que se cedeixin o es rebin els beneficis de l’actiu 
arrendat.

g) Inversions comptabilitzades aplicant-hi el mètode de la participació

La participació es valora inicialment al cost d’adquisició i, posteriorment, s’actualitza en la 
quantia de la participació dels resultats generats per aquestes societats que no són distribuïts 
mitjançant dividends. Així mateix, s’ajusta el valor de la participació per reflectir-hi la pro-
porció dels canvis en el patrimoni net d’aquestes societats que no s’han reconegut en els seus 
resultats. Entre aquests cal destacar les diferències de conversió i els ajustaments originats 
pels canvis en el valor raonable de derivats financers de cobertura de fluxos de caixa adquirits 
per les pròpies empreses. 

Es realitzen les correccions valoratives necessàries sempre que hi hagi indicis de deterio-
rament.
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i) Existències

Les existències es valoren al preu mitjà d’adquisició o al cost mitjà de producció; s’hi apliquen 
les correccions valoratives necessàries per adequar aquests valors al valor net realitzable si 
aquest és inferior. 

Els béns rebuts per cobrament de crèdit, localitzats principalment al subgrup FCC Construcción 
a canvi d’obra executada o per executar, es valoren per l’import que apareixia registrat el 
crèdit corresponent al bé rebut, o al cost de producció o valor net realitzable, el menor.

j) Moneda estrangera

j.1) Diferències de conversió

La conversió a euros dels comptes anuals de les societats estrangeres expressades en una altra 
moneda diferent de l’euro s’ha efectuat, en general, segons el tipus de canvi de tancament, 
exceptuant:

 — Capital i reserves que s’han convertit als tipus de canvi històrics.

 — Les partides del compte de resultats de les societats estrangeres que s’han con-
vertit aplicant-hi els tipus de canvi mitjans del període.

Les diferències de conversió de les societats estrangeres del perímetre de consolidació, 
generades per aplicació del mètode del tipus de canvi de tancament, s’inclouen netes d’im-
postos en el patrimoni net del balanç consolidat adjunt, tal com mostra l’estat de canvis en el 
patrimoni net adjunt.

j.2) Diferències de canvi

Els saldos dels comptes per cobrar i per pagar en moneda estrangera es valoren en euros mit-
jançant l’aplicació dels tipus de canvi en vigor a la data del balanç de situació consolidat, i les 
diferències que es generen s’imputen a resultats. 

Les diferències que es produeixen com a conseqüència de les fluctuacions en els tipus de 
canvi entre el moment del cobrament o pagament i la data en què es van realitzar les opera-
cions o se’n va actualitzar el valor, s’imputen als resultats de l’exercici. 

D’altra banda, les diferències de canvi que es produeixin en relació al finançament d’inversions 
en societats estrangeres, nominats tant la inversió com el finançament en la mateixa divisa, es 
reconeixen directament en el patrimoni net com a diferències de conversió que compensen 
l’efecte de la diferència de conversió a euros de la societat estrangera.

qual un instrument financer es podria intercanviar entre parts informades i experimentades 
en una transacció lliure (independent entre tercers). 

En el cas dels actius financers negociables, els beneficis o les pèrdues resultants de la variació 
del valor raonable s’imputen als resultats nets de l’exercici, mentre que les inversions dispo-
nibles per a la venda s’imputen al patrimoni net, fins que, o bé l’actiu sigui alienat, moment en 
el qual els beneficis acumulats prèviament en el patrimoni net s’inclouran en els resultats de 
l’exercici, o bé es determini que ha patit un deteriorament de valor; en aquest cas, una vegada 
anul·lats els beneficis acumulats prèviament en el patrimoni net, s’imputa la pèrdua al compte 
de resultats consolidat.

Els drets de cobrament amb origen en un acord de concessió de serveis es valoren segons els 
criteris que indica l’apartat a) d’aquesta nota. 

Les inversions a venciment, crèdits, préstecs i comptes per cobrar originats pel Grup es valoren 
al seu cost amortitzat, és a dir, cost inicial menys cobraments del principal més rendiments 
meritats en funció del tipus d’interès efectiu pendents de cobrament, o al seu valor de mercat 
quan aquest sigui menor. El tipus d’interès efectiu consisteix en la taxa que iguala el cost inicial 
a la totalitat dels fluxos d’efectiu estimats per tots els conceptes al llarg de la vida romanent 
de la inversió. Si s’escau, es fan les correccions valoratives necessàries quan aquests actius 
financers presenten indicis de deteriorament. 

Els comptes per cobrar de deutors comercials propis del tràfic habitual del Grup es registren 
pel seu valor nominal corregit en els imports irrecuperables estimats. 

Les societats del Grup procedeixen a la cessió de crèdits de clients a entitats financeres, sense 
possibilitat de recurs contra aquestes en cas d’impagament. Aquestes operacions meriten 
interessos en les condicions habituals del mercat i la gestió de cobrament la continuen rea-
litzant les societats del Grup. 

Així mateix, hi ha obres adjudicades sota la modalitat d’“Abonament total del preu” de les 
quals s’ha procedit a la venda de drets de cobrament futurs derivats dels contractes esmentats. 

Mitjançant aquestes vendes i cessions de drets de cobrament, s’han transmès substanci-
alment els riscos i beneficis inherents als comptes per cobrar, així com el control sobre aquests, 
atès que no hi ha pactes de recompra subscrits entre les societats del Grup i les entitats de 
crèdit que han adquirit els actius i que aquestes poden disposar lliurement d’aquests actius 
adquirits sense que les societats del Grup puguin limitar de cap manera el dret esmentat. Con-
seqüentment, d’acord amb els criteris establerts per les NIIF, es donen de baixa en el balanç 
consolidat els saldos per cobrar de deutors cedits o venuts en les condicions que s’han indicat.
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futur necessari per cancel·lar l’obligació, i impacta en els resultats financers la variació de 
l’exercici corresponent a l’actualització financera. 

Les provisions per desmantellament, retirada o rehabilitació, i les de naturalesa mediambi-
ental es reconeixen incrementant el valor de l’actiu afecte pel valor actual de les despeses en 
les quals s’incorreran en el moment en què finalitzi l’explotació de l’actiu. L’efecte en resultats 
es produeix en amortitzar aquest actiu d’acord amb el que s’ha indicat en apartats anteriors 
d’aquesta nota i per l’actualització financera comentada al paràgraf anterior. 

La seva classificació com a corrents o no corrents en el balanç consolidat adjunt es realitza 
en funció del període de temps estimat per al venciment de l’obligació que cobreixen; són 
no corrents les que tenen un venciment estimat superior al cicle mitjà de l’activitat que ha 
originat la provisió.

n) Passius financers

Els passius financers es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació rebuda, 
ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, aquests 
passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat. 

Les despeses financeres es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en el compte de 
resultats utilitzant el mètode de l’interès efectiu i s’afegeixen a l’import de l’instrument en la 
mesura en què no es liquiden en el període en què es produeixen. 

Els deutes amb entitats de crèdit i els altres passius financers corrents i no corrents es clas-
sifiquen en funció dels venciments a la data del balanç; es consideren corrents els deutes el 
venciment dels quals té lloc en els 12 mesos següents al tancament de comptes i no corrents 
els que superen aquest període.

o) Derivats financers i cobertures comptables

Un derivat financer és un instrument financer o un altre contracte el valor del qual es modifica 
com a resposta als canvis en determinades variables, com ara el tipus d’interès, el preu d’un 
instrument financer, el tipus de canvi, una qualificació o un índex de caràcter creditici o en 
funció d’una altra variable que pot ser no financera. 

k) Instruments de patrimoni

Els instruments de patrimoni o de capital es registren per l’import rebut, net de costos directes 
d’emissió. 

Les accions pròpies adquirides per la Societat Dominant i per la societat controlada al 100% 
Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. es registren pel valor de la contraprestació lliurada, 
directament com a menor valor del patrimoni net. Els resultats derivats de la compra, venda, 
emissió o amortització dels instruments de patrimoni propis, es reconeixen directament en el 
patrimoni net, sense que en cap cas es registri cap resultat en el compte de resultats. 

El Grup té vigent un pla de retribució als consellers executius i personal directiu vinculat al 
valor de les accions de la Societat Dominant que s’exposa a la Nota 18 “Transaccions amb 
pagaments basats en instruments de patrimoni” d’aquesta Memòria.

l) Subvencions

Les subvencions es comptabilitzen en funció de la seva naturalesa.

l.1) Subvencions de capital

Les subvencions de capital són les que impliquen l’adquisició o la construcció d’actius. Es 
valoren per l’import rebut o el valor raonable del bé concedit i es registren com a ingrés diferit 
en el passiu del balanç consolidat adjunt, i s’imputen a resultats segons s’amortitza l’actiu o els 
actius amb els quals es relacionen.

l.2) Subvencions d’explotació

Les subvencions d’explotació són aquelles diferents de les anteriors que no es relacionen 
directament amb un actiu o conjunt d’actius. Es consideren ingressos d’explotació per l’import 
rebut en el moment de la seva concessió, excepte si es concedeixen per finançar despeses 
específiques; en aquest cas la seva imputació a resultats es realitzarà a mesura que es meritin 
les despeses.

m) Provisions

Les societats del Grup reconeixen provisions en el passiu del balanç consolidat adjunt per 
aquelles obligacions presents, sorgides arran d’esdeveniments passats, al venciment de les 
quals i per cancel·lar-les, les empreses consideren probable que es produirà una sortida de 
recursos econòmics. 

La seva dotació s’efectua al naixement de l’obligació corresponent i l’import reconegut és la 
millor estimació a la data dels estats financers adjunts del valor actual del desemborsament 
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tipus d’interès utilitzats han estat els mateixos que en les permutes, si bé per donar 
entrada al component d’aleatorietat en l’exercici de les opcions, s’ha utilitzat la 
metodologia generalment acceptada de Black & Scholes.

 — En el cas d’un derivat de cobertura de fluxos de caixa lligat a la inflació, la meto-
dologia és molt similar a la de les permutes de tipus d’interès. La inflació prevista 
s’estima a partir de les inflacions cotitzades, de manera implícita en les permutes 
indexades a la inflació europea ex tabac cotitzades en mercat i s’assimila a l’espa-
nyola mitjançant un ajustament de convergència.

La qualificació com a instrument de cobertura exigeix sotmetre el derivat a un test d’eficàcia. 
Per a aquesta avaluació s’adapten els tests a la tipologia de cobertura i a la naturalesa dels 
instruments utilitzats:

 — En les cobertures de fluxos d’efectiu, en primer lloc s’analitza l’existència d’una 
coincidència plena dels termes crítics de l’instrument de cobertura i de l’actiu o 
passiu cobert, imports, terminis, amortitzacions, índexs de referència, dates de 
revisió, etc.

En el cas de les permutes de tipus d’interès (IRS), en què el Grup FCC rep un tipus 
variable equivalent al del finançament cobert i paga un tipus fix, atès que l’ob-
jectiu és reduir la variabilitat dels costos del finançament, l’estimació de l’eficàcia 
es realitza estimant la variància d’aquests costos anualitzats tant en el finançament 
original com en la cartera que combina aquest finançament amb l’instrument de 
cobertura. Es considerarà plenament eficaç la cobertura sempre que s’aconse-
gueixi una reducció d’almenys el 80% de la variància original de fluxos. És a dir, que 
s’aconsegueixi reduir la variabilitat dels fluxos en un 80% o més amb l’instrument 
utilitzat. En cas contrari, el derivat serà classificat com de no-cobertura, i les seves 
variacions de valor es reconeixeran en pèrdues i guanys. 

Per a les cobertures de fluxos d’efectiu en les quals l’instrument derivat de cobertura 
no és un IRS, sinó que és una opció “cap” o sostre als tipus d’interès, només s’estima 
la reducció de variància de costos en el cas que s’“activi” la cobertura, és a dir, que 
els tipus de referència se situïn en el rang de variabilitat cobert. La metodologia 
aplicada, una vegada activada la cobertura, és la mateixa que per a l’estimació de 
l’eficàcia dels IRS.

 — Per al cas de les cobertures de valor raonable –mitjançant IRS–, el test d’eficàcia es 
basa en la comparació de les variacions del valor raonable de la posició coberta i 
de l’instrument de cobertura. L’avaluació de l’eficàcia d’aquestes cobertures es rea-
litza aïllant els efectes en la valoració que tenen tant el risc de crèdit del passiu com 
la variació de valor de la branca variable de l’IRS, que no afecta l’objectiu final de 
la cobertura però que pot generar una ineficàcia aparent pels interessos meritats 
en cada data.

Els derivats financers, a més de produir beneficis o pèrdues, poden compensar, sota deter-
minades condicions, la totalitat o part dels riscos de tipus de canvi, de tipus d’interès o del 
valor associat a saldos i transaccions. Les cobertures es comptabilitzen tal com es descriu a 
continuació:

 — Cobertures de valor raonable: en aquest cas, els canvis en el valor de l’instrument 
de cobertura es reconeixen en resultats i es compensen els canvis en el valor rao-
nable de la partida coberta. 

 — Cobertures de fluxos d’efectiu: en aquest tipus de cobertures, els canvis en el valor 
de l’instrument de cobertura es registren transitòriament en el patrimoni net, i 
s’imputen en el compte de resultats quan es materialitza l’element objecte de la 
cobertura. 

 — Cobertures d’inversió neta de negocis a l’estranger: aquest tipus d’operacions 
de cobertura estan destinades a cobrir el risc de tipus de canvi i es tracten com a 
cobertures de fluxos d’efectiu.

D’acord amb la NIC 39 “Instruments financers: reconeixement i valoració”, perquè es consideri 
de cobertura, un derivat financer ha de complir els requisits següents:

 — Identificació i documentació formal en l’origen de la relació de cobertura, així com 
de l’objecte d’aquesta i l’estratègia assumida per l’entitat pel que fa a la cobertura. 

 — Documentació amb identificació de l’element cobert, instrument de cobertura i 
naturalesa del risc que s’està cobrint. 

 — Demostració prospectiva (analítica) de l’eficàcia de la cobertura. 

 — Mesuraments ex post que siguin objectius i verificables.

Les variacions del valor raonable dels derivats financers que no compleixen els criteris per a 
la comptabilització de cobertures es reconeixen en el compte de resultats a mesura que es 
produeixen. 

La valoració dels derivats financers la realitzen experts en la matèria, independents al Grup i a 
les entitats que el financen, a través de mètodes i tècniques generalment admesos: 

 — Les permutes de tipus d’interès s’han valorat descomptant tots els fluxos pre-
vistos en el contracte d’acord amb les seves característiques, com ara l’import 
del nocional i el calendari de cobraments i pagaments. Per a aquesta valoració, 
s’empra la corba de tipus cupó zero determinada a partir dels dipòsits i permutes 
que cotitzen a cada moment a través d’un procés de “bootstrapping”; mitjançant 
aquesta corba de tipus cupó zero s’obtenen els factors de descompte utilitzats en 
les valoracions realitzades sota un supòsit d’absència d’oportunitat d’arbitratge 
(AOA). En els casos en què els derivats preveuen límits superiors i inferiors (“cap” i 
“floor”) o combinacions d’aquests, de vegades lligats a compliments especials, els 
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q) Compromisos per pensions

Les societats del Grup tenen alguns casos concrets relatius a plans de pensions i obligacions 
similars que es desenvolupen a la Nota 23 d’aquesta Memòria.

r) Ingressos i despeses d’explotació

En les activitats de construcció, el Grup reconeix els resultats d’acord amb el criteri de grau 
d’avanç, determinat a través del mesurament de les obres executades en el període i dels 
costos d’aquestes que es registren comptablement en funció de la seva meritació, i es reco-
neixen els ingressos corresponents al valor a preu de venda de les obres executades que es 
troben emparades per un contracte principal signat amb la propietat, en modificacions a 
aquest aprovades per aquesta o per als quals es té una certesa raonable sobre la seva recupe-
rabilitat, ja que en aquest sector d’activitat els ingressos i els costos de les obres poden patir 
modificacions importants durant el període d’execució, que són de difícil anticipació i quanti-
ficació objectiva. Les pèrdues pressupostades es reconeixen com a resultats de l’exercici. 

Per a la resta d’activitats, els ingressos i les despeses s’imputen segons el criteri de la meri-
tació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, 
amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat 
d’aquests. Els costos d’execució i explotació inclouen els interessos corresponents al període 
de pagament habitual en els sectors de Construcció i Serveis d’acord amb les condicions del 
mercat. 

Igualment es reconeix com a resultat d’explotació els que deriven dels comptes per cobrar 
pels drets de cobrament per acords de concessió de serveis.

s) Transaccions entre parts vinculades

El Grup efectua totes les seves operacions entre parts vinculades a valors de mercat. 

A la Nota 29 de la Memòria es detallen les principals operacions amb accionistes significatius 
de la Societat Dominant, amb administradors i alts directius i entre societats o entitats del 
Grup.

Encara que alguns instruments de cobertura són reconeguts com de no-cobertura, això és 
només a efectes comptables ja que a efectes financers i de gestió totes les cobertures realit-
zades pel Grup FCC, en el seu inici, tenen una operació financera de sustentació i una finalitat 
exclusivament de cobertura de l’operació. 

Això es produeix quan la cobertura no supera el test d’efectivitat, el qual exigeix que els canvis 
en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu de la partida coberta, directament atribuïbles al 
risc cobert, es compensin amb els canvis en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu de l’ins-
trument de cobertura en un percentatge inclòs en el rang 80%-120%. Quan això no s’esdevé, 
els canvis de valor s’imputen al compte de resultats. 

Addicionalment, es fa un test de sensibilitat dels derivats i de l’endeutament financer net a fi 
de poder analitzar l’efecte d’una possible variació que els tipus d’interès poguessin produir 
en els comptes del Grup, suposant un augment i una disminució dels tipus al tancament de 
l’exercici en 100 punts bàsics (Nota 28). 

A la Nota 21 d’aquesta Memòria es detallen els derivats financers que el Grup té contractats, 
entre altres aspectes relacionats amb aquests.

p) Impost sobre beneficis

La despesa per l’impost sobre beneficis es determina a partir del benefici consolidat abans 
d’impostos, augmentat o disminuït per les diferències permanents entre la base imposable 
de l’impost esmentat i el resultat comptable. A aquest resultat comptable ajustat se li aplica el 
tipus impositiu que correspon segons la legislació que li és aplicable a cada societat i es minora 
en les bonificacions i deduccions meritades durant l’exercici, i s’hi afegeixen, al seu torn, les 
diferències, positives o negatives, entre l’estimació de l’impost realitzada per al tancament de 
comptes de l’exercici anterior i la liquidació posterior de l’impost en el moment del pagament. 

El Grup activa els impostos anticipats corresponents a les diferències temporals i bases impo-
sables negatives pendents de compensar, excepte en els casos en què existeixen dubtes rao-
nables sobre la seva recuperació futura. 

Les diferències temporals entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost de soci-
etats, així com les diferències entre el valor comptable reconegut en el balanç consolidat 
d’actius i passius i el seu valor corresponent a efectes fiscals, donen lloc a impostos diferits que 
es reconeixen com a actius o passius no corrents, calculats als tipus impositius que s’espera 
aplicar en els exercicis en els quals previsiblement revertiran sense realitzar en cap cas l’actu-
alització financera.
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Exercici 2009

Estats financers incorporats de la combinació de negocis Grup Olivento

Data d’adquisició Gener
Participació nominal 100%

A C T I U

Actiu no corrent 904.907
Immobilitzat intangible 537.512
Immobilitzat material 363.910
Altres actius 3.485

Actiu corrent 29.999
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 19.841
Altres actius corrents 449
Efectius i altres actius líquids equivalents 9.709

total actiU 934.906

P A S S I U

Patrimoni net 223.212
Patrimoni net atribuït a la societat dominant 221.519
Interessos minoritaris 1.693

Passiu no corrent 117.342
Provisions 2.947
Passius per impostos diferits 114.395

Passiu corrent 594.352
Passius financers corrents 580.840
Creditors comercials i altres comptes per pagar 13.512

total PassiU 934.906

t) Estimacions realitzades

En els estats financers consolidats del Grup corresponents als exercicis 2009 i 2008 s’han uti-
litzat ocasionalment estimacions per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, des-
peses i compromisos que hi apareixen registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refe-
reixen a:

 — La distribució del cost de les combinacions de negocis (Nota 4) 

 — Les pèrdues per deteriorament de determinats actius (Notes 6, 7 i 8) 

 — La vida útil dels actius intangibles, materials i inversions immobiliàries (Notes 6, 7 
i 8) 

 — La valoració dels fons de comerç (Nota 6) 

 — L’import de determinades provisions (Nota 19) 

 — Les hipòtesis emprades en el càlcul actuarial dels passius i compromisos per retri-
bucions postocupació (Notes 19 i 23) 

 — El valor de mercat dels derivats (Nota 21)

A pesar que aquestes estimacions s’han fet en funció de la millor informació disponible a la 
data de formulació d’aquests comptes anuals consolidats sobre els fets analitzats, és possible 
que esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la 
baixa) en pròxims exercicis, la qual cosa es faria de manera prospectiva, i els efectes del canvi 
d’estimació es reconeixerien en els corresponents comptes anuals futurs.

04 _ VARIACIONS AL PERíMETRE DE CONSOLIDACIÓ

Les variacions més significatives en el perímetre de consolidació en els exercicis 2009 i 2008 es 
desenvolupen en els apartats següents:

a) Adquisicions més significatives

Tot seguit es detallen les adquisicions que hi ha hagut durant els exercicis 2009 i 2008. Per a 
cadascuna, s’indiquen el nom, la data de presa de control, el percentatge de participació, cost 
de la inversió, els estats financers incorporats de la combinació de negocis, l’assignació a valor 
raonable i fons de comerç.
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Assignacions a valor raonable Grup Olivento

A C T I U

Immobilitzat intangible 447.520

total assignacions a l’actiU 447.520

P A S S I U

Passius per impostos diferits 114.395

total assignacions al PassiU 114.395

total assignacions netes 333.125

Fons de comerç Grup Olivento

Import de l’adquisició 221.519

Patrimoni net atribuït a la societat dominant (36.129)
Fons de comerç de la societat adquirida 146.042

Diferència d’adquisició 331.432

Total assignacions netes (333.125)
Assignació atribuïble als interessos minoritaris 1.693

Assignació a fons de comerç de consolidació -
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Exercici 2008

Estats financers incorporats de la combinació de negocis
Hydrocarbon Recovery 

Service
International Petroleum 

Corp. of Delaware
SKY Sierresita Cortijo I SKY Sierresita Cortijo II

Data d’adquisició Març Març Setembre Setembre
Participació nominal 100% 100% 100% 100%

A C T I U

Actiu no corrent 103.953 9.715 69.375 69.375
Immobilitzat intangible 76.708 6.789 14.500 14.508
Immobilitzat material 27.245 2.926 54.875 54.867

Actiu corrent 13.366 2.704 8.795 8.793
Existències 3.212 553 - -
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 9.304 1.428 8.780 8.781
Altres actius financers corrents 845 723 - -
Efectius i altres actius líquids equivalents 5 - 15 12

total actiU 117.319 12.419 78.170 78.168

P A S S I U

Patrimoni net 110.527 11.979 78.004 78.002

Passiu no corrent 1.826 - - -
Passius financers no corrents 1.826 - - -

Passiu corrent 4.966 440 166 166
Passius financers corrents 707 - - -
Creditors comercials i altres comptes per pagar 4.259 440 166 166

total PassiU 117.319 12.419 78.170 78.168
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Assignacions a valor raonable
Hydrocarbon Recovery 

Service
International Petroleum 

Corp. of Delaware
SKY Sierresita Cortijo I SKY Sierresita Cortijo II

A C T I U

Immobilitzat intangible 5.441 - 13.897 13.910
Immobilitzat material 6.280 - - -

total assignacions a l’actiU 11.721 - 13.897 13.910

total assignacions netes 11.721 - 13.897 13.910

Fons de comerç
Hydrocarbon 

Recovery Service

International 
Petroleum Corp. of 

Delaware

SKY Sierresita 
Cortijo I

SKY Sierresita 
Cortijo II

Grup Corporación 
Uniland

Import de l’adquisició 110.527 11.979 78.004 78.002 135.635

Patrimoni net atribuït a la societat dominant (64.389) (8.509) (64.107) (64.092) (60.564)
Fons de comerç de la societat adquirida 13.408 1.743 - - -

Diferència d’adquisició 59.546 5.213 13.897 13.910 75.071

Total assignacions netes (11.721) - (13.897) (13.910) -

Assignació a fons de comerç de consolidació 47.825 5.213 - - 75.071
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D’altra banda, i en el marc dels acords amb Caja Madrid, pel qual s’agrupaven les participacions 
en concessions d’ambdues firmes en la societat Global Vía Infraestructuras, S.A. controlada 
conjuntament al 50%, s’ha procedit a l’aportació durant l’exercici 2009 de tretze societats con-
cessionàries mantingudes pel Grup FCC amb un valor consolidat de 74.531 milers d’euros, la 
qual cosa ha comportat un benefici abans d’impostos de 17.283 milers d’euros. En l’exercici 
2008, es van aportar catorze societats amb un valor en el consolidat de 65.593 milers d’euros, 
cosa que va comportar un benefici abans d’impostos de 14.699 milers d’euros (Nota 25).

Del quadre anterior, referit a l’exercici 2008, cal destacar la materialització d’opcions de venda 
representatives del 6,29% del capital de Corporación Uniland, S.A., d’acord amb el contracte de 
compravenda d’aquesta signat pel grup Cementos Portland Valderrivas en l’exercici 2006, que 
incloïa una opció de venda addicional per al venedor del 22,50% amb una vigència de 5 anys, 
i quedaven pendents opcions representatives del 8,18%, les quals s’han realitzat íntegrament 
en l’exercici 2009. Quant al fons de comerç d’aquestes compres addicionals, cal indicar que fins 
a l’exercici 2008 el Grup FCC el reconeixia com a tal, mentre que les adquisicions realitzades en 
l’exercici 2009, d’acord amb la normativa, es minora el patrimoni net (Nota 3.b).

b) Altres variacions al perímetre de consolidació

Amb data 10 de setembre de 2009, es va dissoldre la societat RB Business Holding, S.L. mit-
jançant l’absorció d’aquesta per part de Realia Business S.A, la qual cosa va comportar la reso-
lució i l’efecte de totes les clàusules incloses en el contracte de socis de data 8 de maig de 2007 
i la novació d’aquest que es va realitzar el 31 de desembre de 2008, mitjançant el qual, el Grup 
FCC i Caja Madrid han passat a gestionar conjuntament el grup Realia Business. 

Durant l’exercici 2009 la societat Asesoría Financiera y de Gestión S.A. (Afigesa, societat 
participada al 100% per Fomento de Construcciones y Contratas S.A.) va passar a ser titular 
del 2,3% del capital social de Realia Business S.A. amb un cost de 12.681 milers d’euros una 
vegada materialitzada la cancel·lació del contracte de préstec de valors signat amb data 29 de 
desembre de 2008 amb una entitat financera. 

Com a conseqüència del procés descrit, la participació directa del Grup FCC a Realia Business, 
S.A. al tancament de l’exercici 2009 és del 30,23%.

Els balanços consolidats d’aquests comptes anuals dels exercicis 2009 i 2008 recullen, de con-
formitat amb l’anterior, la integració del grup Realia Business pel mètode de la participació. No 
obstant això, el compte de resultats de l’exercici 2008, ja que el Grup FCC controlava aquest 
grup fins al 30 de desembre, incorpora els ingressos i les despeses d’aquest mitjançant el 
mètode de la integració global, en què els imports més significatius són els següents:

Import net de la xifra de negoci 402.298
Despeses d’explotació i altres ingressos (351.548)
Resultat d’explotació 50.750
Resultat abans d’impostos (40.528)
Resultat després d’impostos (28.593)

Entre les sortides del perímetre de consolidació del Grup FCC de l’exercici 2009, cal destacar 
l’alienació de la societat “FCC Global Insurance General Services, S.A.”, que ha generat un 
benefici abans d’impostos de 44.299 milers d’euros (Nota 25.f).
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06 _ IMMOBILITzAT INTANgIBLE

La composició neta de l’immobilitzat intangible el 31 de desembre de 2009 i de 2008 és la 
següent:

Cost
Amortització 

acumulada
Deterioraments

Valor
net

2009

Concessions (Nota 10) 1.349.733 (386.841) (1.137) 961.755
Fons de comerç 2.654.108 - (38.808) 2.615.300
Altres actius intangibles 1.229.355 (343.861) (237) 885.257

5.233.196 (730.702) (40.182) 4.462.312

2008

Concessions (Nota 10) 1.249.674 (343.462) (1.137) 905.075
Fons de comerç 2.594.389 - (38.004) 2.556.385
Altres actius intangibles 660.709 (235.503) (237) 424.969

4.504.772 (578.965) (39.378) 3.886.429

05 _ DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

El Grup FCC va pagat dividends al llarg de l’exercici 2009 per un import de 228.198 milers 
d’euros (368.960 milers d’euros en l’exercici 2008), tal com mostra l’estat de fluxos d’efectiu 
adjunt, d’acord amb el desglossament següent:

2009 2008

Accionistes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 191.784 265.054
Accionistes minoritaris del Grup Cementos Portland Valderrivas 33.973 69.980
Accionistes minoritaris del Grup Realia Business - 31.995
Altres accionistes minoritaris de la resta de societats 2.441 1.931

228.198 368.960

La Junta General d’Accionistes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., celebrada el 
dia 10 de juny de 2009, va aprovar el repartiment dels resultats de l’exercici 2008 mitjançant la 
distribució d’un dividend brut total d’1,57 euros per acció. Aquesta retribució als accionistes 
de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. es va materialitzar mitjançant un dividend 
a compte que es va pagar el gener de 2009 equivalent al 78,5% brut sobre el nominal de les 
accions, a raó de 0,785 euros per acció (1,065 euros per acció el 2008) i un dividend comple-
mentari pagat el juliol de 2009 equivalent al 78,5% brut sobre el nominal de les accions, a raó 
de 0,785 euros per acció (1,065 euros per acció durant l’exercici 2008). 

El 17 de desembre de 2009 es va acordar repartir als accionistes de Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A. un dividend a compte dels beneficis de l’exercici equivalent al 71,5% brut 
sobre el nominal de les accions, a raó de 0,715 euros per títol. El pagament d’aquest dividend 
a les accions en circulació amb dret a retribució es va realitzar a partir del dia 12 de gener de 
2010 per un import total de 88.746 milers d’euros (Nota 20.d). 

Addicionalment, per completar el dividend pel benefici de l’exercici 2009 atribuït a la Societat 
Dominant, de 307.199 milers d’euros, la societat matriu del Grup FCC, Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A., sotmetrà a l’aprovació de la Junta General d’Accionistes la proposta 
de distribució d’un dividend complementari de 0,715 euros per acció que, juntament amb al 
compte esmentat, comporta un dividend total d’1,43 euros per acció.
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b) Fons de comerç

Els moviments del fons de comerç en el balanç consolidat adjunt durant els exercicis 2009 i 
2008 han estat els següents:

SAlDO El 31.12.07 2.551.272

Addicions:
 Grup Corporación Uniland
 Hydrocarbon Recovery Services, Inc
 Grup A.S.A.
 Grup FCC Construcción de Centroamérica
 International Petroleum Corp. of Delaware
 Cementos Portland Valderrivas, S.A.
 Gestión de Aguas del Norte, S.A.
 Resta

75.071
47.825
8.450
6.748
5.213
3.663
1.252

 3.340
151.562

Variacions del perímetre, diferències de conversió i altres:
 Grup Waste Recycling
 Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
 Grup Realia
 Gonzalo Mateo, S.L.
 Resta

(192.118)
80.410

(11.602)
(5.000)

 701
(127.609)

Pèrdues per deteriorament de l’actiu:
 Flightcare Italia, SpA
 Grup Cementos Lemona
 Resta

(14.963)
(3.006)

 (871)
(18.840)

SAlDO El 31.12.08 2.556.385

Addicions:
 Grup Alpine Bau (*)
 Resta

7.468
 1.351 8.819

Variacions del perímetre, diferències de conversió i altres:
 Grup Waste Recycling
 Resta

48.978
 1.989

50.967
Pèrdues per deteriorament de l’actiu:
 Resta

 (871)
(871)

saldo el 31.12.09 2.615.300

(*) Adquisicions de societats corresponents al perímetre del grup Alpine Bau.

a) Concessions

En aquest epígraf es recullen els actius intangibles corresponents als acords de concessió de 
serveis (Nota 10).

Els moviments d’aquest epígraf del balanç consolidat durant els exercicis 2009 i 2008 han estat 
els següents:

Concessions
Amortització 

acumulada
Deterioraments

SAlDO El 31.12.07 1.075.614 (300.199) (1.137)

Entrades o dotacions 169.130 (44.191)
Sortides, baixes o reduccions (4.703) 791
Variació del perímetre, diferències de 
conversió, i altres moviments

9.575 (57)

Traspassos 58 194

SAlDO El 31.12.08 1.249.674 (343.462) (1.137)

Entrades o dotacions 126.940 (44.865)
Sortides, baixes o reduccions (24.773) 1.383
Variació del perímetre, diferències de 
conversió, i altres moviments

(326) 1.887

Traspassos (1.782) (1.784)

saldo el 31.12.09 1.349.733 (386.841) (1.137)

Les “entrades” més significatives de l’exercici 2009 corresponen a les inversions realitzades en 
les concessions següents: 25.138 milers d’euros en el Tramvia de Múrcia, 25.075 milers d’euros 
en el Túnel de Coatzacoalcos i 21.709 milers d’euros en l’Autovia de Conca. 

L’import dels interessos capitalitzats durant l’exercici 2009 ascendeix a 1.068 milers d’euros 
(3.930 milers d’euros en l’exercici 2008) i el total d’interessos capitalitzats ascendeix a 6.425 
milers d’euros (5.988 milers d’euros en l’exercici 2008).
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en la seva totalitat amb recursos aliens, per calcular el valor actual dels fluxos de caixa estimats 
s’ha pres una taxa de descompte, abans d’impostos, equivalent al cost marginal del deute 
ajustat pels riscos propis del negoci i del país. 

Així mateix, en el cas de Waste Recycling Group, les hipòtesis de creixement futur preveuen la 
maduració de decisions de negoci adoptades per la companyia que s’estan implantant amb la 
finalitat d’adaptar el mix d’ingressos de la societat als canvis que s’estan produint en el mercat, 
com ara reciclatge, energia eòlica, biomassa i terres contaminades. Ateses les característiques 
estructurals d’aquest tipus de negoci i la llarga vida útil dels seus actius, s’ha considerat un 
horitzó temporal de 10 anys i s’han descomptat els fluxos de caixa estimats emprant el cost 
mitjà ponderat del capital (WACC).

c) Altres actius intangibles

Els moviments d’aquest epígraf del balanç consolidat durant els exercicis 2009 i 2008 han estat 
els següents:

Altres actius 
intangibles

Amortització 
acumulada

Deterioraments

SAlDO El 31.12.07 573.929 (159.064) (293)

Entrades o dotacions 19.648 (77.957) -
Sortides, baixes o reduccions (4.830) 1.735 -
Variació del perímetre, diferències de 
conversió, i altres moviments

69.528 2.099 56

Traspassos 2.434 (2.316) -

SAlDO El 31.12.08 660.709 (235.503) (237)

Entrades o dotacions 15.924 (90.364) -
Sortides, baixes o reduccions (2.484) 873 -
Variació del perímetre, diferències de 
conversió, i altres moviments

561.500 (21.279) -

Traspassos (6.294) 2.412 -

saldo el 31.12.09 1.229.355 (343.861) (237)

En la partida “Variació del perímetre, diferències de conversió i altres moviments” destaca, en 
l’exercici 2009, la incorporació dels actius intangibles del grup Olivento, principalment, drets 
de superfície dels terrenys sobre els quals s’assenten els molins generadors d’energia eòlica, 
per un import de 537.512 milers d’euros (Nota 4).

En la partida de “Variacions del perímetre, diferències de conversió i altres” destaca l’efecte 
de l’apreciació de la lliura esterlina davant de l’euro que comporta un increment de 46.744 
milers d’euros (decrement de 192.118 milers d’euros el 2008) del fons de comerç associat al 
grup anglès WRG, el saldo del qual a origen va ascendir a 875.173 milers d’euros. 

El desglossament del fons de comerç el 31 de desembre de 2009 i de 2008 del balanç conso-
lidat adjunt és el següent:

2009 2008

 Grup Corporación Uniland
 Grup Waste Recycling
 Grup Alpine Bau
 Cementos Portland Valderrivas, S.A.
 Grup A.S.A.
 Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
 Grup Cementos Lemona
 Grup FCC Logística
 Hydrocarbon Recovery Services
 Grup Ekonor
 Giant Cement Holding, Inc.
 Flightcare Italia, SpA
 Grup Marepa
 Jaime Franquesa, S.A.
 Tratamientos y Recuperaciones Industriales, S.A.
 Grup FCC Construcción de Centroamérica
 Gestiones Especializadas e Instalaciones, S.A.
 Elcen Obras Serveis y Proyectos, S.A.
 Deneo Energía e Infraestructuras, S.A.
 Flightcare Belgium Naamloze Vennootschap
 International Petroleum Corp. of Delaware
 Canteras de Aláiz, S.A.
 Grup Gonzalo Mateo
 Grup Papeles Hernández e Hijos
 Cementos Alfa, S.A.
 Áridos y Premezclados, S.A. Unipersonal
 Flightcare, S.L.
 Resta

825.857
693.884
269.571
226.269
138.089

80.410
70.729
58.956
46.208
43.140
24.792
21.220
16.432
11.322
9.860
8.460
7.410
7.287
5.531
5.503
5.037
4.332
3.859
3.815
3.712
3.704
3.116

16.795

825.857
644.906
262.103
226.269
138.036

80.410
70.729
58.956
47.825
43.140
25.639
21.220
16.432
12.193
9.860
6.748
7.410
4.287
5.531
5.503
5.213
4.332
3.859
3.815
3.712
3.704
3.116

15.580

2.615.300 2.556.385

Quant als fons de comerç de Corporación Uniland y Waste Recycling del quadre anterior, cal 
indicar que en el cas de Corporación Uniland, amb l’objecte d’adaptar el test de deteriorament 
(Nota 3.e) a la realitat del negoci de ciment s’ha utilitzat un horitzó temporal de 10 anys que 
expressa més fidelment el cicle del negoci i, atès que l’adquisició es va finançar pràcticament 
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07 _ IMMOBILITzAT MATERIAL

La composició neta de l’immobilitzat material el 31 de desembre de 2009 i de 2008 és la 
següent:

Cost
Amortització  

acumulada
Deteriorament Valor net

2009

Terrenys i construccions 2.273.986 (603.073) (30.543) 1.640.370
Terrenys i béns naturals 875.388 (82.057) (29.490) 763.841
Construccions d’ús propi 1.398.598 (521.016) (1.053) 876.529

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 8.759.636 (4.431.420) (11.108) 4.317.108
Instal·lacions tècniques 4.860.102 (2.295.308) (9.960) 2.554.834
Maquinària i elements de transport 2.661.993 (1.543.214) (658) 1.118.121
Immobilitzat en curs 344.567 - - 344.567
Resta immobilitzat material 892.974 (592.898) (490) 299.586

11.033.622 (5.034.493) (41.651) 5.957.478

2008

Terrenys i construccions 2.165.626 (545.947) (31.438) 1.588.241
Terrenys i béns naturals 868.229 (72.745) (30.438) 765.046
Construccions d’ús propi 1.297.397 (473.202) (1.000) 823.195

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 7.844.294 (3.908.611) (32.231) 3.903.452
Instal·lacions tècniques 4.151.840 (1.963.782) (15.164) 2.172.894
Maquinària i elements de transport 2.488.357 (1.405.211) (16.794) 1.066.352
Immobilitzat en curs 355.898 - - 355.898
Resta immobilitzat material 848.199 (539.618) (273) 308.308

10.009.920 (4.454.558) (63.669) 5.491.693
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Terrenys i béns 
naturals

Construccions
d’ús propi

Terrenys i 
construccions

Instal·lacions
tècniques

Maquinària i 
elements de 

transport

Immobilitzat 
en curs

Resta
immobilitzat 

material

Instal·lacions 
tècniques 

i altre 
immobilitzat 

material

Amortització 
Acumulada

Deterioraments

SAlDO El 31.12.07 859.366 1.254.579 2.113.945 4.342.562 2.300.761 301.600 784.858 7.729.781 (4.123.607) (60.546)

Entrades o dotacions 4.750 25.707 30.457 47.496 237.616 317.913 82.584 685.609 (567.169) (14.503)
Sortides, baixes o reduccions (891) (9.050) (9.941) (23.416) (102.642) (10.642) (44.849) (181.549) 113.954 644
Variació del perímetre, 
diferències de conversió i altres 
moviments

3.415 (22.149) (18.734) (448.067) 25.891 15.971 12.777 (393.428) 188.711 10.736

Traspassos 1.589 48.310 49.899 233.265 26.731 (268.944) 12.829 3.881 (66.447) -

SAlDO El 31.12.08 868.229 1.297.397 2.165.626 4.151.840 2.488.357 355.898 848.199 7.844.294 (4.454.558) (63.669)

Entrades o dotacions 9.812 25.138 34.950 56.412 214.856 217.004 72.027 560.299 (596.515) 19.997
Sortides, baixes o reduccions (1.143) (13.674) (14.817) (24.419) (112.032) (27.345) (32.881) (196.677) 138.345 1.456
Variació del perímetre, 
diferències de conversió i altres 
moviments

(3.320) 10.236 6.916 608.285 8.496 728 2.315 619.824 (130.011) 1.383

Traspassos 1.810 79.501 81.311 67.984 62.316 (201.718) 3.314 (68.104) 8.246 (818)

saldo el 31.12.09 875.388 1.398.598 2.273.986 4.860.102 2.661.993 344.567 892.974 8.759.636 (5.034.493) (41.651)

Els moviments de les diverses partides de l’immobilitzat que hi ha hagut en els exercicis 2009 i 2008 han estat aquests:
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Actius amb restriccions de titularitat

Del total dels actius materials del balanç consolidat el 31 de desembre de 2009, 1.310.347 
milers d’euros (1.430.464 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) es troben subjectes a 
restriccions de titularitat segons el detall següent:

  Cost
Amortització 

acumulada
Valor net

2009

Edificis, plantes i equips 2.395.838 (1.246.454) 1.149.384
Altre immobilitzat material 289.413 (128.450) 160.963

  2.685.251 (1.374.904) 1.310.347

2008

Edificis, plantes i equips 2.414.599 (1.147.007) 1.267.592
Altre immobilitzat material 300.746 (137.874) 162.872

2.715.345 (1.284.881) 1.430.464

Les restriccions de titularitat d’aquests actius tenen l’origen en els contractes d’arrendament 
financer que s’expliquen a la Nota 9 d’aquesta Memòria, així com per aquells actius afectes a 
l’explotació de determinats contractes.

Compromisos d’adquisició

En el desenvolupament de les seves activitats, les societats del Grup han formalitzat com-
promisos d’adquisició en immobilitzat material que el 31 de desembre de 2009 ascendeixen 
a 42.777 milers d’euros (91.041 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) segons el detall 
següent:

2009 2008

Construccions d’ús propi 28.526 200
Instal·lacions tècniques 12.683 86.551
Maquinària i elements de transport 1.183 2.725
Resta immobilitzat material 385 1.565

42.777 91.041

Com a “Entrades” significatives de l’exercici 2009 cal destacar les inversions realitzades per 
al desenvolupament dels contractes de l’activitat de Serveis, principalment a Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. per un import de 155.659 milers d’euros i les realitzades en 
l’activitat de Construcció, principalment, en el grup Alpine Bau per un import de 97.369 milers 
d’euros.

Com a “Sortides, baixes o reduccions” apareixen les alienacions d’actius i les baixes d’inventari 
corresponents a actius que, en general, estan amortitzats pràcticament en la seva totalitat per 
haver-se’n esgotat la vida útil. 

En la partida “Variació del perímetre, diferències de conversió i altres moviments” destaca, en 
l’exercici 2009, la incorporació dels actius materials del grup Olivento per un import de 363.910 
milers d’euros (Nota 4). Així mateix, destaca l’efecte de l’apreciació de la lliura esterlina davant 
de l’euro que comporta un increment de 100.318 milers d’euros de l’immobilitzat material 
aportat pel grup anglès WRG davant del decrement de 417.427 milers d’euros que va com-
portar durant l’exercici 2008 la caiguda de la lliura esterlina davant de l’euro en l’immobilitzat 
material aportat per aquest grup. 

L’import dels interessos capitalitzats durant l’exercici 2009 ascendeix a 9.012 milers d’euros 
(5.655 milers d’euros en l’exercici 2008) i el total d’interessos capitalitzats ascendeix a 46.111 
milers d’euros (39.432 milers d’euros en l’exercici 2008). 

Les societats del Grup contracten les pòlisses d’assegurança que consideren necessàries per 
cobrir els possibles riscos a què estan subjectes els elements de l’immobilitzat material. Al 
tancament de l’exercici, la Societat Dominant considera que no hi ha cap dèficit de cobertures 
relacionat amb aquests riscos. 

L’import de l’immobilitzat material totalment amortitzat que, no obstant això, és utilitzat en 
l’activitat productiva per trobar-se en bon estat d’ús, ascendeix a 2.144 milions d’euros el 31 de 
desembre de 2009 (1.805 milions d’euros el 31 de desembre de 2008). 

Pel que fa als actius materials nets d’amortitzacions del balanç consolidat adjunt situats fora 
del territori espanyol, cal indicar segons el que exposa la Nota 26, que ascendeixen a 3.309.291 
milers d’euros (3.208.419 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).
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08 _ INVERSIONS IMMOBILIàRIES

L’epígraf d’inversions immobiliàries del balanç consolidat adjunt recull els valors nets dels terrenys, edificis i altres construccions que es mantenen per explotar-los en règim de lloguer i, si s’escau, 
per obtenir una plusvàlua en la seva venda com a conseqüència dels increments que es produeixin en el futur en els preus de mercat respectius. La principal inversió immobiliària correspon a 
l’“Edifici Torre Picasso” del qual el Grup FCC posseeix el 100% i que està dedicat a l’arrendament d’oficines, locals comercials i places d’aparcament. 

La composició de l’epígraf d’inversions immobiliàries el 31 de desembre de 2009 i 2008 és el següent:

Cost Amortització acumulada Valor net

2009

Inversions immobiliàries
 Torre Picasso 294.838 (56.641) 238.197
 Resta 28.618 (2.722) 25.896

323.456 (59.363) 264.093

2008

Inversions immobiliàries
 Torre Picasso 293.474 (52.808) 240.666
 Resta 25.811 (2.558) 23.253

319.285 (55.366) 263.919

El detall dels moviments que hi ha hagut en els exercicis 2009 i 2008 ha estat el següent:

Torre Picasso Resta Grup Realia Business Total

SAlDO 31.12.07 242.275 22.683 2.070.544 2.335.502

Entrades 1.929 17 178.460 180.406
Sortides - (525) (56.452) (56.977)
Dotació, amortització i deterioraments (3.538) (210) (78.570) (82.318)
Variació del perímetre - 8 (2.192.152) (2.192.144)
Traspassos - 1.280 78.170 79.450

SAlDO 31.12.08 240.666 23.253 - 263.919

Entrades 1.403 2.941 - 4.344
Sortides (39) (413) - (452)
Dotació, amortització i deterioraments (3.833) (210) - (4.043)
Variació del perímetre - (4.319) - (4.319)
Traspassos - 4.644 - 4.644

saldo 31.12.09 238.197 25.896 - 264.093
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09 _ ARRENDAMENTS

a) Arrendament financer

Les característiques dels contractes d’arrendament financer en vigor al tancament dels exer-
cicis 2009 i 2008 i els seus fluxos de tresoreria són els següents:

BÉNS 
MOBlES

BÉNS 
IMMOBlES

TOTAl

2009

Import net comptable 243.902 19.985 263.887
Amortització acumulada 91.669 3.265 94.934

Cost dels béns 335.571 23.250 358.821
Despeses financeres 27.846 8.935 36.781

Cost dels béns capitalitzats 363.417 32.185 395.602
Quotes satisfetes en l’exercici (82.240) (637) (82.877)
Quotes satisfetes en exercicis anteriors (119.991) (8.990) (128.981)

Quotes pendents de pagament inclosa l’opció 
de compra 161.186 22.558 183.744

Despeses financeres pendents de meritació (7.335) (4.822) (12.157)

Valor actual de les quotes pendents de paga-
ment inclosa l’opció de compra 153.851 17.736 171.587

Durada dels contractes (anys) 2 a 5 10  
Valor de les opcions de compra 10.888 10.721 21.609

La principal variació de l’exercici 2008 s’inclou en la partida ”Variació del perímetre” i cor-
respon a l’efecte del canvi del mètode de consolidació del Grup Realia Business (Nota 4). 

Les xifres incloses en el resultat d’exercici 2009 i 2008 corresponents a l’edifici Torre Picasso 
són les següents: 

2009 2008

Ingressos per arrendament 26.127 26.173
Repercussió de costos als inquilins 7.185 6.948
Benefici net d’impostos 13.202 11.160

El detall per venciments dels cobraments mínims futurs que Torre Picasso posseeix amb dife-
rents arrendataris d’acord amb els contractes en vigor i sense considerar variacions futures de 
rendes el 31 de desembre de 2009 i 2008 és el següent:

2009 2008

Fins a un any 25.812 26.196
Entre un i cinc anys 69.832 59.434
Més de cinc anys 18.112 1.402

113.756 87.032

Quant al valor de mercat de l’edifici Torre Picasso cal indicar que, en qualsevol cas, és superior 
al valor comptable.

D’acord amb les obligacions assumides pel contracte de finançament per 250.000 milers 
d’euros subscrit el 18 de desembre de 2009 pel Grup FCC, en la seva condició de titular de 
l’edifici Torre Picasso (Nota 20), s’ha constituït una hipoteca sobre aquest edifici i s’han pig-
norat els drets de cobrament dels lloguers que derivin dels contractes d’arrendament actuals 
i futurs sobre l’immoble per un període de 15 anys. Així mateix, el Grup FCC ha assumit el 
compromís d’atendre totes les inversions que siguin necessàries per al manteniment i la con-
servació òptims de l’immoble de manera que es mantingui en l’estat actual d’ús i conservació. 

Al tancament de l’exercici 2009, el Grup no tenia compromisos ferms d’adquisició o cons-
trucció d’inversions immobiliàries i, llevat del que indica el paràgraf anterior, no hi havia cap 
obligació contractual en concepte de reparacions, manteniment o millores.
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BÉNS MOBlES BÉNS IMMOBlES TOTAl

2008

Import net comptable 291.090 18.829 309.919
Amortització acumulada 99.060 3.634 102.694

Cost dels béns 390.150 22.463 412.613
Despeses financeres 35.468 7.085 42.553

Cost dels béns capitalitzats 425.618 29.548 455.166
Quotes satisfetes en l’exercici (147.847) (5.745) (153.592)
Quotes satisfetes en exercicis anteriors (127.379) (984) (128.363)

Quotes pendents de pagament inclosa l’opció de compra 150.392 22.819 173.211
Despeses financeres pendents de meritació (11.330) (4.661) (15.991)

Valor actual de les quotes pendents de pagament inclosa l’opció de compra 139.062 18.158 157.220
Durada dels contractes (anys) 2 a 5 10  
Valor de les opcions de compra 7.651 11.071 18.722

El detall per venciments entre l’import total dels pagaments per arrendament i el seu valor actual a la data del balanç el 31 de desembre de 2009 i de 2008 és el següent:

Fins a un any Entre un i cinc anys Més de cinc anys Total

2009

Quotes pendents de pagament inclosa l’opció de compra 73.163 91.059 19.522 183.744
Despeses financeres pendents de meritació (2.039) (8.359) (1.759) (12.157)
Valor actual de les quotes pendents de pagament inclosa l’opció de compra 71.124 82.700 17.763 171.587
         

2008

Quotes pendents de pagament inclosa l’opció de compra 72.463 77.699 23.049 173.211
Despeses financeres pendents de meritació (3.967) (9.442) (2.582) (15.991)
Valor actual de les quotes pendents de pagament inclosa l’opció de compra 68.496 68.257 20.467 157.220

Els contractes d’arrendament financer subscrits per les societats del Grup no inclouen quotes l’import de les quals s’ha de determinar en funció de fets o índexs econòmics futurs, per la qual cosa 
durant l’exercici no s’ha produït cap despesa en concepte de pagaments per quotes contingents.
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b) Arrendament operatiu

En la seva posició d’arrendatari, les quotes d’arrendament operatiu reconegudes pel Grup com 
a despesa el 31 de desembre de 2009 ascendeixen a 375.446 milers d’euros (395.008 milers 
d’euros el 31 de desembre de 2008). Aquestes quotes corresponen principalment a arrenda-
ments de maquinària en l’activitat de construcció i a arrendaments de construccions per a ús 
propi en totes les activitats que el Grup desenvolupa. 

Hi ha compromisos de pagaments futurs no cancel·lables en concepte d’arrendament ope-
ratiu d’edificis i construccions, subscrits principalment per les societats dedicades a l’activitat 
de logística, per un import de 484.089 milers d’euros (395.344 milers d’euros en l’exercici 2008). 
El detall per venciments dels pagaments mínims futurs no cancel·lables el 31 de desembre de 
2009 i 2008 és el següent:

2009 2008

Fins a un any 102.073 76.423
Entre un i cinc anys 295.415 240.928
Més de cinc anys 86.601 77.993

484.089 395.344

En la seva posició d’arrendador, cal destacar que pràcticament en la totalitat les quotes d’ar-
rendament operatiu reconegudes com a xifra de negocis tenen l’origen en l’explotació de 
l’edifici Torre Picasso (Nota 8).
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10 _ ACORDS DE CONCESSIÓ DE SERVEIS

Aquesta nota presenta una visió de conjunt de les inversions que el Grup manté en negocis concessionals que es troben reconeguts en diversos epígrafs de l’actiu del balanç consolidat adjunt. 

En el quadre següent s’exposa el total dels actius que les societats del Grup tenen en acords de concessió de serveis i que comprenen els epígrafs d’actius intangibles, actius financers no corrents 
i corrents i inversions en empreses que es comptabilitzen pel mètode de la participació, del balanç consolidat adjunt el 31 de desembre de 2009 i 2008.

 
Immobilitzat 

intangible
Actius financers

Empreses 
negocis conjunts 

concessionàries

Empreses associades 
concessionàries

Total inversió

2009

Serveis d’aigua 1.027.304 16.608 68.918 12.562 1.125.392
Autopistes i túnels 25.375 - 481.583 20.015 526.973
Altres 297.054 89.365 322 15.117 401.858

TOTAL 1.349.733 105.973 550.823 47.694 2.054.223

Amortització (386.841) - - - (386.841)
Deterioraments (1.137) - - - (1.137)

961.755 105.973 550.823 47.694 1.666.245

2008

Serveis d’aigua 1.021.325 13.229 75.107 13.450 1.123.111
Autopistes i túnels 8.307 - 354.745 33.738 396.790
Altres 220.042 58.079 2.292 38.864 319.277

TOTAL 1.249.674 71.308 432.144 86.052 1.839.178

Amortització (343.462) - - - (343.462)
Deterioraments (1.137) - - - (1.137)

905.075 71.308 432.144 86.052 1.494.579

Així mateix, les societats concessionàries participades pel Grup, d’acord amb els contractes concessionals, estan obligades a adquirir o construir durant la durada de la concessió elements d’immo-
bilitzat afectes per un import de 120.424 milers d’euros, mentre que en l’exercici 2008 van ascendir a 254.437 milers d’euros.
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11 _ INVERSIONS COMPTABILITzADES APLICANT-hI EL MÈTODE DE LA PARTICIPACIÓ

Apareixen en aquest epígraf el valor de les inversions en societats comptabilitzades pel mètode de la participació així com els crèdits no corrents atorgats a aquestes que, com indica la Nota 2.b), 
s’aplica tant a les societats de gestió conjunta com a les societats associades el desglossament de les quals és el següent:

2009 2008

Societats controlades conjuntament 855.618 776.263
Societats associades 290.136 340.342

1.145.754 1.116.605

En els exercicis tancats el 31 de desembre de 2009 i de 2008 no hi ha pèrdues per deteriorament ja que el valor de mercat és igual o superior al valor de les inversions comptabilitzades aplicant-hi 
el mètode de la participació. 

El desglossament d’aquest epígraf per societats es presenta com a Annexos II i III en aquests comptes anuals, en els quals es detallen les empreses comptabilitzades pel mètode de la participació.

a) Societats controlades conjuntament
Els moviments dels exercicis 2009 i 2008 per conceptes són els següents:

 
Compres i 

desemborsaments
Resultats de 

l’exercici
Dividends 
distribuïts

Canvis en el valor 
raonable dels 

instruments financers 
imputats a reserves

Vendes
Canvis mètode 

de consolidació 
i traspassos

Diferències 
de conversió 

i altres 
moviments

Valor de la 
participació

Crèdits 
concedits

Total

SAlDO El 31.12.07 404.025 31.876 435.901

Grup Realia Business - - - - - 168.894 - 168.894 - 168.894
Grup Global Vía - (20.167) - (6.778) - 186.815 - 159.870 - 159.870
Participades grup Uniland 715 10.240 (1.745) - - (1.818) (1.142) 6.250 - 6.250
Grup Proactiva - 3.122 (1.726) - - - (1.188) 208 - 208
Zabalgarbi, S.A. 1.565 2.770 - - - - - 4.335 - 4.335
Resta 60 13.356 (8.988) (75) - - (803) 3.550 (2.745) 805

Total exercici 2008 2.340 9.321 (12.459) (6.853) - 353.891 (3.133) 343.107 (2.745) 340.362

SAlDO El 31.12.08  - -  -  -  - -  -  747.132 29.131 776.263

Grup Realia Business 12.681 (16.444) - (4.019) - - (7.326) (15.108) 50.654 35.546
Grup Global Vía 31.864 (11.259) - (3.743) - 117.217 30.076 164.155 - 164.155
Participades grup Uniland - 5.578 - - (134.585) - - (129.007) - (129.007)
Grup Proactiva - 4.351 - - - - (4.573) (222) - (222)
Mercia Waste Management Ltd. - 2.597 - - - - 479 3.076 - 3.076
Valenciana de Serveis ITV, S.A. - 1.385 (1.150) - - - - 235 - 235
Resta 2.835 5.598 (4.395) 541 - - (1.600) 2.979 2.593 5.572

Total exercici 2009 47.380 (8.194) (5.545) (7.221) (134.585) 117.217 17.056 26.108 53.247 79.355

saldo el 31.12.09 - - - - - - - 773.240 82.378 855.618
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Les variacions més significatives d’ambdós exercicis es produeixen en el grup Global Vía Infra-
estructuras com a conseqüència de les aportacions de les societats concessionàries del Grup 
FCC (Nota 4). Així mateix, de l’exercici 2009 es destaca l’alienació de les societats Cementos 
Avellaneda, S.A. i Cementos Artigas, S.A. del grup Uniland i de l’exercici 2008 el canvi en el 
mètode de consolidació del grup Realia Business (Nota 4). 

A continuació es presenten les principals magnituds dels estats financers de les societats 
controlades conjuntament en proporció al percentatge de participació en aquests, el 31 de 
desembre de 2009 i 2008.

2009 2008

Actius no corrents 2.449.364 2.626.899
Actius corrents 825.460 1.100.196
Passius no corrents 1.683.050 1.684.103
Passius corrents 631.100 1.042.946

Resultats
Import net de la xifra de negocis 656.359 711.175
Resultat d’explotació 78.437 77.683
Resultat abans d’impostos (12.888) (5.129)
Resultat atribuït a la Societat Dominant (13.462) (3.649)

Les principals activitats que realitzen les societats controlades conjuntament són l’explotació 
de concessions, com ara autopistes, túnels i transport de viatgers i el negoci immobiliari que es 
compon d’inversions immobiliàries i promocions d’habitatges realitzats, respectivament, per 
les societats Global Vía Infraestructuras, S.A. i Realia Business, S.A. 

En relació amb els negocis gestionats conjuntament amb tercers aliens al Grup FCC, cal indicar 
que s’han prestat avals per un import de 675.433 milers d’euros (357.426 milers d’euros en 
l’exercici 2008), en la seva major part davant organismes públics i clients privats per garantir la 
bona fi dels contractes de les diferents activitats del Grup.
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b) Societats associades

Els moviments dels exercicis 2009 i 2008 per conceptes són els següents:

 
Compres i 

desemborsaments
Resultats de 

l’exercici
Dividends 
distribuïts

Canvis en el 
valor raonable 

dels instruments 
financers imputats 

a reserves

Vendes

Canvis 
mètode de 

consolidació i 
traspassos

Diferències 
de conversió 

i altres 
moviments

Valor de la 
participació

Crèdits 
concedits

Total

SAlDO El 31.12.07 412.906 43.279 456.185

Grup Cedinsa 5.226 (141) - (561) - - - 4.524 259 4.783
Nova Bocana Barcelona, S.A. 3.160 - - (1.026) - - - 2.134 - 2.134
Desarrollo Urbanístico Sevilla Este, S.L. - - - - (104.550) - (104.550) - (104.550)
Urbs Index et Causidicus, S.A. - 1.683 - (8.787) - - - (7.104) - (7.104)
M50 (Concession) Limited - - - (5.203) - - (683) (5.886) - (5.886)
Cedinsa Eix del Llobregat, S.A. - (1.498) - (3.992) - - - (5.490) - (5.490)
Concesiones de Madrid, S.A. - - - - - (15.358) - (15.358) - (15.358)
Autovía Necaxa-Tihuatlan, S.A. de C.V. - 439 - (2.611) - - (2.000) (4.172) - (4.172)
Concesionaria Hospital Son Dureta, S.A. 4.436 - - (5.071) - - - (635) - (635)
Resta 11.363 5.358 (5.906) (10.296) (135) (6.299) 5.419 (496) 20.931 20.435

Total exercici 2008 24.185 5.841 (5.906) (37.547) (135) (126.207) 2.736 (137.033) 21.190 (115.843)

SAlDO El 31.12.08  - -  - - -  -  - 275.873 64.469 340.342

Shariket Miyeh Ras Djinet, SpA 2.233 - - - - - 556 2.789 - 2.789
Nova Bocana Barcelona, S.A. 4.058 (221) - (633) - - - 3.204 - 3.204
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. - 1.042 - (320) - - - 722 - 722
Torres Porta Fira, S.A. - 9.350 (9.710) - - - (12) (372) - (372)
Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. - 26 (917) - - - - (891) (396) (1.287)
Metro de Málaga, S.A. - - - - - (23.171) - (23.171) - (23.171)
Autovía Necaxa-Tihuatlan, S.A. de C.V. - - - - - (11.403) - (11.403) - (11.403)
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. - - - - - (15.923) - (15.923) - (15.923)
Resta 1.865 (8.096) (5.806) (1.870) - (14.632) 5.711 (22.828) 18.063 (4.765)

Total exercici 2009 8.156 2.101 (16.433) (2.823) (65.129) 6.255 (67.873) 17.667 (50.206)

SAlDO El 31.12.09 - - - - - - - 208.000 82.136 290.136
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12 _ CONTRACTES DE gESTIÓ CONJUNTA

Tal com indica la Nota 2.b) apartat “Negocis de gestió conjunta”, les societats del Grup desen-
volupen part de la seva activitat mitjançant la participació en contractes que s’exploten con-
juntament amb altres socis aliens al Grup, principalment a través d’unions temporals d’em-
preses i altres entitats de característiques similars. Aquests contractes s’han integrat proporci-
onalment en els estats financers adjunts. 

A continuació es presenten les principals magnituds dels contractes explotats conjuntament 
que estan compreses en els diferents epígrafs del balanç i compte de resultats consolidats 
adjunt, en proporció a la participació d’aquests, el 31 de desembre de 2009 i 2008.

2009 2008

Actius no corrents 141.342 142.796
Actius corrents 1.427.091 1.433.582
Passius no corrents 20.224 23.097
Passius corrents 1.099.080 1.238.601

Resultats
Import net de la xifra de negocis 1.592.824 1.708.526
Resultat brut d’explotació 138.002 99.891
Resultat net d’explotació 116.591 77.168

Al tancament de l’exercici 2009 els compromisos d’adquisició d’immobilitzat material, for-
malitzats directament pels contractes de gestió conjunta, ascendeixen a 3.516 milers d’euros 
(1.007 milers d’euros en l’exercici 2008), una vegada aplicat el percentatge de participació que 
les societats del Grup posseeixen. 

Els contractes gestionats mitjançant unions temporals d’empreses, comptes en participació i 
altres entitats de característiques similars comporten per als socis partícips compartir la res-
ponsabilitat solidària sobre l’activitat desenvolupada. 

En relació amb els contractes gestionats conjuntament amb tercers aliens al Grup, cal indicar 
que s’han prestat avals per un import de 847.913 milers d’euros (863.960 milers d’euros en 
l’exercici 2008), en la seva major part davant organismes públics i clients privats, per garantir 
la bona fi de l’execució d’obres i contractes de sanejament urbà.

Les variacions més significatives de l’exercici 2009 corresponen al traspàs de les societats con-
cessionàries a Global Vía Infraestructuras, S.A. que és de 74.531 milers d’euros. De l’exercici 
2008 destaca la baixa de la societat del grup Realia Business, Desarrollo Urbanístico de Sevilla 
Este, S.L. com a conseqüència de passar a consolidar-se pel mètode de la participació (Nota 4). 

Tot seguit es presenten en proporció al percentatge de participació en el capital de cada 
societat associada, els actius, passius, la xifra de negocis i els resultats per als exercicis 2009 
i 2008.

2009 2008

Actius no corrents 1.102.497 1.457.910
Actius corrents 400.987 487.399
Passius no corrents 650.330 1.179.275
Passius corrents 657.444 521.989

Import net de la xifra de negocis 423.094 285.332
Resultat d’explotació 23.502 29.709
Resultat abans d’impostos 3.574 6.351
Resultat atribuït a la Societat Dominant 2.101 5.841
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a.1) Actius financers disponibles per a la venda

Desglossament del saldo el 31 de desembre de 2009 i de 2008:

 
% Participació 

efectiva
Valor raonable

2009

Participacions iguals o superiors al 5%:
 Equipamientos Urbanos de México, S.A. de C.V. 50,00 12.234
 World Trade Center Barcelona, S.A. 16,52 11.422
 Vertederos de Residuos, S.A. 16,03 7.050
 Consorcio Traza, S.A. 16,60 1.365
 M. Capital, S.A. 16,76 1.214
 Build2Edifica, S.A. 15,45 901
 Sierra de Mías, S.A. 10,00 403
 Uncona, S.A. 9,64 605
 Shopnet Brokers, S.A. 15,54 -
 Resta 2.461

Participacions inferiors al 5%:
 Xfera Móviles, S.A. 3,44 -
 Participacions del grup Alpine Bau 17.193
 Resta 4.670

  59.518

2008

Participacions iguals o superiors al 5%:
 Equipamientos Urbanos de México, S.A. de C.V. 50,00 13.499
 World Trade Center Barcelona, S.A. 16,52 11.422
 Vertederos de Residuos, S.A. 16,03 7.050
 SCL Terminal Aéreo de Santiago, S.A. 14,77 4.088
 Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. 24,38 -
 WTC Almeda Park, S.A. 12,50 1.078
 Build2Edifica, S.A. 15,45 901
 Artscapital Investment, S.A. 10,83 -
 Shopnet Brokers, S.A. 15,54 -
 Resta 3.070

Participacions inferiors al 5%:
 Xfera Móviles, S.A. 3,44 13.799
 Participacions del grup Alpine Bau - 17.409
 Resta - 3.027

  75.343

13 _ ACTIUS FINANCERS NO CORRENTS I ALTRES ACTIUS FINANCERS  
  CORRENTS

Les partides més significatives del balanç consolidat adjunt corresponents a “Actius financers 
no corrents” i a “Altres actius financers corrents” presenten aquest desglossament:

a) Actius financers no corrents

Els actius financers no corrents el 31 de desembre de 2009 i de 2008 es distribueixen segons 
el detall següent:

2009 2008

Actius financers disponibles per a la venda 59.518 75.343
Crèdits no corrents 202.452 183.167
Actius mantinguts fins al venciment 10.917 15.786
Drets de cobrament no corrents, acords de 
concessió de serveis (Notes 3.a) i 10)

94.089 63.347

Altres actius financers 37.048 180.225

404.024 517.868
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El 31 de desembre de 2009, la societat matriu Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. té prestats avals a favor de Xfera Móviles, S.A. per un import de 3.995 milers d’euros, així mateix, té una 
opció de venda (put) sobre la cartera de Xfera Móviles, S.A. que és simètrica a l’opció de compra (call) que posseeix Sonera Holding B.V., drets que són exercitables únicament a la data de venciment 
l’any 2011, sempre que es compleixin determinades condicions, entre les quals cal destacar que Xfera Móviles, S.A. hagi generat beneficis durant dos exercicis seguits fins al venciment esmentat. 

Així mateix, en relació amb la participació mantinguda del 50% en el capital social de la societat Equipamientos Urbanos de México, S.A. de C.V. (Eumex), cal indicar que aquesta es registra com a 
actiu financer disponible per a la venda atès que no hi ha influència significativa.

El moviment dels actius financers disponibles per a la venda en els exercicis 2009 i 2008 ha estat el següent:

Cost d’inversió Deterioraments
Vendes i 

reduccions

Variació perímetre, 
diferències de 

conversió i altres 
moviments

Valor net 
comptable

Canvis en el valor 
raonable

Valor raonable

SAlDO El 31-12-07 - - - - 85.320 (8.862) 76.458

Xfera Móviles, S.A. 5.161 - - - 5.161 - 5.161
Vertederos de Residuos, S.A. - - - - - 1.283 1.283
Inversions financeres grup Alpine Bau 1.686 - - 79 1.765 - 1.765
Scutvias - Autoestradas Da Beira Interior, S.A. - - (4.098) - (4.098) - (4.098)
WTC Almeda Park, S.A. - - (750) - (750) - (750)
Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. - - - (3.786) (3.786) - (3.786)
Resta 647 - (92) (1.510) (955) 265 (690)

Total exercici 2008 7.494 - (4.940) (5.217) (2.663) 1.548 (1.115)

SAlDO El 31-12-08 - - - - 82.657 (7.314) 75.343

Equipamientos Urbanos de México, S.A. de C.V. - - - - - (1.263) (1.263)
Xfera Móviles, S.A. (Nota 25.f) 4.644 (18.443) - - (13.799) - (13.799)
SCL Terminal Aéreo de Santiago, S.A. - - (4.088) - (4.088) - (4.088)
Consorcio Traza, S.A. 1.365 - - - 1.365 - 1.365
Resta 438 - - 1.429 1.867 93 1.960

Total exercici 2009 6.447 (18.443) (4.088) 1.429 (14.655) (1.170) (15.825)

SAlDO El 31-12-09 - - - - 68.002 (8.484) 59.518
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b) Altres actius financers corrents

La composició del saldo el 31 de desembre de 2009 i de 2008 és aquesta:

2009 2008

Actius financers negociables 1.939 1.032
Fons d’inversió en renda variable 1.939 115
Pagarés d’empresa i altres - 917

Actius financers mantinguts fins al venciment 21.583 17.528
Pagarés 5.700 781
Deute públic 7.557 11.070
Fons d’inversió en renda fixa 8.326 5.677

Altres crèdits 154.075 171.186
Crèdits a tercers aliens al grup 69.392 45.891
Crèdits a empreses associades 74.502 58.267
Imposicions en entitats de crèdit 10.181 67.028

Dipòsits i fiances constituïts 41.499 25.123

Drets de cobrament corrents, acords de concessió de 
serveis 11.884 7.961

230.980 222.830

En aquest epígraf del balanç consolidat adjunt apareixen inversions financeres corrents, rea-
litzades a més de tres mesos a fi d’atendre determinades situacions puntuals de tresoreria i 
classificades d’acord amb els criteris inicials que les caracteritzen, entre actius financers nego-
ciables, mantinguts fins al venciment i altres crèdits. 

No hi ha cap limitació a la seva disponibilitat, llevat per als “dipòsits i fiances constituïts” per 
correspondre aquests a quantitats lliurades com a garantia de determinats contractes que 
seran rescatades al venciment d’aquests. 

La taxa mitjana de rendibilitat obtinguda per aquests conceptes es troba en rendibilitats de 
mercat segons el termini de cada inversió.

a.2) Crèdits no corrents

Els venciments previstos per als crèdits no corrents que tenen concedits les societats del Grup 
a tercers són els següents:

2011 2012 2013 2014
2015 i

següents
Total

Crèdits no 
comercials

14.201 6.560 4.834 4.505 142.354 172.454

Dipòsits i 
fiances

2.870 421 271 550 25.886 29.998

17.071 6.981 5.105 5.055 168.240 202.452

Com a crèdits no comercials, principalment, apareixen els imports concedits a entitats 
públiques per refinançament de deute en les activitats de serveis de l’aigua i de sanejament 
urbà que meriten interessos d’acord amb les condicions de mercat. 

Els dipòsits i les fiances corresponen bàsicament als realitzats per obligacions legals o contrac-
tuals en el desenvolupament de les activitats de les societats del Grup, com ara dipòsits per 
connexions elèctriques, per garantia en l’execució d’obres, per lloguer d’immobles, etc. 

Durant l’exercici no s’ha produït cap fet que faci preveure incerteses en relació a la recuperació 
d’aquests crèdits.

a.3) Altres actius financers

Aquest concepte inclou 29.080 milers d’euros en relació amb la valoració dels instruments 
financers “call” i “Intercanvi de fluxos d’efectiu (Ife)” que la Societat Dominant té contractats 
en el marc del Pla d’opcions sobre accions per als consellers executius i personal directiu (Nota 
18). 

Així mateix, incorpora el derivat implícit (Trigger call) relacionat amb l’emissió de bons conver-
tibles que s’exposa a la Nota 17.e). 

També cal destacar en l’exercici la variació respecte a 2008, d’una banda l’execució de la tota-
litat de les opcions de venda (Put) que hi havia sobre el capital social de Corporación Uniland 
S.A., i s’ha completat l’operació amb l’adquisició de la participació restant del 8,18% que ha 
comportat una disminució de 100.977 milers d’euros d’aquest concepte, i d’altra banda, la 
qualificació com a patrimoni net de l’actiu financer relacionat amb l’opció de venda del 17% de 
la participació d’Alpine Holding GmbH que s’exposa a la Nota 20 d’aquesta Memòria i el valor 
de la qual de l’opció en l’exercici 2008 ascendia a 71.225 milers d’euros. Aquesta qualificació 
ha estat realitzada en el marc de la normativa internacional revisada NIIF 3 “Combinacions de 
negocis”.
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Els deterioraments d’existències el 31 de desembre de 2009 ascendeixen a 12.293 milers 
d’euros (9.709 milers d’euros en el 2008). 

El 31 de desembre de 2009 no hi ha diferències significatives entre el valor raonable i el valor 
dels actius registrats.

15 _ DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES PER COBRAR

a) Clients per vendes i prestacions de serveis

Aquest epígraf del balanç consolidat adjunt recull el valor actual de la xifra de negocis pendent 
de cobrament, valorada tal com indica la Nota 3.r), que aporten les diverses activitats del Grup 
i que són la base del resultat d’explotació.

La composició del saldo de deutors aliens al Grup el 31 de desembre de 2009 i de 2008 es 
correspon amb aquest detall:

2009 2008

Producció certificada pendent de cobrament i deutors per 
vendes

3.743.453 3.718.404

Producció executada pendent de certificar 802.968 941.885
Retencions per garantía 108.550 128.708
Producció facturada a empreses associades i controlades 
conjuntament

239.689 186.891

Clients per vendes i prestacions de serveis 4.894.660 4.975.888
Bestretes rebudes per comandes (1.073.423) (1.416.773)

total saldo net de clients Per Vendes i 
Prestacions de serVeis 3.821.237 3.559.115

El total exposat correspon al saldo net de deutors, una vegada considerades les correccions 
per risc d’insolvència que ascendeixen a 179.600 milers d’euros (170.053 milers d’euros el 31 
de desembre de 2008) i deduïda la partida de bestretes rebudes per comandes que apareix 
a l’epígraf “Creditors comercials i altres comptes per pagar” del passiu del balanç consolidat 
adjunt. Aquesta partida també recull les quantitats certificades a la bestreta per diversos con-
ceptes, hagin estat cobrades o no. 

La partida “Producció certificada pendent de cobrament i deutors per vendes” recull l’import 
de les certificacions cursades a clients per obres executades i serveis realitzats pendents de 
cobrament a la data del balanç consolidat. 

14 _ EXISTÈNCIES

La composició del saldo d’existències el 31 de desembre de 2009 i de 2008 es correspon amb 
el detall següent:

2009 2008

Béns immobiliaris 468.089 831.878

Matèries primeres i altres  
aprovisionaments 470.588 606.524

Construcció 299.213 357.793
Ciments 107.743 175.533
Versia 33.592 41.113
Serveis mediambientals 29.130 31.289
Altres activitats  910  796

Productes acabats 48.658 55.765

Bestretes 115.947 81.089

1.103.282 1.575.256

En la partida “Béns immobiliaris” hi ha solars destinats a la venda, adquirits, principalment a 
canvi d’obra executada o per executar, per part del subgrup FCC Construcción, entre els quals 
el 31 de desembre de 2009 destaquen: terrenys a Tres Cantos (Madrid) per un import de 74.454 
milers d’euros, parcel·les a Sant Joan Despí (Barcelona) per un import de 55.351 milers d’euros, 
finques a Badalona (Barcelona) per un import de 46.167 milers d’euros i finques a l’Ensanche 
de Vallecas (Madrid) per un import de 25.206 milers d’euros. 

Així mateix, apareixen registrats en aquesta partida, per un import de 119.056 milers d’euros 
(86.234 milers d’euros en l’exercici 2008) “Béns immobiliaris” en curs de producció, sobre els 
quals hi ha compromisos de venda per un valor final de lliurament als clients de 164.244 milers 
d’euros (168.461 milers d’euros en l’exercici 2008). Les bestretes que han lliurat alguns clients a 
compte dels esmentats “Béns immobiliaris” estan garantides per contractes d’assegurances o 
avals bancaris, d’acord amb els requisits que estableix la Llei 57/68 de 27 de juliol modificada 
per la Llei 38/99 de 5 de novembre.

No hi ha compromisos significatius de compres d’actius immobiliaris al tancament de l’exercici. 

Les “Matèries primeres i altres aprovisionaments” inclouen instal·lacions necessàries per a 
l’execució d’obres pendents d’incorporar a aquestes, materials i elements emmagatzemables 
de construcció, materials destinats al muntatge de mobiliari urbà, recanvis, combustibles i 
altres materials necessaris en el desenvolupament de les activitats. 



128

COMPTES ANUALS gRUP CONSOLIDAT

16 _ EFECTIU I ALTRES ACTIUS LíQUIDS EQUIVALENTS

El Grup FCC, mitjançant la gestió de la tresoreria, cerca com a objectiu principal l’optimització 
d’aquesta; controlant-ne la liquiditat, i amb una gestió eficient dels fons, tracta d’aconseguir 
mantenir el menor saldo disponible en els nostres comptes bancaris i, davant de situacions de 
tresoreria negativa, tracta d’utilitzar les línies de finançament de la manera més eficient per 
als interessos del Grup. 

La gestió de la tresoreria de les societats dependents, directament o indirectament, al 100% 
de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., es fa de forma centralitzada. Les posicions 
de liquiditat d’aquestes empreses participades flueixen cap a la capçalera del Grup, la qual 
finalment traspassa aquestes posicions a Asesoría Financiera y de Gestión, S.A., participada 
al 100% per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., que és la societat del Grup respon-
sable de rendibilitzar aquestes puntes de tresoreria mitjançant inversions en les millors condi-
cions i tenint en compte en tot moment els límits de liquiditat i seguretat. 

El detall per conceptes de la composició de la tresoreria i equivalents és el següent:

2009 2008

Tresoreria 1.132.128 921.342
Valors representatius de deute negociable 106.577 210.588
Valors representatius de deute mantingut fins al venciment 410.694 266.083
Crèdits 1.697 171
Resta 3.366 10.477

1.654.462 1.408.661

Per divisa, la posició de tresoreria i equivalents, incloent-hi també els actius financers corrents 
(Nota 13), és la següent per a l’exercici 2009 i 2008:

2009 2008

Tresoreria i equivalents 1.654.462 1.408.661

Altres actius financers corrents 230.980 222.830

total 1.885.442 1.631.491

La diferència entre l’import de la producció registrada a origen de cadascuna de les obres i 
contractes en curs, valorades segons els criteris que exposa la Nota 3.r), i l’import certificat fins 
a la data dels comptes anuals consolidats es recull com a “Producció executada pendent de 
certificar”. 

L’import de la cessió de crèdits de clients a entitats financeres sense possibilitat de recurs 
contra aquestes en cas d’impagament ascendeix a 351.721 milers d’euros al tancament de 
l’exercici (358.490 milers d’euros el 31 de desembre de 2008). Aquest import s’ha minorat de la 
“Producció certificada pendent de cobrament i deutors per vendes”. Així mateix, la venda de 
drets de cobrament futurs derivats de les obres adjudicades sota la modalitat d’“Abonament 
total del preu” ascendeix a 204.464 milers d’euros (250.885 milers d’euros el 31 de desembre 
de 2008). Aquest import s’ha minorat de la “Producció executada pendent de certificar”.

b) Altres deutors

La composició del saldo d’altres deutors el 31 de desembre de 2009 i de 2008 es correspon 
amb el detall següent:

2009 2008

Administracions Públiques - Deutor per IVA (Nota 22) 159.300 187.900
Administracions Públiques - Deutor per altres conceptes (Nota 22) 59.559 49.211
Altres deutors 197.789 228.409
Bestretes i crèdits al personal 3.835 6.749

total saldo altres deUtors 420.483 472.269
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Addicionalment, la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu posseeix 123.313 accions directes 
de FCC, i 39.172 accions indirectes de FCC, a través de Dominum Desga, S.L. (4.132 accions) i 
Ejecución y Organización de Recursos, S.L. (35.040 accions), propietat 100% de la Sra. Esther 
Koplowitz Romero de Juseu.

b) Guanys acumulats i altres reserves

La composició d’aquest epígraf del balanç consolidat adjunt el 31 de desembre de 2009 i de 
2008 és la següent:

2009 2008

Reserves de la Societat Dominant 1.032.488 886.950
Reserves de consolidació 1.665.835 1.824.970

2.698.323 2.711.920

b.1) Reserves de la Societat Dominant

Correspon al conjunt de reserves constituïdes per la societat Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. matriu del Grup, principalment amb origen en beneficis retinguts i, si s’escau, 
en compliment de les diferents disposicions legals aplicables. 

La composició el 31 de desembre de 2009 i de 2008 és aquesta:

2009 2008

Prima d’emissió 242.133 242.133
Reserva legal 26.113 26.113
Reserva per capital amortitzat 6.034 6.034
Reserves voluntàries 758.208 612.670

1.032.488 886.950

Prima d’emissió

El Text refós de la Llei de societats anònimes permet, expressament, la utilització del saldo 
de la prima d’emissió per ampliar el capital i no estableix cap restricció específica quant a la 
disponibilitat del seu saldo per a altres finalitats.

2009 2008

Euro 1.547.029 1.312.183
Dòlar 29.909 38.824
Lliura 126.248 93.938
Corona txeca 32.355 23.844
Europa no euro no lliura ni corona txeca 82.636 116.180
Llatinoamèrica (divises diverses) 31.846 28.996
Resta 35.419 17.526

total 1.885.442 1.631.491

17 _ PATRIMONI NET

L’estat de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre de 2009 i de 2008 adjunt mostra l’evo-
lució del patrimoni atribuït als accionistes de la Societat Dominant i als minoritaris que hi ha 
en els exercicis respectius.

I. Patrimoni net atribuït a l’Entitat Dominant

a) Capital

El capital social de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. està representat per 
127.303.296 accions ordinàries al portador d’1 euro de valor nominal cadascuna. 

Totes les accions tenen els mateixos drets i es troben totalment subscrites i desemborsades. 

Els títols accions representatius del capital social de Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. formen part de l’índex selectiu Ibex 35 i estan admesos a negociació oficial en les quatre 
borses espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València) a través del sistema d’interconnexió 
borsària (mercat continu). 

Quant a la part del capital posseït per altres empreses, directament o per mitjà de les seves 
filials, quan sigui igual o superior al 10%, únicament l’empresa B-1998, S.L., segons la infor-
mació facilitada en compliment de la legislació vigent, posseeix una participació, directa i indi-
recta, del 53,829% del capital social.

La societat B-1998, S.L., esmentada anteriorment, en la qual participen directament i indirec-
tament, la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu (83,927%), Simante, S.L. (5,726%), Larranza 
XXI, S.L. (5,339%) i Eurocis, S.A. (5,008%), té determinats compromisos amb els seus accio-
nistes, registrats i publicats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i en l’Informe de 
Govern Corporatiu del Grup FCC. 
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b.2) Reserves de consolidació

Aquest epígraf del balanç consolidat adjunt inclou les reserves en societats consolidades 
per integració global i pel mètode de la participació, generades des del moment de la seva 
adquisició. Els imports que componen aquest concepte per a cadascuna de les societats més 
significatives el 31 de desembre de 2009 i de 2008, incloent-hi si s’escau les seves societats 
dependents, són:

2009 2008

Grup Cementos Portland Valderrivas 562.529 518.362
Grup Afigesa 253.131 261.744
Grup FCC Construcción 212.888 298.454
Corporación Financiera Hispánica, S.A. 168.351 160.020
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. 162.724 137.758
FCC Medio Ambiente, S.A. 122.905 84.932
Alfonso Benítez, S.A. 38.696 33.217
FCC Versia, S.A. 38.389 43.440
Fedemés, S.L. 14.321 13.727
Flightcare, S.L. 8.732 25.654
Resta i ajustaments de consolidació 83.169 247.662

1.665.835 1.824.970

D’acord amb la NIIF 3 revisada “Combinació de negocis”, a partir d’aquest exercici 2009 totes 
les compres addicionals de participacions que amb anterioritat ja se’n tenia el control, com ha 
estat el cas de la realització de l’opció de compra representativa del 8,18% del capital de Cor-
poración Uniland, S.A., la diferència entre l’import de la compra addicional i el valor comptable 
de la participació, diferència coneguda com a fons de comerç, s’ha portat contra patrimoni per 
un import de 71.595 milers d’euros. Així mateix, s’ha incorporat a patrimoni la contrapartida de 
l’opció de venda del 17% de la participació d’Alpine Holding GmbH que s’exposa a la Nota 20 
d’aquesta Memòria i que ascendeix a 68.838 milers d’euros.

c) Accions i participacions en patrimoni pròpies

En aquest epígraf es recullen les accions de la Societat Dominant posseïdes per aquesta o 
altres societats del Grup, per l’import net resultant de les compres i vendes efectuades. 

El Consell d’Administració i les societats filials estan autoritzats per la Junta General d’Accio-
nistes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. per a l’adquisició derivativa d’accions 
pròpies dins dels límits i amb els requisits que exigeixen l’article 75 i següents de la Llei de 
societats anònimes. 

Reserva legal

D’acord amb el Text refós de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual al 
10% del benefici de l’exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del 
capital. La reserva legal no es pot distribuir als accionistes, excepte en cas de liquidació. 

La reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el capital en la part del seu saldo que exce-
deixi del 10% del capital ja augmentat. 

Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, 
aquesta reserva només es podrà destinar a la compensació de pèrdues i sempre que no hi 
hagi altres reserves disponibles suficients per a aquesta finalitat. 

El 31 de desembre de 2009 la reserva legal de la Societat Dominant està totalment coberta.

Reserva per capital amortitzat

Aquesta reserva recull el valor nominal de les accions pròpies amortitzades en l’exercici 2002 i 
2008 amb càrrec a reserves disponibles, de conformitat amb el que preveu l’article 167.3 de la 
Llei de societats anònimes. La reserva per capital amortitzat és indisponible, excepte amb els 
mateixos requisits que s’exigeixen per a la reducció de capital.

Reserves voluntàries

Són reserves per a les quals no hi ha cap tipus de limitació o restricció sobre la seva dispo-
nibilitat, constituïdes lliurement mitjançant beneficis de la Societat Dominant, una vegada 
aplicades la distribució de dividends i la dotació a reserva legal o altres reserves de caràcter 
indisponible d’acord amb la legislació vigent.
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e) Altres instruments de patrimoni net

Aquest epígraf recull, d’acord amb la NIC 32 “Instruments financers: presentació”, la valoració 
del component de patrimoni net sorgit en la comptabilització de l’emissió de bons conver-
tibles en accions de la Societat Dominant i que es complementa amb el que expressa l’epígraf 
“Obligacions i altres valors negociables” del balanç consolidat adjunt, per totalitzar l’import 
de l’emissió dels bons esmentats (Nota 20). 

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., va realitzar durant el mes d’octubre de 2009 una 
emissió de bons bescanviables en accions de la societat. Les seves característiques principals 
són:

 — L’import de l’emissió és de 450.000.000 d’euros i el seu venciment és el 30 d’oc-
tubre de 2014. 

 — Els bons han estat emesos a la par, i amb valor nominal de 50.000 euros. 

 — Els bons meriten un interès fix anual del 6,50% pagador semestralment. 

 — El preu de bescanvi dels bons per accions de la Societat ascendeix a 39,287 euros 
per acció, la qual cosa representa que cada bo serà convertible en 1.272,68 accions 
ordinàries. 

 — La conversió o el rescat en efectiu es pot realitzar a opció del bonista o a opció de 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.; les condicions d’exercici de l’opció 
les recull el “Contracte d’emissió” i es podran lliurar tant accions de nova emissió 
com antigues en poder de la societat dominant. 

 — L’emissió disposa de la garantia del patrimoni de la Societat, i no està garantida 
especialment mitjançant cap garantia de tercers. 

 — L’emissió ha estat assegurada per entitats financeres i els seus destinataris han 
estat inversors qualificats internacionals.

La Junta General Extraordinària d’Accionistes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
que es va celebrar el 30 de novembre de 2009 per aprovar la convertibilitat dels bons bescan-
viables en accions de la Societat, va prendre els acords següents:

i. De conformitat amb el que preveu l’article 292 del Text refós de la Llei de soci-
etats anònimes (TRLSA) i en relació al capital social, va decidir augmentar-lo en 
la quantia necessària per atendre la conversió dels bons que puguin sol·licitar els 
tenidors d’aquests fins a un màxim previst inicialment de dotze milions d’euros, 
però subjecte a possibles modificacions en funció del que preveu el “Contracte 
d’emissió”.

ii. Aprovar un programa de recompra d’accions pròpies de la Societat l’objecte 
exclusiu de la qual sigui fer front a les obligacions de lliurament d’accions pròpies 

El moviment que hi ha hagut en els valors propis durant els exercicis 2009 i 2008 ha estat:

SAlDO El 31 DE DESEMBRE DE 2007 (325.332)

Vendes afectes al Pla d’opcions sobre accions (Nota 18) 102.043
Vendes 7.655
Aplicades a reducció de capital 165.792
Adquisicions (69.084)

SAlDO El 31 DE DESEMBRE DE 2008 (118.926)

Vendes afectes al Pla d’opcions sobre accions (Nota 18) 50.141
Vendes 40.378
Adquisicions (242.475)

saldo el 31 de desembre de 2009 (270.882)

A continuació es detalla el desglossament dels valors propis el 31 de desembre de 2009 i de 
2008:

2009 2008

Nombre 
d’accions

Valor 
comptable

Nombre 
d’accions

Valor 
comptable

Fomento de Construcciones  
y Contratas, S.A.

3.182.582 (89.130) - -

Asesoría Financiera  
y de Gestión, S.A.

6.131.961 (181.752) 2.682.260 (118.926)

total 9.314.543 (270.882) 2.682.260 (118.926)

El 31 de desembre de 2009, les accions de la Societat Dominant, posseïdes per aquesta o per 
societats dependents comporten el 7,32% del capital social (el 2,11% el 31 de desembre de 
2008).

d) Dividend a compte

El 17 de desembre de 2009 es va acordar repartir als accionistes de Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A. un dividend a compte dels beneficis de l’exercici 2009 equivalent al 
71,5% brut sobre el nominal de les accions, a raó de 0,715 euros per títol. El pagament d’aquest 
dividend a les accions en circulació amb dret a retribució es va realitzar a partir del dia 12 de 
gener de 2010 per un import total de 88.746 milers d’euros.
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f.1) Canvis en el valor raonable dels instruments financers:

S’inclou en aquesta rúbrica els canvis en el valor raonable nets d’impostos dels actius financers 
disponibles per a la venda (Nota 13) i dels derivats de cobertura de fluxos d’efectiu (Nota 21). 

La composició dels ajustaments per variació del valor raonable dels instruments financers el 
31 de desembre de 2009 i de 2008 és aquesta:

2009 2008

Actius disponibles per a la venda (4.499) (2.897)
World Trade Center Barcelona, S.A. 3.363 3.363
Vertederos de Residuos, S.A. 5.943 5.943
SCL Terminal Aéreo de Santiago, S.A. 1.165 1.165
Xfera Móviles, S.A. (14.900) (14.900)
Resta (70)  1.532

Derivats financers (153.756) (178.067)
Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A.

(27.715) (29.129)

Azincourt Investment, S.L. (24.019) (24.952)
Portland, S.L. (22.653) (12.897)
Grup Realia Business (19.288) (15.268)
Grup Cementos Portland Valderrivas (17.236) (30.403)
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. (15.650) (15.330)
Grup Global Vía (10.454) (34.384)
Grup WRG (5.475) (11.669)
Resta (11.266) (4.035)

(158.255) (180.964)

derivades de l’emissió de bons i la reducció de capital de la Societat que s’esmenta 
a l’apartat següent.

iii. Reduir el capital social mitjançant l’amortització de les accions adquirides en 
virtut del programa de recompra esmentat abans o de les ja existents en auto-
cartera, incloses a aquests efectes les accions pròpies posades a la disposició de 
les entitats asseguradores de l’operació mitjançant préstec. El 31 de desembre de 
2009 el nombre de títols prestats ascendeix a 4.150.880 accions. Aquesta reducció 
de capital podrà assolir com a màxim un import nominal equivalent al nombre 
d’accions noves emeses per la societat a fi de fer front a les peticions de bescanvi 
dels bons.

Quant a aquesta operació, addicionalment cal indicar que el Grup té una opció de compra que 
permet rescatar els bons en determinades circumstàncies (Trigger call) (Nota 13).

f) Ajustaments per canvis de valor

La composició d’aquest epígraf consolidat adjunt el 31 de desembre de 2009 i 2008 és la 
següent:

2009 2008

Canvis en el valor raonable d’instruments financers (158.255) (180.964)
Diferències de conversió (167.021) (224.733)

(325.276) (405.697)
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A continuació es mostra aquesta inversió neta una vegada convertida a euros d’acord amb el 
que indica la Nota 3.j), agrupat per mercats geogràfics:

2009 2008

Regne Unit 793.482 778.205
Estats Units d’Amèrica del Nord 324.774 338.207
Amèrica Llatina 188.154 161.176
Resta 114.836 105.724

1.421.246 1.383.312

g) Benefici per acció

El benefici bàsic per acció s’obté com a quocient entre el benefici atribuït a la Societat 
Dominant i la mitjana ponderada d’accions ordinàries en circulació durant l’exercici, en què 
resulta un benefici per acció de 2,52 euros (2,68 euros per acció en l’exercici 2008).

Quant a l’emissió de bons exposada a l’apartat e) anterior, cal indicar que hi podria haver 
efectes dilutius sempre que els bonistes exercissin l’opció de conversió sota determinades 
condicions. D’acord amb la NIC 33 “Guanys per acció”, el benefici per acció diluït s’ha de cal-
cular ajustant la mitjana ponderada del nombre d’accions ordinàries en circulació sota la 
hipòtesi que s’haguessin convertit tots els bons en accions ordinàries. Així mateix, el benefici 
atribuït a la Societat Dominant s’ha d’ajustar i s’ha d’incrementar en l’import corresponent 
als interessos, nets de l’efecte impositiu, corresponents als bons reconeguts en el compte de 
resultats consolidat adjunt. El benefici per acció diluït corresponent a l’exercici 2009 ascendeix 
a 2,51 euros (2,68 euros per acció en l’exercici 2008). En l’exercici 2008 no hi havia opcions, 
warrants o equivalents o contractes que poguessin tenir un efecte dilutiu.

II. Interessos minoritaris

Aquest epígraf del balanç consolidat adjunt recull la part proporcional del net patrimonial i 
dels resultats de l’exercici després d’impostos d’aquelles societats en què participen els acci-
onistes minoritaris del Grup. 

f.2) Diferències de conversió

Els imports que componen aquest concepte per a cadascuna de les societats més significa-
tives el 31 de desembre de 2009 i de 2008 són:

2009 2008

Unió Europea:
Grup Waste Recycling (139.394) (172.825)
Dragon Alfa Cement Limited (2.587) (2.979)
Resta  (4.862) (146.843)  (4.820) (180.624)

Estats Units d’Amèrica del Nord:
Giant Cement Holding, Inc. (19.681) (16.088)
Grup Cemusa (5.456) (4.306)
Resta  (1.004) (26.141)  148 (20.246)

Amèrica Llatina:
Grup Global Vía 20.466 (15.099)
Corporación M&S Internacional C.A., 
S.A.

(4.440) (3.666)

Grup Proactiva (4.861) (2.341)
Grup Cemusa 1.216 1.384
Resta  (2.132) 10.249  (882) (20.604)

Egipte:
Egypt Environmental Services, S.A.E. 776 864
Giza Environmental Services, S.A.E.  1.050 1.826  890 1.754

Resta
Grup Corporación Uniland (3.918) (4.716)
Resta  (2.194) (6.112)  (297) (5.013)

  (167.021)   (224.733)

En l’exercici 2009 s’han recuperat en part les importants devaluacions de la lliura esterlina que 
hi va haver durant l’exercici 2008. 

La inversió neta a l’estranger en divises diferents de l’euro representa aproximadament un 
45,3% del patrimoni net del Grup FCC (43,3% en l’exercici 2008). 
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 — Nombre d’accions: 1.800.000 accions, de les quals 700.000 corresponen a conse-
llers executius i alts directius (12 persones) i les 1.100.000 restants a altres directius 
(43 persones). 

 — El preu d’exercici de l’opció és de 34,22 euros per acció.

Segon tram

 — Data d’inici: 6 de febrer de 2009. 

 — Termini d’exercici: de 6 de febrer de 2012 a 5 de febrer de 2014. 

 — Nombre d’accions: 1.500.000 accions, de les quals 147.500 corresponen a conse-
llers executius i alts directius (12 persones) i les 1.352.500 restants a altres directius 
(aproximadament 225 persones). 

 — El preu d’exercici de l’opció és de 24,71 euros per acció.

D’acord amb la normativa aplicable, el Grup estima el valor actual de la liquidació al final del 
pla, i reconeix la provisió corresponent que es dota sistemàticament amb contrapartida en 
despeses de personal al llarg dels anys de durada del pla. Al tancament comptable de cada 
període d’informació, es reestima el valor actual de l’obligació, i es porta qualsevol diferència 
amb el valor comptable prèviament reconegut contra resultats de l’exercici. 

El 31 de desembre de 2009 s’han meritat net de les cobertures indicades al paràgraf següent, 
1.824 milers d’euros (733 milers d’euros el 2008) (Nota 25.c) en concepte de despeses de per-
sonal per les obligacions amb els empleats, mentre que la provisió registrada en els estats 
financers adjunts ascendeix a 3.568 milers d’euros (733 milers d’euros el 2008). 

Amb la finalitat de cobrir el risc de pujada del preu de l’acció, el Grup té contractats amb 
entitats financeres per a cadascun dels trams esmentats, una opció de compra (Call) i una 
opció de venda (Put) i intercanvi d’interessos i dividends amb el mateix preu d’exercici, 
nominal i venciment que el pla. Al seu torn, es van lliurar a les entitats financeres esmentades 
accions pròpies lligades a aquesta cobertura, tal com mostra la Nota 17.c). 

Pel que fa a l’eficàcia de la cobertura, únicament el Call compleix les condicions per ser consi-
derat com a instrument de cobertura de fluxos de caixa, en conseqüència, la variació del valor 
raonable d’aquest s’imputa en patrimoni net a l’epígraf “Ajustaments per canvis del valor” del 
balanç consolidat adjunt mentre que el Put i l’intercanvi d’interessos i dividends no poden ser 
considerats com a cobertures comptables, per la qual cosa s’imputa a resultats les variacions 
del seu valor raonable (Nota 21). 

El resultat corresponent a la variació del valor raonable dels derivats financers que no són 
de cobertura representa un benefici en l’exercici de 8.322 milers d’euros (pèrdua de 16.596 
milers d’euros en l’exercici 2008). Quant al valor raonable dels derivats financers, vegeu Nota 
21 d’aquesta Memòria.

 

La composició del saldo dels interessos minoritaris al tancament dels exercicis 2009 i 2008 de 
les principals societats és la següent:

 
 

Net patrimonial
Resultats Total

Capital Reserves

2009

Grup Cementos Portland Valderrivas 18.583 567.581 22.738 608.902

Grup Alpine Bau 23 9.947 2.157 12.127

Resta 27.066 1.702 2.885 31.653

  45.672 579.230 27.780 652.682

2008

Grup Cementos Portland Valderrivas 13.638 526.904 63.832 604.374

Grup Alpine Bau 23 5.895 8.409 14.327

Resta 11.482 16.875 2.189 30.546

  25.143 549.674 (*)74.430 649.247

(*) El 31 de desembre de 2008, tal com indica la Nota 4.b) el grup Realia Business va passar a consolidar-se pel mètode de la 
participació que va comportar una sortida dels interessos minoritaris, en terme de resultats de 15.579 milers d’euros.

18 _ TRANSACCIONS AMB PAgAMENTS BASATS EN INSTRUMENTS DE  
  PATRIMONI

El Grup, d’acord amb la decisió del Consell d’Administració de data 29 de juliol de 2008, té 
vigent un pla de retribució als consellers executius i personal directiu vinculat al valor de les 
accions de la Societat Dominant que es liquidarà per diferències, és a dir, els partícips en el 
pla rebran un import en efectiu equivalent a la diferència entre el valor de l’acció a la data 
d’exercici i el de referència fixat en el pla. 

Les principals característiques del pla, establert en dos trams, són les següents: 

Primer tram

 — Data d’inici: 1 d’octubre de 2008. 

 — Termini d’exercici: d’1 d’octubre de 2011 a 1 d’octubre de 2013. 
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Entre les dotacions de l’exercici s’inclouen 17.475 milers d’euros (14.848 milers d’euros en 
l’exercici 2008) que corresponen a l’actualització financera de les provisions. 

La partida de “Despeses mediambientals de retirada o desmantellament d’actius” recull la 
contrapartida del major valor d’actiu corresponent al valor actualitzat d’aquelles despeses en 
què s’incorrerà en el moment que finalitzi l’explotació de l’actiu. 

Les provisions que apareixen en el balanç consolidat adjunt es considera que cobreixen les 
responsabilitats pròpies que puguin derivar en el desenvolupament de les diverses activitats 
del Grup.

El calendari dels desemborsaments esperats el 31 de desembre de 2009 derivats de les obliga-
cions cobertes amb provisions no corrents és el següent:

  Fins a 5 anys Més de 5 anys Total

Obligacions per prestacions a llarg termini al 
personal

22.570 82.618 105.188

Desmantellament, retirada i rehabilitació 
d’immobilitzats

106.600 54.645 161.245

Actuacions mediambientals 62.501 154.389 216.890
Litigis 60.548 110.439 170.987
Garanties i obligacions contractuals i legals 76.263 5.060 81.323
Altres provisions 68.722 102.180 170.902

  397.204 509.331 906.535

Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

A l’epígraf de provisions no corrents del balanç consolidat adjunt s’inclouen les que cobreixen 
els compromisos de les societats del Grup en matèria de pensions i obligacions similars, com 
per exemple assegurances mèdiques i de vida, tal com indica la Nota 23.

Provisions per a litigis

Cobreixen els riscos de les societats del Grup FCC que intervenen com a part demandada en 
determinats contenciosos per les responsabilitats pròpies de les activitats que desenvolupen. 
Els litigis que en nombre poden ser significatius són d’imports poc rellevants considerats indi-
vidualment.

Provisions mediambientals

El Grup FCC desenvolupa una política mediambiental basada no només en el compliment 
estricte de la legislació vigent en matèria de millora i defensa del medi ambient, sinó que va 

19 _ PROVISIONS NO CORRENTS I CORRENTS

La composició el 31 de desembre de 2009 i de 2008 de les provisions és aquesta:

  2009 2008

NO CORRENTS 906.535 821.429

Obligacions per prestacions a llarg 
termini al personal

105.188 97.321

Desmantellament, retirada i 
rehabilitació d’immobilitzats

161.245 178.496

Actuacions mediambientals 216.890 137.427
Litigis 170.987 173.741
Garanties i obligacions contractuals  
i legals

81.323 68.040

Altres provisions 170.902 166.404

CORRENTS 110.773 91.918

Liquidació i pèrdues d’obres 97.810 81.818
Indemnització al personal d’obres 12.963 10.100

Les variacions que hi ha hagut a l’epígraf de provisions durant l’exercici 2009 i 2008 han estat 
les següents:

 
Provisions no 

corrents
Provisions 

corrents

SAlDO El 31-12-2007 871.107 82.371

Despeses mediambientals de retirada o desmantellament d’actius 41.220 -
Dotacions/(Reversions) 9.535 14.923
Aplicacions (60.854) (39)
Variació del perímetre, diferències de conversió i altres moviments (39.579) (5.337)

SAlDO El 31-12-2008 821.429 91.918

Despeses mediambientals de retirada o desmantellament d’actius 40.143 -
Dotacions/(Reversions) 68.001 15.918
Aplicacions (50.990) -
Variació del perímetre, diferències de conversió i altres moviments 27.952 2.937

SAlDO El 31-12-2009 906.535 110.773
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20 _ PASSIUS FINANCERS NO CORRENTS I CORRENTS

La política general del Grup FCC és dotar totes les companyies del finançament més adequat 
per al desenvolupament normal de la seva activitat. En aquest sentit, es dota les seves societats 
de les facilitats creditícies necessàries per al compliment de les planificacions pressupostàries 
amb un seguiment mensual d’aquestes. Així mateix, i amb caràcter general, se segueixen cri-
teris de diversificació del risc assumit per cada entitat financera, i en l’actualitat es mantenen 
línies obertes amb més de 160 entitats. 

Sempre que l’operació financera ho requereixi així, el Grup contracta operacions de cobertura 
de risc de tipus d’interès atenent la tipologia i l’estructuració de cada operació (Nota 21). 

En alguns finançaments i especialment en finançaments estructurats sense recurs, per 
contracte cal realitzar algun tipus de cobertura de tipus d’interès, i s’ha d’estudiar el millor 
instrument de cobertura d’acord amb el flux de caixa que presenta el projecte, així com el 
calendari d’amortització del deute.

a) Obligacions i emprèstits no corrents i corrents

Entre les partides més significatives d’aquest epígraf, cal assenyalar l’emissió el 30 d’octubre 
de 2009 per part de la societat dominant d’obligacions convertibles subordinades per un 
import de 450.000 milers d’euros. Aquesta emissió va ser destinada a inversors institucionals 
internacionals. L’emissió es realitza amb la finalitat de reforçar l’estructura de fons propis del 
balanç, gràcies al seu caràcter subordinat als préstecs corporatius contractats per la Societat 
Dominant i diversificar la base de finançament del grup, per complementar el finançament 
bancari.

D’acord amb la normativa comptable aplicable, les obligacions convertibles a més del com-
ponent financer en tenen un altre que es reconeix com a patrimoni en els termes que exposa 
la Nota 17.e) d’aquesta Memòria. També s’hi descriuen les condicions de l’emissió d’aquestes 
obligacions convertibles. El saldo comptable el 31 de desembre de 2009 que apareix per 
aquest concepte a l’epígraf “Obligacions i altres valors negociables” del balanç consolidat 
adjunt ascendeix a 421.213 milers d’euros. 

A més de l’operació anterior, aquest epígraf inclou les que incorpora el grup Cementos 
Portland Valderrivas, a través de la societat americana Giant Cement Holding, Inc. per l’emissió 
de bons no convertibles de 96 milions de dòlars, aproximadament 62.623 milers d’euros, de 
venciment únic el 2013 i un tipus d’interès referenciat al LIBOR. Sobre aquest deute hi ha un 
contracte de cobertura de tipus d’interès per un nocional de 96 milions de dòlars i un tipus 
d’interès del 6,093%. 

Així mateix, la societat Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava, A.S. (SmVaK) va 
emetre el 2005 obligacions no convertibles per un import de 2.000.000 milers de corones 
txeques (75.461 milers d’euros) que van ser negociats al mercat de valors de Praga, amb ven-

més enllà a través de l’establiment d’una planificació preventiva i de l’anàlisi i minimització de 
l’impacte mediambiental de les activitats que desenvolupa el Grup. 

La direcció del Grup FCC considera que les contingències relacionades amb la protecció i 
millora del medi ambient que el 31 de desembre de 2009 mantenen les societats del Grup 
no tenen un impacte significatiu en els estats financers consolidats adjunts que incorporen 
provisions per cobrir els riscos probables de caràcter mediambiental que es puguin produir. 

La Nota 27 d’aquesta Memòria, dedicada a la informació sobre medi ambient, complementa el 
que s’ha exposat en matèria de provisions mediambientals.

Garanties i obligacions contractuals i legals

Recull les provisions per cobrir les despeses de les obligacions sorgides pels compromisos 
contractuals i legals que no són de naturalesa mediambiental.

Provisions per a altres riscos i despeses

En aquesta partida s’inclouen els conceptes no compresos en les anteriors denominacions 
entre les quals cal destacar les provisions per cobrir riscos en l’activitat internacional.

Així mateix, s’inclouen en aquesta partida les obligacions mantingudes pel Grup en relació 
amb operacions de pagaments en accions. A la Nota 18 “Transaccions amb pagaments basats 
en instruments de patrimoni” es detallen les característiques d’aquestes obligacions.

Provisió per a liquidació i pèrdues d’obres

Correspon a les pèrdues pressupostades en obres d’acord amb els principis de valoració 
exposats a la Nota 3.r), així com, a les despeses que s’originen en les obres una vegada aca-
bades fins que se’n produeix la liquidació definitiva, determinades sistemàticament en funció 
d’un percentatge sobre el valor de la producció al llarg de l’execució de l’obra d’acord amb 
l’experiència en l’activitat de construcció.

Provisió per a indemnització al personal d’obres

Les societats del Grup doten les provisions per al cessament del personal fix d’obra d’acord 
amb la regulació que estableix el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors per a aquest 
tipus de contractes. L’impacte d’aquestes dotacions en el compte de resultats consolidat no 
és significatiu.
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 — El 23 d’octubre de 2009 la societat dominant va formalitzar un contracte de crèdit 
a llarg termini per un import de 175.000 milers d’euros amb el BEI (Banc Europeu 
d’Inversió), amb venciment el 6 de novembre de 2012 amb possibilitat d’ampliació 
fins a 2015. El preu estipulat comprèn un tipus d’interès d’euríbor 3 mesos més un 
diferencial fix.

El préstec es va atorgar per finançar i desenvolupar inversions de caràcter medi-
ambiental:

a) Adquisició d’una flota de 1.900 vehicles dotats de les tecnologies més avançades 
que seran destinats a la prestació de serveis de sanejament urbà en uns 130 
municipis espanyols.

b) Finançament d’inversions connexes (adquisició d’estacions de proveïment de 
carburant, dispositius de neteja dels vehicles i plantes depuradores d’aigües 
residuals) i

c) desenvolupament de vehicles elèctrics híbrids per a ús intensiu, més eficients 
energèticament i capaços d’utilitzar combustibles innocus, amb la qual cosa es 
permet reduir l’emissió de gasos contaminants.

 — El 9 de desembre de 2009 el grup Alpine va tancar un finançament sindicat per un 
import de 200.000 milers d’euros, amb venciment el 31 d’octubre de 2014, en què 
participen 7 entitats financeres. El contracte es divideix en dos trams:

a) Un tram garantit en un 50% per la República d’Àustria, d’acord amb la Llei Unter-
nehmensliquitärkungsgesetz o ULSG aprovada l’agost de 2009, per a l’enfor-
timent de la liquiditat de les empreses austríaques, en virtut de la qual el Govern 
austríac facilita l’accés a la liquiditat per fomentar les inversions i el creixement a 
través d’un programa de garanties estatals. El cost d’aquest tram és fix.

b) Un altre tram comercial el cost del qual es determina en funció de la ràtio deute 
net/Ebitda.

Aquest finançament es va desemborsar totalment el 5 de gener de 2010.

 — El 9 de desembre de 2009 la societat Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. (100% 
Grup FCC) va refinançar un préstec corporatiu signat el 2006 per 4.800.000 milers 
de corones txeques per adquirir la societat Severomoravské Vodovody a Kana-
lizace Ostrava, A.S. (SmVaK). El refinançament es va estructurar en dos trams: un 
tram corporatiu a Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A i un préstec amb recurs 
limitat signat per la societat de nova creació Aqualia Chech, S.L. 100% Grup FCC, la 
qual passa a ser la tenidora del 98,68% del capital social de SmVaK. Les caracterís-
tiques d’ambdós trams són:

ciment el 2015 i a un tipus d’interès del 5% nominal. Com a garanties associades a aquesta 
emissió, la societat s’obliga a no concedir penyores addicionals sobre els actius a favor de 
tercers, a no vendre actius per sobre d’un cert valor acumulat i a no endeutar-se per sobre d’un 
import; d’altra banda, la companyia està obligada a mantenir una certa ràtio de cobertura de 
deute, motiu pel qual es va signar una operació de cobertura de tipus d’interès per un import 
de 500.000 milers de corones txeques amb venciment l’any 2015.

b) Deutes amb entitats de crèdit no corrents i corrents

El detall el 31 de desembre de 2009 i de 2008 és el següent:

No corrents Corrents Total

2009      

Crèdits i préstecs 4.998.891 971.507 5.970.398
Deutes amb recurs per finançament de 
projectes

2.300.287 246.711 2.546.998

  7.299.178 1.218.218 8.517.396

2008      

Crèdits i préstecs 4.586.777 1.513.654 6.100.431
Deutes amb recurs per finançament de 
projectes

1.450.850 387.772 1.838.622

  6.037.627 1.901.426 7.939.053

Les principals variacions de l’endeutament del Grup s’han produït per l’adquisició a finals de 
2008 del negoci a Espanya de Babcock & Brown Wind Partners, la qual cosa va provocar la sig-
natura d’un crèdit sindicat a llarg termini amb recurs limitat per 500.000 milers euros, disposat 
totalment el 8 de gener de 2009. 

Tot seguit es detallen les principals característiques dels crèdits i préstecs més importants for-
malitzats durant l’any 2009 pel Grup:

 — El 29 d’abril de 2009 la societat dominant va formalitzar un crèdit sindicat per 
375.000 milers d’euros en el qual van participar 12 entitats que posteriorment, el 
4 i 27 de maig va ampliar fins a un total de 451.000 milers d’euros dividit en dos 
trams: un préstec a llarg termini per un import de 225.500 milers d’euros i un crèdit 
a llarg termini per un import de 225.500 milers d’euros. El crèdit sindicat s’ha signat 
per a tres anys, i es manté un venciment únic de data 28 d’abril de 2012, amb un 
tipus d’interès d’euríbor més un diferencial que s’estableix en funció de la ràtio 
d’endeutament de cada exercici segons els estats financers del Grup FCC. El 31 de 
desembre de 2009 està disposat en la seva totalitat. 
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c) Un préstec a llarg termini de 88.000 milers de dòlars, concedit a Dédalo Patri-
monial S.L. 

El preu estipulat comprèn l’índex de referència (LIBOR) més un marge, calculat 
segons la variació de la ràtio deute net consolidat / EBITDA consolidat. El 31 de 
desembre de 2009 està disposat totalment.

 — El 25 de novembre de 2008 Fomento Internacional FOCSA (societat íntegrament 
participada per la Societat Dominant) va formalitzar un crèdit sindicat a llarg 
termini per un import de 500.000 milers d’euros amb venciment el 2025, i van par-
ticipar en l’operació 12 entitats més. L’objecte d’aquesta operació va ser el finan-
çament de l’adquisició del negoci a Espanya de Babcock & Brown Wind Partners. 
El tipus d’interès és l’euríbor més un marge calculat en funció de la variació de 
la ràtio deute financer net / Ebitda. El 31 de desembre de 2009 queda pendent 
d’amortitzar 465.640 milers euros. El contracte es divideix en dos trams: un tram 
de deute sènior de 455.000 milers d’euros i un altre de deute subordinat que ja 
posseïa l’empresa adquirida de 45.000 milers d’euros.

 — El 23 de desembre de 2008 les empreses Sky Sierresita Cortijo Viejo 1 i Sky Sier-
resita Cortijo Viejo 2 (100% Grup FCC) van signar un préstec sindicat a llarg termini 
per un import conjunt de 117.000 milers d’euros, amb venciment el 2026, en què 
van participar quatre entitats més. L’objecte de l’operació era el finançament de 
la compra de dos parcs fotovoltaics amb un total de 20MW a Espejo (Còrdova). El 
tipus d’interès és l’euríbor més un marge calculat en funció de la variació de la ràtio 
deute financer net / Ebitda. L’import pendent d’amortitzar el 31 de desembre de 
2009 és de 111.896 milers euros.

 — Préstec sindicat subscrit el 25 de gener de 2007. Aquest préstec va substituir el 
préstec pont d’1.030.000 milers d’euros signat el 2006 com a part del finançament 
amb recurs estructurat per a l’adquisició de la societat britànica Waste Recycling 
Group Ltd i el seu grup d’empreses. Aquest préstec s’estructura en dos trams, un 
en euros per un import inicial de 819.700 milers i un altre en lliures esterlines per 
200.000 milers. Ambdós trams tenen venciment el desembre de 2013 i liquidacions 
semestrals del 4,615% del total inicial de préstec, en què l’últim venciment és del 
40,005% del préstec. El tipus d’interès del tram d’euros és l’euríbor més un marge 
calculat en funció de la variació de la ràtio deute financer net / Ebitda. Per al tram 
en lliures s’aplica el mateix marge que el comentat per al tram en euros. El préstec 
sindicat té associats una sèrie de derivats financers. En aquest finançament van 
actuar 3 entitats financeres. El 31 de desembre de 2009 està disposat en la seva 
totalitat.

 — Línia de finançament a llarg termini que va formalitzar la Societat Dominant el 
juliol de 2007 per 800.000 milers d’euros, amb venciment el 19 de juliol de 2012 i 
possibilitat d’ajornament fins al 2014, mitjançant un sindicat de tres bancs. El 31 de 

a) Un préstec corporatiu en multidivisa (€ i corona) per un import de 71.750 milers 
d’euros i 967.220 milers de corones txeques amb venciment el 2012 i signat amb 
8 entitats.

b) Un préstec amb recurs limitat en corones txeques per un import de 2.000.000 
milers amb venciment el 2015 i signat amb 5 entitats.

El preu estipulat comprèn l’índex de referència (euríbor o pribor) més un marge fix 
en el cas del finançament corporatiu i calculat en funció de la ràtio de cobertura 
sobre el servei del deute (RCSD) per al cas del finançament amb recurs limitat.

Els dos trams estan totalment disposats el 31 de desembre de 2009.

 — El 18 de desembre de 2009 el Grup FCC va formalitzar un finançament amb recurs 
limitat a llarg termini per un import de 250.000 milers d’euros amb venciment el 
2024 amb un tipus d’interès equivalent a l’euríbor més un marge fixat al contracte. 
Aquest préstec té com a garantia hipotecària l’edifici Torre Picasso en els termes 
que indica la nota 8 d’aquesta Memòria.

El 31 de desembre de 2009 el finançament estava disposat en la seva totalitat.

Quant als crèdits i préstecs formalitzats pel Grup en exercicis anteriors i que es mantenen en 
aquest exercici, se’n detallen les característiques principals:

 — Crèdit sindicat subscrit per la Societat Dominant el 8 de maig de 2008 per un 
import total de 1.225 milions d’euros dividit en dos trams: un préstec a llarg termini 
per un import de 735.000 milers d’euros i un crèdit a llarg termini per un import 
de 490.000 milers d’euros. El préstec es va signar per a tres anys (amb possibilitat 
d’estendre’l durant dos exercicis més). Aquest préstec manté un venciment únic 
de data 8 de maig de 2011, amb un tipus d’interès d’euríbor més un diferencial 
que s’estableix en funció de la ràtio d’endeutament de cada exercici dels estats 
financers del Grup FCC. El 31 de desembre de 2009 està disposat totalment.

 — El 10 de juliol de 2008, la Societat Dominant i Dédalo Patrimonial S.L. (societat 
íntegrament participada per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) van 
formalitzar un contracte de crèdit a llarg termini per un import de 186.900 milers 
de dòlars, amb venciment el 10 d’octubre de 2013, amb tres entitats financeres. 
L’objecte d’aquest préstec va ser el finançament de l’adquisició de les societats 
Hydrocarbon Recovery Services Inc i Internacional Petroleum Corp. of Delaware. El 
contracte es divideix en tres trams:

a) Un préstec a llarg termini de 40.000 milers de dòlars, concedit a la Societat 
Dominant.

b) Un crèdit a llarg termini per un import de 58.900 milers de dòlars, concedit a 
Dédalo Patrimonial S.L.
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desembre de 2009 està disposat totalment. El contracte es divideix en dos trams: 
un préstec a llarg termini de 280.000 milers d’euros, amb amortització parcial 
del 50% un any abans del venciment i un crèdit a llarg termini per un import de 
520.000 milers d’euros.

 — El preu estipulat comprèn l’índex de referència (euríbor) més un marge, calculat en 
funció de la variació de la ràtio deute net consolidat / Ebitda consolidat.

 — El febrer de 2006 Cementos Portland Valderrivas va signar un préstec sindicat a 
llarg termini per un import 150.000 milers d’euros, amb venciment únic el febrer 
de 2011 per finançar l’oferta pública d’adquisició del 100% de Cementos Lemona. 
El 31 de desembre de 2009 es troba totalment disposada.

 — L’agost de 2006 Cementos Portland Valderrivas va signar un préstec sindicat a llarg 
termini per un import màxim de 780.000 milers per finançar parcialment la compra 
d’accions de Corporación Uniland a través de la societat del Grupo Portland S.L. El 
31 de desembre de 2009 el saldo pendent és de 524.775 milers euros. El venciment 
d’aquest préstec és semestral des del 15 de gener de 2007 amb un venciment final 
el 2012. El tipus d’interès és l’euríbor més un marge calculat en funció de la variació 
de la ràtio deute financer net / Ebitda. 

A continuació es presenta un detall dels imports associats a projectes finançats mitjançant 
“Deutes amb recurs limitat per finançament de projectes”:

2009 2008

Waste Recycling Group 800.418 761.852

Grup Cementos Portland Valderrivas (Proyecto Uniland) 726.216 658.930

Grup Olivento 465.641 -

Resta 554.723 417.840

2.546.998 1.838.622
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El detall dels deutes amb entitats de crèdit per divisa i imports disposats el 31 de desembre de 2009 i 2008 és:

Euros Dòlars USA
lliures 

esterlines
Corones 
txeques

Reals brasilers Resta Total

2009

Crèdits i préstecs 5.390.247 327.876 152.869 31.610 10.994 56.802 5.970.398
Deutes amb recurs per finançament de projectes 1.651.409 - 800.419 78.103 - 17.067 2.546.998

  7.041.656 327.876 953.288 109.713 10.994 73.869 8.517.396

2008

Crèdits i préstecs 5.254.877 323.202 219.525 199.073 20.944 82.810 6.100.431
Deutes amb recurs per finançament de projectes 1.068.299 - 761.852 - - 8.471 1.838.622

  6.323.176 323.202 981.377 199.073 20.944 91.281 7.939.053

Els crèdits i préstecs en dòlars USA estan finançant principalment actius del grup Cementos Portland, M&S Concesiones, S.A. i el grup Versia als Estats Units; els contractats en lliura esterlina cor-
responen als finançaments d’actius del grup WRG (Waste Recycling Group Ltd) al Regne Unit i els contractats en corones txeques financen les operacions de SmVaK (Severomoravské Vodovody a 
Kanalizace Ostrava, A.S.) així com actius del grup Alpine Bau a la República Txeca. 

Els crèdits i préstecs en reals brasilers i la resta estan finançant actius de Cemusa al Brasil, posicions del grup Alpine Bau i .A.S.A. en monedes diferents de l’euro a l’Europa de l’Est i operacions del 
grup Uniland desenvolupades a Tunísia. 

Quant als finançaments del Grup cal indicar que, si s’escau, s’han de complir diverses ràtios relatives a cobertures de la càrrega financera i a nivells d’endeutament net en relació amb el benefici brut 
d’explotació (Ebitda), i al tancament de l’exercici es compleixen les ràtios establertes.

c) Altres passius financers no corrents

  2009 2008

NO CORRENTS

Creditors per arrendament financer 100.463 88.724
Deutes financers tercers aliens al grup 174.013 351.530
Passius per derivats financers 210.217 209.046
Fiances i dipòsits rebuts 29.072 27.674
Altres conceptes 17.936 14.788

  531.701 691.762

El concepte de “Deutes financers tercers aliens al grup” del quadre anterior conté per un import de 120.962 milers d’euros, l’opció de venda atorgada per FCC Construcción, S.A., que amb data 29 
d’octubre de 2009 va revisar els acords inicialment subscrits amb un soci minoritari d’Alpine Holding GmbH.
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d) Altres passius financers corrents

  2009 2008

CORRENTS

Creditors per arrendament financer 71.124 68.496
Dividend actiu per pagar 99.017 113.096
Proveïdors d’immobilitzat i efectes per pagar 48.323 76.129
Deutes amb empreses associades 17.798 21.633
Passius per derivats financers 14.542 3.300
Fiances i dipòsits rebuts 11.643 13.150
Altres conceptes 6.312 26.915

  268.759 322.719

Aquest epígraf de balanç inclou diverses partides de deutes, entre les quals cal destacar la 
corresponent al pagament dels dividends a compte de l’exercici 2009, dels quals 88.746 milers 
d’euros corresponen a la Societat Dominant.

e) Calendari previst de venciments

El calendari previst de venciments dels deutes amb entitats de crèdit, obligacions i emprèstits 
i altres passius financers no corrents és el següent:

2011 2012 2013 2014
2015 i 

següents
Total

2009

Obligacions i altres 
valors negociables

- - 66.521 421.213 74.977 562.711

Deutes amb entitats 
de crèdit no corrents

2.196.292 2.563.078 1.299.050 160.672 1.080.086 7.299.178

Altres passius financers 161.652 62.123 195.800 21.916 90.210 531.701

  2.357.944 2.625.201 1.561.371 603.801 1.245.273 8.393.590

Les condicions de l’acord són:

1) Acord inicial mitjançant el qual FCC Construcción, S.A. tenia concedit a un soci 
minoritari d’Alpine Holding GmbH un dret d’opció de venda, exercitable el 2009 
pel 52% de la seva participació i el 2011 sobre el no exercitat la vegada anterior i fins 
a la totalitat de la seva participació que ascendeix al 20,73%. El preu d’exercici era 
en funció de l’evolució del resultat brut d’explotació i benefici abans d’impostos 
dels estats financers de 2008, si s’exercita el 2009, o del 2010, si s’exercita el 2011.

2) Acord suplementari pel qual s’estableixen dos drets d’opció de venda sobre el 7% 
de la participació, que es poden exercir durant els anys 2011 i 2012 pel 3,5% res-
pectivament o el 2012 pel 7%. El preu d’aquesta participació és de 37.970 milers 
d’euros més un 5% d’interessos a comptar des de novembre de 2009.

3) “Addenda“ al contracte inicial, per la qual cosa s’estipula vendre durant l’any 2011 
totes les participacions que no s’hagin venut fins a la data, des d’un 13,5% fins a un 
17%, i se n’estableix el preu en funció del resultat brut d’explotació i benefici abans 
d’impostos dels estats financers de 2010, o bé, durant l’any 2013, si no es va vendre 
el 2011, s’estipula vendre totes les participacions que en aquesta data hi hagi en 
poder seu, i agafar els estats financers de 2012 per fixar-ne el preu.

Simultàniament, aquest soci minoritari té concedit a FCC Construcción, S.A. el dret de compra 
de la totalitat de la seva participació a Alpine Holding GmbH, exercitable en qualsevol moment 
fins al 31 de desembre de 2014, d’acord amb la revisió efectuada del contracte inicial. El preu 
d’exercici depèn dels mateixos paràmetres que té el dret d’opció de venda. 

En l’exercici el soci minoritari ha exercitat part del dret d’opció de venda per un 3,73% de la 
seva participació i per un import de 20.230 milers d’euros i queda pendent d’execució el 17% 
restant de la participació.

Del mateix concepte cal destacar, respecte a l’exercici anterior, la cancel·lació de 171.070 milers 
d’euros corresponents al “Put de venda”, és a dir, el derivat d’opció de venda del 8,18% d’ac-
cions de la societat Corporación Uniland, S.A. els accionistes de la qual tenien dret a executar 
durant un període màxim de 5 anys (2006-2011) i que va ser executat en la seva totalitat durant 
els mesos de gener (5,05%) i juny (3,13%), vegeu Nota 17.b). 

Quant al concepte de “Passius per derivats financers” que detalla la Nota 21 “Instruments 
financers derivats” cal destacar, d’una banda, l’import de 32.007 milers d’euros (27.368 milers 
d’euros el 2008) corresponents al valor de mercat dels instruments de venda d’accions pròpies 
“Put” associats al Pla d’opcions sobre accions amb el personal directiu i consellers executius, 
indicat a la Nota 18, i d’altra banda, els derivats financers de cobertura de riscos, principalment, 
de permutes de tipus d’interès.
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21 _ INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS

En general, els derivats financers contractats pel Grup FCC reben el tractament comptable que preveu la normativa per a les cobertures comptables exposat a la Nota 3.o) d’aquesta Memòria. 

El principal risc financer objecte de cobertura econòmica per part del Grup FCC mitjançant instruments derivats és el relatiu a la variació dels tipus d’interès flotants als quals està referenciat el 
finançament de les societats del grup. El 31 de desembre de 2009 el Grup FCC té contractades operacions de cobertura amb instruments derivats sobre tipus d’interès per un import global de 
5.109.731 milers d’euros (4.422.159 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) materialitzats principalment en permutes de tipus d’interès (IRS), en què les societats del Grup, associades i negocis 
conjunts paguen tipus fixos i reben tipus flotants. A continuació es presenta el detall de les cobertures de fluxos d’efectiu i el seu valor raonable:

  Tipus derivat
Tipus 

cobertura
% cobertura

Nocional 
31.12.08

Nocional 
31.12.09

Valoració el 
31.12.08

Valoració el 
31.12.09

Venciment

EMPRESES CONSOlIDADES PER INTEGRACIÓ GlOBAl

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. IRS FE 100% 171.218 162.842 (13.927) (13.102) 30/12/2013
IRS FE 2% 17.231 15.385 (715) (943) 30/12/2013
IRS FE 20% 144.310 128.849 (6.942) (8.629) 30/12/2013
IRS FE 31% 219.695 196.159 (11.230) (13.645) 30/12/2013
IRS FE 17% 122.771 109.618 (5.833) (7.285) 30/12/2013

BASIS SWAP FE 100.000 20.011 (584) (13) 30/06/2010
BASIS SWAP FE 100.000 - (540) - 30/12/2009
BASIS SWAP FE 4.007 100.000 (22) (65) 30/06/2010
BASIS SWAP FE 100.000 100.000 (776) (62) 30/06/2010
BASIS SWAP FE - 100.000 - (63) 30/06/2010
BASIS SWAP FE 200.000 130.000 (1.044) (84) 30/06/2010

Azincourt Investment, S.L. IRS FE 15% 97.656 100.606 (9.192) (8.849) 31/12/2013
IRS FE 15% 97.656 100.606 (9.192) (8.849) 31/12/2013
IRS FE 15% 97.656 100.606 (9.192) (8.849) 31/12/2013
IRS FE 14% 88.348 88.298 (8.068) (7.766) 31/12/2013

Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava A.S. 
(SmVaK)

IRS VR 25% 18.700 18.900 700 589 16/11/2015

WRG –RE3 IRS FE 32.087 - (451) - 30/09/2009
IRS FE 6.505 - - - 30/09/2009
IRS FE 82% 34.204 36.684 (3.892) (2.620) 30/09/2029

Kent IRS FE 37% 51.014 52.823 (6.870) (5.370) 31/03/2027
IRS FE 16% 21.863 22.638 (2.944) (2.302) 31/03/2027
IRS FE 27% 36.438 37.731 (4.907) (3.836) 31/03/2027
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  Tipus derivat
Tipus 

cobertura
% cobertura

Nocional 
31.12.08

Nocional 
31.12.09

Valoració el 
31.12.08

Valoració el 
31.12.09

Venciment

WRG – WREXHAM IRS FE 100% 21.683 27.239 - - 31/03/2010
IRS FE - - (5.115) (3.007) 30/09/2032
IRS FE 3.410 - (10) - 10/02/2009

Depurplan 11, S.A. IRS FE 65% 9.099 8.735 (759) (873) 01/12/2025

Ecodeal - Gestao Integral de Residuos Industriais, S.A. IRS FE 80% 13.600 12.640 542 (849) 15/12/2017

Autovía Conquense, S.A. IRS FE 100% 7.667 56.000 (3.473) (4.458) 30/06/2024
IRS FE 100% 3.833 28.000 (1.736) (2.229) 28/06/2024

Olivento IRS FE 7% - 33.774 - (451) 31/12/2024
IRS FE 9% - 41.691 - (556) 31/12/2024
IRS FE 16% - 72.941 - (984) 31/12/2024
IRS FE 6% - 29.025 - (392) 31/12/2024
IRS FE 7% - 33.774 - (456) 31/12/2024
IRS FE 9% - 39.166 - (528) 31/12/2024
IRS FE 6% - 27.160 - (362) 31/12/2024
IRS FE 7% - 33.774 - (456) 31/12/2024
IRS FE 9% - 39.166 - (523) 31/12/2024

ALPINE Currency forward FE 11.274 2.318 (1.823) (857) 18/01/2010
Currency forward FE 11.218 2.014 (2.073) (923) 13/01/2010
Currency forward FE 11.901 5.431 (2.740) (1.238) 04/01/2010
Currency forward FE 11.849 8.473 (2.382) (1.507) 18/01/2010

COLLAR FE 5.000 - (1.335) - 20/10/2009
Currency forward FE 27.201 12.083 (2.673) (1.525) 19/01/2010

Concesionaria Túnel de Coatzcoalcos, S.A. de C.V. IRS FE 100% 19.014 31.634 (945) (1.617) 10/06/2014

Cementos Portland Valderrivas, S.A. IRS FE 100% 150.000 150.000 (2.663) (5.601) 22/02/2011
IRS FE 100% 482.182 409.855 (5.445) (16.696) 15/07/2011
IRS FE 100% - 16.667 - (238) 15/07/2012
IRS FE 100% - 16.667 - (238) 15/07/2012
IRS FE 100% - 16.667 - (238) 15/07/2012

BASIS SWAP FE - 50.000 (13.162) (205) 15/01/2010
BASIS SWAP FE - 150.000 (2.955) (406) 25/03/2010
BASIS SWAP FE - 409.855 (11.043) (1.676) 15/01/2010
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  Tipus derivat
Tipus 

cobertura
% cobertura

Nocional 
31.12.08

Nocional 
31.12.09

Valoració el 
31.12.08

Valoració el 
31.12.09

Venciment

Portland, S.L. IRS FE 12% 93.200 89.148 (2.111) (5.241) 15/07/2012
IRS FE 7% 50.185 48.003 (1.172) (2.849) 15/07/2012
IRS FE 12% 93.200 89.148 (2.111) (5.241) 15/07/2012
IRS FE 7% 50.185 48.003 (1.172) (2.849) 15/07/2012
IRS FE 12% 93.200 89.148 (2.111) (5.241) 15/07/2012
IRS FE 7% 50.185 48.003 (1.172) (2.849) 15/07/2012
IRS FE 6% 46.600 44.574 (1.055) (2.621) 15/07/2012
IRS FE 3% 25.092 24.002 (586) (1.424) 15/07/2012
IRS FE 6% 46.600 44.574 (1.055) (2.621) 15/07/2012
IRS FE 3% 25.092 24.002 (586) (1.424) 15/07/2012

Giant Cement Holding, Inc IRS FE 100% 67.150 66.609 (8.705) (6.713) 22/05/2013
IRS FE 26% 42.046 36.494 (4.061) (2.891) 27/10/2014
IRS FE 26% 42.046 36.494 (4.061) (2.891) 27/10/2014

Uniland Cementera, S.A. COLLAR FE 3.005 - - - 22/07/2009

Cementos Lemona, S.A. IRS FE 50% 5.600 4.000 (170) (172) 01/06/2012
IRS FE 50% 5.775 4.125 (199) (184) 14/06/2012
IRS FE 50% 2.813 2.063 (83) (98) 20/07/2012

total integració global     3.292.264 4.084.895 (185.821) (186.141)

EMPRESES COMPTABIlITZADES PEl MèTODE DE lA PARTICIPACIÓ

Tramvia Metropolità, S.A. IRS FE 56% 9.451 9.115 (1.680) (1.824) 31/10/2023
IRS FE 24% 4.050 3.906 (720) (781) 31/10/2023

Tramvia Metropolità del Besòs, S.A. IRS FE 64% 11.446 11.613 (1.399) (1.580) 30/06/2023
IRS FE 16% 2.861 2.903 (350) (395) 30/06/2023

Cedinsa Eix del Llobregat, S.A. IRS FE 70% 52.335 41.451 (1.280) (1.135) 01/05/2033

Urbs Iudex et Causidicus, S.A. IRS FE 100% 80.044 78.042 (26.306) (26.763) 30/12/2033

Cedinsa d’Aro, S.A. CAP FE 100% 4.080 5.440 16 - 04/01/2010
IRS FE 100% 8.449 8.449 (714) (719) 03/01/2033
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  Tipus derivat
Tipus 

cobertura
% cobertura

Nocional 
31.12.08

Nocional 
31.12.09

Valoració el 
31.12.08

Valoració el 
31.12.09

Venciment

Nova Bocana Barcelona, S.A. IRS FE 17% 3.660 5.523 (481) (545) 30/06/2025
IRS FE 33% 7.320 11.047 (963) (1.088) 30/06/2025

Suministro de Aguas de Querétano, S.A. de C.V. CAP FE 100% 18.570 26.337 30 18 20/01/2011

Betearte, S.A.U. IRS FE 33% 1.923 1.923 (165) (242) 06/02/2018

Atlántica de Graneles y Moliendas, S.A. IRS FE 25% 1.094 656 6 (10) 02/06/2011
IRS FE 25% 1.094 656 6 (10) 02/06/2011
IRS FE 25% 1.094 656 6 (10) 02/06/2011
IRS FE 25% 1.094 656 6 (10) 02/06/2011

Realia Patrimonio, S.L.U. IRS FE 2% 7.369 8.096 (581) (728) 30/06/2014
IRS FE 2% 7.369 8.096 (577) (724) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.069) (1.372) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.200) (1.490) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.200) (1.490) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.154) (1.449) 30/06/2014
IRS FE 2% 7.369 8.096 (600) (745) 30/06/2014
IRS FE 2% 7.369 8.096 (581) (728) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.069) (1.372) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.200) (1.490) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.200) (1.490) 30/06/2014
IRS FE 4% 14.738 16.193 (1.154) (1.449) 30/06/2014
IRS FE 2% 7.369 8.096 (600) (745) 30/06/2014
IRS FE 2% 7.369 8.096 (581) (728) 30/06/2014
IRS FE 2% 7.369 8.096 (581) (728) 30/06/2014
IRS FE 2% 7.369 8.096 (577) (724) 30/06/2014

Societe d’Investissements Inmobiliers Cotee de Paris IRS FE 5% 7.731 8.026 (588) (721) 30/06/2014
IRS FE 5% 7.731 8.026 (569) (705) 30/06/2014
IRS FE 10% 15.462 16.052 (1.175) (1.442) 30/06/2014
IRS FE 10% 15.462 16.052 (1.048) (1.329) 30/06/2014
IRS FE 10% 15.462 16.052 (1.048) (1.329) 30/06/2014
IRS FE 10% 15.462 16.052 (1.175) (1.442) 30/06/2014
IRS FE 5% 7.731 8.026 (588) (721) 30/06/2014
IRS FE 5% 7.731 8.026 (569) (705) 30/06/2014
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  Tipus derivat
Tipus 

cobertura
% cobertura

Nocional 
31.12.08

Nocional 
31.12.09

Valoració el 
31.12.08

Valoració el 
31.12.09

Venciment

Hermanos Revilla, S.A. IRS FE 50% 3.898 1.114 (75) (41) 16/01/2012

Ruta de los Pantanos, S.A. IRS FE 42% 1.860 12.163 (826) (1.521) 02/01/2018

Autopista Central Galega Sociedad Concesionaria 
Española, S.A. Unipersonal

IRS FE 44% 25.895 25.899 (1.194) (2.176) 31/07/2013

IRS FE 26% 15.537 15.539 (716) (1.306) 31/07/2013

Hospital del Sureste, S.A. IRS FE 52% 10.299 9.910 (184) (181) 31/12/2032
IRS FE 84% 5.003 - (217) - 31/12/2032

Túnel d’Envalira, S.A. Concesionaria del Principat 
d’Andorra

COLLAR FE 61% 7.191 7.134 103 (451) 20/07/2022

Tranvía de Parla, S.A. IRS FE 70% 24.713 20.654 (1.895) (1.869) 30/12/2022

Concesiones de Madrid, S.A. IRS FE 46% 35.305 34.450 (1.319) (2.109) 06/12/2027

Terminal Polivalente de Castellón, S.A. IRS FE 39% - 5.196 - (489) 15/01/2018
IRS FE 19% - 2.598 - (244) 15/01/2018
IRS FE 6.742 - 48 - 28/07/2009

Autovía del Camino, S.A. SWAP INFLACIÓ FE 18% 6.533 3.316 8.560 5.206 15/12/2027
IRS FE 100% 55.762 27.863 (9.147) (4.475) 15/12/2027
IRS FE 62% 34.365 17.155 (4.937) (2.604) 15/12/2024
IRS FE 42% 2.278 1.139 (797) (86) 16/12/2030

Autopista de la Costa Cálida Concesionaria Española 
de Autopistas, S.A.

IRS FE 25% 40.219 20.109 (827) (992) 15/12/2012

IRS FE 25% 40.219 20.109 (827) (992) 15/12/2012

Madrid 407 Sociedad Concesionaria, S.A. IRS FE 70% 23.184 11.592 (2.663) (1.365) 10/07/2033

Ibisan, S.A. IRS FE 70% 29.257 14.302 (1.001) (601) 30/12/2027

N6 (Concession) Limited IRS FE 25% 11.335 5.964 (508) (342) 30/06/2013
IRS FE 19% 4.101 4.297 (569) (326) 30/06/2034
IRS FE 25% 741 371 (45) (29) 30/06/2034
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  Tipus derivat
Tipus 

cobertura
% cobertura

Nocional 
31.12.08

Nocional 
31.12.09

Valoració el 
31.12.08

Valoració el 
31.12.09

Venciment

N6 (Concession) Limited (cont.) IRS FE 25% 3.445 1.763 (35) (27) 04/01/2010
IRS FE 27% 2.585 1.323 (25) (20) 04/01/2010
IRS FE 20% 8.504 4.474 (368) (254) 28/06/2013
IRS FE 27% 3.077 3.223 (401) (233) 30/06/2034
IRS FE 27% 556 278 (31) (21) 30/06/2034
IRS FE 27% 3.368 1.764 (14) (24) 04/01/2010
IRS FE 20% 11.340 5.966 (491) (338) 28/06/2013
IRS FE 27% 4.103 4.298 (534) (310) 30/06/2034
IRS FE 27% 756 378 (41) (27) 30/06/2034
IRS FE 25% 3.447 1.764 (33) (27) 04/01/2010
IRS FE 19% 11.340 5.966 (491) (338) 28/06/2013
IRS FE 25% 4.103 4.298 (534) (310) 30/06/2034
IRS FE 25% 742 378 (42) (28) 30/06/2034

Portsur Castellón, S.A. IRS FE 100% 8.933 4.466 (824) (461) 31/10/2031

M50 (Concession) Limited IRS FE 22% 6.376 5.110 (2.161) (900) 28/03/2040
IRS FE 22% 6.376 5.110 (2.284) (962) 28/03/2040
IRS FE 22% 6.376 5.110 (2.287) (961) 28/03/2040
IRS FE 22% 6.376 5.110 (2.284) (961) 28/03/2040
IRS FE 25% 2.798 1.469 (93) (43) 27/10/2010
IRS FE 25% 2.798 1.469 (93) (43) 27/10/2010
IRS FE 25% 2.798 1.469 (93) (43) 27/10/2010
IRS FE 25% 2.798 1.469 (93) (43) 27/10/2010

Autopistas del Sol, S.A. IRS FE 71% 72.729 30.778 (14.472) (2.691) 30/11/2023

Concesionaria Hospital Son Dureta, S.A. IRS FE 90% 6.341 11.038 (3.663) (2.321) 25/07/2029
IRS FE 90% 6.341 11.038 (3.581) (2.304) 25/07/2029

Autovía Necaxa - Tihuatlan, S.A. de C.V. IRS FE 34% 15.862 14.500 (1.243) (786) 06/12/2027
IRS FE 33% 15.396 14.074 (1.206) (763) 06/12/2027
IRS FE 33% 15.396 14.074 (1.206) (763) 06/12/2027

Scutvias-Autoestradas da Beira Interior, S.A. IRS FE 70% 8.669 13.221 (1.169) (2.750) 04/10/2018
IRS FE 27% 3.334 8.264 (450) (1.718) 04/10/2018
IRS FE 27% - 8.264 - (1.718) 04/10/2018
IRS FE 11% - 3.305 - (689) 04/10/2018
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  Tipus derivat
Tipus 

cobertura
% cobertura

Nocional 
31.12.08

Nocional 
31.12.09

Valoració el 
31.12.08

Valoració el 
31.12.09

Venciment

Aeropuerto de Castellón IRS FE 6% 5.518 5.712 (294) (442) 30/09/2019

Transportes Ferroviarios de Madrid, S.A. IRS FE - 14.684 - - - 16/03/2009

Auto-Estradas XXI – Subconcessionaria 
Transmontana, S.A.

IRS FE 1% - 6.646 - (693) 31/12/2029

IRS FE 0% - 2.420 - (252) 31/12/2029
IRS FE 0% - 4.289 - (447) 31/12/2029
IRS FE 1% - 6.646 - (693) 31/12/2029
IRS FE 1% - 6.646 - (693) 31/12/2029
IRS FE 1% - 6.320 - (659) 31/12/2029
IRS FE 1% - 3.600 - (375) 31/12/2029

CIRALSA Sociedad Anónima Concesionaria del 
Estado

IRS FE 3% - 7.083 - (132) 30/12/2024

IRS FE 3% - 7.083 - (132) 30/12/2024
IRS FE 4% - 7.083 - (133) 30/12/2024

Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A. IRS FE 40% - 3.112 - (66) 30/06/2018
IRS FE 40% - 3.112 - (67) 30/06/2018

Total mètode de la participació       1.129.895 1.024.836 (114.244) (105.594)
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Així mateix, tot seguit es detallen els venciments de l’import nocional per a les operacions de cobertura contractades el 31 de desembre de 2009.

 
 

Venciment nocional

2010 2011 2012 2013 2014 i següents

Empreses consolidades per integració global 1.376.787 676.774 677.454 809.522 544.358
Empreses comptabilitzades pel mètode de la participació 33.207 51.716 85.831 134.221 719.861

Al quadre següent es detallen els derivats financers que l’empresa ha contractat amb la finalitat de cobertura, però que no es poden considerar com a tals a efectes comptables:

  Tipus derivat Tipus cobertura Nocional 31.12.08 Nocional 31.12.09
Valoració el 

31.12.08
Valoració el 

31.12.09
Venciment

EMPRESES CONSOlIDADES PER INTEGRACIÓ GlOBAl

Recuperaciones Madrileñas del Papel, S.A. IRS ESP 122 - (1) - 30/09/2009

.A.S.A. Abfall Service Zistersdorf GmbH COLLAR ESP 40.667 50.667 (3.280) (5.726) 28/03/2024

Lemona Industrial, S.A. Unipersonal IRS ESP 225 - 1 - 27/07/2009

Tecami Ofitas, SA. IRS ESP 330 - 1 - 27/07/2009

total integració global 41.344 50.667 (3.279) (5.726)

EMPRESES COMPTABIlITZADES PEl MèTODE DE lA PARTICIPACIÓ

Zabalgarbi, S.A. COLLAR ESP 4.500 4.500 (46) (58) 26/01/2010
BARRIER SWAP ESP 3.000 3.000 (209) (342) 26/01/2014

3.000 - - - 26/01/2009
COLLAR ESP 3.000 3.000 (61) (86) 26/01/2010

BARRIER SWAP ESP 4.500 4.500 (416) (562) 27/01/2014
BARRIER SWAP ESP 3.000 3.000 (22) (50) 26/01/2010
BARRIER SWAP ESP 3.000 3.000 (15) (48) 26/01/2010

Wilanow Realia sp. z.o.o.
Cross Currency 

Swap
ESP 1.192 - 98 - 06/03/2009

Cross Currency 
Swap

ESP 3.688 - 285 - 14/12/2009

Ruta de los Pantanos, S.A. IRS ESP 7.849 - (165) - 27/07/2009

total mètode de la ParticiPació 36.729 21.000 (551) (1.146)  
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A continuació es mostra un detall dels venciments de l’import nocional cobert dels derivats que no compleixen les condicions de cobertura: 

 
 

Venciment nocional

2010 2011 2012 2013 2014 i següents

Empreses consolidades per integració global 3.556 3.556 3.556 3.556 36.443
Empreses comptabilitzades pel mètode de la participació 13.500 - - - 7.500

Quant al valor de mercat dels instruments de venda d’accions pròpies PUT associats al Pla d’opcions sobre accions amb el personal directiu i consellers executius que indica la Nota 18, es presenta 
el quadre següent:

          Valor raonable 2008 Valor raonable 2009

Tipus de derivat Classificació
Import 

contractat
Venciment

Impacte en 
resultats 2009

Actiu Passiu Actiu Passiu

PRIMER TRAM

CALL Cobertura 61.596 30/09/2013 - 3.011 - 6.983 -
PUT No cobertura 61.596 30/09/2013 5.379 - 27.368 - 21.989
Intercanvi No cobertura 61.596 30/09/2013 1.227 4.398 - 5.625 -

        6.606 7.409 27.368 12.608 21.989

SEGON TRAM

CALL Cobertura 37.065 10/02/2014 - - - 9.939 -
PUT No cobertura 37.065 10/02/2014 982 - - - 10.018
Intercanvi No cobertura 37.065 1002/2014 734 - - 6.533 -

        1.716  - - 16.472 10.018
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general aquests passius no comportaran futures sortides de tresoreria a causa que 
reverteixen al mateix ritme que l’amortització dels actius revalorats.

 — En l’amortització fiscal dels contractes de lísing i la d’alguns elements d’immobi-
litzat material acollits a plans d’amortització fiscal accelerada, així com, en la lli-
bertat d’amortització sobre les inversions efectuades durant l’exercici 2009 que 
permet amortitzar-les en la seva totalitat sempre que es compleixin uns requisits 
determinats.

 — En els beneficis de les unions temporals d’empreses que s’inclouran a la base impo-
sable de l’impost de societats de l’exercici següent, i

 — En la deduïbilitat fiscal del fons de comerç generat en l’adquisició de societats no 
residents amb el límit màxim de la vintena part del seu import, ja que segons la 
NIIF 3 “Combinacions de negocis” el fons de comerç no és amortitzable compta-
blement.

En aquest exercici s’ha registrat a l’epígraf “Ajustaments per canvi de valor” del patrimoni net 
una disminució de 16.118 milers d’euros (augment de 108.682 milers d’euros el 31 de desembre 
de 2008), per l’efecte impositiu de les diferències de conversió generades i de l’actualització 
del valor raonable dels instruments financers, amb contrapartida en els impostos diferits cor-
responents. 

Addicionalment, a l’apartat c) “Despesa per impost sobre beneficis” d’aquesta mateixa nota es 
mostren les variacions de la resta d’impostos diferits que inclouen la deduïbilitat fiscal del fons 
de comerç que han generat les adquisicions de societats estrangeres i que han reduït l’impost 
de societats per pagar durant l’exercici 2009 en 17.609 milers d’euros (17.136 milers d’euros el 
31 de desembre de 2008). 

Tot seguit es presenten els venciments previstos dels impostos diferits:

2010 2011 2012 2013
2014 i

següents
Total

Actius 34.377 31.881 18.029 9.315 505.576 599.178
Passius 120.153 52.141 43.362 41.446 959.808 1.216.910

22 _ SITUACIÓ FISCAL

Aquesta nota desenvolupa els epígrafs del balanç i compte de resultats adjunts, relacionats 
amb les obligacions tributàries de cadascuna de les societats pertanyents al Grup, com ara 
actius i passius per impostos diferits, administracions públiques deutores i creditores i la 
despesa per impost sobre beneficis. 

De conformitat amb l’expedient 18/89, el Grup FCC està acollit al règim de consolidació fiscal 
de l’impost de societats, i s’integren en aquest règim totes les societats que compleixen els 
requisits establerts per la legislació fiscal. 

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i les societats dependents que formen el Grup 
FCC, així com les unions temporals d’empreses, tenen oberts a inspecció pels impostos que 
els són aplicables tots els exercicis que legalment no han prescrit. Dels criteris que les auto-
ritats fiscals poguessin adoptar en relació amb els exercicis oberts a inspecció, podrien derivar 
passius fiscals de caràcter contingent no susceptibles de quantificació objectiva. Quant als 
exercicis que han estat inspeccionats, en casos determinats, els diferents criteris aplicats per 
les autoritats fiscals esmentades han originat actes de reclamació que han estat recorregudes 
per les corresponents societats del Grup. No obstant això, els administradors de la Societat 
Dominant consideren que els passius que en puguin resultar, tant pels exercicis oberts a ins-
pecció com per les actes aixecades, no afectaran de manera significativa el patrimoni del Grup.

a) Actius i passius per impostos diferits

Els actius per impostos diferits obeeixen principalment a les diferències entre les amortitza-
cions i provisions dotades que fiscalment seran deduïbles de la base imposable de l’impost de 
societats en exercicis futurs. En general, les societats del Grup practiquen en cada exercici les 
deduccions sobre la quota previstes per la legislació fiscal, per la qual cosa no hi ha imports 
rellevants entre els actius per impostos diferits en concepte de deduccions pendents d’aplicar.

Les bases imposables negatives de les societats dependents, en general, s’han compensat 
en haver-se deduït de l’impost les provisions de cartera dotades per les societats del Grup 
tenidores de la participació, o bé, en disminuir-se aquestes bases de la base imposable con-
solidada en els casos en què la societat dependent tributa en règim de consolidació fiscal. No 
obstant això, algunes societats tenen registrats actius per impostos diferits corresponents a 
les bases imposables negatives per considerar que no hi ha dubtes sobre la seva recuperabi-
litat per un import de 36.628 milers d’euros (31.654 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

Els passius per impostos diferits tenen l’origen principalment:

 — En les diferències entre la valoració fiscal i comptable per la posada en valor rao-
nable d’actius derivada de les adquisicions societàries que hi ha hagut en els dife-
rents segments d’activitat del Grup FCC, tal com indiquen les Notes 3.b) i 4. En 
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b) Administracions públiques

La composició el 31 de desembre de 2009 i de 2008 dels actius i passius corrents de l’epígraf 
“Administracions públiques” és la següent:

Actius corrents

2009 2008

Impost sobre el valor afegit per recuperar (Nota 15) 159.300 187.900
Impost corrent 57.833 51.005
Resta conceptes tributaris i altres (Nota 15) 59.559 49.211

276.692 288.116

Passius corrents

2009 2008

Impost sobre el valor afegit per ingressar (*) 259.482 279.152
Impost corrent 19.316 31.388
Resta conceptes tributaris i altres (*) 314.220 277.016

593.018 587.556

(*) Inclosos a l’epígraf d’“Altres creditors”
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c) Despesa per impost sobre beneficis

La despesa per l’impost sobre beneficis meritat en l’exercici puja a 114.916 milers d’euros (99.960 milers d’euros en l’exercici 2008), tal com recull el compte de resultats adjunt. A continuació, es 
presenta la conciliació entre la despesa i la quota fiscal meritada:

2009 2008

RESUlTAT COMPTABlE CONSOlIDAT DE l’EXERCICI ABANS D’IMPOSTOS 449.895 492.850

Augments Disminucions Augments Disminucions

Ajustaments i eliminacions de consolidació 28.486 - 28.486 - (17.559) (17.559)

Diferències permanents 35.644 (45.382) (9.738) 32.682 (41.719) (9.037)

resUltat comPtable consolidat ajUstat 468.643 466.254

Diferències temporals
Amb origen en l’exercici 240.863 (485.420) (244.557) 207.046 (390.373) (183.327)
Amb origen en exercicis anteriors 182.480 (149.663) 32.817 342.033 (189.649) 152.384

base imPosable consolidada (resUltat fiscal) 256.903 435.311

2009 2008

Resultat comptable consolidat ajustat 468.643 466.254
Quota de l’impost sobre beneficis 143.565 143.984
Deduccions i bonificacions (22.453) (15.338)
Ajustaments per canvi tipus impositiu - (25.285)
Altres ajustaments (6.196) (3.401)

desPesa Per imPost sobre beneficis 114.916 99.960

 



154

COMPTES ANUALS gRUP CONSOLIDAT

Algunes societats estrangeres del Grup tenen assumit el compromís de complementar les 
prestacions per jubilació i altres obligacions similars dels seus empleats. La valoració de les 
obligacions meritades i, si s’escau, dels actius afectes ha estat realitzada per experts actuaris 
independents a través de mètodes i tècniques actuarials generalment acceptats i recollits, si 
s’escau, en el balanç consolidat adjunt a l’epígraf “Provisions no corrents” dins del concepte 
“Obligacions per prestacions a llarg termini al personal”, d’acord amb els criteris que esta-
bleixen les NIIF (Nota 19). 

Les principals prestacions a les quals es refereix el paràgraf anterior són les següents:

 — La societat cimentera Giant Cement Holding, Inc., resident als Estats Units 
d’Amèrica del Nord, té assumit el compromís de complementar les prestacions 
per jubilació dels seus empleats. La valoració dels actius afectes i de les obliga-
cions meritades ha estat realitzada per experts actuaris independents. Per a això, 
s’ha emprat el mètode d’“Acreditació proporcional any a any”, utilitzant una taxa 
actuarial mitjana del 5,70 % (6,75% el 2008). El 31 de desembre de 2009 el valor 
raonable dels actius afectes al pla ascendia a 53.280 milers d’USD (49.456 milers 
d’USD el 2008) i el valor actuarial de les obligacions meritades a 65.151 milers 
d’USD (57.612 milers d’USD el 2008).

Addicionalment, la societat Giant Cement Holding, Inc. té assumit el compromís 
amb cert col·lectiu dels seus treballadors de mantenir-los l’assegurança mèdica 
i de vida una vegada cessi la seva relació laboral que ascendeix a 41.871 milers 
d’USD (43.299 milers d’USD el 2008). 

Les obligacions meritades i no pagades les recull el balanç de situació consolidat 
adjunt sota l’epígraf “Provisions no corrents”. 

El 31 de desembre de 2009, el dèficit actuarial pels compromisos assumits amb 
el personal en matèria de pensions i assegurances mèdiques ascendeix a 15.803 
milers d’USD, nets d’impostos, aproximadament 10.970 milers d’euros (16.708 
milers d’USD el 2008), que no estan proveïts en els llibres consolidats del Grup, ja 
que, d’acord amb el que permet la NIC 19 “Retribucions als empleats”, el Grup va 
optar pel criteri de diferiment de les pèrdues i guanys actuarials, que s’estan regis-
trant en el compte de resultats sistemàticament durant els anys restants de la vida 
laboral dels empleats per a les obligacions per pensions, i l’esperança de vida per 
a l’obligació mèdica. 

 — Les societats del grup Waste Recycling, residents al Regne Unit, incorporen al 
balanç consolidat adjunt el 31 de desembre de 2009 les prestacions assumides 
amb els seus empleats, representades per uns actius, afectes als plans per atendre 
aquestes prestacions, el valor raonable de les quals ascendeix a 31.661 milers 
d’euros (23.672 milers d’euros el 31 de desembre de 2008), amb un valor actuarial 
de les obligacions meritades que ascendeixen a 36.195 milers d’euros (25.615 milers 
d’euros el 31 de desembre 2008). La diferència neta comporta un passiu de 4.534 

23 _ PLANS DE PENSIONS I OBLIgACIONS SIMILARS

Les societats espanyoles del Grup, en general, no tenen establerts plans de pensions comple-
mentaris als de la Seguretat Social. No obstant això, d’acord amb el que estableix el Text refós 
de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, en els casos concrets en què existeixen 
obligacions similars, les societats externalitzen els compromisos en matèria de pensions i 
altres obligacions similars amb el seu personal. 

La Societat Dominant, amb l’autorització prèvia de la Comissió Executiva, en el seu moment 
va contractar i va pagar la prima d’assegurança per atendre el pagament de les contingències 
relatives a la mort, incapacitat laboral permanent, premis i pensions de jubilació o altres con-
ceptes a favor, entre altres, d’alguns dels consellers executius i directius. En particular, les 
contingències que donen lloc a indemnització són les que comporten extinció de la relació 
laboral per qualsevol d’aquests motius:

1) Decisió unilateral de l’empresa.

2) Dissolució o desaparició de la societat matriu per qualsevol causa, incloses la fusió 
o l’escissió.

3) Mort o invalidesa permanent.

4) Altres causes d’incapacitació física o legal.

5) Modificació substancial de les condicions professionals.

6) Cessament, una vegada complerts els 60 anys, a petició del directiu i amb la con-
formitat de l’empresa.

7) Cessament, una vegada complerts els 65 anys, per decisió unilateral del directiu.

En el compte de resultats consolidat adjunt no hi ha pagaments en l’exercici 2009 en concepte 
de primes per aquesta assegurança (el 2008 va haver-hi pagaments per 571 milers d’euros), 
d’altra banda hi ha hagut ingressos per extorns sobre les primes pagades anteriorment per 
un import de 6.418 milers d’euros (3.972 milers d’euros el 2008). El 31 de desembre de 2009, el 
valor raonable de les primes aportades cobreix la totalitat de les obligacions actuarials con-
tretes. Els beneficiaris van percebre de la companyia d’assegurances, durant l’any 2009, 5.942 
milers d’euros (5.952 milers d’euros durant l’exercici 2008). 

Pel que fa als compromisos adquirits per les societats espanyoles del Grup en matèria de 
remuneracions postocupació amb antics membres de la direcció, en el passiu del balanç con-
solidat adjunt de l’exercici 2009 apareixen deutes registrats pel seu valor actual que en total 
ascendeixen a 3.082 milers d’euros (3.132 milers d’euros en l’exercici 2008). D’altra banda, amb 
càrrec a aquesta provisió, es van pagar remuneracions per un import de 221 milers d’euros, 
tant en l’exercici 2009 com en el 2008.
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A continuació es detalla el moviment de l’exercici de les obligacions i actius associats als plans 
de pensions:

Exercici 2009

Evolució real del valor actual de l’obligació

Giant
Waste 

Recycling 
Group

Alpine Flightcare

SAlDOS OBlIGACIONS 
A l’INICI DE l’EXERCICI

72.295 25.615 56.263
11.748

 Cost dels serveis de 
l’exercici corrent

2.359 594 7.172 -

 Costos per interessos 2.613 1.707 2.491 482
Aportacions dels 
participants

- 193 - 888

Pèrdues/guanys actuarials 3.580 5.945 424 317
Modificacions per tipus 
de canvi

(2.439) 2.754 - -

Prestacions pagades en 
l’exercici

(4.114) (897) (7.744) (1.639)

Cost dels serveis passats - 284 2.089 -

SAlDO OBlIGACIONS 
Al FINAl DE l’EXERCICI

74.294 36.195 60.695
11.796

milers d’euros (1.943 milers d’euros el 31 de desembre de 2008), la qual s’ha recollit 
com a provisions no corrents en el balanç consolidat adjunt. A l’epígraf “Despeses 
de personal” del compte de resultats consolidat adjunt s’inclou un cost de 1.007 
milers d’euros (381 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) per la diferència neta 
entre el cost dels serveis i els rendiments dels actius afectes al pla. La taxa actuarial 
mitjana utilitzada ha estat del 5,7 % (5,6% el 2008).

 — Les societats del grup Alpine Bau el 31 de desembre de 2009 incorporen 48.599 
milers d’euros (44.311 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) que corresponen 
al valor actuarial de les obligacions meritades per pensions i per indemnitzacions 
al personal en finalitzar la relació laboral. L’import de les obligacions esmentades 
es presenta a l’epígraf de provisions no corrents del balanç consolidat adjunt. Per 
aquests conceptes el compte de resultats consolidat adjunt inclou un cost de 7.154 
milers d’euros (4.688 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

 — Finalment, la societat Flightcare Italia, SpA també incorpora a l’epígraf provisions 
no corrents pel concepte d’“Obligacions per prestacions a llarg termini al personal” 
del balanç consolidat adjunt el 31 de desembre de 2009 un import de 12.170 milers 
d’euros (12.440 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) que corresponen al valor 
actuarial de les obligacions meritades, i no té actius afectes a aquestes. A l’epígraf 
“Despeses de personal” del compte de resultats consolidat adjunt s’inclou una 
despesa de 1.370 milers d’euros (461 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) 
per la diferència neta entre el cost dels serveis i l’actualització financera. La taxa 
actuarial mitjana utilitzada ha estat del 4,14% en ambdós exercicis.
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Conciliació evolució real de l’obligació menys els actius afectes i els saldos reconeguts efecti-
vament en balanç

Giant
Waste 

Recycling 
Group

Alpine Flightcare

SAlDOS NET 
OBlIGACIONS MENYS 
ACTIUS AFECTES Al 
FINAl DE l’EXERCICI

37.307 4.534 47.800 11.796

Pèrdues/guanys actuarials 
no reconeguts en balanç 
dins del marge del 10%

- - 822 374

Pèrdues/guanys actuarials 
no reconeguts en balanç 
per reconèixer en exercicis 
posteriors

(17.261) - - -

Cost de serveis passats 
no reconegut en balanç 
(paràgraf 58.b, NIC 19)

- - (23) -

SAlDO NET (PASSIU-
ACTIU) RECONEGUTS 
Al FINAl DE l’EXERCICI

20.046 4.534 48.599 12.170

Evolució real del valor raonable d’actius afectes

Giant
Waste 

Recycling 
Group

Alpine Flightcare

SAlDOS ACTIUS 
AFECTES A l’INICI DE 
l’EXERCICI

35.534 23.672 11.952 -

Rendiment esperat 
d’actius

5.639 1.577 382 -

Pèrdues/guanys actuarials - 3.131 - -
Modificacions per tipus 
de canvi

(1.201) 2.613 350 -

Aportacions efectuades 
per l’ocupador

- 1.373 2.126 -

Aportacions efectuades 
pel participant

- 192 - -

Prestacions pagades (2.985) (897) (1.915) -

SAlDO ACTIUS 
AFECTES Al FINAl DE 
l’EXERCICI

36.987 31.661 12.895 -
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Evolució real del valor raonable d’actius afectes

Giant
Waste Recy-
cling Group

Alpine Flightcare

SAlDOS ACTIUS 
AFECTES A l’INICI DE 
l’EXERCICI

42.079 26.884 8.072 -

Rendiment esperat d’actius (5.358) 1.792 404 -
Pèrdues/guanys actuarials - (7.038) (175) -
Modificacions per tipus de 
canvi

1.968 - 726 -

Aportacions efectuades per 
l’ocupador

1.598 1.131 4.234 -

Aportacions efectuades pel 
participant

- 185 - -

Prestacions pagades (4.753) 718 (1.309) -

SAlDO ACTIUS AFECTES 
Al FINAl DE l’EXERCICI

35.534 23.672 11.952 -

Conciliació evolució real de l’obligació menys els actius afectes i els saldos efectivament reco-
neguts en balanç

Giant
Waste 

Recicycling 
Group

Alpine Flightcare

SAlDOS NET 
OBlIGACIONS MENYS 
ACTIUS AFECTES Al 
FINAl DE l’EXERCICI

36.761 1.943 44.311 11.748

Pèrdues/guanys actuarials 
no reconeguts en balanç 
dins del marge del 10%

- - - 692

Pèrdues/guanys actuarials 
no reconeguts en balanç 
per reconèixer en exercicis 
posteriors

(19.412) - - -

SAlDO NET (PASSIU-
ACTIU) RECONEGUTS Al 
FINAl DE l’EXERCICI

17.349 1.943 44.311 12.440

Exercici 2008

Evolució real del valor actual de l’obligació

Giant
Waste 

Recycling 
Group

Alpine Flightcare

SAlDOS OBlIGACIONS A 
l’INICI DE l’EXERCICI

70.383 27.399 54.245 14.209

Cost dels serveis de 
l’exercici corrent

1.260 387 7.895 -

Costos per interessos 4.433 1.534 2.114 461
Aportacions dels 
participants

- 185 - 262

Pèrdues/guanys actuarials (3.187) (4.948) (4.582) (174)
Modificacions per tipus de 
canvi

4.159 1.617 890 -

Prestacions pagades en 
l’exercici

(4.753) (718) (4.299) (2.477)

Cost dels serveis passats - 159 - -
Reduccions - - - (533)

SAlDO OBlIGACIONS 
FINAl DE l’EXERCICI

72.295 25.615 56.263 11.748
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La composició dels altres ingressos per als exercicis 2009 i 2008 és la següent:

2009 2008

Ingressos per serveis diversos 205.726 212.524

Drets d’emissió CO2 35.278 16.251

Reintegrament per indemnitzacions d’assegurances 19.922 13.806

Despeses repercutibles de l’activitat immobiliària 7.185 28.397

Subvencions d’explotació 21.591 6.911

Altres ingressos 14.642 12.446

Excés de provisions 53.183 59.440

Resultat per venda de patrimoni immobiliari - 25.344

357.527 375.119

b) Aprovisionaments 

La composició del saldo d’aprovisionaments i altres despeses externes el 31 de desembre de 
2009 i 2008 és la següent:

2009 2008

Treballs realitzats per subcontractistes i altres empreses 3.941.190 4.183.987
Compres i aprovisionaments 2.181.971 2.724.380
Altres despeses externes 2.961 78.874

6.126.122 6.987.241

c) Despeses de personal

A continuació es presenta el detall de les despeses de personal per als exercicis 2009 i 2008:

2009 2008

Sous i salaris 2.584.745 2.556.951
Seguretat Social 648.387 634.935
Altres despeses de personal 63.390 68.880

3.296.522 3.260.766

24 _ gARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS  
  CONTINgENTS

En 31 de desembre de 2009, el Grup tenia prestats avals davant tercers, majoritàriament davant 
organismes públics i clients privats per garantir la bona fi de l’execució d’obres i contractes de 
sanejament urbà, per un import de 5.927.309 milers d’euros (4.991.968 milers d’euros el 31 de 
desembre de 2008). 

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. i les societats dependents del Grup intervenen 
com a part demandada en determinats litigis per les responsabilitats pròpies de les diverses 
activitats del Grup en el desenvolupament dels contractes adjudicats i per les quals hi ha 
dotades provisions (Nota 19). Aquests litigis que en nombre poden ser significatius, són d’im-
ports poc rellevants considerats individualment. Per aquest motiu, tenint en compte l’expe-
riència demostrada i les provisions existents, els passius resultants no afectarien de manera 
significativa el patrimoni del Grup. 

La participació de les societats del Grup en negocis conjunts gestionats mitjançant unions 
temporals d’empreses, comunitats de béns, comptes en participació i altres entitats de carac-
terístiques similars comporta per als socis partícips compartir la responsabilitat solidària sobre 
l’activitat desenvolupada (Nota 12).

25 _ INgRESSOS I DESPESES

a) Ingressos d’explotació

El Grup registra els ingressos d’explotació a l’epígraf “Import net de la xifra de negocis”, excepte 
els treballs realitzats per a l’immobilitzat propi, les subvencions d’explotació, el resultat per la 
venda de patrimoni immobiliari i les despeses repercutibles als inquilins en l’activitat immobi-
liària que es reconeixen com a “Altres ingressos” en el compte de resultats consolidat adjunt.

A la Nota 26 “Informació per segments d’activitat” es presenta l’aportació de les àrees d’acti-
vitat a l’import net de la xifra de negocis consolidada. 
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La composició de les despeses financeres en els exercicis 2009 i 2008 és la següent:

2009 2008

Crèdits i préstecs 208.737 424.367
Deutes amb recurs limitat per finançament de projectes 94.010 100.587
Creditors per arrendaments financers 7.882 5.650
Altres deutes amb tercers 19.412 18.967
Cessió de crèdits i obres “abonament total del preu” 9.041 27.648
Altres despeses financeres 18.187 13.035

357.269 590.254

e) Resultat per variacions de valor raonable en instruments financers

La composició del saldo del resultat per variacions de valor d’instruments financers és la 
següent:

2009 2008

Actius financers negociables - 52
Actius disponibles per a la venda - 3.980
Actius mantinguts fins al venciment - (3)
Derivats 5.189 (19.602)

5.189 (15.573)

De la partida “Derivats” cal destacar el resultat corresponent a la variació del valor raonable 
dels derivats que no són de cobertura associats al Pla d’opcions sobre accions el benefici dels 
quals ascendeix 8.322 milers d’euros (pèrdua de 16.596 milers d’euros en l’exercici 2008) (Nota 
18).

Inclòs a l’epígraf “Despeses de personal” el 31 de desembre de 2009 es registren 1.824 milers 
d’euros (733 milers d’euros el 31 de desembre de 2008) corresponents del Pla d’opcions sobre 
accions (Nota 18). 

El nombre mitjà d’empleats del Grup, distribuït per categories professionals en els exercicis 
2009 i 2008, és el següent:

2009 2008

Directors i titulats de grau superior 4.410 4.357
Tècnics i titulats de grau mitjà 7.367 7.154
Administratius i assimilats 10.403 11.054
Resta de personal assalariat 71.486 71.298

93.666 93.863

El nombre mitjà d’empleats del Grup, distribuït per homes i dones en els exercicis 2009 i 2008 
és el següent:

2009 2008

Homes 73.834 73.856
Dones 19.832 20.007

93.666 93.863

d) Ingressos i despeses financers

El detall dels ingressos financers, segons els actius que els generen, en els exercicis 2009 i 2008 
és el següent:

2009 2008

Actius financers negociables 3.043 49
Actius financers disponibles per a la venda 2.878 4.546
Actius mantinguts fins al venciment 5.808 5.380
Crèdits no corrents i corrents 17.373 43.003
Obres “abonament total del preu” 8.518 5.769
Efectiu i altres actius líquids equivalents 28.576 47.109

66.196 105.856
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26 _ INFORMACIÓ PER SEgMENTS D’ACTIVITAT

a) Segments d’activitat

Els segments d’activitat que es presenten coincideixen amb les àrees de negoci, tal com s’ha 
exposat a la Nota 1. La informació de cada segment, reflectida en els quadres que es pre-
senten tot seguit, s’ha realitzat d’acord amb els criteris de gestió establerts internament per la 
Direcció del Grup que són coincidents amb les polítiques comptables adoptades per preparar 
i presentar els estats financers consolidats del Grup.

En l’exercici 2009 s’ha incorporat com a segment “Energia”, activitat iniciada a finals de 
l’exercici 2008. 

Per la seva banda, durant l’exercici 2008 s’incorporen els ingressos i les despeses aportats pel 
grup Realia Business mentre es controlava, és a dir fins al 30 de desembre (Nota 4). 

La columna “Altres activitats” inclou l’activitat financera derivada de la gestió centralitzada de 
tresoreria del Grup, l’explotació de la Torre Picasso i les societats que no pertanyen a cap de les 
activitats del Grup esmentades anteriorment.

Compte de resultats per segments

En particular, la informació reflectida en els quadres següents inclou com a resultat del 
segment per als exercicis 2009 i 2008:

 — La totalitat d’ingressos i despeses d’explotació de les societats dependents i 
contractes de gestió conjunta que corresponen a l’activitat desenvolupada pel 
segment.

 — Els ingressos i les despeses per interessos derivats d’actius i passius del segment, 
els dividends i els beneficis i les pèrdues procedents de vendes d’inversions finan-
ceres pròpies del segment.

 — La participació en el resultat de les entitats que es comptabilitzen pel mètode de 
la participació.

 — La despesa per impost sobre beneficis corresponent a les operacions realitzades 
per cada segment.

 — Dins de la columna “Altres activitats” s’inclouen, a més del que s’ha indicat abans, 
les eliminacions per operacions financeres o transaccions realitzades entre seg-
ments del Grup.

 — A l’epígraf “Contribució al benefici del Grup FCC” es mostra l’aportació de cada 
àrea al patrimoni atribuït als accionistes de Fomento de Construcciones y Con-
tratas, S.A.

f) Deterioraments i resultats per alienació d’instruments financers

La composició del saldo dels deterioraments i resultats per alienació d’instruments financers 
en els exercicis 2009 i 2008 és aquesta: 

2009 2008

Benefici per alienació de FCC Global Insurance General 
Services, S.A.(Nota 4.b)

44.299 -

Beneficis per aportacions de societats concessionàries a 
Global Vía Infraestructuras, S.A. (Nota 4.b)

17.283 14.699

Venda participacions de SIIC Paris - 15.647
Valors negociables corrents (3.560) 3.114
Altres conceptes 13.173 (635)
Deterioraments (27.866) (2.658)

43.329 30.167

Durant l’exercici 2009 s’han aportat tretze concessions a la societat Global Vía Infraestruc-
turas, S.A. (Nota 4) que han reportat al Grup un benefici de 17.283 milers d’euros (14.699 milers 
d’euros en l’exercici 2008). Entre les principals aportacions realitzades en l’exercici 2009 des-
taquen Autovía del Camino, S.A. amb una plusvàlua de 6.363 milers d’euros i Transportes Fer-
roviales de Madrid, S.A. amb una plusvàlua de 5.007 milers d’euros. 

Entre els deterioraments realitzats durant l’exercici cal destacar el corresponent a Xfera 
Móviles, S.A. per un import de 18.443 milers d’euros.
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Serveis

Total Medi ambient Versia Construcció Ciments Energia Altres activitats

2009

Import net de la xifra de negocis 12.699.629 3.601.697 820.012 7.201.220 1.035.393 81.948 (40.641)

Resultat brut d’explotació 1.460.615 610.145 74.590 406.102 289.044 65.835 14.899
Percentatge sobre la xifra de negocis 11,50% 16,94% 9,10% 5,64% 27,92% 80,34% (36,66%)

Amortització de l’immobilitzat (737.639) (322.863) (80.487) (121.199) (162.969) (42.636) (7.485)
Altres resultats d’explotació 8.108 10.124 (658) (3.857) 2.494 - 5

Resultat d’explotació 731.084 297.406 (6.555) 281.046 128.569 23.199 7.419
Percentatge sobre la xifra de negocis 5,76% 8,26% (0,80%) 3,90% 12,42% 28,31% (18,25%)

Ingressos i despeses financers (291.073) (155.713) (16.983) (37.489) (73.036) (29.797) 21.945
Altres resultats financers 15.977 (10.846) 479 64.081 (8.593) (7) (29.137)
Resultat entitats valorades mètode participació (6.093) 17.335 2.178 (2.725) 6.929 513 (30.323)

Resultat abans d’impostos d’operacions continuades 449.895 148.182 (20.881) 304.913 53.869 (6.092) (30.096)
Impost sobre beneficis (114.916) (31.488) 5.389 (77.673) (13.984) 2.615 225

Resultat consolidat de l’exercici 334.979 116.694 (15.492) 227.240 39.885 (3.477) (29.871)
Interessos minoritaris (27.780) (2.452) (24) (2.414) (15.843) (152) (6.895)

Resultat atribuït a la societat dominant 307.199 114.242 (15.516) 224.826 24.042 (3.629) (36.766)

Contribució al resultat del Grup FCC 307.199 114.242 (15.516) 224.826 17.147 (3.629) (29.871)
             



162

COMPTES ANUALS gRUP CONSOLIDAT

Serveis

Total Medi ambient Versia Construcció Ciments Energia Altres activitats

2008

Import net de la xifra de negocis 14.019.500 3.636.473 897.416 7.744.537 1.425.060 402.298 (86.284)

Resultat brut d’explotació 1.762.317 605.779 96.451 462.824 417.312 131.050 48.901
Percentatge sobre la xifra de negocis 12,57% 16,66% 10,75% 5,98% 29,28% 32,58% (56,67%)

Amortització de l’immobilitzat (745.674) (319.439) (79.216) (133.858) (172.629) (34.049) (6.483)
Altres resultats d’explotació (70.333) 12.081 (23.304) (3.775) (9.080) (46.251) (4)

Resultat d’explotació 946.310 298.421 (6.069) 325.191 235.603 50.750 42.414
Percentatge sobre la xifra de negocis 6,75% 8,21% (0,68%) 4,20% 16,53% 12,62% (49,16%)

Ingressos i despeses financers (484.398) (232.020) (9.550) (69.975) (72.202) (106.444) 5.793
Altres resultats financers 15.776 2.818 (1.764) 18.464 (873) 18.620 (21.489)
Resultat entitats valorades mètode participació 15.162 21.289 958 (16.252) 12.621 (3.454) -

Resultat abans d’impostos d’operacions continuades 492.850 90.508 (16.425) 257.428 175.149 (40.528) 26.718
Impost sobre beneficis (99.960) 19.895 4.494 (87.036) (41.034) 11.935 (8.214)

Resultat consolidat de l’exercici 392.890 110.403 (11.931) 170.392 134.115 (28.593) 18.504
Interessos minoritaris (58.851) (3.084) 42 (7.557) (32.351) 4.643 (20.544)

Resultat atribuït a la societat dominant 334.039 107.319 (11.889) 162.835 101.764 (23.950) (2.040)

Contribució al resultat del Grup FCC 334.039 107.319 (11.889) 162.835 70.284 (13.014) 18.504
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Pel que fa al quadre anterior i respecte a les “Altres activitats”, cal destacar els conceptes que 
es detallen a continuació per als exercicis 2009 i 2008:

Import net de la xifra de negocis

2009 2008

Torre Picasso 26.127 26.173
Eliminacions per operacions entre els diferents segments 
d’activitat

(77.446) (122.726)

Resta 10.678 10.269

(40.641) (86.284)

Contribució al benefici del Grup FCC (net d’impostos)

2009 2008

Resultat pel mètode de la participació grup Realia 
Business (Nota 4)

(16.445)  -

Resultat pel mètode de la participació grup Global Vía (*) (13.522) -
Resultat per la venda de FCC Global Insurance General 
Services, S.A.

36.325 -

Resultat intragrup per la transmissió de la cartera de 
Global Vía Infraestructuras, S.A. (*) (53.376) -
Torre Picasso (Nota 8) 13.202 11.160
Gestió financera i resta 3.945 7.344

(29.871) 18.504

(*) En l’exercici 2008 el resultat del grup Global Vía s’incorporava en el segment de “Construcció”, la societat de la qual FCC 
Construcción, S.A. va transmetre en l’exercici 2009 a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. les accions de Global Vía 
Infraestructuras, S.A.
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Balanç per segments

Serveis

Total Grup Medi ambient Versia Construcció Ciments Energia Altres activitats 

2009

A C T I U

Actiu no corrent 12.832.839 5.368.193 637.967 1.708.916 2.998.148 1.014.423 1.105.192
Immobilitzat intangible 4.462.312 1.971.672 275.836 496.442 1.105.580 545.903 66.879
Immobilitzat material 5.957.478 2.729.658 281.703 741.526 1.752.765 463.939 (12.113)
Inversions immobiliàries 264.093 7.332 - 18.563 - - 238.198
Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 1.145.754 191.364 25.785 193.731 40.991 914 692.969
Actius financers no corrents 404.024 262.582 20.745 78.397 7.299 51 34.950
Actius per impostos diferits 599.178 205.585 33.898 180.257 91.513 3.616 84.309

Actiu corrent 8.427.874 1.920.778 331.924 5.282.017 869.534 56.602 (32.981)
Actius no corrents mantinguts per a la venda - - - - 879 - (879)
Existències 1.103.282 38.436 35.363 887.191 141.141 146 1.005
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.372.976 1.478.758 247.486 3.395.067 255.609 20.930 (24.874)
Altres actius financers corrents 230.980 109.426 24.095 100.382 17.183 4.013 (24.119)
Altres actius corrents 66.174 23.317 3.321 34.668 4.311 266 291
Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.654.462 270.841 21.659 864.709 450.411 31.247 15.595

total actiU 21.260.713 7.288.971 969.891 6.990.933 3.867.682 1.071.025 1.072.211

P A S S I U

Patrimoni net 3.136.517 540.738 125.377 576.679 1.455.645 (6.425) 444.503

Passiu no corrent 10.619.979 2.438.120 212.118 847.187 2.014.559 677.653 4.430.342
Subvencions 85.692 18.236 396 63.953 3.107 - -
Provisions no corrents 906.535 445.962 59.597 186.339 49.547 11.844 153.246
Passius financers no corrents 8.393.590 1.432.132 109.563 469.548 1.666.832 556.287 4.159.228
Passius per impostos diferits 1.216.910 524.546 42.562 127.347 295.065 109.522 117.868
Altres passius no corrents 17.252 17.244 - - 8 - -

Passiu corrent 7.504.217 4.310.113 632.396 5.567.067 397.478 399.797 (3.802.634)
Provisions corrents 110.773 8.216 1.387 101.123 47 - -
Passius financers corrents 1.487.563 953.865 263.233 1.039.082 238.956 384.537 (1.392.110)
Creditors comercials i altres comptes per pagar 5.896.831 1.109.084 216.182 4.422.243 156.054 15.260 (21.992)
Altres passius corrents 9.050 2.025 13 4.619 2.421 - (28)
Relacions internes - 2.236.923 151.581 - - - (2.388.504)

total PassiU 21.260.713 7.288.971 969.891 6.990.933 3.867.682 1.071.025 1.072.211
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Serveis

Total Grup Medi ambient Versia Construcció Ciments Altres activitats 

2008

A C T I U 

Actiu no corrent 11.829.356 5.082.440 661.704 2.046.913 3.342.333 695.966
Immobilitzat intangible 3.886.429 1.974.452 301.228 406.583 1.107.433 96.733
Immobilitzat material 5.491.693 2.520.374 288.419 726.613 1.859.848 96.439
Inversions immobiliàries 263.919 - - 23.253 - 240.666
Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 1.116.605 168.088 25.473 583.699 170.270 169.075
Actius financers no corrents 517.868 227.230 21.730 129.663 113.834 25.411
Actius per impostos diferits 552.842 192.296 24.854 177.102 90.948 67.642

Actiu corrent 8.768.005 1.948.095 357.360 5.636.532 832.235 (6.217)
Actius no corrents mantinguts per a la venda 7.367 - - - 7.367 -
Existències 1.575.256 49.571 44.609 1.260.675 219.606 795
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.499.162 1.467.117 263.198 3.463.130 305.533 184
Altres actius financers corrents 222.830 191.051 26.016 57.882 13.438 (65.557)
Altres actius corrents 54.729 18.546 2.222 29.501 3.938 522
Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.408.661 221.810 21.315 825.344 282.353 57.839

total actiU 20.597.361 7.030.535 1.019.064 7.683.445 4.174.568 689.749

P A S S I U 

Patrimoni net 3.197.953 496.543 140.757 537.265 1.368.528 654.860

Passiu no corrent 8.758.123 2.215.697 266.389 784.325 2.340.415 3.151.297
Subvencions 63.576 14.534 405 44.554 4.083 -
Provisions no corrents 821.429 390.016 55.469 176.593 49.449 149.902
Passius financers no corrents 6.872.318 1.284.572 181.110 478.094 1.985.286 2.943.256
Passius per impostos diferits 1.000.004 525.779 29.405 85.084 301.597 58.139
Altres passius no corrents 796 796 - - - -

Passiu corrent 8.641.285 4.318.295 611.918 6.361.855 465.625 (3.116.408)
Provisions corrents 91.918 4.550 552 86.816 - -
Passius financers corrents 2.224.890 1.119.153 242.653 1.219.263 279.109 (635.288)
Creditors comercials i altres comptes per pagar 6.308.398 1.041.577 216.992 5.045.808 184.592 (180.571)
Altres passius corrents 16.079 1.632 7 9.968 1.924 2.548
Relacions internes - 2.151.383 151.714 - - (2.303.097)

total PassiU 20.597.361 7.030.535 1.019.064 7.683.445 4.174.568 689.749
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Fluxos d’efectiu per segments

Serveis

Total Grup
Medi 

ambient
Versia Construcció Ciments Energia Immobiliària

Altres 
activitats

2009

De les activitats d’explotació 1.577.614 682.714 113.806 146.519 360.262 71.690 - 202.623
De les activitats d’inversió (1.015.432) (406.287) (42.659) 243.130 (91.609) (207.966) - (510.041)
De les activitats de finançament (306.946) (219.427) (71.495) (349.443) (98.253) 159.994 - 271.678

Fluxos d’efectiu de l’exercici 255.236 57.000 (348) 40.206 170.400 23.718 - (35.740)

2008

De les activitats d’explotació 1.102.437 359.061 83.524 (20.083) 359.661 - (42.653) 362.927
De les activitats d’inversió (1.634.850) (625.420) (42.925) (163.256) (295.704) - (105.415) (402.130)
De les activitats de finançament 457.325 238.539 (91.355) 313.215 1.352 - 121.428 (125.854)

Fluxos d’efectiu de l’exercici (75.088) (27.820) (50.756) 129.876 65.309 - (26.640) (165.057)

b) Activitats i inversions per mercats geogràfics

El Grup realitza aproximadament un 44% de la seva activitat a l’estranger (42% en l’exercici 2008). 

L’import net de la xifra de negocis realitzada a l’estranger per les societats del Grup per als exercicis 2009 i 2008 es distribueix entre aquests mercats:

Serveis

Total Medi ambient Versia Construcció Ciments Immobiliària

2009

Unió Europea 4.509.742 1.111.079 209.700 3.132.215 56.748 -
Estats Units d’Amèrica del Nord 296.612 84.446 28.053 46.267 137.846 -
Amèrica Llatina 150.456 5.440 21.936 122.461 619 -
Resta 668.747 54.387 697 513.667 99.996 -

5.625.557 1.255.352 260.386 3.814.610 295.209 -

2008

Unió Europea 4.618.503 1.153.745 205.079 3.132.081 58.012 69.586
Estats Units d’Amèrica del Nord 358.010 98.891 29.415 36.197 193.507 -
Amèrica Llatina 137.170 1.621 19.015 116.534 - -
Resta 699.385 39.384 28.038 543.575 88.388 -

5.813.068 1.293.641 281.547 3.828.387 339.907 69.586
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A continuació es mostren els actius i passius del Grup i el cost de les inversions realitzades en immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries durant els exercicis 2009 i 2008, detallats 
per la seva localització geogràfica:

Total Grup Espanya Regne Unit
Resta Unió 

Europea

Estats
Units d’Amèrica 

del Nord
Amèrica llatina Resta

2009

A C T I U 

Actiu no corrent 12.832.839 7.543.135 2.391.344 1.833.094 748.903 197.821 118.542
Immobilitzat intangible 4.462.312 2.954.658 697.921 593.078 135.836 80.819 -
Immobilitzat material 5.957.478 2.648.187 1.480.482 1.128.873 549.555 46.361 104.020
Inversions immobiliàries 264.093 245.530 - 18.563 - - -
Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 1.145.754 1.018.951 11.566 40.593 - 63.830 10.814
Actius financers no corrents 404.024 305.836 55.942 31.252 6.467 3.230 1.297
Actius per impostos diferits 599.178 369.973 145.433 20.735 57.045 3.581 2.411

Actiu corrent 8.427.874 5.804.538 159.710 2.119.493 107.357 180.133 56.643
Existències 1.103.282 829.181 1.541 150.894 45.853 54.113 21.700
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.372.976 3.670.607 87.976 1.464.780 50.208 88.272 11.133
Altres actius financers corrents 230.980 189.376 18.367 19.964 1.417 1.666 190
Altres actius corrents 66.174 19.379 7.559 34.549 1.648 2.875 164
Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.654.462 1.095.995 44.267 449.306 8.231 33.207 23.456

total actiU 21.260.713 13.347.673 2.551.054 3.952.587 856.260 377.954 175.185

P A S S I U

Passiu no corrent 10.619.979 7.786.373 1.343.564 895.281 440.985 117.430 36.346

Subvencions 85.692 19.779 - 1.777 - 63.953 183
Provisions no corrents 906.535 435.561 258.575 184.774 25.958 1.118 549
Passius financers no corrents 8.393.590 6.580.400 794.197 607.820 349.521 43.505 18.147
Passius per impostos diferits 1.216.910 752.033 274.787 100.910 65.498 8.854 14.828
Altres passius no corrents 17.252 (1.400) 16.005 - 8 - 2.639

Passiu corrent 7.504.217 5.200.775 414.008 1.702.560 90.501 72.370 24.003
Provisions corrents 110.773 61.099 148 47.584 407 1.535 -
Passius financers corrents 1.487.563 1.008.100 200.665 203.219 44.493 20.421 10.665
Creditors comercials i
altres comptes per pagar

5.896.831 4.128.714 213.195 1.448.218 42.952 50.414 13.338

Altres passius corrents 9.050 2.862 - 3.539 2.649 - -
Diferència actius - passius 3.136.517 360.525 793.482 1.354.746 324.774 188.154 114.836

total PassiU 21.260.713 13.347.673 2.551.054 3.952.587 856.260 377.954 175.185

inVersions en immobilitzat intangible, material i 
inVersions immobiliàries 736.291 419.736 77.445 174.524 47.740 13.131 3.715
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Total Grup Espanya Regne Unit
Resta Unió 

Europea

Estats Units 
d’Amèrica  

del Nord
Amèrica llatina Resta

2008

A C T I U

Actiu no corrent 11.829.356 6.665.877 2.263.571 1.804.321 772.953 194.582 128.052
Immobilitzat intangible 3.886.429 2.413.917 647.286 601.941 169.778 53.507 -
Immobilitzat material 5.491.693 2.283.274 1.401.094 1.089.688 549.369 55.119 113.149
Inversions immobiliàries 263.919 240.666 - 23.253 - - -
Inversions comptabilitzades aplicant el mètode de la participació 1.116.605 993.123 8.407 33.714 - 72.201 9.160
Actius financers no corrents 517.868 413.858 46.825 37.363 7.479 11.321 1.022
Actius per impostos diferits 552.842 321.039 159.959 18.362 46.327 2.434 4.721

Actiu corrent 8.768.005 6.253.978 147.338 2.018.348 131.511 167.795 49.035
Actius no corrents mantinguts per a la venda 7.367 7.367 - - - - -
Existències 1.575.256 1.293.754 1.098 154.195 62.800 38.581 24.828
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.499.162 3.771.864 93.798 1.485.900 45.457 91.444 10.699
Altres actius financers corrents 222.830 190.290 13.907 15.350 1.489 1.785 9
Altres actius corrents 54.729 17.432 3.125 28.967 1.333 2.799 1.073
Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.408.661 973.271 35.410 333.936 20.432 33.186 12.426

total actiU 20.597.361 12.919.855 2.410.909 3.822.669 904.464 362.377 177.087

P A S S I U

Passiu no corrent 8.758.123 6.091.931 1.252.919 818.447 469.113 82.529 43.184

Subvencions 63.576 17.242 - 1.559 - 44.553 222
Provisions no corrents 821.429 409.486 211.373 174.379 25.578 - 613
Passius financers no corrents 6.872.318 5.105.198 788.690 539.350 382.347 30.571 26.162
Passius per impostos diferits 1.000.004 559.209 252.856 103.159 61.188 7.405 16.187
Altres passius no corrents 796 796 - - - - -

Passiu corrent 8.641.285 6.104.945 379.785 1.912.560 97.144 118.672 28.179
Provisions corrents 91.918 49.707 32 40.455 190 1.534 -
Passius financers corrents 2.224.890 1.412.691 221.524 496.459 44.230 36.780 13.206
Creditors comercials i altres comptes per pagar 6.308.398 4.637.024 158.229 1.365.148 52.666 80.358 14.973
Altres passius corrents 16.079 5.523 - 10.498 58 - -
Diferència actius – passius 3.197.953 722.979 778.205 1.091.662 338.207 161.176 105.724

total PassiU 20.597.361 12.919.855 2.410.909 3.822.669 904.464 362.377 177.087

inVersions en immobilitzat intangible, material i 
inVersions immobiliàries 1.092.301 583.480 87.027 274.576 123.249 23.191 778
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Control i seguiment

Establir sistemes de gestió d’indicadors ambientals per al control operacional dels processos, 
que aportin el coneixement necessari per al seguiment, avaluació, presa de decisions, i comu-
nicació de l’execució ambiental del Grup FCC i el compliment dels compromisos adquirits.

Canvi climàtic i prevenció de la contaminació

Dirigir la lluita davant del canvi climàtic a través de la implantació de processos amb menor 
emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, i mitjançant el foment de l’eficiència energètica, i 
l’impuls de les energies renovables. 

Prevenir la contaminació i protegir el medi natural a través d’una gestió i un consum respon-
sable dels recursos naturals, així com mitjançant la minimització de l’impacte de les emissions, 
abocaments i residus generats i gestionats per les activitats del Grup FCC.

Observació de l’entorn i innovació

Identificar els riscos i les oportunitats de les activitats davant de l’entorn canviant del medi 
natural, entre altres finalitats, per impulsar la innovació i l’aplicació de noves tecnologies, així 
com la generació de sinergies entre les diverses activitats del Grup FCC.

Cicle de vida dels productes i serveis

Intensificar les consideracions de caràcter ambiental en la planificació de les activitats, adqui-
sició de materials i equips, així com la relació amb proveïdors i contractistes.

la participació necessària de tots

Promoure el coneixement i l’aplicació dels principis ambientals entre els empleats i altres 
grups d’interès. 

Compartir l’experiència en les pràctiques més excel·lents amb els diferents agents socials per 
potenciar solucions alternatives a les actualment consolidades, que contribueixin a la conse-
cució d’un medi ambient sostenible. 

c) Personal

El nombre mitjà de persones ocupades en els exercicis 2009 i 2008 per àrees de negoci és 
aquest:

2009 2008

Serveis
Medi ambient 49.558 49.034
Versia 11.251 11.712

Construcció 28.637 28.254
Ciments 3.832 4.244
Immobiliària - 227
Altres activitats 388 392

93.666 93.863

27 _ INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

El Consell d’Administració de FCC en la reunió celebrada el dia 3 de juny de 2009 va aprovar 
la Política Ambiental del Grup FCC, la qual cosa dóna resposta als objectius del Pla director 
de responsabilitat corporativa 2009-2010 i reforça el compromís socialment responsable en 
l’estratègia del Grup FCC que està molt implicat en els serveis mediambientals. 

El Grup FCC exerceix les seves activitats des del compromís i la responsabilitat empresarial, 
el compliment dels requisits legals que li són aplicables, el respecte a la relació amb els seus 
grups d’interès, i la seva aspiració de generar riquesa i benestar social. 

Conscients de la importància que representa per al Grup FCC la preservació del medi ambient 
i l’ús responsable dels recursos disponibles, i en línia amb la vocació de servei a través d’acti-
vitats amb un enfocament ambiental molt clar, des del Grup FCC s’impulsen i es dinamitzen 
en tota l’organització els principis següents en què es fonamenta la contribució al desenvolu-
pament sostenible:

Millora contínua

Promoure l’excel·lència ambiental, a través de l’establiment d’objectius per a una millora con-
tínua de l’acompliment, minimitzant els impactes negatius dels processos, productes i serveis 
del Grup FCC, i potenciant els impactes positius.
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el 2008), en què l’amortització corresponent acumulada és de 79.708 milers d’euros (71.573 
milers d’euros el 2008). 

El Grup per l’activitat cimentera rep gratuïtament els drets d’emissió de CO2 de conformitat 
amb els plans nacionals d’assignació corresponents. En aquest sentit, cal destacar que durant 
els exercicis 2009 i 2008 s’han rebut drets d’emissió equivalents a 7.763 milers de tones anuals, 
dels quals 7.729 milers de tones corresponen al Pla nacional d’assignació (PNA) aprovat a 
Espanya per al període 2008-2012 per a les societats Cementos Portland Valderrivas, S.A., 
Cementos Alfa, S.A., Lemona Industrial, S.A. i Uniland Cementera, S.A. i 34 milers de tones 
pendents d’assignació definitiva a Cementos Portland Valderrivas, S.A. 

Amb data 17 de juny de 2008 les societats esmentades prèviament van arribar a un acord amb 
diverses entitats financeres per intercanviar, en el període 2008-2012, drets d’emissió rebuts 
en el marc del PNA (denominats “EUA”) per drets adquirits per inversions en projectes en 
països en desenvolupament (també denominats “CER”). Les entitats financeres van assegurar 
al Grup una prima per tona intercanviada. El Grup va registrar, a l’epígraf “Altres ingressos 
d’explotació” del compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent el 31 de desembre 
de 2008 adjunt, la part proporcional a la prima assegurada per l’exercici 2008, per un import 
de 1.274 milers d’euros. Aquests acords van ser cancel·lats l’octubre de 2008 i el febrer de 
2009, en què aquestes cancel·lacions van generar una compensació per un import de 2.786 
milers d’euros en l’exercici 2009 i 6.631 milers d’euros en l’exercici 2008, registrats en el mateix 
epígraf anterior.

Addicionalment, durant l’exercici 2009 es va procedir a la venda de 3.127 milers de drets 
d’emissió (982 milers de drets d’emissió en l’exercici 2008) a diverses entitats al seu valor 
de mercat, i es va generar un benefici per un import de 35.278 milers d’euros (16.251 milers 
d’euros en l’exercici 2008), registrat a l’epígraf “Altres ingressos d’explotació” del compte de 
pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 2009 adjunt (vegeu Nota 25.a). 

D’altra banda, l’octubre de 2008 la societat Cementos Portland Valderrivas, S.A. va formalitzar 
diversos contractes denominats “Spot-Forward” sobre drets d’emissió de gasos d’efecte d’hi-
vernacle. Aquests contractes van comportar la venda de 3.000 milers de drets a una entitat 
financera per un preu total de 60.805 milers d’euros, amb el compromís de recomprar-los el 
2010 i 2012 per un preu prefixat. Aquesta operació va ser considerada de finançament. 

L’àrea de Construcció adopta pràctiques mediambientals en l’execució de les obres que per-
meten una actuació respectuosa en l’entorn i que minimitzen l’impacte mediambiental mit-
jançant la reducció de l’emissió de pols a l’atmosfera, el control del nivell de soroll i vibracions, 
el control dels abocaments d’aigües amb especial èmfasi al tractament dels efluents que 
generen les obres, la reducció al màxim de la generació de residus, la protecció de la diversitat 
biològica d’animals i plantes, la protecció de l’entorn urbà a causa de l’ocupació, contami-
nació o pèrdua de sòls i el desenvolupament de programes de formació específica per als 
tècnics implicats en el procés de presa de decisions amb incidència mediambiental, així com 

La materialització d’aquesta política mediambiental es duu a terme a través de la implan-
tació dels sistemes de gestió de qualitat i de gestió mediambiental, així com les auditories de 
seguiment, que acrediten l’actuació del Grup FCC en aquesta matèria. Quant a la gestió de 
riscos mediambientals, el Grup té implantat a les diferents àrees d’activitat sistemes de gestió 
mediambiental certificats sota les normes ISO 14001, que se centren en:

1) El compliment de la normativa aplicable i la consecució d’uns objectius mediambi-
entals que sobrepassen les exigències externes.

2) La disminució dels impactes ambientals a través d’una planificació adequada.

3) L’anàlisi contínua dels riscos i de les possibles millores.

L’eina bàsica per a la prevenció d’aquest risc és el pla mediambiental que ha d’elaborar cada 
unitat operativa i que consisteix en:

1) La identificació dels aspectes mediambientals i de la legislació aplicable.

2) Els criteris d’avaluació de l’impacte.

3) Les mesures que cal adoptar.

4) Un sistema de mesurament dels objectius assolits.

La naturalesa de l’activitat de l’àrea de Serveis mediambientals està orientada a la protecció 
i conservació del medi ambient, no només per la mateixa activitat productiva: recollida d’es-
combraries, explotació i control d’abocadors, neteja de clavegueram, tractament i eliminació 
de residus industrials, depuració d’aigües residuals, etc., sinó també pel desenvolupament 
d’aquesta activitat mitjançant la utilització de tècniques i sistemes de producció destinats a 
reduir l’impacte mediambiental, fins i tot amb més rigor que l’exigit pels límits que estableix la 
normativa sobre aquesta matèria.

El desenvolupament de l’activitat productiva de l’àrea de Serveis mediambientals requereix 
l’ús de construccions, instal·lacions tècniques i maquinària especialitzada que siguin eficients 
en la protecció i conservació del medi ambient. El 31 de desembre de 2009 el cost d’adqui-
sició de l’immobilitzat productiu net d’amortització de l’àrea de Serveis era de 4.701.329 milers 
d’euros (4.494.825 milers d’euros el 31 de desembre de 2008). Les provisions mediambientals, 
principalment per a segellament i despeses de clausura d’abocadors ascendeixen a 348.089 
milers d’euros (292.429 milers d’euros el 31 de desembre de 2008). 

Les societats cimenteres disposen d’immobilitzats destinats a filtrar gasos que s’aboquen a 
l’atmosfera, a més d’atendre els compromisos adquirits en la recuperació mediambiental de 
les pedreres esgotades i d’aplicar tecnologies que contribueixen a una gestió mediambiental 
eficient dels processos. 

El grup Cementos Portland Valderrivas, al tancament de l’exercici, manté inversions relacio-
nades amb l’activitat mediambiental registrades en els epígrafs d’immobilitzat intangible i 
immobilitzat material, per un import total de 191.314 milers d’euros (205.446 milers d’euros 
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corresponent o pel Consell d’Administració, amb els informes, si fossin necessaris, d’altres 
àrees funcionals del Grup.

A més dels objectius habituals en les anàlisis d’inversió (rendibilitat, període de retorn, risc 
assumit, valoració estratègica i de mercat), hi ha el manteniment de la ràtio deute net / Ebitda 
en nivells raonables, i dins dels compromisos negociats amb les entitats finançadores.

La Direcció de Finances, responsable de gestionar els riscos financers, revisa periòdicament 
la ràtio d’endeutament financer i el compliment dels covenants de finançament, així com l’es-
tructura de capital de les filials.

Risc de tipus d’interès

Amb l’objectiu d’estar en la posició més adequada per als interessos del Grup FCC, es manté 
una política activa en la gestió del risc de tipus d’interès, amb seguiment constant del mercat 
i assumint diferents posicions en funció principalment de l’actiu finançat. 

Atesa la naturalesa de les activitats del Grup, estretament lligades a la inflació, la política 
financera d’aquest consisteix a procurar que tant els actius financers circulants, que propor-
cionen en gran part una cobertura natural als passius financers circulants, com el deute del 
Grup quedin, en part, referenciats a tipus d’interès variable. 

Així i tot, el Grup FCC ha realitzat operacions de cobertura de tipus d’interès i ha arribat a final 
d’any a un sistema de cobertures a diferents terminis, mitjançant diversos instruments, d’un 
46,4% sobre el deute net total del Grup; en aquest import hi ha incloses les cobertures per 
finançaments estructurats de projectes.

Respectant la política que l’instrument utilitzat en origen sigui catalogat de cobertura, el Grup 
FCC ha realitzat cobertures de tipus d’interès materialitzades, principalment, en contractes de 
permuta financera (IRS), en què les societats del Grup paguen fix i reben flotant.

Risc de tipus de canvi

Una conseqüència rellevant del posicionament en els mercats internacionals del Grup FCC ha 
estat l’exposició que sorgeix de les posicions netes de divises contra l’euro o d’una moneda 
estrangera contra una altra quan la inversió i el finançament d’una activitat no es poden dur a 
terme en la mateixa divisa. 

La política general del Grup FCC és reduir, en la mesura que sigui possible, l’efecte negatiu que 
l’exposició a les diferents divises té en els seus estats financers, tant en els moviments trans-
accionals com en els purament patrimonials. Per això, el Grup FCC gestiona el risc de tipus de 
canvi que pot afectar tant el balanç com el compte de resultats. 

El Grup efectua una gestió activa del risc de tipus de canvi a través de la contractació d’ope-
racions financeres en la mateixa divisa en la qual es denomini l’actiu, és a dir, el finançament 
requerit per a l’activitat local de l’empresa al país origen de la inversió s’intenta dur a terme 

la implantació d’un “Codi de comportament mediambiental” que estableix els requeriments a 
subcontractistes i proveïdors en matèria de conservació i defensa del medi ambient. 

L’àrea d’Energia desenvolupa la seva activitat a fi d’assolir l’eficiència energètica com a resultat 
de l’ús de tecnologies que en maximitzin l’aprofitament, mitjançant la generació i el consum 
d’energia procedent de fonts renovables que es configuren com a mecanismes vitals per a la 
reducció de les emissions de CO2 i lluita contra el canvi climàtic. 

Així mateix, es considera que no hi ha contingències significatives relacionades amb la pro-
tecció i millora del medi ambient el 31 de desembre de 2009 que puguin tenir un impacte 
significatiu en els estats financers adjunts. 

Per a més detalls del que s’ha exposat en aquesta nota, convé remetre el lector al document 
de “Responsabilitat social corporativa” que el Grup publica anualment, entre altres canals, a la 
pàgina web www.fcc.es.

28 _ POLíTIQUES EN LA gESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

El concepte de risc financer fa referència a la variació que per factors polítics, de mercat i 
altres, tenen els instruments financers contractats pel Grup i la seva repercussió en els estats 
financers. 

La filosofia de gestió de riscos del Grup FCC és consistent amb l’estratègia de negoci i cerca 
en tot moment la màxima eficiència i solvència; per fer-ho, hi ha establerts criteris estrictes 
de control i gestió dels riscos financers, que consisteixen a identificar, mesurar, analitzar i con-
trolar els riscos incorreguts per l’operativa del Grup, en què la política de riscos està correc-
tament integrada en l’organització d’aquest.

Seguint aquesta política de riscos, les cobertures realitzades pel Grup FCC, en un principi, no 
tenen finalitat especulativa sinó una finalitat de cobertura de l’operació principal. 

Atesa l’activitat del Grup i les operacions a través de les quals executa aquestes activitats, actu-
alment es troba exposat als riscos financers següents:

Gestió del risc de capital

El Grup gestiona el seu capital per assegurar que les companyies del Grup seran capaces de 
continuar com a negocis rendibles a la vegada que maximitza el retorn als seus accionistes.

L’estratègia del conjunt del Grup continua incidint en la diversificació geogràfica, el desenvolu-
pament i l’ampliació de la seva activitat tant a Europa com a Amèrica del Nord i Centreamèrica.

El cost de capital i els riscos associats a aquest en cada projecte d’inversió són analitzats per les 
àrees operatives i la divisió de finances per ser aprovats o rebutjats posteriorment pel Comitè 
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excloent les partides comptabilitzades com a deutes sense recurs, deutes per arrendament 
financer i els interessos meritats no pagats, és el que es mostra a continuació:

Import concedit Saldo disponible Saldo disposat

Consolidat 8.085.986 2.135.262 5.950.724

Risc de concentració

És el risc derivat de la concentració d’operacions de finançament sota unes característiques 
comunes com ara:

 — Fonts de finançament: el Grup FCC obté finançament de més de 160 entitats finan-
ceres tant nacionals com internacionals.

 — Mercats / Geografia (domèstic, estranger): el Grup FCC opera en una gran diversitat 
de mercats tant nacionals com internacionals, en què el 81% del deute està con-
centrat en euros i el 19% en diversos mercats internacionals, amb diferents divises.

 — Productes: una gran diversitat de productes financers són contractats pel Grup 
FCC, préstecs, crèdits, obligacions, operacions sindicades i descomptes, entre 
altres.

 — Divisa: el Grup FCC es finança a través d’una gran diversitat de monedes; malgrat 
que hi ha una gran concentració entorn de l’euro, dòlar i lliura, les inversions ten-
deixen a finançar-se en la moneda local sempre que això sigui possible al país 
d’origen.

sempre en moneda local per tal de realitzar una cobertura natural o “matching” entre els 
fluxos de caixa generats amb el finançament. No obstant això, hi vegades en què això no és 
possible per causa de la debilitat monetària del país origen de la inversió, i no hi ha possibilitat 
de finançament a llarg termini en la moneda del país, cas en què es farà o bé en la moneda de 
consolidació o bé en la divisa amb la qual hi hagi una major correlació. 

El risc de tipus de canvi s’expressa com la part del patrimoni net del Grup nominat en monedes 
diferents de l’euro, tal com indica la Nota 17 “Patrimoni net” apartat f), entre les quals destaca 
la lliura esterlina.

Risc de solvència

El 31 de desembre de 2009 l’endeutament financer net del Grup FCC era de 7.655.157 milers 
d’euros tal com mostra aquest quadre:

2009 2008

Deutes amb entitats de crèdit 8.688.982 8.096.273
Obligacions i emprèstits 563.297 143.674
Resta deutes financers remunerats 288.320 284.599
Actius financers corrents (230.980) (222.830)
Tresoreria i equivalents (1.654.462) (1.408.661)

Endeutament financer net 7.655.157 6.893.055

Deutes nets amb recurs limitat (2.881.637) (1.572.979)

Endeutament net amb recurs 4.773.520 5.320.076

La ràtio més representativa per mesurar la solvència i capacitat de repagament del deute és: 
deute net/Ebitda. El Grup presenta unes ràtios raonables, amb la qual cosa compleix el que 
s’havia negociat amb els proveïdors del finançament.

Risc de liquiditat

Amb la finalitat de mitigar el risc de liquiditat, el Grup FCC està present en diferents mercats, 
per facilitar la consecució de línies de finançament.

Malgrat la situació desfavorable viscuda en els mercats financers durant tot l’exercici 2009, 
el Grup FCC ha mantingut una posició excel·lent; al seu torn, s’ha anticipat a possibles adver-
sitats, i d’una banda ha posat atenció permanent en l’evolució dels factors, que en un futur 
poden ajudar a solucionar crisis de liquiditat, i d’altra banda a les diferents fonts de finan-
çament i les seves característiques. 

El detall de les línies de finançament el 31 de desembre de 2009 concedides, a nivell conso-
lidat, tenint en compte exclusivament els deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini, 
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b) Operacions amb administradors i alts directius de la societat

Els imports meritats per atencions estatutàries als membres del Consell d’Administració de 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. que ha de satisfer aquesta o qualsevol de les 
societats del Grup, de gestió conjunta o associades, han estat durant l’exercici de 2.209 milers 
d’euros (3.041 milers d’euros en l’exercici 2008). 

Els imports meritats per retribució fixa i variable percebuda pels consellers executius de 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. durant els exercicis 2009 i 2008, que ha satisfer 
aquesta o qualsevol de les societats del Grup, de gestió conjunta o associades, han estat els 
següents:

2009 2008

Retribució fixa 4.075 4.189
Retribució variable 1.866 289

5.941 4.478

Test de sensibilitat

Quant al test de sensibilitat dels derivats i de l’endeutament net, es presenten tot seguit els 
imports en milers d’euros obtinguts pel que fa als derivats vigents al tancament de l’exercici 
amb impacte en el patrimoni net i en el compte de resultats, una vegada aplicat, si s’escau, el 
percentatge de participació.

Consolidació global Mètode de la participació

-100 punts
bàsics

+100 punts
bàsics

-100 punts
bàsics

+100 punts
bàsics

Impacte en patrimoni net 
(derivats de cobertura)

(70.705) 64.491 (63.314) 45.992

Impacte en resultats (derivats 
que no compleixen les 
condicions de cobertura)

(2.857) 2.394 (230) 213

Així mateix, cal indicar que l’impacte que tindria en el compte de resultats del Grup FCC un 
augment i una disminució de 100 punts bàsics, en els tipus d’interès de l’endeutament net, 
una vegada exclòs el deute associat amb contractes de cobertura, provocaria un cost de 
49.200 milers d’euros o uns ingressos de 49.200 milers d’euros en el resultat abans d’impostos 
respectivament.

29 _ INFORMACIÓ SOBRE OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

a) Operacions amb accionistes significatius de la societat dominant

A continuació es detallen les operacions rellevants que comporten una transferència de 
recursos o obligacions entre les societats del Grup i els accionistes significatius:

Accionista
Societat del 
Grup

Naturalesa de 
l’operació

Tipus de la 
relació

Import

B1998, S.L.
FCC Medio 
Ambiente, S.A.

Contractual Serveis de neteja 5.459
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Quant a la participació dels administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
en el capital de societats alienes al Grup FCC; o si aquests realitzen per compte propi o aliè 
el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat del que constitueix l’objecte social del 
Grup; o si aquests en nom propi o persona que actuï per compte d’aquests han realitzat amb 
la societat o amb alguna societat del mateix Grup altres operacions que siguin alienes al tràfic 
ordinari de la societat o en condicions que no fossin les normals de mercat, cal indicar el 
següent:

Els administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. han comunicat que no 
realitzen per compte propi o aliè el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat del que 
constitueix l’objecte social de la societat.

Els membres del Consell d’Administració de la Societat no posseeixen participacions en el 
capital d’entitats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat del que consti-
tueix l’objecte social de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

Els administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., o persona que actuï per 
compte d’aquests, durant l’exercici social no han realitzat amb la societat ni amb cap societat 
del mateix grup altres operacions que siguin alienes al tràfic ordinari de la societat o en condi-
cions que no fossin les normals de mercat.

Els membres de l’alta direcció detallats a continuació, que no són membres del Consell d’Ad-
ministració, han percebut en conjunt una remuneració total de 6.686 milers d’euros (5.859 
milers d’euros en l’exercici 2008).

2009

José Luís de la Torre Sánchez President de FCC Serveis
Miguel Hernanz Sanjuan Director general d’Auditoria Interna

Dieter Kiefer
President i conseller delegat de Cementos Portland 
Valderrivas

José Mayor Oreja President de FCC Construcción, S.A.
Víctor Pastor Fernández Director general de Finances

Antonio Gómez Ciria
Director general d’Administració i Tecnologies de la 
Informació

Gerard Ries
Director general adjunt Estratègia i Desenvolupament 
Corporatiu Internacional

Eduardo González Gómez Director general d’Energia i Sostenibilitat

José Manuel Velasco Guardado
Director general de Comunicació i Responsabilitat 
Corporativa

Francisco Martín Monteagudo Director general de Recursos Humans

2008

José Luís de la Torre Sánchez President de FCC Serveis
Antonio Gómez Ciria Director general d’Auditoria Interna
José Ignacio Martínez-Ynzenga 
Cánovas del Castillo

President de Cementos Portland Valderrivas

Dieter Kiefer President de Cementos Portland Valderrivas
José Mayor Oreja President de FCC Construcción, S.A.
Víctor Pastor Fernández Director general de Finances
José Luís Vasco Hernando Director general d’Administració

Gerard Ries
Director general adjunt Estratègia i Desenvolupament 
Corporatiu Internacional

Eduardo González Gómez Director general d’Energia
José Ramón Ruiz Carrero Subdirector general Optimització de costos

A la Nota 23 “Plans de pensions i obligacions similars” s’exposa el que té relació amb l’asse-
gurança contractada a favor, entre altres, d’alguns dels consellers executius i directius de la 
societat Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. o del seu Grup. 

Llevat del que indica aquesta Nota 23, no hi ha altres remuneracions, ni bestretes, ni crèdits, ni 
garanties concedits a membres del Consell d’Administració.
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Quant als membres del Consell que assumeixen càrrecs en les societats en les quals Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. participa directament o indirectament, el detall és el següent:

Nom o denominació social del conseller Denominació social de l’entitat del grup Càrrec

Cartera Deva, S.A. Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. FCC Construcción, S.A. Conseller
Sr. Fernando Falcó Fernández de Córdova FCC Construcción, S.A. Conseller
Sr. Fernando Falcó Fernández de Córdova Giant Cement Holding Inc. Conseller
Sr. Fernando Falcó Fernández de Córdova Waste Recycling Group Limited Conseller
Sr. Rafael Montes Sánchez FCC Construcción, S.A. Conseller
Sr. Rafael Montes Sánchez Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
Sr. Juan Castells Masana Waste Recycling Group Limited Conseller
Sr. Juan Castells Masana Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
Sr. Robert Peugeot FCC Construcción, S.A. Conseller
Sr. Robert Peugeot Alpine Holding Gmbh Consell de Vigilància
Sr. Robert Peugeot Waste Recycling Group Limited Conseller
Sr. Baldomero Falcones Jaquotot FCC Energía, S.A. President
Sr. Felipe B. García Pérez FCC Energía, S.A. Secretari

Aquests consellers tenen càrrecs o exerceixen funcions i/o tenen participacions inferiors en tot cas al 0,01% en altres societats del Grup FCC, en les quals Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A., directament o indirectament té majoria de vots. 

Tot seguit es detallen les operacions rellevants que comporten una transferència de recursos o obligacions entre les societats del Grup i directius o administradors d’aquestes:

Nom o denominació social dels administradors o directius Nom o denominació social de la societat o entitat del  Grup Naturalesa de l’operació Tipus de la relació Import

Dominum Desga, S.A. Servicios especiales de limpieza, S.A. Contractual Prestació de serveis 9.744
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30 _ REMUNERACIÓ ALS AUDITORS DE COMPTES

Els honoraris corresponents als exercicis 2009 i 2008 relatius a serveis d’auditoria de comptes 
i a altres serveis professionals prestats a les diferents societats del Grup i de gestió conjunta 
que componen el Grup FCC, per l’auditor principal i altres auditors participants en l’auditoria 
de les diferents societats del Grup, així com per entitats vinculades a aquests, tant a Espanya 
com a l’estranger, es mostren en aquest quadre:

2009 2008

Honoraris per serveis 
d’auditoria 6.508 6.781

Auditor principal 3.826 4.023
Altres auditors   2.682   2.758

Honoraris per altres serveis 8.035 5.489
Auditor principal 846 572
Altres auditors   7.189   4.917

14.543 12.270

c) Operacions entre societats o entitats del Grup

Hi ha nombroses operacions entre les societats del Grup que pertanyen al tràfic habitual i que, 
en tot cas, s’eliminen en el procés d’elaboració dels estats financers consolidats. 

La xifra de negocis del compte de resultats consolidat adjunt inclou 323.159 milers d’euros 
(256.837 milers d’euros en l’exercici 2008) per la facturació de les empreses del Grup a 
empreses associades. 

Així mateix també s’inclouen en els estats financers consolidats del Grup compres realitzades 
a empreses associades que ascendeixen a 18.345 milers d’euros (13.967 milers d’euros en 
l’exercici 2008).

d) Mecanismes establerts per detectar, determinar i resoldre els possibles conflictes d’in-
teressos entre la Societat Dominant i/o el seu Grup, i els seus consellers, directius o 
accionistes significatius

El Grup FCC té establerts mecanismes precisos per detectar, determinar i resoldre els possibles 
conflictes d’interessos entre les societats del Grup i els seus consellers, directius i accionistes 
significatius, tal com indica l’article 25 del Reglament del Consell.
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ANNEX I _ SOCIETATS DEPENDENTS (CONSOLIDADES PER INTEgRACIÓ gLOBAL)

S o c i e t a t Domicili
%  

Participació
efectiva

Auditor

SERVEIS MEDIAMBIENTAlS

Abastecimientos y Saneamientos del Norte, S.A. Unipersonal Uruguay, 11 – Vigo (Pontevedra) 100,00
Abrantaqua-Serviço de Aguas Residuais Urbanas do Municipio de Abrantes, S.A. Portugal 60,00 Ernst & Young, S.L.
Acque di Caltanissetta, S.p.A. Itàlia 88,78 Ernst & Young, S.L.
Adobs Orgànics. S.L. Sant Benet, 21 –Manresa (Barcelona) 60,00
AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires, S.A. Argentina 52,50
Aguas Torrelavega, S.A. La Viña, 4 – Torrelavega (Cantàbria) 51,00 Audinfor, S.L.
Aigües de l’Alt Empordà, S.A. Lluís Companys, 43 – Roses (Girona) 51,40
Aigües de Vallirana, S.A. Unipersonal Conca de Tremp, 14 – Vallirana (Barcelona) 100,00
Alfonso Benítez, S.A. Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Aqua Campiña, S.A. Avda. Blas Infante, 6 – Écija (Sevilla) 90,00 Audinfor, S.L.
Aquaelvas – Aguas de Elvas, S.A. Portugal 100,00 Ernst & Young, S.L.
Aqualia Czech, S.L. Ulises, 18 – Madrid 100,00
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00 Ernst & Young, S.L.
Aqualia Infraestructuras Inzenyring s.r.o. República Txeca 100,00 Ernst & Young, S.L.
Aqualia Infraestructuras de México, S.A. de C.V. Mèxic 100,00
Aqualia Infraestructuras, S.A. Ulises, 18 – Madrid 100,00 Ernst & Young, S.L.
Aqualia New Europe B.V. Holanda 51,00 Ernst & Young, S.L.
Aquamaior-Aguas de Campo Maior, S.A. Portugal 100,00 Ernst & Young, S.L.
Armigesa, S.A. Plaza de la Constitución s/n – Armilla (Granada) 51,00
Augas Municipais de Arteixo, S.A. Plaza Alcalde Ramón Dopico – Arteixo (La Corunya) 51,00 Centium Auditores, S.L.
Azincourt Investment, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Deloitte
Baltecma Gestión de Residuos Industriales, S.L. Conradors, parcela 34 P.I. Marratxi – Marratxi (Balears) 70,00
Castellana de Servicios, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Chemipur Químicos, S.L. Unipersonal Pincel, 25 – Sevilla 100,00
Colaboración, Gestión y Asistencia, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Compañía Catalana de Servicios, S.A. Balmes, 36 – Barcelona 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Compañía de Control de Residuos, S.L. Peña Redonda, 27 – P.I. Silvota – Llanera (Astúries) 64,00
Compañía Onubense de Aguas, S.A. Avda. Martín Alonso Pinzón, 8 – Huelva 60,00
Corporación Inmobiliaria Ibérica, S.A. Ulises, 18 – Madrid 100,00
Cristales Molidos, S.L. Partida San Gregorio – Cadrete (Saragossa) 100,00
Dédalo Patrimonial, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Depurplan 11, S.A. San Miguel, 1 – Saragossa 100,00 Audinfor, S.L.
Depurtebo, S.A. San Pedro, 57 – Zuera (Saragossa) 100,00
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S o c i e t a t Domicili
%  

Participació
efectiva

Auditor

Ecoactiva de Medio Ambiente, S.A.
Ctra. Puebla Albortón a Zaragoza Km. 25 
Saragossa

60,00

Ecodeal-Gestao Integral de Residuos Industriais, S.A. Portugal 53,63 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Ecogenesis Societe Anonime Rendering of Cleansing and Waste Management 
Services

Grècia 51,00

Ecoparque Mancomunidad del Este, S.A. Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
Egypt Environmental Services, S.A.E. Egipte 100,00 Price Waterhouse Coopers 
Ekonor, S.A. Larras de San Juan-Iruña de Oca (Àlaba) 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedés – ECOBP, S.L. Plaça del Centre, 3 – El Vendrell (Tarragona) 80,00 Audinfor, S.L.
Empresa Mixta de Conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Butarque, S.A.

Princesa, 3 – Madrid 70,00

Empresa Municipal de Desarrollo Sostenible Ambiental de Úbeda, S.L. Plaza Vázquez de Molina, s/n –Úbeda (Jaén) 90,00 Audinfor, S.L.
Entemanser, S.A. Castillo, 13 – Adeje (Santa Cruz de Tenerife) 97,00 Ernst & Young, S.L.
Enviropower Investments Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
F.S. Colaboración y Asistencia, S.A. Ulises, 18 – Madrid 65,00 Audinfor, S.L.
FCC Ámbito, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
FCC Medio Ambiente, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Focsa Services, U.K., Ltd. Regne Unit 100,00 Deloitte
Focsa Serviços de Saneamento Urbano de Portugal, S.A. Portugal 100,00 Price Waterhouse Coopers

Gamasur Campo de Gibraltar, S.L.
Antigua Ctra. de Jimena de la Frontera, s/n – Los Barrios 
(Cadis)

85,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.

GEMECAN, Gestora Medioambiental y de Residuos, S.L. Josefina Mayor, 12 – Telde (Las Palmas) 100,00
Geneus Canarias, S.L. Josefina Mayor, 20 – Telde (Las Palmas) 51,00
Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A. Rambla de Catalunya, 2-4 – Barcelona 80,00 Audinfor, S.L.
Gestión de Aguas del Norte, S.A. Cuarta del Agua, 9 – Galdar (Las Palmas) 100,00 Ernst & Young, S.L.
Giza Environmental Services, S.A.E. Egipte 100,00 Price Waterhouse Coopers
Gonzalo Mateo, S.L. Partida San Gregorio – Cadrete (Saragossa) 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Graver Española, S.A. Unipersonal Epalza, 8 – Bilbao (Biscaia) 100,00 Audinfor, S.L.
Grup A.S.A. Àustria
 1. Polabská República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Abfall Service AG Àustria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Abfall Service Betriebs GmbH Àustria 100,00
 .A.S.A. Abfall Service Halbenrain GmbH Àustria 100,00
 .A.S.A. Abfall Service Industrieviertel Betriebs GmbH Àustria 100,00
 .A.S.A. Abfall Service Neunkirchen GmbH Àustria 100,00
 .A.S.A. Abfall Service Zistersdorf GmbH Àustria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Abfall Sortieranlage Asten Betriebs GmbH Nfg KG Àustria 100,00
 .A.S.A. AbfallService Halbenrain GmbH & Co Nfg KG Àustria 99,80 Price Waterhouse Coopers
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S o c i e t a t Domicili
%  

Participació
efectiva

Auditor

 .A.S.A. AbfallService Industrieviertel GmbH & Co Nfg KG Àustria 100,00
 .A.S.A. AbfallService Oberösterreich GmbH Àustria 100,00
 .A.S.A. AbfallService Wiener Neustadt GmbH Àustria 100,00
 .A.S.A. Areal spol. s.r.o República Txeca 100,00
 .A.S.A. Bulgaria E.O.O.D..  (1) Bulgaria 100,00
 .A.S.A. Ceské Budêjovice s.r.o República Txeca 75,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Dacice s.r.o República Txeca 60,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. EKO Bih d.o.o Bòsnia i Hercegovina 100,00
 .A.S.A. EKO d.o.o Sèrbia 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. EKO Polska sp. z.o.o. Polònia 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. EKO s.r.o. Eslovàquia 100,00
 .A.S.A. EKO Znojmo s.r.o República Txeca 49,72 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Ekologické Sluzby spol. s.r.o. Eslovàquia 100,00
 .A.S.A. Ekoloski Servis d.o.o. Eslovàquia 100,00
 .A.S.A. Es d.o.o. Sèrbia 100,00
 .A.S.A. Es Únanov s.r.o. República Txeca 66,41 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Finanzdienstleistungen GmbH Àustria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Hódmezövásárhel y Köztisztasági Kft Hongria 61,83 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Hp spol. s.r.o. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. International Environmental Services GmbH Àustria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Kikinda d.o.o. Sèrbia 80,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Kisalföld Szállitó Környezetvédelmi Es H Kft Hongria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Kosické Olsany s.r.o. Eslovàquia 95,00
 .A.S.A. Liberec s.r.o. República Txeca 55,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Lubliniec sp. z.o.o. Polònia 61,97
 .A.S.A. Magyarország Környezetvédelem És H Kft Hongria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Marcelová s.r.o. Eslovàquia 49,00
 .A.S.A. Odpady Litovel s.r.o. República Txeca 49,00
 .A.S.A. Olsava spol. s.r.o. Eslovàquia 100,00
 .A.S.A. Pol spol. s.r.o. República Txeca 100,00
 .A.S.A. Posázaví s.r.o. República Txeca 100,00
 .A.S.A. Slovensko spol. s.r.o. Eslovàquia 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Sluzby Zabovresky s.r.o. República Txeca 89,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. spol. s.r.o. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Tarnobrzeg sp. z.o.o. Polònia 60,00
 .A.S.A. TRNAVA spol. s.r.o. Eslovàquia 50,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Usluge Za Zastitu Okolisa d.o.o. Croàcia 100,00

(1) Canvi de denominació. Abans Schecle Bulgaria E.O.O.D.
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S o c i e t a t Domicili
%  

Participació
efectiva

Auditor

 .A.S.A. V.O.D.S. Sanacie s.r.o. Eslovàquia 51,00
 .A.S.A. Vilnius UAB Lituània 100,00
 .A.S.A. Vrbak d.o.o. Sèrbia 51,02
 .A.S.A. Zabcice spol. s.r.o. República Txeca 80,00 Price Waterhouse Coopers
 .A.S.A. Zohor spol. s.r.o. Eslovàquia 85,00 Price Waterhouse Coopers
 A.S.M.J. s.r.o. República Txeca 51,00
 Abfallwirtschaftszentrum Mostviertel GmbH Àustria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Avermann-Hungária Kft Hongria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Bec Odpady s.r.o. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Eko Serwis sp. z.o.o. Polònia 100,00
 Entsorga Entsorgungs GmbH Nfg KG Àustria 100,00 Price Waterhouse Coopers
 EnviCon G s.r.o. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Erd-Kom Érdi Kommunális Hulladékkezelö Hongria 90,00 Price Waterhouse Coopers
 Esko – A S A s.r.o. República Txeca 100,00
 Inerta Abfallbehandlungs GmbH Àustria 100,00
 Kreindl GmbH Àustria 100,00
 Matra-Kom Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft Hongria 100,00
 Miejska Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o. Zabrze Polònia 80,00 Price Waterhouse Coopers
 Obsed a.s. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Pergo a.s. República Txeca 94,67
 Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych sp. z.o.o. Polònia 60,03
 Quail spol. s.r.o. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Regios AS República Txeca 99,99 Price Waterhouse Coopers
 Remat Jihlava s.r.o. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 S C A S A Servicii Ecologice SRL Romania 100,00 Price Waterhouse Coopers
 SC Valmax Impex SRL Romania 60,00 Price Waterhouse Coopers
 Sárrétti Közterület-Fenntartó Kft Hongria 25,50
 Siewierskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z.o.o. Polònia 60,00
 Skladka Uhy spol. s.r.o. República Txeca 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Terobet AS República Txeca 100,00
 Technické Sluzby – A S A s.r.o. Eslovàquia 100,00 Price Waterhouse Coopers
 Textil Verwertung GmbH Àustria 100,00
 Tores – Technické, Obchodní a Rekreacní Sluzby AS República Txeca 100,00
 Waste City spol. s.r.o. -en liquidación- Eslovàquia 100,00
Grup Waste Recycling: Regne Unit
 3C Holdings Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 3C Waste Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
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S o c i e t a t Domicili
%  

Participació
efectiva

Auditor

 Advanced Natural Fuels Limited Regne Unit 100,00
 Airdriehill Quarries Limited Regne Unit 100,00
 Allington Waste Company Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Anti-Rubbish Limited Regne Unit 100,00
 Anti-Waste (Restoration) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Anti-Waste Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Arnold Waste Disposal Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Arpley Gas Limited Regne Unit 100,00
 BDR Property Limited Regne Unit 80,00
 BDR Waste Disposal Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 CLWR Management 2001 Limited Regne Unit 100,00
 Darrington Quarries Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Derbyshire Waste Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 East Waste Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Econowaste Limited Regne Unit 100,00
 Finstop Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Green Waste Services Limited Regne Unit 100,00
 GWS (Holdings) Limited Regne Unit 100,00
 Herrington Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Humberside Wastewise Waste Management Services Limited Regne Unit 100,00
 Integrated Waste Management Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Kent Conservation & Management Limited Regne Unit 90,00
 Kent Energy Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Kent Enviropower Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Landfill Management Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Lincwaste Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Meadshores Limited Regne Unit 100,00
 Norfolk Waste Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Oxfordshire Waste Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Paper Product Developments Limited Regne Unit 90,00
 Pennine Waste Management Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 RE3 Holding Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 RE3 Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Site&Field Equipment Limited Regne Unit 100,00
 T Shooter Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Tawse Ellon (Haulage) Limited Regne Unit 100,00
 Waste Recovery Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
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S o c i e t a t Domicili
%  

Participació
efectiva

Auditor

 Waste Recycling Group (Central) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Waste Recycling Group (Scotland) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Waste Recycling Group (South West) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Waste Recycling Group (Yorkshire) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Waste Recycling Group Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Waste Recycling Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Wastenotts (Reclamation) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Wastenotts Limited Regne Unit 100,00
 Wastewise Limited Regne Unit 100,00
 Wastewise Power Limited Regne Unit 100,00
 Wastewise Trustees Limited Regne Unit 100,00
 Welbeck Waste Management Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 Winterton Power Limited Regne Unit 100,00
 WRG (Management) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG (Midlands) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG (Northerm) Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG Acquisitions 2 Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG Berkshire Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG Environmental Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG PFI Holdings Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG Properties Limited Regne Unit 100,00
 WRG Waste Services Limited Regne Unit 100,00 Deloitte
 WRG Wrexham PFI Holdings Limited Regne Unit 65,00 Deloitte
 WRG Wrexham PFI Limited Regne Unit 65,00 Deloitte
Hidrotec Tecnología del Agua, S.L. Unipersonal Pincel, 25 – Sevilla 100,00
Hydrocarbon Recovery Services Inc. EUA 100,00
Instugasa, S.L. Unipersonal La Presa, 14 – Adeje (Santa Cruz de Tenerife) 100,00 Ernst & Young, S.L.

Integraciones Ambientales de Cantàbria, S.A.
Barrio la Barquera, 13 – Torres - Reocín – Cartes 
(Cantàbria)

70,00

International Petroleum Corp. of Delaware EUA 100,00
International Services Inc., S.A. Unipersonal Arquitecto Gaudí, 4 – Madrid 100,00
Inversora Riutort, S.L. Berlín, 38-43 – Barcelona 100,00
Jaime Franquesa, S.A. P.I. Zona Franca Sector B carrer D49 – Barcelona 100,00 Audinfor, S.L.
Jaume Oro, S.L. Av. de les Garrigues, 15 – Bellpuig (Lleida) 100,00
Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A. Luis Pasteur, 6 – Cartagena (Múrcia) 90,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.

Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
Ctra. Santa Margalida-Can Picafort – Santa Margalida 
(Balears)

100,00 Audinfor, S.L.
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%  

Participació
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Auditor

Manipulación y Recuperación MAREPA, S.A. . (2)
Avda. San Martín de Valdeiglesias, 22 – Alcorcón 
(Madrid)

100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.

Municipal de Serveis, S.A. Joan Torró i Cabratosa, 7 – Girona 80,00 Cataudit Auditors
Nilo Medioambiente, S.L. Unipersonal Pincel, 25 – Sevilla 100,00 Audinfor, S.L.
Onyx Gibraltar, Ltd. Regne Unit 100,00
Ovod spol. s.r.o. República Txeca 100,00 Ernst & Young, S.L.
Recuperació de Pedreres, S.L. Rambla de Catalunya, 2 – Barcelona 80,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Saneamiento y Servicios, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Serveis d’Escombreries i Neteja, S.A. Coure, s/n – P.I. Riu Clar - Tarragona 100,00
Servicios de Levante, S.A. Ctra. de València  Km. 3 – Castelló de la Plana (Castelló) 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Servicios Especiales de Limpieza, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava A.S. República Txeca 98,67 Ernst & Young, S.L.
Sociedad Española de Aguas Filtradas, S.A. Ulises, 18 – Madrid 100,00 Ernst & Young, S.L.
Sociedad Ibérica del Agua S.I.A., S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Telford & Wrekin Services, Ltd. Regne Unit 100,00 Deloitte
Tratamiento Industrial de Aguas, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Audinfor, S.L.
Tratamiento y Reciclado Integral de Ocaña, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Tratamientos y Recuperaciones Industriales, S.A. Rambla de Catalunya, 2-4, P.5 – Barcelona 75,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.

Valoración y Tratamiento de Residuos Urbanos, S.A.
Riu Magre, 6 – P.I. Patada del Cid – Quart de Poblet 
(València)

80,00

Valorización y Tratamiento de Residuos, S.A. Alameda de Mazarredo, 15-4º A – Bilbao (Biscaia) 100,00 Audinfor, S.L.

VERSIA

Aparcamientos Concertados, S.A. Arquitecto Gaudí, 4 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Aragonesa de Servicios I.T.V., S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Centium Auditores, S.L.
Beta de Administración, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
C.G.T. Corporación General de Transportes, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Camusa Corporación Americana de Mobiliario Urbano, S.A. Argentina 100,00
Casa Park Moulay Youssef, S.A.R.L. Marroc 100,00
Casa Park, S.A. Marroc 97,90
Cemusa Amazonia, S.A. Brasil 100,00
Cemusa Boston, Llc. EUA 100,00
Cemusa Brasilia, S.A. Brasil 100,00
Cemusa do Brasil Ltda. Brasil 100,00 Price Waterhouse Coopers
Cemusa Corporación Europea de Mobiliario Urbano, S.A. Francisco Sancha, 24 – Madrid 100,00
Cemusa Inc. EUA 100,00 Price Waterhouse Coopers

(2) Papeles Hernández e Hijos, S.A.absorbeix Manipulación y Recuperación MAREPA, S.A. Posteriorment Papeles Hernández e Hijos, S.A. passa a denominar-se Manipulación y 
Recuperación MAREPA, S.A.
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Cemusa Italia, S.R.L. Itàlia 100,00
Cemusa Miami, Llc. EUA 100,00
Cemusa Miami Ltd. EUA 100,00
Cemusa NY, Llc. EUA 100,00
Cemusa Portugal Companhia de Mobiliario Urbano e Publicidade, S.A. Portugal 100,00 Price Waterhouse Coopers
Cemusa Rio, S.A. Brasil 100,00
Cemusa Salvador, S.A. Brasil 65,00
Concesionaria Zona 5, S.A. Argentina 100,00
Conservación y Sistemas, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Empresa Mixta de Tráfico de Gijón, S.A. P.I. Promosa nave 27 – El Plano – Tremañes (Gijón) 60,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Equipos y Procesos, S.A. Conde de Peñalver, 45 – Madrid 80,73
Estacionamientos y Servicios, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
FCC International, B.V. Holanda 100,00
FCC Logística Portugal, S.A. Portugal 99,99 Price Waterhouse Coopers

FCC Logística, S.A. Unipersonal
Buenos Aires, 10 P.I. Camporroso – Alcalá de Henares 
(Madrid)

100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.

FCC Versia, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
Flightcare Belgium, Naamloze Vennootschap Bélgica 100,00 Price Waterhouse Coopers
Flightcare Cyprus Limited Xipre 75,00
Flightcare Italia, S.p.A. Itàlia 100,00 Price Waterhouse Coopers
Flightcare, S.L. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
General de Servicios I.T.V., S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Centium Auditores, S.L..
Geral I.S.V. Brasil Ltda. Brasil 100,00
I.T.V., S.A. Argentina 100,00 Price Waterhouse Coopers
Industrial de Limpiezas y Servicios, S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Santos Renting, S.L. Unipersonal Francisco Medina y Mendoza – Guadalajara 100,00
Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología, S.A. Conde de Peñalver, 45 – Madrid 100,00 Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L.
VTV Verificaciones Técnicas Vehiculares de Argentina, S.A. Argentina 100,00 Price Waterhouse Coopers
Verauto La Plata, S.A. Argentina 98,45 Price Waterhouse Coopers
Zona Verde-Promoçao e Marketing Limitada Portugal 100,00 Price Waterhouse Coopers

CONSTRUCCIÓ

Alpetrol, S.A. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00
Aremi Tecair, S.A. Valle de Laguar, 7 - València 100,00 Deloitte, S.L.

Áridos de Melo, S.L.
Finca la Barca y el Ballestar, s/n – Barajas de Melo 
(Conca)

100,00 Centium Auditores, S.L.
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Autovía Conquense, S.A. Pedro Texeira, 8 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.

Auxiliar de Pipelines, S.A.
Paseo del Club Deportivo, 1 – Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)

100,00 Deloitte, S.L.

BBR Pretensados y Técnicas Especiales, S.L. Retama, 5 – Madrid 100,00 Centium Auditores, S.L.
Binatec al Maghreb, S.A. Marroc 100,00
Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Mèxic 85,59 Deloitte
Concesiones Viales de Costa Rica, S.A. Costa Rica 100,00
Concesiones Viales S de RL de C.V. Mèxic 99,97 Deloitte
Conservial, S.L. Manuel Lasala, 36 – Saragossa 100,00
Construcción y Filiales Mexicanas, S.A. de C.V. Mèxic 100,00 Deloitte
Constructora Durango-Mazatlan, S.A. de C.V. Mèxic 51,00 Deloitte
Constructora Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Mèxic 55,60 Deloitte
Contratas y Ventas, S.A. Asturias, 41 – Oviedo (Astúries) 100,00 Deloitte, S.L.

Deneo Energía e Infraestructuras, S.A.
José Agustín Goytisolo, 33 Nau B1 – L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

100,00 Deloitte, S.L.

Desarrollo y Construcción DEYCO CRCA, S.A. Costa Rica 100,00
Dezvoltare Infraestructura, S.A. Romania 51,03
Dizara Inversión, S.L. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00
Elcen Obras Servicios y Proyectos, S.A. Acanto, 22 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Especialidades Eléctricas, S.A. Acanto, 22 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Eurman, S.A. Valentín Beato, 24-26 - Madrid 100,00
European High-Speed Trains Portugal 85,71
FCC Construcción, S.A. Balmes, 36 – Barcelona 100,00 Deloitte, S.L.
FCC Construcción de Centro América, S.A. . (3) Costa Rica 100,00 Deloitte
FCC Constructii Romania, S.A. Romania 100,00
FCC Construction Hungary Kft Hongria 100,00 Deloitte
FCC Construction I-95 Llc. EUA 100,00
FCC Construction Inc. EUA 100,00 Deloitte
FCC Construction International B.V. Holanda 100,00
FCC Construction Northern Ireland Limited Irlanda 100,00 Deloitte
Fomento de Construcciones y Contratas Construction Ireland Limited Irlanda 100,00 Deloite
Gavisa Portugal Montagens Eléctricas Lda. Portugal 97,00
Gestión Especializada en Instalaciones, S.A. Valentín Beato, 24 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Grup Alpine:
 3 G Netzwerk Errichtungs GmbH & Co KG Àustria 86,97
 Acoton Projektmanagement & Bauträger GmbH Àustria 79,10
 AD Grundbesitzverwaltung GmbH Alemanya 80,54

(3) Canvi de denominació. Abans Corporación M&S Internacional C.A, S.A.
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 AJS Acoton Projektmanagement & Bautrager GmbH Co KG Àustria 86,10
 Alpine Aleksandar d.o.o. Macedònia 83,49
 Alpine Bau Deutschland AG Alemanya 86,73
 Alpine Bau GmbH Àustria 86,97
 Alpine Bau GmbH A-1 sp. j Polònia 86,88
 Alpine Bau GmbH Schweiz Suïssa 86,97
 Alpine Bau India Private Limited Índia 86,97
 Alpine Bau Trostberg GmbH Alemanya 86,97
 Alpine BeMo Tunnelling GmbH . (4) Àustria 87,10
 Alpine Building Services GmbH Alemanya 86,73
 Alpine Bulgaria AD Bulgària 44,35
 Alpine Construction Polska sp z.o.o. Polònia 86,73
 Alpine Consulting d.o.o. (5) Eslovènia 86,97
 Alpine d.o.o. Banja Luka Bòsnia i Hercegovina 86,97
 Alpine d.o.o. Beograd Sèrbia 86,97
 Alpine Dolomit AD Sèrbia 71,93
 Alpine Energie Deutschland GmbH Alemanya 86,97
 Alpine Energie Holding AG Alemanya 86,97
 Alpine Energie Luxembourg SARL Luxemburg 86,97
 Alpine Energie Osterreich GmbH Àustria 86,97
 Alpine Energie Schweiz AG Suïssa 86,97
 Alpine Energie Solar Italia GmbH Àustria 86,97
 Alpine Granit d.o.o. Sèrbia 85,13
 Alpine Holding GmbH Àustria 83,00
 Alpine Hungaria Bau GmbH Hongria 86,97
 Alpine Investment d.o.o. Bòsnia i Hercegovina 44,35
 Alpine Mayreder Construction Co Ltd. AMCC Xina 65,23
 Alpine Podgorica d.o.o. Montenegro 86,97
 Alpine Project Finance and Consulting GmbH Alemanya 86,97
 Alpine PZPB d.o.o. Sèrbia 86,97
 Alpine Rudnik Krecnjaka Lapisnica d.o.o. Bòsnia i Hercegovina 44,35
 Alpine Skopje DOOEL Macedònia 86,97
 Alpine Slovakia spol s.r.o. Eslovàquia 86,97
 Alpine Stavebni Spolecnost Cz s.r.o. República Txeca 86,97
 Alpine Untertagebau GmbH Alemanya 86,73
 Alpine, S.A. Romania 86,97
 Altec Umwelttechnik GmbH Àustria 86,97

(4) Canvi de denominació. Abans Beton und Monierbau GmbH 
(5) Canvi de denominació. Abans Alpine Consulting d.o.o. Gradbeni Inzeniring
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 Asfaltna Cesta d.o.o. Croàcia 86,97
 Bautechnische Prüf und Versuchsanstalt GmbH Àustria 86,97
 Bewehrungszentrum Linz GmbH Àustria 86,97
 Bürozentrum U3 Projekt GmbH Àustria 86,97
 City Service Solution GmbH . (6) Alemanya 86,97
 E Gottschall & Co GmbH Alemanya 83,00
 Ecoenergetika d.o.o. Eslovènia 86,97
 Emberger & Essl GmbH Àustria 78,27
 Emberger & Heuberger Bau GmbH Àustria 78,27
 Fröhlich Bau und Zimmereiunternehmen GmbH Àustria 86,97
 Geotechnik Systems GmbH Àustria 86,97
 GmbH Alpine Mayreder Rússia 86,97
 Gregorich GmbH Àustria 86,97
 Grund Pfahl und Sonderbau GmbH Àustria 86,97
 Grund und Sonderbau GmbH Àustria 86,97
 Grund und Sonderbau GmbH ZNL Berlín Àustria 86,97
 Hazet Bauunternehmung GmbH Àustria 86,97
 Hoch & Tief Bau Beteiligungs GmbH Àustria 84,02
 Ing Arnulf Haderer GmbH Àustria 86,97
 Kai Center Errichtungs und Vermietungs GmbH Àustria 86,10
 KAPPA d.o.o. Croàcia 60,59
 Klöcher Bau GmbH Àustria 86,97
 Konrad Beyer & Co Spezialbau GmbH Àustria 86,97
 MLA Lieferasphalt GmbH Àustria 86,97
 Mortinger-Grohmann Tief Hoch und Strassenbau GmbH Àustria 86,97
 MWG Wohnbau GmbH Àustria 86,10
 Oekotechna Entsorgungs und Umwelttechnik GmbH Àustria 86,97
 Osijek – Koteks d.d. Croàcia 60,59
 Osijek – Koteks d.o.o. (7) Croàcia 86,97
 PRO - PART AG Suïssa 86,97
 PRO-PART Energie GmbH Suïssa 86,97
 PRO - PART in Àustria Handels GmbH Àustria 86,97
 Project Development GmbH Àustria 86,97
 RMG d.o.o. Bòsnia i Hercegovina 44,35
 S.C. “Hodaco Servimpex” SRL Romania 86,97
 Salzburger Lieferasphalt O.G. Àustria 34,79
 Schauer Eisenbahnbau GmbH Àustria 86,97

(6) Canvi de denominació. Abans Netzbau Verwaltungs GmbH
(7) Canvi de denominació. Abans Alpine Bau Zagreb d.o.o.
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 Strazevica AD Sèrbia 51,94
 Stump – Geospol s.r.o. Prag . (8) República Txeca 86,97
 Stump Hydrobudowa sp. z.o.o. Warschau Polònia 86,97
 Stump Spezial Tiefbau GmbH República Txeca 86,97
 Thalia Errichtungs und Vermietungs GmbH Àustria 79,10
 Tiefbau Deutschlandsberg GmbH & Co KG Alemanya 52,18
 Universale Bau GmbH Àustria 86,97
 Vela Borovica Koncern d.o.o. Croàcia 86,97
 Velicki Kamen d.o.o. Croàcia 60,59
 Walter Hamann Hoch Tief und Stahlbetonbau GmbH Alemanya 86,73
 Weinfried Bauträger GmbH Àustria 86,97
 Wellnesshotel Épito Kft Hongria 86,97
Ibérica de Servicios y Obras, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Ibervia Construcciones y Contratas, S.L. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00
Impulsa Infraestructura, S.A. de C.V. Mèxic 52,00 Deloitte
Internacional Tecair, S.A. Valentín Beato, 24-26 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Megaplás Italia, S.p.A. Itàlia 100,00
Megaplás, S.A. Hilanderas, 4-14 – La Poveda – Arganda del Rey (Madrid) 100,00 Deloitte, S.L.
Motre, S.L. Bonastruc de Porta, 20 – Girona 100,00
Moviterra, S.A. Bonastruc de Porta, 20 – Girona 100,00 Deloitte, S.L.
Naturaleza, Urbanismo y Medio Ambiente, S.A. Galena, 11 – Entreplanta - Valladolid 100,00
Nevasa Inversión, S.L. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00
Norseñal, S.L. Juan Flórez, 64 – La Corunya 100,00
Participaciones Teide, S.A. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00
Pedrera Les Gavarres, S.L. Bonastruc de Porta, 20 – Girona 100,00
Pinturas Jaque, S.L. P.I. Oeste, Paraje Sangonera - El Palmar (Múrcia) 100,00
Prefabricados Delta, S.A. Retama, 7 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Proyectos y Servicios, S.A. Torregalindo, 1 – Madrid 100,00 Centium Auditores, S.L.
Ramalho Rosa Cobetar Sociedade de Construçoes, S.A. Portugal 100,00 Deloitte
Señalizaciones de Vías Públicas, S.L. Avda. de Barber, 2 – Toledo 100,00
Servià Cantó, S.A. Bonastruc de Porta, 20 – Girona 100,00 Deloitte, S.L.
Servicios Empresariales Durango-Mazatlan, S.A. de C.V. Mèxic 51,00 Deloitte
Sincler, S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
Sociedad Concesionaria Tranvía de Múrcia, S.A. Olof Palmer, s/n – Múrcia 60,00 Deloitte, S.L
Tema Concesionaria, S.A. Porto Pi, 8 – Palma de Mallorca (Balears) 100,00
Tulsa Inversión, S.L. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00

(8) Canvi de denominació. Abans Stump Spezial Tiefbau spol. s.r.o. Prag



gRUP CONSOLIDAT

189

COMPTES ANUALS

S o c i e t a t Domicili
%  

Participació
efectiva

Auditor

Vialia, Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructuras, S.L. Avda. General Perón, 36 – Madrid 100,00

CIMENTS

Agregats Uniland, SARL França 52,42
Áridos de Navarra, S.A. Estella, 6 – Pamplona (Navarra) 47,07
Áridos Uniland, S.A. Unipersonal Torrenteres, 20 P.I. Sud-El Papiol (Barcelona) 52,42 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Áridos y Canteras del Norte, S.A.U. . (9) Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37 Deloitte, S.L.
Áridos y Premezclados, S.A. Unipersonal José Abascal, 59 – Madrid 71,32 Deloitte, S.L.

Arriberri, S.L.
Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao 
(Biscaia)

52,78 Deloitte, S.L.

Atracem, S.A. Unipersonal José Abascal, 59 – Madrid 71,32 Deloitte, S.L.
Cántabra Industrial y Minera, S.A. Unipersonal Josefina de la Maza, 4 P.E. Piasca – Santander (Cantàbria) 62,72 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Canteras de Alaiz, S.A. Estella, 6 – Pamplona (Navarra) 49,94 KPMG Autidores, S.L.
Canteras Villallano, S.L. Poblado de Villallano – Villallano (Palència) 62,72 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Carbocem, S.A. Paseo de la Castellana, 45 – Madrid 57,07
Cemensilos, S.A. Josefina de la Maza, 4 P.E. Piasca – Santander (Cantàbria) 62,72 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Cementos Alfa, S.A. Josefina de la Maza, 4 P.E. Piasca – Santander (Cantàbria) 62,72 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Cementos Lemona, S.A. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37 Deloitte, S.L.
Cementos Portland Valderrivas, S.A. Estella, 6 – Pamplona (Navarra) 71,32 Deloitte, S.L.
Cementos Villaverde, S.L. Unipersonal Almagro, 26 – Madrid 71,32 Deloitte, S.L.
Cementrade, S.A. Unipersonal Josefina de la Maza, 4 P.E. Piasca – Santander (Cantàbria) 62,72 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Coastal Cement Corporation EUA 71,21
Compañía Auxiliar de Bombeo de Hormigón, S.A. Unipersonal José Abascal, 59 – Madrid 71,32
Corporación Uniland, S.A. Còrsega, 299 – Barcelona 52,54 Price Waterhouse Coopers, S.L.

Dragon Alfa Cement Limited Regne Unit 62,72
RSM Bentleu Jennison Chartred 
Accountantsand Registered Auditors

Dragon Energy Llc. EUA 71,21
Dragon Products Company Inc. EUA 71,21
Egur Birziklatu bi Mila, S.L. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 42,22
Explotaciones San Antonio, S.L. Unipersonal Josefina de la Maza, 4 P.E. Piasca – Santander (Cantàbria) 62,72 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Giant Cement Company EUA 71,21
Giant Cement Holding, Inc. EUA 71,21 Deloitte, S.L.
Giant Cement NC Inc. EUA 71,21
Giant Cement Virgina Inc. EUA 71,21
Giant Resource Recovery Inc. EUA 71,21
Giant Resource Recovery – Arvonia Inc. EUA 71,21

(9) Canvi de denominació. Abans Canteras y Construcciones de Vizcaya, S.A.
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Giant Resource Recovery – Attalla Inc. EUA 71,21
Giant Resource Recovery – Harleyville Inc. EUA 71,21
Giant Resource Recovery – Sumter Inc. EUA 71,21
Gulfland Cement Llc. EUA 49,91
Hormigones de la Jacetania, S.A. Llano de la Victoria – Jaca (Osca) 44,58 KPMG Auditores, S.L.
Hormigones Premezclados del Norte, S.A. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37 Deloitte, S.L.
Hormigones Reinosa, S.A. Unipersonal Josefina de la Maza, 4 P.E. Piasca – Santander (Cantàbria) 62,72 Price Waterhouse Coopers, S.L.

Hormigones Uniland, S.L. Unipersonal
Ctra. Vilafranca del P. a Moja Km. 1 – Olèrdola 
(Barcelona)

52,42 Price Waterhouse Coopers, S.L.

Hormigones y Morteros Preparados, S.A. Unipersonal José Abascal, 59 – Madrid 71,32 Deloitte, S.L.
Horminal, S.L. Unipersonal José Abascal, 59 – Madrid 71,32
Keystone Cement Company EUA 71,21
Lemona Industrial, S.A. Unipersonal Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37 Deloitte, S.L.
Lurtarri, S.L. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 49,96
Maquinaria para Hormigones, AIE Maestro García Rivero, 7 – Bilbao (Biscaia) 39,58
Morteros Bizkor, S.L. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 37,89 Deloitte, S.L.
Morteros Valderrivas, S.L. Unipersonal José Abascal, 59 – Madrid 71,32
Participaciones Estella 6, S.L. Unipersonal Estella, 6 – Pamplona (Navarra) 71,32
Portland, S.L. Unipersonal José Abascal, 59 – Madrid 71,32 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Prebesec Mallorca, S.A. Conradors, 48 – Marratxi – Palma de Mallorca (Balears) 35,89 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Prebesec, S.A. Unipersonal Torrenteres, 20 P.I. Sud – El Papiol (Barcelona) 52,42 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Prefabricados Uniland, S.A. Unipersonal Còrsega, 299 – Barcelona 52,42
Recisuelos, S.A. Unipersonal Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37
Santursaba, S.L. Unipersonal Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37
Sechem Inc. EUA 71,21
Select Béton, S.A. Tunísia 46,16 Guellaty
Société des Ciments d’Enfida Tunísia 46,16 Guellaty y Deloitte, S.L.
Southern Cement Limited Regne Unit 52,54 Price Waterhouse Coopers, LLP
Telsa, S.A. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37
Telsa, S.A. y Compañía Sociedad Regular Colectiva Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37 Deloitte, S.L.
Transportes Gorozteta, S.L. Unipersonal Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 52,78
Transportes Lemona, S.A. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 70,37
Uniland Cementera, S.A. Còrsega, 299 – Barcelona 52,42 Price Waterhouse Coopers, S.L.
Uniland International B.V. Holanda 52,54
Uniland Marítima, S.L. Unipersonal Còrsega, 299 – Barcelona 52,42
Uniland Trading B.V. Holanda 52,54
Uniland USA Llc. EUA 52,54
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Utonka, S.A. Unipersonal Torrenteres, 20 P.I. Sud – El Papiol (Barcelona) 52,42

ENERGIA

Efitek Energía, S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Electric Generation Investments Limited Regne Unit 100,00
Enerstar Villena, S.A. San Vicente Ferrer, 16 – Gandia (València) 67,00 Deloitte, S.L.
FCC Energía, S.A. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Fomento Internacional Focsa, S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Generación Eléctrica Europea, S.A.R.L.. (10) Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Generación Eléctrica Hispana, S.A.R.L. (11) Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Grup Olivento: Deloitte, S.L.
 Olivento, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
 Sistemas Energéticos Abadía, S.A. Albareda, 1 – Saragossa 96,57
 Sistemas Energéticos El Carrascal, S.A. Unipersonal Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla 100,00
 Sistemas Energéticos El Chaparral, S.A. Unipersonal Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla 100,00
 Sistemas Energéticos La Cerradilla, S.A. Unipersonal Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla 100,00
 Sistemas Energéticos Lamata, S.A. Unipersonal Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla 100,00
 Sistemas Energéticos Montes del Conjuro, S.A.  Unipersonal Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla 100,00
Helios Patrimonial 1 , S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Helios Patrimonial 2, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00 Deloitte, S.L.

AlTRES ACTIVITATS

Afigesa Inversión, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00 Deloitte, S.L.
Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
Compañía General de Servicios Empresariales, S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Corporación Española de Servicios, S.A. Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
Corporación Financiera Hispánica, S.A. Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
Europea de Gestión, S.A. Unipersonal Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
Eusko Lanak, S.A. Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
F-C y C, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
FCC 1, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
FCC Construcciones y Contratas Internacional, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 - Madrid 100,00
FCC Finance, B.V. Holanda 100,00
FCC Fomento de Obras y Construcciones, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
FCC Inmobiliaria Conycon, S.L. Unipersonal Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
FCC International B.V. Holanda 100,00
Fedemes, S.L. Federico Salmón, 13 – Madrid 100,00
Per Gestora Inmobiliaria, S.L. Plaza Pablo Ruiz Picasso – Madrid 100,00 Centium Auditores, S.L.
Puerto Cala Merced, S.A. Arquitecto Gaudí, 4 – Madrid 100,00

(10) Societat adquirida a tercers amb la denominació BBWP Europe Holdings Lux S.A.R.L. 
(11) Societat adquirida a tercers amb la denominació BBWP Spain Holdings Lux S.A.R.L.
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ANNEX II  _ SOCIETATS CONTROLADES CONJUNTAMENT AMB TERCERS ALIENS AL gRUP (consolidades pel mètode de la participació)

S o c i e t a t Domicili

Valor net comptable 
de la cartera

% 
Participació 

efectiva
Auditor

2009 2008

SERVEIS MEDIAMBIENTAlS

Aguas de Langreo, S.L. Alonso del Riesgo, 3 – Sama de Langreo (Astúries) 674 626 49,00 Audinfor, S.L.
Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada, A.I.E. Plaza de la Aurora – Motril (Granada) 805 432 Attest Servicios Empresariales, S.L.P.
Aigües de Girona Salt i Sarrià de Ter, S.A. Ciutadans, 11 – Girona 292 271 26,89 BLS Auditores
Atlas Gestión Medioambiental, S.A. Roma, 25 – Barcelona 14.700 14.459 50,00 Deloitte
Beacon Waste Limited Regne Unit 1.502 1.413 50,00
Compañía de Servicios Medioambientales Do Atlantico, S.A. Ctra. de Cedeira Km. 1 – Narón (La Corunya) 362 364 49,00 Audinfor, S.L.
Ecoparc del Besós, S.A. Rambla Catalunya, 91-93 – Barcelona 2.951 2.633 49,00 Castellà Auditors Consultors, S.L.
Ecoserveis Urbans de Figueres, S.L. Av. de les Alegries, s/n – Lloret de Mar (Girona) 477 212 50,00

Electrorecycling, S.A.
Ctra. BV – 1224 Km. 6,750 – El Pont de Vilomara i 
Rocafort (Barcelona)

1.139 1.203 33,34 KPMG Auditores, S.L.

Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, S.A. Plaça Josep Pla, 4 – Girona 132 296 25,00 Deloitte
Empresa Mixta de Aguas y Servicios, S.A. Alarcos, 13 – Ciudad Real 16 57 41,25 Centium Auditores, S.L.
Empresa Mixta de Limpieza de la Villa de Torrox, S.A. Plaza de la Constitución, 1 – Torrox (Màlaga) 432 406 50,00 Audinfor, S.L.
Empresa Mixta de Medio Ambiente de Rincón de la Victoria, S.A. Avda. Zorreras, 8 – Rincón de la Victoria (Màlaga) 287 393 50,00 Audinfor, S.L.
Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena, EMABESA, S.A. Avda. Juan Luis Peralta, s/n – Benalmádena (Màlaga) 1.487 571 50,00 Audinfor, S.L.
Fisersa Ecoserveis, S.A. Alemanya, 5 – Figueres (Girona) (7) 220 36,35 Tax Consulting Auditores
Gestión de Servicios Hidráulicos de Ciudad Real, A.I.E. Ramírez de Arellano – Madrid - (16)
Girona, S.A. Travessera del Carril, 2 – Girona 1.284 1.134 33,61 Cataudit Auditors
Grupo Proactiva Paseo de la Castellana, 216 – Madrid 40.699 40.922 50,00
Hades Soluciones Medioambientales, S.L. Mayor, 3 – Cartagena (Múrcia) 60 60 50,00
Inalia Mostaganem, S.L. Gobelas, 47-49 – Madrid (2) (1) 50,00
Inalia Water Solutions, S.L. Ulises, 18 – Madrid 5 (8) 50,00
Ingeniería Urbana, S.A. Avda. Saturno, 6 – Alacant 5.130 5.067 35,00 Deloitte, S.L.
ITAM Delta de la Tordera, A.I.E. (1) -
Mediaciones Comerciales Ambientales, S.L..(1) Roma, 25 – Barcelona 272 701 50,00
Mercia Waste Management Ltd. Regne Unit 9.903 6.827 50,00

Pilagest, S.L.
Ctra. BV – 1224 Km. 6,750 – El Pont de Vilomara i 
Rocafort (Barcelona)

900 541 50,00

Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A.
E – Pol. Actividades Medioambientales – Aznalcóllar 
(Sevilla)

1.840 1.604 37,50

Senblen, S.A. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) (149) (86) 85,19

(1) Canvi de denominació. Abans Pangea XXI, S.L.
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S o c i e t a t Domicili

Valor net comptable 
de la cartera

% 
Participació 

efectiva
Auditor

2009 2008

Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Camino de la Térmica, 83 – Màlaga 290 1.876 26,01 Price Waterhouse Coopers
Servicios Urbanos de Málaga, S.A. Ulises, 18 – Madrid 2.061 419 51,00
Severn Waste Services Limited Regne Unit 161 166 50,00
Sorea-Searsa Aqualia, A.I.E. Condado de Jaruco, s/n – Lloret de Mar (Barcelona) 218 77
Tratamiento Industrial de Residuos Sólidos, S.A. Rambla Catalunya, 91 – Barcelona 582 357 33,33 Castella Auditors Consultors, S.L.
Zabalgarbi, S.A. Camino de Artigas, 10 – Bilbao (Biscaia) 13.012 13.680 30,00 KPMG Auditores

VERSIA

Converty Service, S.A.
Camino de los Afligidos P.I. La Esgaravita, 1 –Alcalá de 
Henares (Madrid)

5.843 5.936 50,00 Pérez y Asociados Auditores, S.L.P.

Corporación Jerezana de Transportes Urbanos, S.A. Unipersonal P.I. El Portal – Jerez de la Frontera (Cadis) 2.051 2.002 50,00 Ernst & Young
Detren Compañía General de Servicios Ferroviarios, S.L. Serramo, 93 – Madrid 1.614 965 50,00 Ernst & Young
FCC-CONNEX Corporación, S.L. Serrano, 93 – Madrid 11.374 11.380 50,00 Ernst & Young
Infoser Estacionamientos, A.I.E. Manuel Silvela, 8 – Madrid 81 75 33,33
Versia Holding GmbH Àustria 16 11 100,00
Tranvía de Parla, S.A. Camino de la Cantuela, 2 – Parla (Madrid) 278 418 5,00
Valenciana de Servicios I.T.V., S.A. P.I. El Oliveral – Ribarroja de Turia (València) 3.163 2.928 50,00 Centium Auditores, S.L.

CONSTRUCCIÓ

ACE Accesibilidade das Antas Construçao e Obras Publicas Portugal - 22
ACE Acestrada Construçao de Estradas Portugal 77 25 13,33
ACE Edifer Construçoes Ramalho R.C. E.C. Portugal (16) 1 33,33
ACE FCC Construcción e Edifer Portugal 26 2 50,00
ACE Infraestructuras das Antas – Construçao e Obras Publicas Portugal 2 31 33,33
ACE Lumiar Portugal - 2 50,00
ACE Metrexpo Portugal (3) 135 44,90
ACE Ramalho Rosa Cobetar a Edifer Portugal 4 10 56,00
ACE Ramalho Rosa Cobetar Graviner e Novocpa Portugal 2 2 72,25
ACE Túnel Odeoluca Portugal - 11 35,00
ACE Túnel Ramela Portugal 40 65 13,33
ACE Túnel Rua de Ceuta, Construçao e Obras Publicas Portugal (5) (9) 49,50
Construcciones Olabarri, S.L. Ripa, 1 – Bilbao (Biscaia) 4.850 4.650 49,00 Charman Auditores
Constructora de Infraestructura de Agua de Queretaro, S.A. de CV Mèxic 1.644 1.279 49,00 Deloitte
Constructora Nuevo Necaxa Tihuatlan, S.A.C.V. Mèxic 1.648 224 40,00 Deloitte
Dragados FCC, Canada Inc. Canadà (1.118) (538) 50,00 Daye Kelly & Associates
Peri 3 Gestión, S.L. General Álava, 26 – Vitoria Gasteiz (Àlaba) 2 2 50,00

S o c i e t a t Domicili

Valor net comptable 
de la cartera

% 
Participació 

efectiva
Auditor

2009 2008

CIMENTS

Atlántica de Graneles y Moliendas, S.A. Vía Galindo, s/n – Sestao (Biscaia) 2.071 1.029 35,19 KPMG Auditores, S.L.
Carbocem, S.A. Paseo de la Castellana, 45 – Madrid 73 1123 57,07 KPMG Auditores, S.L.
Cementos Artigas, S.A. Uruguai - 35.300
Cementos Avellaneda, S.A. Argentina - 92.682
Corporación Uniland, S.A. Còrsega, 299 – Barcelona - (7) 52,54
Freshmarkets, S.A. Uruguai - 10
Minus Inversora, S.A. Argentina - 6

Pedrera de l’Ordal, S.L.
Ctra. N 340 km. 1229,5 La Creu de l’Ordal – Subirats 
(Barcelona)

4.355 4.209 26,21

Portcemen, S.A. Moll Contradic Sud-Port Barcelona – Barcelona 774 814 13,11
Terminal Cimentier de Gabes-Gie Tunísia 50 107 15,38 Ernst & Young

Terrenos Molins
Llobregat – Molins de Rei
(Barcelona)

5 4 13,12

Vescem-LID, S.L. València, 245 – Barcelona 31 28 13,11

AlTRES ACTIVITATS

Grupo Global Vía
Paseo de la Castellana, 141
Edificio Cuzco IV - Madrid

478.983 317.428 50,00

Grupo Realia Business Paseo de la Castellana, 216 - Madrid 153.818 168.894 30,23 Deloitte, S.L.

TOTAL VALOR DE SOCIETATS CONSOLIDADES PEL MÈTODE DE LA 
PARTICIPACIÓ (NEGOCIS CONJUNTS) 773.240 747.132
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ANNEX III _ SOCIETATS ASSOCIADES (CONSOLIDADES PEL MÈTODE DE LA PARTICIPACIÓ)

S o c i e t a t Domicili

Valor net comptable 
de la cartera % Participació 

efectiva
Auditor

2009 2008

SERVEIS MEDIAMBIENTAlS

Aguas de Denia, S.A. Pare Pere, 17 – Denia (Alacant) 404 403 33,00
Aguas de Ubrique, S.A. Avda. España, 9 – Ubrique (Cadis) 11 19 49,00
Aguas de Narixa, S.A. Málaga, 11 – Nerja (Màlaga) 311 - 50,00
Aigües de Blanes, S.A. Canigó, 5 – Blanes (Girona) 54 44 16,47
Aigües del Tomoví, S.A. Plaça Vella, 1 – El Vendrell (Tarragona) 520 270 49,00 GM Auditors, S.L.
Aprochim Getesarp Rymoil, S.A. P.I. Logrenzana La Granda – Carreño (Astúries) 1.366 1.603 23,49
Aquos El Realito, S.A. de CV Mèxic 4 - 49,00 Deloitte
Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. Paseo María Agustín, 36 – Saragossa 8 8 18,60
Aragonesa de Recuperaciones Medioambientales XXI, S.A. Ctra. Castellón Km. 58 – Saragossa 6 23 34,00
Aragonesa de Tratamientos Medioambientales XXI, S.A. Ctra. Castellón Km. 58 – Saragossa 708 750 33,00
Betearte, S.A.U. Colón de Larreátegui, 26 – Bilbao (Biscaia) 571 802 33,33
Clavegueram de Barcelona, S.A. Acer, 16 – Barcelona 896 966 20,33 Bove Montero y Asociados
Concesionaria de Desalación de Ibiza, S.A. Rotonda de Santa Eulàlia, s/n - Eivissa 254 - 32,00
Conducció del Ter, S.L. Bourg de Peage, 89 – Sant Feliu de Guíxols (Girona) 108 57 48,00
Ecogestión Ambiental, S.L. Juan Ramón Jiménez, 12 – Madrid 94 72 50,00
EMANAGUA Empresa Mixta Municipal de Aguas de Níjar, S.A. Plaza de la Goleta, 1 – Níjar (Almeria) 221 192 49,00 Audinfor, S.L.
Empresa Municipal de Aguas de Algeciras, S.A. Avda. Virgen del Carmen – Algeciras (Cadis) 105 159 49,00 Centium Auditores, S.L.
Empresa Municipal de Aguas de Linares, S.A. Cid Campeador, 7 – Linares (Jaén) 158 112 49,00 Centium Auditores, S.L.
Empresa Municipal de Aguas de Toxiria, S.A. Cristóbal Colón, 104 – Torredonjimeno (Jaén) 89 112 49,00 Centium Auditores, S.L. 
Generavila, S.A. Plaza de la Catedral, 11 – Àvila 417 420 36,00 Audinfor, S.L.
Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. Santa Amalia, 2 – València 1.219 2.111 49,00 BDO Audiberia
Grup .A.S.A.: Àustria 5.572 5.389
 .A.S.A. + AVE Környezetvédelmi H Kft Hongria - - 50,00
 .A.S.A. Hlohovec s.r.o. Eslovàquia - - 50,00
 .A.S.A. TS Prostejov s.r.o. República Txeca - - 49,00 Price Waterhouse Coopers
 A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt FT Hongria - - 25,50
 ASTV s.r.o. República Txeca - - 49,00
 Börzsöny-Cserhát Környezetvédelmi És HKK Hongria - - 35,00
 Huber Abfallservice Verwaltungs GmbH Àustria - - 49,00
 Huber Entsorgungs GmbH Nfg KG Àustria - - 49,00
 Killer GmbH Àustria - - 50,00
 Killer GmbH & Co KG Àustria - - 50,00
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S o c i e t a t Domicili

Valor net comptable 
de la cartera % Participació 

efectiva
Auditor

2009 2008

 Müllumladestation Ostregion GmbH & Co KG Àustria - - 33,33
 Recopap s.r.o. Eslovàquia - - 50,00 Price Waterhouse Coopers
 Repap Czech spol. s.r.o. República Txeca - - 50,00 Price Waterhouse Coopers
 Technické a Stavební Sluzby AS República Txeca - - 50,00

Grup Tirme
Ctra. Sóller Km. 8,2 Camí de Son Reus – Palma de 
Mallorca (Balears)

8.605 7.470 20,00 KPMG Auditores

Grup Waste Recycling Regne Unit - -
 Energylinc Limited Regne Unit - - 50,00
 Goole Renewable Energy Limited Regne Unit - - 20,00
 Shelford Composting Limited Regne Unit - - 50,00
La Unión Servicios Municipales, S.A. Salvador Pascual, 7 – La Unión (Múrcia) 71 64 49,00 Audinfor, S.L.
Nueva Sociedad de Aguas de Ibiza, S.A. Av. Bartolomé de Roselló, 18 – Eivissa (Balears) 91 78 40,00
Orasqualia for the Development of the Waste Water Treatment Plant 
S.A.E.

Egipte 288 - 50,00 KPMG

Pallars Jussà Neteja i Serveis, S.A. Pau Casals, 14 – Tremp (Lleida) 37 38 40,80
Proveïments d’Aigua, S.A. Astúries, 13 – Girona 245 223 15,12
Sera Q A Duitama E.S.P., S.A. Colòmbia 16 17 30,60
Shariket Miyeh Ras Djinet, S.p.A. Algèria 3.199 410 25,50 Hadj Ali
Shariket Tahlya Miyah Mostaganem, S.p.A. Algèria 6.795 5.647 25,50 Hadj Ali
Sogecar, S.A. Polígono Torrelarragoiti – Zamudio (Biscaia) 457 465 30,00
Suministro de Agua de Queretaro, S.A. de CV Mèxic 6.934 234 28,81 Deloitte

VERSIA

I.T.V. Córdoba, S.A. Argentina 45 48 30,00 Estévez y Aociados

CONSTRUCCIÓ

Ablocade, S.L. Rafael López, 1 – Huelva 930 1.040 20,00
Aigües del Segarra Garrigues, S.A. Plaça del Carme, 15 – Tàrrega (Lleida) 4.510 5.007 25,00 Deloitte
Autopistas del Sol, S.A. Costa Rica - 8.383 24,00 Deloitte & Touche, S.A.
Autopistas del Valle, S.A. Costa Rica 5.331 5.518 48,00 Deloitte
Autovía del Camino, S.A. Leyre, 11 – Pamplona (Navarra) - 8.470 20,00 Deloitte
Autovía Necaxa-Tihuatlan, S.A. de C.V. Mèxic - 11.403 25,00 Deloitte Touche Tohmatsu
Baross Ter Ingatlanprojekt-Fejlszto Kft Hongria 532 584 20,00 Sölch Ágostonné
BBR VT International Ltd. Suïssa 1.254 1.179 22,50 Trewitax Zürich AG
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S o c i e t a t Domicili

Valor net comptable 
de la cartera % Participació 

efectiva
Auditor

2009 2008

Cleon, S.A. Avda. General Perón, 36 – Madrid 24.961 24.963 25,00 KPMG Auditores, S.L.
Concesionaria Hospital son Dureta, S.A. Plaça Es Fortí, 4 – Palma de Mallorca - 3.244 16,00 Deloitte
Concessió Estacions Aeroport L9, S.A. Còrsega, 270 – Barcelona 506 505 49,00
Constructora San José – Caldera CSJC, S.A. Costa Rica 4.634 1.136 50,00 Deloitte
Constructora San José-San Ramón SJSR, S.A. Costa Rica 67 44 33,00
Desarrollo Cuajimalpa, S.A. de C.V. Mèxic 1.770 1.648 25,00
Desarrollos y Promociones Costa Cálida, S.A. Saturno, 1 – Pozuelo de Alarcón (Madrid) 266 268 35,75
Elaboración de Cajones Pretensados, S.L. Avda. General Perón, 36 – Madrid 2 2 50,00
FCC Construction Kipszer Ktf Hongria (112) 5 50,00
FCC Elliot Construction Limited Irlanda 1.035 - 50,00 Deloitte
Gesi-9, S.A. Sorolla, 27 – Alcalá de Guadaira (Sevilla) 13.008 13.008 74,90 Antonio Moreno Campillo
Grup Alpine: Àustria 15.154 14.787
 ABO Asphalt-Bau Oeynhausen GmbH Àustria - - 26,09
 AE Stadtland GmbH Alemanya - - 13,42
 AMW Asphaltwerk GmbH Àustria - - 19,13
 Asphaltmischwerk Betriebs GmbH & Co KG Àustria - - 17,39
 Asphaltmischwerk Greinsfurth GmbH & Co OHG Àustria - - 21,74
 Asphaltmischwerk Leopoldau-Teerag-Asdag- Mayreder Bau GmbH Àustria - - 43,48
 Asphaltmischwerk Leopoldau-Teerag-Asdag- Mayreder  
 Bau GmbH & Co KG

Àustria - - 17,39

 Asphaltmischwerk Steyregg GmbH & Co KG Àustria - - 17,39
 Asphaltwerk Sierning GmbH Àustria - - 34,79
 AWT Asphaltwerk GmbH Àustria - - 28,70
 AWW Asphaltmischwerk Wölbiling GmbH Àustria - - 43,48
 Bonaventura Strassenerrichtungs GmbH Àustria - - 38,53
 Dolomit-Beton Lieferbetonwerk GmbH Àustria - - 41,75
 Draubeton GmbH Àustria - - 30,44
 FMA Asphaltwerk GmbH & Co KG Àustria - - 8,70
 Hemmelmair Frästechnik GmbH Àustria - - 21,74
 Kieswerk-Betriebs GmbH & Co Kg Àustria - - 19,57
 Lieferasphaltgesellschaft JAUNTAL GmbH Àustria - - 20,87
 MSO Mischanlagen Süd-Ost Betriebs GmbH und Co KG Àustria - - 9,57
 Paltentaler Beton Erzeugungs GmbH Àustria - - 20,87
 Porr Alpine Austriarail GmbH Àustria - - 43,48
 PPE Malzenice s.r.o. Eslovàquia - - 43,48
 RBA Recycling und Betonanlagen GmbH & Co Nfg KG Àustria - - 22,18
 RFM Asphaltmischwerk GmbH & Co KG Àustria - - 28,99
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Valor net comptable 
de la cartera % Participació 
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Auditor

2009 2008

 Schaberreiter GmbH Àustria - - 9,57
 Silasfalt s.r.o. República Txeca - - 43,48
 Straka Bau GmbH Àustria - - 44,35
 Transportbeton und Asphalt GmbH Àustria - - 43,48
 Transportbeton und Asphalt GmbH & Co KG Àustria - - 43,48
 Waldviertler Lieferasphalt GmbH & Co KG Àustria - - 43,48
 Ziegelwerk Frental Eder GmbH Alemanya - - 32,22
Grupo Cedinsa Concesionaria Tarragona, 141 – Barcelona 24.735 22.850 27,20
Grup Foment de Construccions i Consulting Andorra 12 12 33,30
Ibisan Sociedad Concesionaria, S.A. Porto Pi, 8 – Palma de Mallorca (Balears) 7.986 8.480 50,00
Las Palmeras de Garrucha, S.L. – en liquidación - Mayor, 19 – Garrucha (Almeria) 1.178 1.180 20,00
M50 (Concession) Limited Irlanda - (6.346) 22,50
M50 (D&C) Limited Irlanda (87) (64) 42,50
Madrid 407 Sociedad Concesionaria, S.A. Pedro Teixeira, 8 Edif. Iberia Mart. – Madrid - 2.498 39,69
Marina de Laredo, S.A. Pasaje de Puntida, 1 – Santander (Cantàbria) 692 694 50,00
Marina Port Vell, S.A. Escar, 26 – Barcelona - 1.927 30,25
MDM-Teide, S.A. Panamà 1.024 1.060 50,00
Metro de Málaga, S.A. Martínez, 11 – Màlaga 9.198 23.170 24,50
N6 (Concession) Limited Irlanda - (2.690) 45,00
N6 (Construction) Limited Irlanda (8.504) 864 42,50
Nihg Limited Irlanda - - 39,00 Deloitte
Nova Bocana Barcelona, S.A. Av. Josep Tarradellas, 123 – Barcelona 9.323 6.119 25,00 Deloitte
Nova Bocana Business, S.A. Av. Josep Tarradellas, 127 – Barcelona 992 2.391 25,00
Omszki-Tó Part Kft Hongria (17) (18) 20,00
Operaciones y Servicios para la Industria de la Construcción, S.A. de C.V. Mèxic 16 75 50,00 Delolitte
Port Premià, S.A. -en liquidación- Balmes, 36 – Barcelona (555) (555) 39,72

Port Torredembarra, S.A.
Edifici Capitania Port Esportiu i Pesquer – 
Torredembarra (Tarragona)

- 782 12,04 Domingo Rusiños y Cía. Auditores

Promvias XXI, S.A. Via Augusta, 255 Local 4 – Barcelona (175) 7 25,00
Proyecto Front Marítim, S.L.(1) Passeig de Gràcia , 120 - Barcelona (5.045) 5.534 50,00
Ruta de los Pantanos, S.A. Avda. Europa, 18 P.E. La Moraleja – Alcobendas (Madrid) - 5.571 33,33
Teide Gestión del Sur, S.L. Avda. Luis Montoto, 107 – Sevilla 4.842 4.855 49,94
Teide-MDM Quadrat, S.A. Panamà 174 181 50,00 P&A Palacios y Asociados
Terminal Polivalente de Huelva, S.A. La Marina, 29 – Huelva (263) (263) 31,50
Torres Porta Fira, S.A. Mestre Nicolau, 19 – Barcelona 8.632 9.004 40,00 BDO Audiberia
Tramvia Metropolità, S.A. Còrsega, 270 – Barcelona 4.108 6.711 22,44 KPMG Auditores
Tramvia Metropolità del Besós, S.A. Còrsega, 270 – Barcelona 4.358 4.976 22,53 KPGM Auditores
Transportes Ferroviarios de Madrid Doctor Esquerdo, 136 – Madrid - 15.992 24,69 Ernst & Young
Urbs Iudex et Causidicus, S.A. Tarragona, 161 – Barcelona (925) (1.548) 29,00 Deloitte
Vivero del Río Razón, S.L. Camino del Guardatillo – Valdeavellano de Tera (Sòria) 1 1 48,00
Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH Àustria 12 - 48,70
Zílinská Dialnica s.r.o. Eslovàquia 10 - 48,70

(1) Canvi de denominació. Abans Layetana Front Marítim, S.L.
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S o c i e t a t Domicili

Valor net comptable 
de la cartera % Participació 

efectiva
Auditor

2009 2008

CIMENTS

Aplicaciones Minerales, S.A. Camino Fuente Herrero – Cueva Cardiel (Burgos) 618 641 33,09
Áridos Unidos, S.A. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 13 14 26,72

Canteras y Hormigones Quintana, S.A.
Ctra. Santander-Bilbao Km. 184 – Barcena de Cicero 
(Cantàbria)

4.838 5.006 18,82 Enrique Campos & Auditores, S.L.P.

Canteras y Hormigones VRE, S.A. Arieta, 13 – Estella (Navarra) 1.634 2.131 35,66 KPMG Auditores, S.L.

Comercial de Prefabricados Lemona, S.A.
Barrio Inzunza, 1 – Lemona 
(Biscaia)

19 19 66,91

Ecofond, S.A.
Paseo Mikeletegi, 2 Edifico Inasmet – Sant Sebastià 
(Guipúscoa)

- 293

Ecofuel, S.A. Camino Arsenal, 19 – Bilbao (Biscaia) 186
Exponor, S.A. -en liquidación- Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 1 1 38,92
Hormigones Calahorra, S.A. Brebicio, 25 – Calahorra (La Rioja) 152 150 35,65
Hormigones Castro, S.A. Ctra. Irún-La Coruña Km. 153 – Islares – (Cantàbria) 347 478 25,09
Hormigones del Baztán, S.L. Suspeltxiki, 25 – Vera de Bidasoa (Navarra) 1.051 955 35,66
Hormigones Delfín, S.A. Venta Blanca – Peralta (Navarra) 939 971 35,66
Hormigones en Masa de Valtierra, S.A. Ctra. Cadreita Km. 0 – Valtierra (Navarra) 1.776 1.767 35,66
Hormigones Galizano, S.A. Ctra. Irún-La Coruña Km. 184 – Gama (Cantàbria) 310 318 31,36
Hormigones Reinares, S.A. Praje Murillo de Calahorra, s/n – Calahorra (La Rioja) 1.164 1.231 35,66 KPMG Auditores, S.L.
Hormigones y Áridos del Pirineo Aragonés, S.A. Ctra. Biescas – Sabiñanigo (Osca) 6.683 6.612 35,66 KPMG Auditores, S.L.
Lázaro Echevarría, S.A. Isidoro Melero – Alsasua (Navarra) 10.029 10.074 19,98 KPMG Auditores, S.L.
Navarra de Transportes, S.A. Ctra. Pamplona-Vitoria Km. 52 – Olazagutia (Navarra) 1.126 1.308 23,77 KPMG Auditores, S.L.
Neuciclaje, S.A. Alameda de Urquijo, 10 – Bilbao (Biscaia) 440 372 23,00
Novhorvi, S.A. Portal de Gamarra, 25 – Vitòria Gasteiz (Àlaba) 198 231 17,83 KPMG Auditores, S.L.
Prebesec France, S.A.S. França - (111) 21,01

Quinsa Prefabricados de Hormigón, S.L. Unipersonal
Ctra. S. Sebastián-Coruña Km. 184 - Barcena de Cicero 
(Cantàbria)

32 44 18,82

Silos y Morteros, S.L. Ctra. de Pamplona Km. 1 – Logroño (La Rioja) 190 266 23,77 Expertos Auditores, S.L.

Transportes Cántabros de Cemento Portland, S.L.
Ctra. S. Sebastián-Coruña Km. 184 – Barcena de Cicero 
– (Cantàbria)

77 66 18,82

ENERGIA

Grup Olivento
 Integral Management Future Renewables, S.L. A Condomiña, s/n – Ortoño (La Corunya) 914 - 50,00

TOTAL VALOR DE SOCIETATS CONSOLIDADES PEL MÈTODE DE LA PARTICIPACIÓ (EMPRESES ASSOCIADES) 208.000 275.873
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AlTAS Domicili

SOCIEDAD CONCESIONARIA TRANVÍA DE 
MURCIA, S.A.

Olof Palmer, s/n – Múrcia

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
URBANOS, S.A.

Riu Magre, 6 – P.I. Patada del Cid – Quart de 
Poblet (València)

VELICKI KAMEN D.O.O. Croàcia
WELLNESSHOTEL ÉPITO KFT Hongria

CONSOlIDACIÓ PEl MèTODE DE lA PARTICIPACIÓ

NEGOCIS CONJUNTS

AGUAS DE NARIXA, S.A. Málaga, 11 – Nerja (Màlaga)
INTEGRAL MANAGEMENT FUTURE  
RENEWABLES, S.L.

A Condomiña, s/n – Ortoño (La Corunya)

CONSOlIDACIÓ PEl MèTODE DE lA PARTICIPACIÓ

EMPRESES ASSOCIADES

ACE CAET XXI CONSTRUÇOES Portugal
AQUOS EL REALITO, S.A. DE CV Mèxic
CONCESIONARIA DE DESALACIÓN DE IBIZA, S.A. Rotonda de Santa Eulàlia, s/n - Eivissa
FCC ELLIOT CONSTRUCTION LIMITED Irlanda
NIHG LIMITED Irlanda
ORASQUALIA FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
WASTE WATER TREATMENT PLANT S.A.E.

Egipte

PPE MALZENICE S.R.O. Eslovàquia
STROJINVEST ALPINE GMBH Bulgària
WESTERN CARPATHIANS MOTORWAY 
INVESTORS COMPANY GMBH

Àustria

ZÍLINSKÁ DIALNICA S.R.O. Eslovàquia

(*) Canvi de mètode de consolidació
(1) Societat adquirida a tercers amb la denominació BBWP Europe Holdings Lux S.A.R.L
(2) Societat adquirida a tercers amb la denominació BBWP Spain Holdings Lux S.A.R.L.

ANNEX IV _ CANVIS EN EL PERíMETRE DE CONSOLIDACIÓ

AlTAS Domicili

CONSOlIDACIÓ GlOBAl

ALPINE BAU INDIA PRIVATE LIMITED Índia
ALPINE-ENERGIE SOLAR ITALIA GMBH Àustria
ALPINE GREEN ENERGIA SP. Z.O.O. Polònia
AQUALIA CZECH, S.L. Ulises, 18 – Madrid
AQUALIA NEW EUROPE B.V. Holanda 
ARMIGESA, S.A. Plaza de la Constitución s/n – Armilla (Granada)
ASFALTNA CESTA D.O.O. Croàcia
A.S.M.J. S.R.O. República Txeca
BETON UND MONIERBAU GMBH Àustria
CEMUSA MIAMI LLC EUA
EFITEK ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL Federico Salmón, 13 - Madrid
ELECTRIC GENERATION INVESTMENTS LIMITED Regne Unit
ENERSTAR VILLENA, S.A. San Vicente Ferrer, 16 – Gandia (València)
EUROPEAN HIGH SPEED TRAINS Portugal
FCC CONSTRUCCIÓN DE COSTA RICA, S.A. Costa Rica
FCC CONSTRUCTION NORTHERN IRELAND 
LIMITED

Irlanda

GENERACIÓN ELÉCTRICA EUROPEA, S.A.R.L.(1) Federico Salmón, 13 – Madrid
GENERACIÓN ELÉCTRICA HISPANA, S.A.R.L. (2) Federico Salmón, 13 – Madrid
OLIVENTO, S.L. UNIPERSONAL Federico Salmón, 13 – Madrid
PRO - PART AG Suïssa
PRO-PART ENERGIE GMBH Suïssa
PRO-PART IN AUSTRIA HANDELS GMBH Àustria
S.C. “HODACO SERVIMPEX” SRL Romania
SISTEMAS ENERGÉTICOS ABADÍA, S.A. Albareda, 1 – Saragossa
SISTEMAS ENERGÉTICOS EL CARRASCAL, S.A. 
UNIPERSONAL

Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla

SISTEMAS ENERGÉTICOS EL CHAPARRAL, S.A. 
UNIPERSONAL

Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla

SISTEMAS ENERGÉTICOS LA CERRADILLA, S.A. 
UNIPERSONAL

Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla

SISTEMAS ENERGÉTICOS LAMATA, S.A. 
UNIPERSONAL

Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla

SISTEMAS ENERGÉTICOS MONTES DEL 
CONJURO, S.A. UNIPERSONAL

Avenida San Francisco Javier, 15 – Sevilla
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BAIXES Domicili

EMPRESES ASSOCIADES

ABO ASPHALT-BAU OEYNHAUSEN GMBH STILLE 
MITUNTERNEHMERGEMEINSCHAFT (3)

Àustria

AHRENTAL ABBAU UND AUFBEREITUNGS GMBH 
(3)

Àustria

ALPINE-ROSSISKAYA GMBH (4) Àustria
ASFALTNA CESTA D.O.O. (*) Croàcia
ASPHALTLIEFEWERK LEIBNITZ GMBH (3) Àustria
ASPHALTMISCHWERK BETRIEBS GMBH (3) Àustria
ASPHALTMISCHWERK GREINSFURTH GMBH (3) Àustria
ASPHALTMISCHWERK STEYREGG GMBH (3) Àustria
AUTOPISTAS DEL SOL, S.A. (8) Costa Rica
AUTOVÍA DEL CAMINO, S.A. (8) Leyre, 11 – Pamplona (Navarra)
AUTOVÍA NECAXA-TIHUATLAN, S.A. DE C.V. (8) Mèxic
BA-ÉP BALATON ASZFALT ES EPITÖ K.F.T. (3) Hongria
BLUMAUERPLATZ BETEILIGUNGS-HOLDING 
GMBH (3)

Àustria

BONAVENTURA STRASSENERHALTUNGS  
GMBH (3)

Àustria

BAIXES Domicili

CONSOlIDACIÓ GlOBAl

AGUAS JAÉN, S.A.(1) Plaza de los Jardinillos, 6 - Jaén
ALPINE BAU SERVICES GMBH SCHWEIZ (2) Suïssa
ALPINE GREEN ENERGIA SP. Z.O.O. (3) Polònia
CEMUSA SAN ANTONIO GP, LLC (1) EUA
CEMUSA SAN ANTONIO, LTD.(1) EUA
CEMUSA TEXAS, LLC. (1) EUA
DONAU INVESTMENT SRL (3) Romania
FCC GLOBAL INSURANCE GENERAL  
SERVICES, S.A. (4)

Paseo de la Castellana, 111 - Madrid

GARAZNA HISA UKC D.O.O.(4) Eslovènia
GRANITUL, S.A.(3) Romania
HORMIGONES ARKAITZA, S.A. UNIPERSONAL (9) Estella, 6 – Pamplona (Navarra)
HORMIGONES DEL ZADORRA, S.A.  
UNIPERSONAL (9)

Estella, 6 – Pamplona (Navarra)

JSC ALPINE GAZ AG (3) Rússia
M&S CONCESIONES, S.A. (8) Costa Rica
M&S DI – M&S DESARROLLOS  
INTERNACIONALES, S.A. (8)

Costa Rica

OPERALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. (8) Pedro Texeira, 8 - Madrid
PI PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (8) Costa Rica
SERVICIOS DE PUBLICIDAD URBANOS, S.A. (1) Atenas, nave 46 P.I. San Luis - Màlaga
SKY SIERRESITA – CORTIJO VIEJO 1, S.L.(5) Federico Salmón, 13 – Madrid
SKY SIERRESITA – CORTIJO VIEJO 2, S.L (6). Federico Salmón, 13 – Madrid

CONSOlIDACIÓ PEl MèTODE DE lA PARTICIPACIÓ

NEGOCIS CONJUNTS

ACE ACCESIBILIDADE DAS ANTAS CONSTRUÇAO E 
OBRAS PUBLICAS (1)

Portugal

ACE LUMIAR (1) Portugal
CEMENTOS ARTIGAS, S.A. (4) Uruguai
CEMENTOS AVELLANEDA, S.A. (4) Argentina
FRESH MARKETS, S.A. (4) Uruguai
MINUS INVERSORA, S.A. (4) Argentina
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ECOFOND, S.A. (4)
Paseo Mikeletegi, 2 Edificio Inasmet-Sant Sebas-
tià (Guipúzcoa)

ECOFUEL, S.A. (1) Camino Arsenal, 19 – Bilbao (Biscaia)
EVG ENERGIEVERSORGUNG GMBH (3) Àustria
EVW ENERGIEVERSORGUNG GMBH (3) Àustria
GASPIX BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH (3) Àustria
M50 (CONCESSION) LIMITED (8) Irlanda
MADRID 407 SOCIEDAD CONCESIONARIA, S.A. (8) Pedro Teixeira, 8 Edif. Iberia Mart. – Madrid
MARINA PORT VELL, S.A. (8) Escar, 26 – Barcelona
METRO DE MÁLAGA, S.A. (8) Martínez, 11 – Màlaga
N6 (CONCESSION) LIMITED (8) Irlanda
PORT TORREDEMBARRA, S.A. (8) Pesquer-Torredembarra (Tarragona)
PREBESEC FRANCE, S.A.S. (7) França

RUTA DE LOS PANTANOS, S.A. (8)
Avda. Europa, 18 P.E. La Moraleja – Alcobendas 
(Madrid)

S P CO FLOREASCA SRL (3) Romania
STROJINVEST ALPINE GMBH (3) Bulgària
TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID (8) Doctor Esquerdo, 136 - Madrid
TSK SAND UND KIES GMBH (3) Alemanya

(*) Canvi mètode consolidació.
(1) Baixa per liquidació.
(2) Baixa per fusió amb Alpine Bau GMBH Schewiz
(3) Ha passat a catalogar-se com a actiu disponible per a la venda
(4) Baixa per venda
(5) Baixa per absorció per Helios Patrimonial 1, S.L.U.
(6) Baixa per absorció per Helios Patrimonial 2, S.L.U.
(7) Baixa per venda del 40% de participació
(8) Societats aportades al Grupo Global Vía
(9) Baixa per fusió per absorció de Hormigones y Morteros Preparados, S.A.
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Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE ARGI GUEÑES 70,00
UTE BAILIN 50,00
UTE BILBOKO SANEAMENDU 50,00
UTE BILBOKO SANEAMENDU BI 50,00
UTE BIOCOMPOST DE ÁLAVA 50,00
UTE BOADILLA 50,00
UTE CÁDIZ 50,00
UTE CANA PUTXA 20,00
UTE CAP DJINET 50,00
UTE CASTELLANA – PO 50,00
UTE CASTELLAR DEL VALLÈS 50,00
UTE CASTELLAR POLÍGONOS 50,00
UTE CEMENTERIOS PERIFÉRICOS II 50,00
UTE CENTRO DEPORTIVO VILLENA 80,00
UTE CESPA GR – GRT 30,00
UTE CHIPIONA 50,00
UTE CIUTAT VELLA 50,00
UTE COLECTOR MAGRANERS 50,00
UTE COLECTORES Y EDAR EN BARBARROJA 25,00
UTE COLEGIOS SANT QUIRZE 50,00
UTE COMPOSTATGE ALT URGELL 80,00
UTE CONDUCCIÓN A EL VISO Y DEPÓSITOS 70,00
UTE CONSORCIO FCC-FOCSAVEN 51,00
UTE CTR-VALLES 20,00
UTE CTR. DE L’ALT EMPORDÀ 45,00
UTE DELTA 50,00
UTE DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE 75,00
UTE DEPURTERUEL 50,00
UTE DOS AGUAS 35,00
UTE ECOPARQUE CACERES 50,00
UTE ECOURENSE 50,00
UTE EDAR A GUARDA 50,00
UTE EDAR BAEZA 50,00
UTE EDAR CIUDAD VALDELUZ 60,00
UTE EDAR DE KRISPIJANA 70,00
UTE EDAR LLANÇÀ 20,00
UTE EDAR TORREVIEJA 10,00
UTE EKOFERRO 85,00

ANNEX V _ UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES, AgRUPACIONS 
D’INTERÈS ECONòMIC I ALTRES NEgOCIS 
gESTIONATS CONJUNTAMENT AMB TERCERS 
ALIENS AL gRUP

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

SERVEIS MEDIAMBIENTAlS

FCCSA-SECOPSA UTE I 50,00
PASAIA UTE 70,00
PUERTO UTE 50,00
UTE A GUARDA 50,00
UTE A GUARDA SANEAMIENTO 50,00
UTE ABASTECIMIENTO EXTREMADURA 20,00
UTE ABASTECIMIENTO ZARAGOZA 70,00
UTE ABM 52,80
UTE ABSA – PERICA 60,00
UTE ACTUACIÓN 11 TERUEL 50,00
UTE AEROPUERTO I 50,00
UTE AEROPUERTO II 50,00
UTE AEROPUERTO III 50,00
UTE AEROPUERTO IV 50,00
UTE AEROPUERTO V 50,00
UTE AEROPUERTO GALERIAS 50,00
UTE AEROPUERTO GALERIAS II 50,00
UTE AGUA CIUDAD VALDELUZ 60,00
UTE AGUAS ALCALÁ 37,50
UTE AIGÜES DES MERCADAL 50,00
UTE ALCANTARILLADO BILBAO 90,00
UTE ALMEDA 51,00
UTE AMPLIACIÓ LIXIVITATS 20,00
UTE AMPLIACIÓN IDAM SANT ANTONI 50,00
UTE AMPLIACIÓN ITAM DELTA DE LA TORDERA 66,67
UTE AMPLIACIÓN VERTEDERO GARDELEGUI 55,00
UTE ANSA – ALFUS 20,00
UTE APARKISA 35,00
UTE AQUALIA – FCC – MYASA 94,00
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Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE IBIZA – PORTMANY EPC 32,00
UTE IDAM IBIZA 50,00
UTE IDAM IBIZA II 50,00
UTE IDAM IBIZA III 50,00
UTE IDAM SANT ANTONI 50,00
UTE IDAM SANT ANTONI II 50,00
UTE INFILCO 50,00
UTE INTAGUA 50,00
UTE JARDINES CÁDIZ 50,00
UTE JARDINES SANTA COLOMA 50,00
UTE JUNDIZ 51,00
UTE KABIEZESKO KIROLDEGIA 60,00
UTE KAIAGARBI 51,00
UTE KAIXARRANKA 60,00
UTE LA LLOMA DEL BIRLET 80,00
UTE LEA – ARTIBAI 60,00
UTE LEGIO VII 50,00
UTE LIMPIEZA BENICASSIM 35,00
UTE LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS DE ALCORA 50,00
UTE LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS DE BURRIANA 50,00
UTE LIMPIEZA COLEGIOS PÚBLICOS DE CASTELLÓN 50,00
UTE LIMPIEZA SANTA COLOMA 50,00
UTE LIMPIEZA Y RSU LEZO 55,00
UTE LÍNEA 2 FASE 2 FMB 50,00
UTE LÍNEA 2 METRO BILBAO 50,00
UTE LOCALES JUSTICIA LOTE II 50,00
UTE LOCALES JUSTICIA LOTE V 50,00
UTE LOGROÑO LIMPIO 50,00
UTE LOURO 65,00
UTE LVR MUSKIZ II 70,00
UTE MADRID I 50,00
UTE MADRID II 50,00
UTE MADRID III 50,00
UTE MANCOMUNIDAD ALTO MIJARES 50,00
UTE MANTENIMIENTO COLEGIOS BILBAO 60,00
UTE MANTENIMIENTO COLEGIOS II 60,00
UTE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 60,00
UTE MEJORA ABASTECIMIENTO SESEÑA 50,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE ENERGÍA SOLAR ONDA 25,00
UTE EPTISA – ENTEMANSER 50,00
UTE ETAP ORBIGO 50,00
UTE EXPLOTACIÓN ITAM TORDERA 50,00
UTE EXPLOTACIÓN PRESAS DEL SEGURA 60,00
UTE F.L.F. LA PLANA 47,00
UTE FCC – ANPE 80,00
UTE FCC – ERS LOS PALACIOS 50,00
UTE FCC – FOCONSA 50,00
UTE FCC – HIJOS DE MORENO, S.A. 50,00
UTE FCC – HIMOSA 50,00
UTE FCCMA – NECA 51,00
UTE FCCMA – RUBATEC STO. MOLLET 50,00
UTE FCC – PAS SALAMANCA 70,00
UTE FCC – PERICA 60,00
UTE FCC – PROMECO 2000, S.L. 50,00
UTE FCC – SUFI MAJADAHONDA 50,00
UTE FCC – SUFI PESA 50,00
UTE FCC – SYF PLAYAS 40,00
UTE FCC – TEGNER 50,00
UTE FCCSA – GIRSA 80,00
UTE FCCSA – VIVERS CENTRE VERD, S.A. 50,00
UTE FOBESA 50,00
UTE FS MUNGEST 51,00
UTE FS MUNGEST II 51,00
UTE FS PARLA II 72,00
UTE GALERÍAS III 50,00
UTE GEMECAN GENEUS 50,00
UTE GESTIÓ INTEGRAL DE RUNES DEL PAPIOL 40,00
UTE GESTIÓN FANGOS MENORCA 55,00
UTE GESTIÓN INSTALACIÓN III 34,99
UTE GESTIÓN SERVICIOS DEPORTES CATARROJA 90,00
UTE GIREF 20,00
UTE GIRONA SELECTIVES 50,00
UTE GIRSA – FCC 20,00
UTE HÉROES DE ESPAÑA 50,00
UTE HIDRANTES 50,00
UTE HIDROGESTIÓN 60,00
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Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE RESTAURACIÓN GARRAF 27,50
UTE RIERA AUBI 50,00
UTE RSU TOLOSALDEA 60,00
UTE S.U. BILBAO 70,00
UTE SALTO DEL NEGRO 50,00
UTE SANT QUIRZE 50,00
UTE SANT QUIRZE DEL VALLÉS 50,00
UTE SANTA COLOMA DE GRAMANET 61,00
UTE SANTURTZIKO GARBIKETA 60,00
UTE SASIETA 75,00
UTE SAV – FCC TRATAMIENTOS 35,00
UTE SEAFSA J.I. RODRÍGUEZ 60,00
UTE SEAFSA LANZAROTE 60,00
UTE SEAFSA – JAIME E ISAAC RODRÍGUEZ 50,00
UTE SEARSA MAN 50,00
UTE SEARSA – INGEMAXTER – FELANITX 50,00
UTE SEARSA – MAN EXPLOTACIÓN ZONA MA5 50,00
UTE SELECTIVA SAN MARCOS 65,00
UTE SELECTIVA UROLA KOSTA 60,00
UTE SELLADO VERTEDERO LOGROÑO 50,00
UTE SERVICIOS EXPO 60,00
UTE T.P.A. E INICRESS 75,00
UTE TANATORIO DE PATERNA 50,00
UTE TIRVA FCC – FCCMA RUBÍ 51,00
UTE TORRIBERA 50,00
UTE TORRIBERA III 50,00
UTE TORRIBERA IV 50,00
UTE TORRIBERA RSU 50,00
UTE TOSSA DE MAR 20,00
UTE TRANSPORTE SAN MARCOS 80,00
UTE TRANSPORTE DEBABARRENA TXINGUDI 60,00
UTE TREMP 51,00
UTE TXINGUDI 75,00
UTE UROLA ERDIA 60,00
UTE URRETXU Y ZUMARRAGA 65,00
UTE VERTEDERO ARTIGAS 50,00
UTE VERTEDERO GARDELEGUI 70,00
UTE VERTEDERO GARDALEGUI II 70,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE MOLLERUSSA 60,00
UTE MONTCADA 50,00
UTE MOSTAGANEM 50,00
UTE MORELLA 50,00
UTE MUSKIZ III 70,00
UTE NAVE JUNDIZ 51,00
UTE OBRA AMPLIACIÓN IDAM SAN ANTONIO 50,00
UTE OBRAS AGUAS ALCALÁ 55,00
UTE ONDA EXPLOTACIÓN 33,33
UTE OYM CAP DJINET 50,00
UTE OYM MOSTAGANEM 50,00
UTE PAMPLONA 80,00
UTE PARLA 99,00
UTE PARQUES SINGULARES MÓSTOLES 50,00
UTE PASAIA 70,00
UTE PI VERD SEARSA HIDROCANAL 60,00
UTE PISCINA CUBIERTA BENICARLÓ 65,00
UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL ALBATERA 93,00
UTE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL L’ELIANA 85,00
UTE PISCINA CUBIERTA CLUB DEPORTIVO ALBORAYA 85,00
UTE PISCINA CUBIERTA MANISES 65,00
UTE PISCINA CUBIERTA PAIPORTA 90,00
UTE PISCINA POLIDEPORTIVO PAIPORTA 65,00
UTE PLAN RESIDUOS 47,50
UTE PLANTA COMPOSTATGE D’OLOT 42,00
UTE PLANTA TRATAMIENTO VALLADOLID 60,00
UTE PLAYAS 50,00
UTE PLAYAS GUIPUZKOA 55,00
UTE PONIENTE ALMERIENSE 50,00
UTE PORTUGARBI 51,00
UTE PORTUGARBI – BI 51,00
UTE POSU – FCC VILLALBA 50,00
UTE POTABILIZADORA ELS POBLETS 70,00
UTE PUERTO II 70,00
UTE QUINTO CONTENEDOR 50,00
UTE R.S. PONIENTE ALMERIENSE 50,00
UTE RBU VILLA-REAL 47,00
UTE RESIDENCIA 50,00
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Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

CONSTRUCCIÓ

ACP DU PORT DE LA CONDAMINE 45,00
ARGE GLEISBAU BLEIBUR + BHF 50,00
ARGE GLEISBAU KNOTEN ROHR 50,00
ARGE DURCHLÄSSE ÖBB 50,00
ARGE FESTE FAHRB. LAINZETRUNNEL 15,50
ARGE FESTE FAHRBAHN TAUERNUNN 37,00
ARGE GERÄTEBEISTELLUNG 2005 50,00
ARGE GLEISBAU LT-WEST B.3 50,00
ARGE GLEISBAU MDF HALLEIN 50,00
ARGE GLEISBAU U2/13 29,00
ARGE ILF-RUM 50,00
ARGE INNOVAPARK 30,00
ARGE INNOVAPARK ABSCHNITT B 30,00
ARGE IVB 2005 50,00
ARGE KABEL ÖBB GRAZ 50,00
ARGE LFS TIROL 60,00
ARGE LINDENGASSE – HALL 50,00
ARGE OBERB. ALTHOFEN-KLAGENFURT 50,00
ARGE OBERBAU ASTEN-LINZ 33,34
ARGE OBERBAU GRAZ-PUNTIGAM 50,00
ARGE PORTALKRAN 34,00
ARGE SLB FÜRWAG 33,33
ARGE SLB GLEISBAU 2004 33,34
ARGE STADTBAU BIENERSTRABE 40,00
ARGE STRABENBAHN KUFERZEILE 50,00
ARGE TIVOLI – BT 1 50,00
FCC ELLIOT CONSTRUCTION PARTNERSHIP 50,00
J.V. ASOCIEREA ARAD-TIMISOARA FCC-ASTALDI 50,00
J.V ESTENSION IOF LINE 2 TO ANTOHOUPOLI 50,01
J.V. FCC CO-MCM 95,00
UTE 2ª FASE EIQUE DE LA ESFINGE 35,00
UTE 57 VIVIENDAS PC-6 CERRO DE REYES 90,00
UTE ABOÑO MUSEL 80,00
UTE ABSA - PERICA I 60,00
UTE ACCESO ZAMORA 65,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE VERTRESA 10,00
UTE VIGO RECICLA 70,00
UTE VINAROZ 50,00
UTE VIVIENDAS MARGEN DERECHA 60,00
UTE WTC – ZARAGOZA 51,00
UTE ZARAGOZA DELICIAS 51,00
UTE ZARAUZKO GARBIKETA 60,00
UTE ZONZAMAS FASE II 30,00
UTE ZURITA 50,00

VERSIA

CLEAR CHANNEL – CEMUSA UTE 50,00
EYSSA-AUPLASA ALICANTE UTE 65,00
UTE BYPASS SUR 50,00
UTE C-17 SERVEI 50,00
UTE CAMINO 50,00
UTE CARTAGENA 50,00
UTE CC CLOT ARAGÓ 60,00
UTE CN III 45,00
UTE CYCSA-ISOLUX INGENIERÍA 50,00
UTE EIX LLOBREGAT 50,00
UTE EUROHANDLING 50,00
UTE EUROHANDLING BARCELONA 50,00
UTE EUROHANDLING MÁLAGA 50,00
UTE FCC ACISA AUDING 45,00
UTE FCC – DISEL BARCELONA 80,00
UTE FCC – DISEL N-VI 50,00
UTE MENDIZULOA 30,00
UTE METEOROLÓGICAS A-6 33,00
UTE NOROESTE 33,00
UTE OCAÑA 75,00
UTE SCC SICE 50,00
UTE SCUTMADEIRA 55,00
UTE S.G.V.V. 50,00
UTE TÚNELES BRAÑAVIELLA – NIEVARES 50,00
UTE TÚNELES BARAJAS 50,00
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UTE AUDITORIO DE BURGOS 65,00
UTE AUDITORIO DE LEÓN 70,00
UTE AUTOPISTA CARTAGENA – VERA 50,00
UTE AUTOVÍA CANALS AGULLENT 60,00
UTE AUTOVÍA COSTA BRAVA 65,00
UTE AUTOVÍA DE LA PLANA 50,00
UTE AUTOVÍA DE LA SAGRA 50,00
UTE AUTOVÍA EL BATAN – CORIA 50,00
UTE AUTOVÍA PAMPLONA – LOGROÑO 35,00
UTE AUTOVÍA PAMPLONA – LOGROÑO T2, 3, 4 70,79
UTE AVE GIRONA 40,00
UTE AVE MASIDE 67,00
UTE AVE MONTBLANC 75,00
UTE AVE TERUEL 50,00
UTE AVE TÚNEL DE SERRANO 42,00
UTE ÁVILA 6 35,00
UTE AZOKA 40,00
UTE AZUCENAS 75,00
UTE AZUD BAJO EMBALSE ALARCÓN 50,00
UTE AZUD DEL EBRO 2ª FASE 70,00
UTE BARBADOS 50,00
UTE BENTA AUNDI 50,00
UTE BIBLIOTECA DE NAVARRA 65,00
UTE BIMENES 70,00
UTE BIMENES III 70,00
UTE BOETTICHER 50,00
UTE BULEVAR PINTO RESINA 50,00
UTE BUÑEL – CORTES 80,00
UTE C 16 50,00
UTE C&F JAMAICA 50,00
UTE CÁCERES 65,00
UTE CÁCERES II 50,00
UTE CADAQUÉS 50,00
UTE CÁDIZ 35,00
UTE CAMBULLONEROS 80,00
UTE CAMBULLONEROS – VIRGEN DEL PINO 40,00
UTE CAMPO GIBRALTAR 80,00
UTE CAMPO DE GIBRALTAR 50,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE ADAMUZ 33,33
UTE AEROMÉDICA CANARIA – FCCCO 5,00
UTE AEROPUERTO DE CASTELLÓN 50,00
UTE AL – DEL MALAGA 50,00
UTE AL – DEL POLIVALENTES 50,00
UTE AL – DEL VILLARRUBIA 50,00
UTE AL – DEL XÁTIVA 50,00
UTE ALARCÓN 55,00
UTE ALBUERA 50,00
UTE ALCAR 45,00
UTE ALHAMA 75,00
UTE ALHENDUR 45,00
UTE ALMANZORA 40,00
UTE ALMENDRALEJO 65,00
UTE ALMENDRALEJO II 50,00
UTE ALQUERÍA 50,00
UTE ALUMBRADO BARRIO SAN FCO. JAVIER 80,00
UTE AMOREBIETA 66,66
UTE AMPLIACIÓN AP-6 TRAMO 2 50,00
UTE AMPLIACIÓN CONSEJERÍA AMA 65,00
UTE AMPLIACIÓN EDAR ABRERA 90,00
UTE AMPLIACIÓN EDAR GIRONA 67,00
UTE AMPLIACIÓN FERIA VALENCIA FASE II 50,00
UTE AMPLIACIÓN FERIA VALENCIA FASE III 50,00
UTE AMP. PLAT COSTERA REC. GUINIGUADA 50,00
UTE AMPLIACIÓN PUERTO DE CASTELLÓN 50,00
UTE AMPLIACIÓN SAIH 50,00
UTE AMPLIACIÓN SUPERFICIE M. LEVANTE PTO. V 60,00
UTE ANAGA 33,33
UTE AP-7 FIGUERAS 50,00
UTE APARCAMIENTO TERM. ACT. AEROPUERTO G.C. 70,00
UTE ARINAGA III 50,00
UTE ARMILLA INSTALACIONES 50,00
UTE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 50,00
UTE ARROYO DEL FRESNO 50,00
UTE ASTALDI – FCC JV 50,00
UTE ATIL – TECAIR 50,00
UTE AUCOSTA CONSERVACIÓN 50,00
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UTE CIUDAD DEPORTIVA VALDEBEBAS II 50,00
UTE CIUDAD REAL 50,00
UTE CIUTAT DE LA JUSTÍCIA 30,00
UTE CLIMA “LA FE” 38,00
UTE CLIMA DENIA 65,00
UTE CLIMA PARQUE EMP. “FORESTA” 50,00
UTE CLIMATIZACIÓN ALCÁZAR DE SAN JUAN 60,00
UTE CLIMATIZACIÓN BARAJAS 42,50
UTE CLIMATIZACIÓN CIBELES 50,00
UTE CLIMATIZACIÓN CIUDAD DE TELEFÓNICA 50,00
UTE CLIMATIZACIÓN SON DURETA 42,00
UTE CLIMATIZACIÓN W.T.C. 50,00
UTE CLUB NÁUTICO CASTELLÓN 50,00
UTE COALVI – CONVENSA 25,00
UTE COBRA CPD REPSOL 50,00
UTE COBRA – ESPELSA TRANVÍA 50,00
UTE COLADA 63,00
UTE COLECTOR ABOÑO 80,00
UTE COLECTOR NAVIA 80,00
UTE COLECTOR PARLA 50,00
UTE COMPLEJO ACUÁTICO DEPORTIVO MUNICIPAL 50,00
UTE CONAVILA II 50,00
UTE CONDUCCIÓN DEL JÚCAR TRAMO VI 70,00
UTE CONEXIÓN DISTRIBUIDOR SUR 60,00
UTE CONEXIONES EL CAÑAVERAL 33,33
UTE CONSEJERÍA AGRICULTURA 85,00
UTE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SURESTE 50,00
UTE CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TORREJÓN 66,70
UTE CONSTRUCCIÓN TRANVÍA ZARAGOZA 50,00
UTE CONTROL AÉREO GAVÀ 70,00
UTE COPERO 70,00
UTE CORNELLÀ WTC 36,00
UTE CORREDOR 55,00
UTE CORTE INGLÉS CASTELLÓN 70,00
UTE CORTE INGLÉS EIBAR 50,00
UTE COSTERA NORTE 1 A 70,00
UTE CREAA 50,00
UTE CARRETERA PANTANOS 33,33

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE CAN TUNIS 70,00
UTE CANAL DE NAVARRA 60,00
UTE CANAL PUERTO VALENCIA 65,00
UTE CANALES DEL JÚCAR 60,00
UTE CAPTACIÓN AGUA DE MAR S.P. PINATAR 50,00
UTE CÁRCEL MARCOS PAZ 35,00
UTE CARCHUNA – CASTELL 75,00
UTE CARDEDEU 40,00
UTE CARIÑENA 50,00
UTE CARRETERA HORNACHOS – LLERA 65,00
UTE CARRETERA IBIZA – SAN ANTONIO 50,00
UTE CASON 50,00
UTE CASON II 50,00
UTE CASTELLÓ D’AMPÚRIES 50,00
UTE CASTELLOLÍ 50,00
UTE CASTIÑEIRIÑO 65,00
UTE CATENARIA – CERRO NEGRO 50,00
UTE CATLANTICO 25,00
UTE CECOEX 20,00
UTE CENTRE CONVENCIONS 37,00
UTE CENTRO COMERCIAL ARANJUEZ 50,00
UTE CENTRO COMERCIAL ARANJUEZ PLAZA F. II 50,00
UTE CENTRO COMERCIAL LA GRELA 50,00
UTE CENTRO COMERCIAL MESOIRO 50,00
UTE CENTRO CONTINGENCIAS GAVÀ 70,00
UTE CERRO GORDO 75,00
UTE CERVERA C-25 65,00
UTE CHAPÍN 2002 75,00
UTE CIBELES 50,00
UTE CIBELES ELECTRICIDAD 50,00
UTE CIERRE SUR T. CONTENEDORES 70,00
UTE CINE AVENIDA 50,00
UTE CIRCUITO 70,00
UTE CIRCUITO F-1 VALENCIA 38,00
UTE CIRCUNVALACIÓN III 46,25
UTE CIUDAD DE LAS ARTES ESCÉNICAS F. V.2 50,00
UTE CIUDAD DE LAS COMUNICACIONES 50,00
UTE CIUDAD DEPORTIVA VALDEBEBAS 50,00
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UTE EDAR VUELTA OSTRERA 70,00
UTE EDIFICIO 4 WTC 56,25
UTE EDIFICIO 6-7-8 WTC 36,00
UTE EDIFICIO DE LAS CORTES 65,00
UTE EDIFICIO IDI 5 TERCERA FASE CPI 75,00
UTE EDIFICIO IMETISA 70,00
UTE EDIFICIO TERMINAL 40,00
UTE EDIFICIOS I.D.I. TERCERA FASE 75,00
UTE EIX BERGUEDÀ 34,00
UTE EIX DEL LLOBREGAT 34,00
UTE EL CONDADO 40,00
UTE ELECTRICIDAD BY PASS SUR CALLE 30 33,33
UTE ELECTRICIDAD CIBEK 50,00
UTE ELECTRICIDAD CIUDAD COMUNICACIONES 50,00
UTE ELECTRICIDAD SON DURETA 50,00
UTE ELECTRIFICACIÓN BURGOS 33,33
UTE ELECTRIFICACIÓN CUATRO VIENTOS 50,00
UTE ELECTRIFICACIÓN GRANOLLERS 20,00
UTE EMISARIO MOMPAS 80,00
UTE ENCAUZAMIENTO BARRANCO DE FRAGA 60,00
UTE ENLACE R3-M50 33,33
UTE ENVALIRA 50,00
UTE ESCLUSA SEVILLA 70,00
UTE ESCUELA DE ARTES Y DISEÑOS 70,00
UTE ESPELSA – BEDASA 65,00
UTE ESPELSA – CYMI INSTALACIONES NORTE 50,00
UTE ESPELSA – OCESA 75,00
UTE ESTABILIZACIÓ VIDRERES 50,00
UTE ESTABILIZADO VIC-RIPOLL 50,00
UTE ESTACIÓN AVE ZARAGOZA 50,00
UTE ESTACIÓN CORNELLÁ RIERA 50,00
UTE ESTACIÓN FGV MERCADO – ALICANTE 60,00
UTE ESTACIÓN LUCERO ALICANTE 33,33
UTE ESTACIÓN METRO SERRERÍA 50,00
UTE ESTACIONES METRO LIGERO 50,00
UTE ESTACIONS AEROPORT L9 49,00
UTE ESTACIONS LÍNEA 9 33,00
UTE ESTEPONA 25,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE CARRETERA TORREBLANCA-AEROPUERTO CS 50,00
UTE CARRETERA ACCESO PUERTO CASTELLÓN 50,00
UTE CUATRO CAMINOS 50,00
UTE CUÑA VERDE 93,00
UTE CYM – ESPELSA INSTALACIONES 50,00
UTE D’ARO 60,00
UTE DÁRSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLÓN 50,00
UTE DÁRSENA SUR II DEL PUERTO DE CASTELLÓN 50,00
UTE DE SUMINISTROS PUENTE RÍO OZAMA 50,00
UTE DENIA SALUD 65,00
UTE DEPÓSITO COMBUSTIBLE PUERTO GIJÓN 80,00
UTE DESALADORA BAJO ALMANZORA 60,00
UTE DESARROLLO PUERTO DE AVILES FASE I 80,00
UTE DESDOBLAMIENTO DE LA AS-17 I 70,00
UTE DESDOBLAMIENTO EX-100 BADAJOZ 50,00
UTE DESVÍOS II 60,00
UTE DESVÍOS LÉRIDA-BARCELONA 50,00
UTE DIQUE DE LA ESFINGE 2ª FASE 70,00
UTE DIQUE ESTE 35,00
UTE DIQUE ESTE FASE II 50,00
UTE DIQUE ESTE DÁRSENA SUR PUERTO DE CASTELLÓN 50,00
UTE DIQUE TORRES 27,00
UTE DIQUE TORRES II 27,00
UTE DIQUE TORRES 3 27,00
UTE DISTRIBUCIÓN L-2 Y VARIAS 50,00
UTE DOZÓN 29,60
UTE DRAGADO CANAL ENTRADA Y DÁRSENA SUR 50,00
UTE DRAGADO MEJORA ACCESO DÁRSENA SUR 50,00
UTE MUELLE COMERCIAL VILAGARCÍA 50,00
UTE DRAGADO Y RELLENO CANAL E. PTO. CS 50,00
UTE EBRACONS 68,00
UTE EDAR CULEBRO 50,00
UTE EDAR CULEBRO EQUIPOS 50,00
UTE EDAR CULEBRO OBRA CIVIL 50,00
UTE EDAR L.F. DEPURBAIX 40,00
UTE EDAR LOILA 80,00
UTE EDAR NAVIA 80,00
UTE EDAR PATERNA 85,00
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UTE HOSPITAL DE CARTAGENA 70,00
UTE HOSPITAL DE SALAMANCA 40,00
UTE HOSPITAL DEL SUR 80,00
UTE HOSPITAL FCC – VVO 80,00
UTE HOSPITAL MARQUÉS VALDECILLA FASE III 33,33
UTE HOSPITAL NAVALMORAL 50,00
UTE HOSPITAL NORTE TENERIFE 80,00
UTE HOSPITAL O’DONNELL 50,00
UTE HOSPITAL SON DURETA 33,00
UTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MURCIA 50,00
UTE HOTEL WTC 53,00
UTE HUELVA NORTE 55,00
UTE HUELVA NORTE II 55,00
UTE HUELVA SUDESTE 40,00
UTE HUESNA CONSTRUCCIÓN 33,33
UTE IFEVI 50,00
UTE INSTALACIONES PLATAFORMA SUR 50,00
UTE IRO 80,00
UTE JAÉN – MANCHA REAL 80,00
UTE JEREZ – LA BARCA 80,00
UTE JEREZ FERROVIARIA 80,00
JUTE JONCADELLA 34,00
UTE JUAN GRANDE 50,00
UTE L9 HOSPITALET 50,00
UTE LA ALDEA 35,00
UTE LA CARPETANIA 50,00
UTE LA LOTETA 80,00
UTE LALIN 50,00
UTE LAS ROSAS I-7 33,33
UTE LADERA ENCISO 50,00
UTE LINEA 1 TRANVÍA DE MURCIA 60,00
UTE LÍNEA 2 50,00
UTE LÍNEA 5 40,00
UTE LÍNEA 9 33,00
UTE LLAGOSTERA 50,00
UTE LUKO 45,00
UTE M-407 50,00
UTE M-30 TÚNEL SUR 50,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE ETAP LAS ERAS 50,00
UTE F.I.F. GNL FB 301/2 35,96
UTE F.I.F. GNL TK-3.002/3 39,06
UTE F.I.F. LNG TK – 3001 34,00
UTE F.I.F. TANQUE FB – 241 GNL 38,00
UTE F.I.F. TANQUES GNL 34,00
UTE FASE II HOSPITAL DE MÉRIDA 50,00
UTE FÁTIMA 26,00
UTE FÁTIMA II 33,00
UTE FCC URCO URBASA 50,00
UTE FCC – SCENIC LIGHT 80,00
UTE FCC – TECYSU 80,00
UTE FERIA VALENCIA PABELLÓN Nº 7 50,00
UTE FGV ALICANTE TRAMO 2 60,00
UTE FIRA P-5 65,00
UTE FÍSICA Y QUÍMICA 50,00
UTE FUENTE LUCHA 77,00
UTE GAS SAGUNTO, SOCOIN-APL 50,00
UTE GASODUCTO MAGREB – EUROPA 50,00
UTE GAVELEC 50,00
UTE GIJÓN – VILLAVICIOSA 50,00
UTE GIRIBAILE 50,00
UTE GIRIBAILE II 50,00
UTE GIRONA NORTE 70,00
UTE GOIAN 70,00
UTE GOIERRIALDEA 55,00
UTE GRAN VÍA HOSPITALET 50,00
UTE GRAN VÍA NORTE 50,00
UTE GRAN VÍA SURESTE 33,33
UTE GRAU DE LA SABATA 90,00
UTE GUADARRAMA 3 33,33
UTE GUADARRAMA 4 33,33
UTE GUAREÑA I 50,00
UTE GUICYCSA TORDESILLAS 60,00
UTE HABILITACIÓN ED. C. COMUNICACIONES 50,00
UTE HORCHE 65,00
UTE HOSPITAL ALCÁZAR 60,00
UTE HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD 80,00
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UTE NUEVO HOSPITAL DE CÁCERES 33,33
UTE NUEVO PUERTO DE IGOUMENITZA 50,00
UTE NUEVO TRAZADO CARRETERA TF-812 85,00
UTE OBRAS RELLENO PLAN ORIONADAS 50,00
UTE OLABEL 27,00
UTE OLOT MONTAGUT 45,00
UTE OPERACIÓN TRANVÍA DE MURCIA 60,00
UTE ORDIZIA 50,00
UTE ORENSE – MELÓN 50,00
UTE OSEBE 50,00
UTE PABELLÓN REYNO DE NAVARRA 50,00
UTE PADRÓN 50,00
UTE PALACIO DE LOS DEPORTES 50,00
UTE PALAMÓS-PALAFRUGELL 50,00
UTE PALAU 50,00
UTE PALAU NACIONAL 44,00
UTE PANADELLA 50,00
UTE PARADOR DE EL SALER 75,00
UTE PARANINFO ZARAGOZA 60,00
UTE PARQUE MÁLAGA 60,00
UTE PARQUE MAYORDOMÍA 50,00
UTE PARQUE OCEANOGRÁFICO DE VALENCIA 40,00
UTE PARQUE TECNOLÓGICO 60,00
UTE PAS – SPA 50,00
UTE PAU LAS TABLAS 50,00
UTE PAU MONTE CARMELO 50,00
UTE PAVONES VIVIENDAS 50,00
UTE PEOPLE MOVER 50,00
UTE PERI AR.8 LA MADRAZA 99,00
UTE PIEDRAFITA 66,67
UTE PINO MONTANO P 5 50,00
UTE PLANTA BARAJAS MELO 50,00
UTE PLANTA DE RESIDUOS 50,00
UTE PLATAFORMA BARAJAS 50,00
UTE PLATAFORMA SATÉLITE 26,00
UTE PLATAFORMA TRANSPORTE UJI DE CASTELL 65,00
UTE PLISAN 70,00
UTE POLIDEPORTIVO MIERES 70,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE M-407 GESTION 50,00
UTE MÁLAGA COCHERAS 50,00
UTE MANTENIMENT RONDES 70,00
UTE MANTENIMENT RONDES II 70,00
UTE MANTENIMIENTO VÍA ARANJUEZ 50,00
UTE MANTENIMIENTO VÍA SEVILLA 50,00
UTE MANZANAL 50,00
UTE MATADERO 57,50
UTE MATERNIDAD 50,00
UTE MATERNIDAD O’DONNELL 50,00
UTE MEDINACELI 22,40
UTE METRO LIGERO 80,00
UTE METRO MÁLAGA 36,00
UTE MONT-RAS 50,00
UTE MONTSERRAT 35,00
UTE MONTSERRAT 2025 50,00
UTE MORA 30,00
UTE MORALEDA 66,00
UTE MOTRIL 75,00
UTE MUELLE BOUZAS 70,00
UTE MUELLE COMERCIAL VILAGARCÍA 70,00
UTE MUELLE DE LOS MÁRMOLES 70,00
UTE MUELLE VIEJO CAUCE VALENCIA 65,00
UTE MUELLE VIEJO FASE II VALENCIA 60,00
UTE MUELLES COMERCIALES 60,00
UTE MUSEO DE LAS CIENCIAS 50,00
UTE N.O.M. 63,00
UTE NACIMIENTO 54,00
UTE NANCLARES 95,00
UTE NATURMÁS – AZOR 60,00
UTE NATURMÁS – AZOR 2 60,00
UTE NATURMÁS – AZOR 5 60,00
UTE NOVA BOCANA 40,00
UTE NOVOA SANTOS 60,00
UTE NUDO DE MOLLET 50,00
UTE NUEVA SEDE JUDICIAL LAS PALMAS G.C. 70,00
UTE NUEVO ATRAQUE PLANTA BIODIESEL 50,00
UTE NUEVO ESTADIO VCF 49,00
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UTE PUERTO DE GRANADILLA 40,00
UTE PUERTO DE LAREDO 50,00
UTE PUERTO DEL ROSARIO 90,00
UTE PUIG-REIG 50,00
UTE PUIGVERD 45,00
UTE RADIALES 35,00
UTE RANDE 40,00
UTE RANILLA CONSTRUCCIÓN 85,00
UTE RECINTOS FERIALES 50,00
UTE RECINTOS FERIALES II 50,00
UTE RECUPERACIÓN DEL GUINIGUADA 50,00
UTE REFORMA HOSPITAL V SALUD 60,00
UTE REFORMA MEDICINA 50,00
UTE REG GARRIGUES 80,00
UTE REGULACIÓN RÍO BELCAIRE DE CASTELLÓN 80,00
UTE RELLENOS PETROLEROS PUERTO GIJÓN 80,00
UTE REPOSICIONES C. LAS PALMAS F3 46,25
UTE RESIDENCIA COMPLUTENSE 50,00
UTE REURBANIZACIÓN AV. SALER 60,00
UTE REVLON 60,00
UTE RIALB 65,00
UTE RIALB II 65,00
UTE RIAÑO SAMA II 70,00
UTE RIBERAS DEL EBRO U-12 80,00
UTE RIBOTA – CONDADO 70,00
UTE RINCÓN DE LA VICTORIA 50,00
UTE RÍO LLOBREGAT 55,00
UTE RIPOLL C-17 65,00
UTE ROCKÓDROMO 50,00
UTE ROCKÓDROMO 2 40,00
UTE ROCKÓDROMO FASE 3 40,00
UTE ROCKÓDROMO PC 3 45,00
UTE RONDA HISPANIDAD 45,00
UTE RUTA NACIONAL HAITÍ 55,00
UTE S.A.I.H. JÚCAR 50,00
UTE S.A.I.H. SUR 40,00
UTE S.A.I.H. VALENCIA 50,00
UTE SAGRA TORRIJOS 50,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE POLÍGONO BOBES 50,00
UTE POLÍGONO DE TANOS 50,00
UTE POLÍGONO LLOREDA 70,00
UTE POLÍGONO VICÁLVARO 80,00
UTE PONT DEL CANDI 75,00
UTE PORT BESÒS 50,00
UTE PORT TARRAGONA 50,00
UTE PORT DE LLANÇÀ 60,00
UTE PREFABRICADOS M-30 50,00
UTE PREFABRICADOS POLA 50,00
UTE PRESA ENCISO 50,00
UTE PRESAS JÚCAR 53,00
UTE PREVENCIÓN DE INCENDIOS NORESTE 50,00
UTE PROLONGACIÓN DIQUE REINA SOFÍA 40,00
UTE PROSER – ARDANUY 70,00
UTE PROSER – GEOCONTROL 60,00
UTE PROSER – GEOCONTROL II 62,00
UTE PROSER – I.P.D. 65,00
UTE PROSER – IMACS 50,00
UTE PROSER – NARVAL 60,00
UTE PROSER – NORCONTROL 50,00
UTE PROSER – NORCONTROL II 50,00
UTE PROSER – OLCINA 60,00
UTE PROSER – PAYMACOTAS IV 50,00
UTE PROSER – UG 21 70,00
UTE PROSER – LA ROCHE TF – 5 III 50,00
UTE PROSER – BATLLE I ROIG 50,00
UTE PROSIBE II 50,00
UTE PROSIBE III 50,00
UTE PROTECCIÓN DE LA LAJA 80,00
UTE PUENTE ADRIÁTICO 30,00
UTE PUENTE RÍO OZAMA (DFC-COCIMAR) 35,00
UTE PUENTE DE LA SERNA 65,00
UTE PUENTE DE PONFERRADA 55,00
UTE PUENTE DEL REY 33,33
UTE PUENTE MEDELLÍN 65,00
UTE PUENTE PISUERGA 50,00
UTE PUENTE SERRERÍA 60,00
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UTE TERMINAL SUR MUELLE LEÓN Y CASTILLO 35,00
UTE TF-5 2ª FASE 70,00
UTE TINDAYA 50,00
UTE TORO ZAMORA 70,00
UTE TORQUEMADA 50,00
UTE TORRE 1 FCC DRAGADOS 60,00
UTE TORRIJOS 80,00
UTE TRAGSA – FCC A.P. 50,00
UTE TRAIDA AGUAS PARC SAGUNT 50,00
UTE TRAMBESÒS 50,00
UTE TRAMMET 50,00
UTE TRAMO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN JÚCAR-VINALOPO 70,00
UTE TRAMVIA DIAGONAL 25,00
UTE TRANVÍA DE PARLA 50,00
UTE TRANVÍA L-2 PARQUE ALICANTE 55,00
UTE TRANVÍA LUCEROS-MERCADO ALICANTE 60,00
UTE TRASVASE JÚCAR VINALOPÓ 50,00
UTE TRES CANTOS GESTIÓN 50,00
UTE TRIANGLE LÍNEA 9 33,00
UTE TÚNEL AEROPORT 33,00
UTE TÚNEL AEROPORT II 33,00
UTE TÚNEL C.E.L.A. 50,00
UTE TÚNEL DE BRACONS 75,00
UTE TÚNEL DE PAJARES 1 50,00
UTE TÚNEL FIRA 33,00
UTE TÚNEL SANT JUST 60,00
UTE TÚNEL TERRASSA 36,00
UTE TUNELADORA METRO 33,00
UTE TÚNELES DE GUADARRAMA 33,33
UTE TÚNELES DE SORBES 67,00
UTE TÚNELES DELICIAS 65,00
UTE UE 1 ARROYO DEL FRESNO 50,00
UTE UE 2 ARROYO DEL FRESNO 50,00
UTE UE 2 VALLECAS 25,00
UTE UE 5 VALLECAS 33,33
UTE UE 6 VALLECAS 33,33
UTE UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 65,00
UTE UNIVERSIDAD DE TUDELA 60,00

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE SAGUNTO 60,00
UTE SAGUNTO PARCELA M17-3 50,00
UTE SAIPEM - FCC BALEARES DOS 50,00
UTE SAIPEM - FCC BALEARES UNO 11,41
UTE SAJA 50,00
UTE SAN VICENTE 43,00
UTE SANEAMIENTO ARCO SUR 56,50
UTE SANT LLORENÇ 50,00
UTE SANTA BRÍGIDA 50,00
UTE SANTA COLOMA DE FARNERS 50,00
UTE SANTA MARÍA DEL CAMÍ 45,00
UTE SANTIAGO – PADRÓN 50,00
UTE SEGUNDA FASE DELICIAS ZARAGOZA 50,00
UTE SELLA 50,00
UTE SEMINARIO P3-2 99,00
UTE SERVEIS AFECTATS CASTELLÓ D’AMPÚRIES 50,00
UTE SEVILLA SUR 65,00
UTE SIETE AGUAS – BUÑOL 66,66
UTE SISTEMA INTEGRAL ALICANTI SUR 66,67
UTE SOCIALES 60,00
UTE SOMOSAGUAS 50,00
UTE SOTIELLO 50,00
UTE SOTO DE HENARES 70,00
UTE STADIUM 70,00
UTE SUBESTACIÓN PAJARES 50,00
UTE SUBESTACIÓN SERANTES 50,00
UTE SURESTE II 80,00
UTE TALLERES METRO 80,00
UTE TARRAGONA LITORAL 70,00
UTE TARRAGONA SUR 70,00
UTE TEATRE LLIURE 50,00
UTE TECAIR ROCKÓDROMO 50,00
UTE TELENEO 50,00
UTE TEMPLO Y C. ECUM. EL SALVADOR F1 65,00
UTE TERMINAL BARAJAS T-4 50,00
UTE TERMINAL CEMENTOS ELITE CASTELLÓN 50,00
UTE TERMINAL DE BARAJAS 22,50
UTE TERMINAL GRANELES PUERTO CASTELLÓN 60,00
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Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE NUEVA ÁREA TERMINAL 26,18
UTE OLÉRDOLA 31,42
UTE PUERTO 66,66
UTE ULLÁ 26,18

Percentatge d’integració
el 31 de desembre de 2009

UTE UNQUERA – PENDUELES 80,00
UTE URBANIZACIÓN PARC SAGUNT 50,00
UTE URBANIZACIÓN PARQUE DEL AGUA 60,00
UTE URBANIZACIÓN SOMOSAGUAS 50,00
UTE VAGUADA MADRID – 2 50,00
UTE VALDEVIVIENDAS II 33,33
UTE VALLE INFERIOR 80,00
UTE VARIANTE DE MONZÓN 70,00
UTE VARIANTE INCA 70,00
UTE VARIANTE MACHA REAL 67,00
UTE VEGAS ALTAS 40,00
UTE VELA BCN 33,33
UTE VELÓDROMO 60,00
UTE VERTEDERO CASTAÑEDA 62,50
UTE VÍA BENICÀSSIM 35,00
UTE VÍA METRO LIGERO 50,00
UTE VÍAS COLECTORAS LA CARPETANIA 50,00
UTE VÍAS SRV. ENSANCHE VALLECAS 33,33
UTE VIC - RIPOLL 34,00
UTE VIDRERES 34,00
UTE VIES SANT BOI 50,00
UTE VIGO-DAS MACEIRAS 50,00
UTE VILLAR – PLASENCIA 70,00
UTE VULLPALLERES 65,00
UTE WTC ELECTRICIDAD 50,00
UTE XILE – COLLBLANC 50,00
UTE YELTES 75,00
UTE YESA 33,33
UTE ZELAI 50,00
UTE ZONAS VERDES ENSANCHE DE VALLECAS 33,33
UTE ZUERA 65,00

CIMENTS

UTE A-27 VALLS-MONTBLANC 26,18
UTE AVE GIRONA 50,00
UTE BCN SUD 7,85
UTE LAV SAGRERA 17,45
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01 _ ESDEVENIMENTS MéS DESTACATS

FCC medi ambient obté adjudicacions importants en tractament i reciclatge de residus

La divisió de medi ambient va esdevenir adjudicatària durant 2009 de diversos contractes. 
Entre aquests, la gestió durant els pròxims 20 anys dels residus urbans de 97 municipis a la 
Comunitat Valenciana, amb la construcció i l’explotació d’un centre integral de tractament, així 
com el de la ciutat d’Orense. El valor de la cartera d’ingressos d’ambdós contractes ascendeix 
a 536 milions d’euros. Al Regne Unit destaca la posada en marxa durant el tercer trimestre de 
dos centres integrats de gestió de residus (Longshot Lane i Reading), amb una cartera de 700 
milions d’euros durant els 25 anys de vigència del contracte. 

Aqualia incorpora nous contractes per més de 1.400 milions d’euros

Aqualia, divisió de gestió de l’aigua, ha obtingut contractes destacats durant l’exercici. A 
l’exterior destaca el contracte d’abastament d’aigua de Realito (Mèxic) amb una cartera de 
750 milions d’euros d’ingressos, derivada de l’execució i gestió d’abastament durant 25 anys. 
També es va adjudicar, en consorci al 50%, la construcció i gestió de la nova planta depuradora 
del Caire amb una cartera d’ingressos de 360 milions d’euros durant els 20 anys de la con-
cessió. A més, ha obtingut diferents contractes en l’àmbit domèstic que inclouen plantes de 
dessalinització (Eivissa), depuració (Lanzarote) i gestió de xarxes (Lepe, Salamanca, Tarragona, 
Huelva i ajuntaments de Biscaia). Aquests contractes reforcen la presència global d’Aqualia, 
que només a Espanya, li permet aconseguir una quota del 35% del mercat de gestió privada 
de l’aigua. 

FCC obté la construcció i gestió d’infraestructures per més de 1.000 milions d’euros

El 2009 FCC Construcción va obtenir molt d’èxit amb l’adjudicació de quatre grans contractes 
de construcció en règim de concessió per un import superior a 1.000 milions d’euros. D’una 
banda, l’obtingut el març passat amb la concessió durant 40 anys de la línia 1 del tramvia 
de Múrcia. La inversió de 264 milions d’euros és la més gran realitzada per aquest consistori 
en tota la seva història. Un altre consorci, del qual forma part FCC, executarà la construcció i 
gestió del nou tramvia de Saragossa (línia 1) amb una inversió de 340 milions d’euros. El maig 
es va signar el contracte de concessió, en el qual FCC Construcción és majoritari amb un 39%, 
per al disseny, construcció i explotació del nou hospital d’Enniskillen (Regne Unit). La inversió 
ascendeix a 270 milions de lliures esterlines. Finalment, el mes de juliol passat es va obtenir la 
concessió per construir i explotar durant 20 anys un nou hospital a la regió de Madrid (Torrejón 
de Ardoz), amb un import d’inversió de 139 milions d’euros.

FCC completa l’adquisició de 14 parcs eòlics

El gener de 2009 FCC va formalitzar la compra de 14 parcs eòlics en compliment de l’acord 
assolit el 2008, amb una cartera de 422 MW operatius. Aquesta operació ha consolidat l’en-
trada en noves fonts d’energia renovable del grup FCC, que complementen l’activitat de 
valorització energètica en medi ambient. La compra dels parcs es va estructurar mitjançant 
finançament de projecte.

FCC rep importants contractes a l’exterior per més de 1.100 milions d’euros

Alpine, capçalera constructora del grup a Centreeuropa, ha aconseguit un grup de contractes 
per un import conjunt de 515 milions d’euros per construir els estadis de Gdansk, Cracòvia, 
Posin i el Nacional de Varsòvia a Polònia. A més, l’Autoritat de Transports Terrestres de Sin-
gapur (LTA) ha adjudicat la construcció de dos nous trams del metro, que sumen 4.000 metres 
i un import d’adjudicació de 334 milions d’euros. A més, FCC construirà una presa a Mèxic 
(Jalisco) per 128 milions d’euros i unes altres dues a Portugal per 107 milions d’euros. D’aquesta 
manera, FCC reforça la seva presència internacional i es consolida com un grup de referència 
global en la construcció de grans obres civils.

FCC emet bons convertibles per un import de 450 milions d’euros i augmenta la seva dis-
ponibilitat de liquiditat

El mes d’octubre passat, FCC va realitzar la seva primera col·locació en el mercat de capitals 
internacional, mitjançant l’emissió de 450 milions d’euros en bons, la convertibilitat dels quals 
en accions va ser aprovada en la Junta General Extraordinària d’Accionistes celebrada el 30 de 
novembre. A més, FCC va signar el maig passat un préstec sindicat amb diverses entitats per 
451 milions d’euros. El préstec, a tres anys, fa augmentar la disponibilitat de finançament de 
FCC.
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PRINCIPAlS MAGNITUDS

Des. 09 Des. 08 Var. (%)

Import net de la xifra de negocis (INXN) 12.699,6 13.617,2 -6,7%
Benefici brut d’explotació (EBITDA) 1.460,6 1.631,3 -10,5%
 Marge EBITDA 11,5% 12,0% -0,5 p.p
Benefici net d’explotació (EBIT) 731,1 895,6 -18,4%
 Marge EBIT 5,8% 6,6% -0,8 p.p
Benefici abans d’impostos d’activitats continuades 449,9 520,4 -13,5%
Benefici atribuït a societat dominant 307,2 334,0 -8,0%
Flux de caixa d’explotació 1.577,6 1.136,3 38,8%
Flux de caixa d’inversions (1.037,1) (1.401,1) -26,0%

Fons propis (no incl. minoritaris) 2.483,8 2.548,7 -2,5%
Deute financer net amb recurs 4.773,4 5.320,1 -10,3%
Cartera 34.547,5 32.706,7 5,6%

La participació a Realia s’integra per posada en equivalència des de l’1 de gener de 2009. 
A fi de facilitar una comparativa homogènia, en aquest informe es presenta un compte de 
resultats de 2008 proforma, que resulta de consolidar la participació a Realia per posada en 
equivalència.

L’activitat d’Energies renovables es va incorporar com a segment independent a partir del 
primer trimestre de 2009, després de la seva entrada en operacions a finals de 2008.

02 _ RESUM EXECUTIU

· La XIFRA de NEGOCIS arriba a 12.699,6 milions d’euros, un 6,7% inferior
· Les vendes INTERNACIONALS aporten un 44,3% del total (respecte un 42,1% el 2008)
· La cartera augmenta un 5,6% fins als 34.547,5 milions d’euros
· El marge ebitda es modera 0,5 p.p, fins a l’11,5%
· El flux de caixa d’explotació augmenta un 38,8% amb 1.577,6 milions d’euros
· Les despeses financeres es redueixen un 23% i el deute net amb recurs un 10,3% 
· El benefici net ATRIBUÏBLE arriba als 307,2 milions d’euros, un 8% de reducció

L’evolució del Grup durant el 2009 reflecteix la solidesa del model de negoci, de diversificació 
d’activitats i zones geogràfiques del grup FCC. Amb descensos moderats en ingressos i marge 
operatiu en nivells similars als de l’exercici anterior, malgrat recollir 2009 la fase més àlgida de 
la contracció del cicle econòmic actual i que incorpora, respecte 2008, màxims diferencials en 
termes de caiguda del consum de ciment i generació de residus. 

Destaca el fort dinamisme de la contractació de les activitats de Construcció i Serveis medi-
ambientals durant l’any, amb l’adjudicació de contractes molt importants, especialment a l’ex-
terior. Això permet un augment de la cartera el desembre passat del 5,6% respecte 2008, fins a 
un nou màxim de 35.547 milions d’euros; això reforça la quota de mercat i la visibilitat del Grup 
sobre els seus ingressos futurs. 

Així mateix, és important comentar la millora progressiva, tant en l’àmbit operatiu com de 
benefici net, aconseguida durant el desenvolupament de l’exercici en comparació amb l’any 
anterior. En aquest sentit, cal destacar en l’àmbit del finançament la reducció del capital cir-
culant i les menors despeses financeres, així com en l’operatiu la recuperació en les diverses 
àrees de serveis i l’estabilització de la reducció en la de ciment.
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03 _ RESUM PER àREES

Àrea Des. 09 Des. 08 Var. (%) % s/ 09 % s/ 08

XIFRA DE NEGOCI
Construcció 7.201,2 7.744,5 -7,0% 56,7% 56,9%
Serveis mediamb. 3.601,7 3.636,5 -1,0% 28,4% 26,7%
Versia 820,0 897,4 -8,6% 6,5% 6,6%
Ciment 1.035,4 1.425,1 -27,3% 8,2% 10,5%
Energia 81,9 3,1 N.A. 0,6% N.A.
Torre Picasso 26,1 26,2 -0,2% 0,2% 0,2%
Altres (66,7) (115,6) -42,3% -0,5% -0,8%

total 12.699,6 13.617,2 -6,7% 100,0% 100,0%

XIFRA DE NEGOCI NACIONAL
Construcció 3.386,6 3.909,2 -13,4% 47,9% 49,6%
Serveis mediamb. 2.346,3 2.342,8 0,1% 33,2% 29,8%
Versia 559,6 615,9 -9,1% 7,9% 7,8%
Ciment 740,2 1.085,2 -31,8% 10,5% 13,8%
Energia 81,9 3,1% N.A. 1,2% N.A.
Torre Picasso 26,1 26,2 -0,4% 0,4% 0,3%
Altres (66,6) (105,6) -37,0% -0,9% -1,3%

total 7.074,1 7.873,7 -10,2% 100,0% 100,0%

XIFRA DE NEGOCI INTERNACIONAL
Construcció 3.814,6 3.835,4 -0,5% 67,8% 66,8%
Serveis mediamb. 1.255,4 1.293,6 -3,0% 22,3% 22,5%
Versia 260,4 281,5 -7,5% 4,6% 4,9%
Ciment 295,2 339,9 -13,2% 5,2% 5,9%
Altres 0,0 (6,9) N.S. 0,0% -0,1%

total 5.625,6 5.743,5 -2,1% 100,0% 100,0%

EBITDA
Construcció 406,1 462,8 -12,3% 27,8% 28,4%
Serveis mediamb. 610,1 605,8 0,7% 41,8% 37,1%
Versia 74,6 96,5 -22,7% 5,1% 5,9%
Ciment 289,0 417,3 -30,7% 19,8% 25,6%
Energia 65,8 2,2 N.A. 4,5% N.A.
Torre Picasso 22,7 21,4 6,1% 1,6% 1,3%
Altres (7,7) 25,3 -130,4% -0,5% 1,6%

total 1.460,6 1.631,3 -10,5% 100,0% 100,0%
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Àrea Des. 09 Des. 08 Var. (%) % s/ 09 % s/ 08

EBIT
Construcció 281,0 325,2 -13,6% 38,4% 36,3%
Serveis mediamb. 297,4 298,4 -0,3% 40,7% 33,3%
Versia (6,6) (6,1) N.S. -0,9% -0,7%
Ciment 128,6 235,6 -45,4% 17,6% 26,3%
Energia 23,2 0,4 N.A. 3,2% N.A.
Torre Picasso 18,9 17,8 6,2% 2,6% 2,0%
Altres (11,4) 24,3 -146,9% -1,6% 2,7%

total 731,1 895,6 -18,4% 100,0% 100,0%

FLUX DE CAIXA D’EXPLOTACIÓ
Construcció 146,5 (20,1) 828,9% 9,3% -1,8%
Serveis mediamb. 682,7 359,1 90,1% 43,3% 31,6%
Versia 113,8 83,5 36,3% 7,2% 7,3%
Ciment 360,3 359,7 0,2% 22,8% 31,7%
Energia 71,7 1,4 N.A. 4,5% N.A.
Altres 202,6 352,7 N.S. 12,8% 31,0%

total 1.577,6 1.136,3 38,8% 100,0% 100,0%

         

DEUTE NET
Construcció 413,7 667,7 -38,0% 5,4% 9,7%
Serveis mediamb. 4.192,4 4.068,8 3,0% 54,8% 59,0%
Versia 459,4 509,4 -9,8% 6,0% 7,4%
Ciment 1.419,3 1.762,2 -19,5% 18,5% 25,6%
Energia 905,4 153,3 N.S. 11,8% 2,2%
Altres* 265,0 (268,3) -198,8% 3,5% -3,9%

total 7.655,2 6.893,1 11,1% 100,0% 100,0%

     

CARTERA
Construcció 10.856,3 10.159,4 6,9% 31,4% 31,1%
Serveis mediamb. 23.691,2 22.547,3 5,1% 68,6% 68,9%

total 34.547,5 32.706,7 5,6% 100,0% 100,0%

* Inclou el 2009, entre altres, el finançament dels actius de concessions d’infraestructura.
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Per àrea geogràfica destaca la sòlida presència a Europa, amb un 87% del total exterior, on FCC 
té una presència destacada en infraestructures i en serveis mediambientals. A l’epígraf “Altres” 
del gràfic següent es recull l’activitat selectiva del grup en economies de fort creixement del 
sud-est asiàtic (la Xina, l’Índia i Singapur), Iberoamèrica i Tunísia.

04 _ COMPTE DE RESULTATS 

  Des. 09 Des. 08 Var. (%)

Import net de la xifra de negocis (INXN) 12.699,6 13.617,2 -6,7%

Benefici brut d’explotació (EBITDA) 1.460,6 1.631,3 -10,5%

Marge EBITDA 11,5% 12,0% -0,5 p.p
Dotació a l’amortització de l’immobilitzat (737,6) (711,6) 3,7%
Altres resultats d’explotació 8,1 (24,1) -133,6%

Benefici net d’explotació (EBIT) 731,1 895,6 -18,4%

Marge EBIT 5,8% 6,6% -0,8 p.p
Resultat financer (291,1) (378,0) -23,0%
Resultat per posada en equivalència (6,1) 5,6 -208,9%
Altres resultats financers 16,0 (2,8) 671,4%

Benefici abans d’impostos d’activitats continuades 449,9 520,4 -13,5%
Despesa per impost sobre beneficis (114,9) (111,9) 2,7%
Interessos minoritaris (27,8) (74,4) -62,6%

Benefici atribuït a societat dominant 307,2 334,0 -8,0%

4.1 Import net de la xifra de negocis

Els ingressos consolidats arriben als 12.669,6 milions d’euros; un 6,7% menys que en l’exercici 
anterior. Això és deu principalment a una reducció del 10,2% dels ingressos en el mercat 
domèstic per l’efecte del menor ritme d’activitat en Construcció i la reducció del consum en 
Ciment. 

El mercat exterior, que ja aporta un 44,3% de la xifra de negocis del grup, manté una evolució 
similar a la de l’exercici anterior, amb un descens de tan sols un 2,1% a causa de la depreciació 
del 10,3% de la lliura esterlina davant de l’euro durant l’exercici, que afecta l’àrea de Medi 
ambient internacional. Ajustat per aquesta variació del tipus de canvi, els ingressos internaci-
onals s’haurien mantingut gairebé invariables (-0,6%).
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4.4 Benefici abans d’impostos d’activitats continuades (BAI)

El BAI de l’exercici se situa en els 449,9 milions d’euros, després d’incorporar al benefici net 
d’explotació les partides següents:

4.4.1 Resultat financer

Despesa financera neta de 291,1 milions d’euros, un 23% inferior a 2008; malgrat l’augment 
de l’endeutament produït per atendre les inversions de creixement realitzades durant l’any. 
Aquesta evolució positiva és conseqüència de la retallada significativa del cost financer mitjà 
a causa dels menors tipus d’interès i a l’eficaç gestió financera del Grup. 

4.4.2 Participació en el resultat d’empreses associades

Contribució negativa de 6,1 milions d’euros del resultat d’empreses consolidades per posada 
en equivalència. Es deu principalment a la pèrdua de 16,4 milions d’euros procedent de Realia 
i les pèrdues atribuïbles derivades de la participació en concessions d’infraestructures, que es 
troben en fase incipient d’activitat per 13,5 milions d’euros. Aquests resultats es veuen com-
pensats en bona mesura per l’aportació de societats a les àrees de serveis. 

4.4.3 Altres resultats financers

Altres resultats financers de 16,0 milions d’euros derivats de les vendes d’actius i ajustaments a 
valor de mercat d’actius financers, que inclou principalment 17 milions d’euros per l’aportació 
de diverses societats concessionàries a Global Vía, grup gestor de concessions d’infraestruc-
tures, participat en un 50% per FCC.

4.5 Benefici atribuït a la societat dominant

El benefici net atribuïble el 2009 arriba als 307,2 milions d’euros, un 8% inferior a l’obtingut 
en el mateix període de l’exercici anterior a conseqüència principalment de la desacceleració 
operativa ja comentada, així com de la contribució negativa del resultat per posada en equi-
valència.

4.5.1 Despesa per impost sobre beneficis

La despesa per impost de societats s’incrementa un 2,7% respecte 2008, fins als 114,9 milions 
d’euros.

4.5.2 Interessos minoritaris

El resultat atribuïble als accionistes minoritaris durant l’exercici es redueix un 62,6%, fins als 
27,8 milions d’euros, fonamentalment a conseqüència de la caiguda del benefici en l’àrea de 
Ciment i l’adquisició de minoritaris en aquesta activitat.

4.2 Benefici brut d’explotació (EBITDA)

L’EBITDA va assolir els 1.460,6 milions d’euros durant l’exercici, la qual cosa representa un 
marge sobre vendes de l’11,5%, tan sols 0,5 punts percentuals per sota del marge obtingut el 
2008. 

Convé assenyalar que l’EBITDA recull 23,6 milions d’euros de despeses de personal no recur-
rents corresponents a indemnitzacions, sense els quals el marge hauria estat de l’11,7% el 2009.

Per àrees de negoci, la millora de 0,2 punts percentuals del marge operatiu en Serveis medi-
ambientals i la contribució des de gener de la divisió d’Energia, permeten en gran mesura 
compensar el descens de 0,4 punts percentuals del marge en Construcció, d’1,4 punts percen-
tuals en Ciment i d’1,6 punts percentuals en Versia. 

4.3 Benefici net d’explotació (EBIT)

L’EBIT obtingut és de 731,1 milions d’euros, després d’un increment del 3,7% de la dotació a 
l’amortització, motivada per la incorporació de l’àrea d’Energia des d’inicis de l’exercici. 

A més, la dotació a l’amortització inclou un import de 77,9 milions d’euros relativa al major 
valor assignat a diversos actius en el moment de la seva incorporació al Grup FCC. 
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05 _ BALANç DE SITUACIÓ

  Des. 09 Des. 08 Var. (M€)

Immobilitzat intangible 4.462,3 3.886,4 575,9
Immobilitzat material 6.221,6 5.755,6 466,0
Inversions comptabilitzades per posada en equivalència 1.145,8 1.116,6 29,2
Actius financers no corrents 404,0 517,9 (113,9)
Actiu per impostos diferits i altres actius no corrents 599,2 552,8 46,4

Actius no corrents 12.832,8 11.829,4 1.003,4
Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,0 7,4 (7,4)
Existències 1.103,3 1.575,3 (472,0)
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.439,2 5.553,9 (114,7)
Altres actius financers corrents 231,0 222,8 8,2
Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.654,5 1.408,7 245,8

Actius corrents 8.427,9 8.768,0 (340,1)

total actiU 21.260,7 20.597,4 663,3

Patrimoni atribuït a accionistes de la societat dominant 2.483,8 2.548,7 (64,9)
Interessos minoritaris 652,7 649,2 3,5

Patrimoni net 3.136,5 3.198,0 (61,5)
Subvencions 85,7 63,6 22,1
Provisions no corrents 906,5 821,4 85,1
Deute financer a llarg termini 7.861,9 6.180,6 1.681,3
Altres passius financers no corrents 531,7 691,7 (160,0)
Passiu per impostos diferits i altres passius no corrents 1.234,2 1.000,8 233,4

Passius no corrents 10.620,0 8.758,1 1.861,9
Provisions corrents 110,8 91,9 18,9
Deute financer a curt termini 1.218,8 1.902,2 (683,4)
Altres passius financers corrents 268,7 322,7 (54,0)
Creditors comercials i altres comptes per pagar 5.896,8 6.308,4 (411,6)
Altres passius corrents 9,1 16,1 (7,0)

Passius corrents 7.504,2 8.641,3 (1.137,1)

total PassiU 21.260,7 20.597,4 663,3
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5.4 Endeutament financer net

  Des. 09 Des. 08 Var. (M€)

Endeutament amb entitats de crèdit 8.517,4 7.939,0 578,4
 Amb recurs 5.970,4 6.100,4 (130,0)
 Sense recurs 2.547,0 1.838,6 708,4

Obligacions i emprèstits 563,3 143,7 419,6

Creditors per arrendament financer 171,6 157,2 14,4

Derivats i altres passius financers 288,3 284,6 3,7

Deute financer brut 9.540,6 8.524,5 1.016,1

Tresoreria i altres actius financers (1.885,4) (1.631,5) (253,9)
 Amb recurs (1.701,8) (1.465,7) (236,1)
 Sense recurs (183,6) (165,8) (17,8)

Deute financer net 7.655,2 6.893,1 762,1

 Deute financer net amb recurs 4.773,4 5.320,1 (546,7)

 Deute financer net sense recurs 2.881,8 1.573,0 1.308,8

Al tancament de desembre, el deute financer net s’eleva a 7.655,2 milions d’euros, amb un 
augment de 762,1 milions d’euros respecte al desembre de 2008. Aquest increment es deu 
íntegrament a les inversions de creixement executades durant l’any en unitats de negoci i 
empreses del grup per un import net de 981,4 milions d’euros. Entre aquestes, destaca l’ad-
quisició i l’entrada en el perímetre de consolidació del grup Olivento a l’àrea d’energies reno-
vables per 785 milions d’euros, juntament amb la finalització de l’adquisició compromesa en 
exercicis anteriors d’un 8,2% del capital social de Corporación Uniland, a l’àrea de Ciment per 
170,9 milions d’euros. 

Per àrea de negoci, Serveis i Energia engloben un 72,6% del deute net, que es troba vinculat 
a contractes regulats de servei públic, estables i a llarg termini. Un 18,5% addicional del deute 
net correspon a l’àrea de Ciment, negoci que té un pes important d’actius fixos en balanç i 
generació de caixa de lliure disposició. 

A més, 2.881,8 milions de deute net corresponen a finançament sense recurs, la qual cosa 
representa un increment notable ja que representa un 37,6% del total el desembre passat, 
davant del 22,8% que comportava un any abans. Aquest increment s’explica per l’augment 
realitzat en àrees de negoci d’alta visibilitat i creixement, combinat amb l’alta qualitat dels 
actius del grup, cosa que permet estructurar aquest tipus de finançament. 

5.1 Immobilitzat

L’immobilitzat material i intangible augmenta en 1.041,9 milions d’euros respecte al desembre 
de 2008, principalment per l’efecte de l’adquisició de 14 parcs eòlics el mes de gener passat 
per 785 milions d’euros. 

5.2 Inversions comptabilitzades per posada en equivalència

El saldo de 1.145,8 milions d’euros d’inversions comptabilitzades pel mètode de posada en 
equivalència recull com a principals components: 

1) 481,5 milions d’euros corresponents a la participació del 50% a Global Vía (conces-
sions d’infraestructures) 

2) 153,8 milions d’euros corresponents a la participació del 30% a Realia (immobi-
liària) 

3) 67,5 milions d’euros corresponents a societats concessionàries no aportades a 
Global Vía 

4) 40,7 milions d’euros corresponents a la participació del 50% en el Grup Proactiva 
(serv. mediambientals)

D’aquesta manera, el valor comptable del conjunt de participacions de FCC en concessions 
d’infraestructures ascendia a tancament de desembre passat a 619,2 milions d’euros. Aquest 
import inclou el valor atribuïble a FCC per la seva participació del 50% a GVI (481,5 milions 
d’euros), juntament amb el valor de la participació en altres societats concessionàries con-
solidades tant per posada en equivalència (67,5 milions d’euros) com per integració global, 
aquestes últimes en una fase inicial d’activitat (70,2 milions d’euros). 

5.3 Patrimoni net

El patrimoni atribuïble a l’entitat dominant al tancament de 2009 ascendeix a 2.483,8 milions 
d’euros, la qual cosa comporta una reducció de 64,9 milions d’euros respecte al desembre de 
2008. Els moviments més rellevants d’aquest epígraf inclouen la imputació del resultat conso-
lidat de l’exercici (307,2 milions d’euros), ajustat per la distribució de dividends (228,2 milions 
d’euros) i la inversió neta en instruments de patrimoni (78,7 milions d’euros).
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06 _ FLUXOS DE CAIXA

  Des. 09 Des. 08 Var. (%)

Recursos generats 1.538,2 1.622,2 -5,2%
(Increment) / disminució c. corrent operatiu 138,9 (290,7) -147,8%
Altres (impostos, dividends…) (99,5) (195,2) -49,0%

FC d’explotació 1.577,6 1.136,3 38,8%

FC d’inversions (1.037,1) (1.401,1) -26,0%

FC d’activitats 540,5 (264,8) -304,1%

FC de finançament (665,3) (757,7) -12,2%

Altres FC (canvis de perímetre…) (637,3) (25,0) N.M.

(increment) / disminUció deUte finan-
cer net (762,1) (1.047,5) -27,2%

6.1 Flux de caixa d’explotació

El flux de caixa d’explotació arriba als 1.577,6 milions d’euros en el conjunt de l’exercici, amb un 
38,8% d’augment respecte al 2008. Aquest fort creixement es deu a una reducció moderada 
d’un 5,2% dels recursos generats, sobradament compensada amb una reducció conside-
rable del capital corrent operatiu en totes les àrees. Això implica 138,9 milions d’euros d’alli-
berament de finançament de capital circulant el 2009, en contrast amb l’augment de 290,7 
milions d’euros produït el 2008. 

La variació del capital corrent per àrea de negoci durant l’exercici ha estat aquesta:

  Des. 09 Var. (%)

Construcció* (22,9) -94,2%
Serveis mediambientals 43,4 -120,8%
Versia 17,5 N.S
Ciment 96,4 800,9%
Energia i ajustaments 4,5 N.S

total (increment) / disminUció  
caPital corrent oPeratiU 138,9 -147,8%

*La variació del capital corrent operatiu en construcció es presenta neta de l’efecte comptable del cessament de les operacions 
de descompte de cartera comercial realitzat per la capçalera del grup FCC per un import de 184 M€.

A continuació es mostra el desglossament del deute sense recurs per activitat.

* Altres inclou l’emissió de bons convertibles subordinats.

D’aquesta manera i malgrat l’esforç important realitzat en inversions per 1.601,1 milions 
d’euros el 2009, el deute net amb recurs s’ha reduït en un 10,3% fins als 4.773,4 milions d’euros.

5.5 Altres passius financers corrents i no corrents

El saldo d’altres passius financers no corrents de 531,7 milions d’euros es redueix un 23,1% i 
inclou, entre altres, passius per derivats financers per un import de 210,2 milions d’euros, així 
com altres passius financers amb tercers, que no meriten interès per al grup, per 174 milions 
d’euros. 

Per la seva banda, el saldo d’altres passius financers corrents es redueix un 16,7% en 54 milions 
d’euros respecte al 2008 fins a 268,7 milions d’euros. Entre els seus components destaca el 
dividend actiu abonat el gener 2010 a compte de l’exercici 2009 per un import de 99 milions 
d’euros. A més, el saldo d’aquesta partida inclou 60 milions d’euros corresponents a fiances 
i dipòsits rebuts a curt termini i proveïdors d’immobilitzat, que no meriten interessos per al 
grup i no són considerats com a deute financer.
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07 _ ANàLISI PER àREES DE NEgOCI

7.1 Construcció

7.1.1 Resultats

  Des. 09 Des. 08 Var.

Xifra de negoci 7.201,2 7.744,5 -7,0%

Nacional 3.386,6 3.909,2 -13,4%

Internacional 3.814,6 3.835,3 -0,5%

EBITDA 406,1 462,8 -12,3%

Marge EBITDA 5,6% 6,0% -0,3 p.p

EBIT 281,0 325,2 -13,6%

Marge EBIT 3,9% 4,2% -0,3 p.p

A l’àrea de Construcció destaca el bon comportament de l’activitat internacional, que acon-
segueix mantenir la xifra de negoci pràcticament estable (-0,5%) respecte l’obtinguda durant 
l’exercici anterior. Això comporta consolidar la posició aconseguida en nous mercats durant 
2008, exercici en el qual la seva xifra de negoci es va disparar un 35%. 

Així, l’activitat internacional ja és dominant a l’àrea en representar un 53% dels ingressos totals, 
generats fonamentalment a Europa, d’on procedeix un 92%, a través de filials amb presència 
local. Destaca la posició de FCC a Àustria (42% de les vendes internacionals), Alemanya (17%) i 
Europa de l’Est (25%), entre els quals ressalten Romania amb un 5,3% de les vendes internaci-
onals, Croàcia amb un 4,7%, Bulgària amb un 4,4%, Polònia amb un 3,6% i la Rep. Txeca amb un 
2,5%. Altres regions fora de la UE, amb un 8%, aglutinen la presència a Amèrica i a Àsia (països 
del Golf Pèrsic, la Xina, l’Índia i Singapur).

6.2 Flux de caixa d’inversions

Les inversions netes es redueixen un 26% respecte les efectuades durant 2008. Així, la inversió 
neta en empreses és de 354,2 milions d’euros i inclou la realitzada per 215,4 milions d’euros en 
fons propis per a l’adquisició de 14 parcs eòlics el gener 2009 i l’adquisició (compromesa en 
exercicis anteriors) d’un 8,2% de Corporación Uniland per un import de 170,6 milions d’euros, 
a l’àrea de Ciment. És destacable que aquest epígraf no recull la incorporació del deute del 
grup Olivento en energia eòlica, per 569 milions d’euros, addicionada a l’epígraf d’Altres fluxos 
de caixa. Amb aquest ajustament les inversions netes van superar el 2009, en un 14,6%, les de 
l’any anterior, fins a assolir els 1.606,1 milions d’euros. 

6.3 Flux de caixa de finançament

El 2009 la sortida de caixa generada per les operacions de finançament es redueix en un 12,2% 
respecte al 2008, principalment, a causa de l’estalvi aconseguit en la gestió dels costos de 
finançament, que han comportat una despesa financera neta de 275,1 milions d’euros davant 
de 380,8 milions el 2008. A més, destaquen uns altres 228,2 milions d’euros corresponents al 
pagament de dividends per part del conjunt d’empreses del grup i 78,7 milions d’euros corres-
ponents a l’adquisició neta de valors propis.

6.4 Altres fluxos de caixa

Aquesta partida correspon en la seva major part a la incorporació al perímetre del grup del 
deute financer derivat de l’adquisició d’actius eòlics el gener de 2009.
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És important destacar el fort dinamisme de la contractació, especialment internacional, 
durant un exercici difícil com ha estat 2009; aquest fet ha comportat un increment del 6,9% del 
total de la cartera acumulada, i s’ha reforçat d’aquesta manera la visibilitat sobre els ingressos 
futurs, amb una producció garantida de 18 mesos d’activitat.

Desglossament cartera per tipus d’obra

DES. 09 DES. 08 VAR.

Obra civil 8.278,2 7.799,0 6,1%
Edificació no residencial 2.114,7 1.751,6 20,7%
Edificació residencial 463,5 608,8 -23,9%

total 10.856,3 10.159,4 6,9%

D’altra banda, la xifra de negoci en el mercat domèstic es redueix un 13,4% a causa de l’ade-
quació del ritme d’execució de la cartera d’obra pública a la capacitat de finançament dels 
clients i en menor mesura a la desacceleració de l’activitat en el sector privat. 

Per segments d’activitat, l’obra civil, de major complexitat i valor afegit, reforça el seu pes 
durant l’exercici, i comporta ja un 69% de la xifra de negoci i un 76% de la cartera acumulada.

Desglossament ingressos per tipus d’obra

DES. 09 DES. 08 VAR.

Obra civil 4.936,6 5.068,8 -2,6%
Edificació no residencial 1.603,2 1.759,5 -8,9%
Edificació residencial 661,4 916,2 -27,8%

total 7.201,2 7.744,5 -7,0%
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Així mateix, és important destacar l’evolució positiva de la contractació durant aquest exercici, 
la qual cosa ha permès un increment del 8,8% de la cartera acumulada respecte al desembre 
de 2008, amb la qual cosa ha fet augmentar la visibilitat d’Alpine sobre els seus ingressos 
futurs.

7.1.3 Flux de caixa

  Des. 09 Des. 08 Var. (%)

Recursos generats 431,4 483,1 -10,7%
(Increment) / disminució capital corrent operatiu (206,9) (393,3) -47,4%
Altres (impostos, dividends…) (78,0) (109,9) -29,0%

FC d’explotació 146,5 (20,1) 828,9%
FC d’inversió 228,9 (165,5) -238,3%

FC d’activitats 375,4 (185,6) -302,3%
FC de finançament (219,6) (213,5) 2,9%
Altres FC (dif. de conversió, canvi de perímetre…) 98,3 3,4 2791,2%

(Increment) / disminució deute financer net 254,1 (395,7) -164,2%

  Des. 09 Des. 08 Var. (M€)

Deute financer net 413,7 667,7 (254,0)
 Deute financer net amb recurs 407,6 667,7 (260,1)
 Deute financer net sense recurs 6,1 0,0 6,1

Destaca la forta recuperació del flux de caixa d’explotació de l’àrea de Construcció durant 
l’exercici, malgrat la debilitat de l’activitat domèstica, gràcies al major esforç en la gestió i con-
tenció del capital corrent operatiu. La demanda de finançament de circulant es redueix un 
47,4% respecte a la de l’exercici anterior, malgrat l’efecte comptable negatiu del cessament 
de les operacions de descompte de cartera comercial realitzat per la capçalera del Grup per 
un import de 184 M€. La contrapartida d’aquest ajust es comptabilitza en l’Estat de fluxos de 
caixa consolidat com a Altres fluxos de caixa i, per tant, no té cap efecte net sobre la variació de 
deute del període. Excloent aquest ajust comptable, l’expansió del capital circulant de l’àrea 
de Construcció hauria estat de tan sols 22,9 M€, un 94% inferior a la de 2008.

D’altra banda destaquen 228,9 milions d’euros generats pel flux de caixa d’inversió durant 
l’exercici, a conseqüència de la transferència de 14 concessions a Global Vía Infraestructuras 
(participada al 50% per FCC i Caja Madrid).

Amb tot, el deute net de l’àrea de Construcció se situa en 413,7 milions d’euros al tancament de 
l’exercici, la qual cosa comporta una reducció del 38% respecte al desembre de 2008.

El resultat brut d’explotació (EBITDA) assoleix els 406,1 milions d’euros; això comporta un 
marge operatiu brut del 5,6%, tan sols 0,4 punts percentuals per sota de l’obtingut durant 
l’exercici anterior, en gran mesura, a causa del major pes de l’obra civil.

7.1.2 Alpine

  Des. 09 Des. 08 Var.

Xifra de negoci 3.364,9 3.506,4 -4,0%

EBITDA 138,7 169,8 -18,4%
Marge EBITDA 4,1% 4,8% -0,7 p.p

EBIT 59,1 77,9 -24,1%
Marge EBIT 1,8% 2,2% -0,5 p.p

La xifra de negocis a Alpine, que representa un 88% dels ingressos internacionals de l’àrea, 
es redueix un 4,0% en l’exercici, principalment a causa de l’adequació del ritme d’execució 
de la cartera a l’assoliment d’objectius d’eficiència operativa i financera establerts en la filial. 
En qualsevol cas, és important reiterar que la xifra obtinguda comporta consolidar la posició 
aconseguida per Alpine en nous mercats durant 2008, exercici en el qual la seva xifra de negoci 
va augmentar un 35%. 
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L’activitat d’Aigua, que representa un 24% dels ingressos de l’àrea i està basada en contractes 
de servei públic de gestió integral de l’aigua i en el desenvolupament d’infraestructures 
hidràuliques, reflecteix un creixement dels ingressos del 3,1% durant l’exercici, gràcies a l’en-
trada de nous contractes com ara els d’abastament i tractament d’aigües a Mèxic. 

Finalment, l’activitat de gestió de Residus industrials, que només representa un 7% dels 
ingressos de l’àrea, mostra una contracció de la xifra de negoci del 17,7% durant l’exercici, a 
causa de l’impacte dels menors volums tractats i preus mitjans de matèries primeres de refe-
rència (petroli, paper i metalls).

Per àmbit geogràfic, durant el 2009 els ingressos internacionals representen un 35% del total 
de l’àrea. Els mercats exteriors més rellevants són: el Regne Unit amb un 53% de les vendes 
internacionals en gestió i tractament de residus urbans; la República Txeca, amb un 16%, tant 
en gestió de residus urbans com del cicle integral de l’aigua; Àustria, amb un 8%, en gestió i 
tractament de residus urbans; i els Estats Units amb un 7% en gestió de residus industrials. 

En l’àmbit d’EBITDA, els menors ingressos es compensen per una millora del marge operatiu 
en totes les activitats, llevat de Residus industrials, gràcies en gran mesura a un major esforç 
conjunt en la millora de l’eficiència i l’estalvi de costos; això comporta un increment de 0,3 
punts percentuals del marge operatiu de l’àrea durant l’exercici, fins a assolir el 16,9%, i un 
augment del 0,7% de l’EBITDA generat, fins als 610,1 milions d’euros. 

Finalment, és important ressaltar el bon comportament de la contractació de Serveis medi-
ambientals durant l’any, la qual cosa ha permès incrementar un 5,1% la cartera respecte al 
desembre de 2008. D’aquesta manera assoleix els 23.691 milions d’euros, cosa que permet 
cobrir 6,6 vegades els ingressos obtinguts el 2009.

7.2 Serveis mediambientals

7.2.1. Resultats

  Des. 09 Des. 08 Var.

Xifra de negoci 3.601,7 3.636,5 -1,0%

 Nacional 2.346,3 2.342,8 0,1%

 Internacional 1.255,4 1.293,6 -3,0%

EBITDA 610,1 605,8 0,7%

 Marge EBITDA 16,9% 16,7% 0,3 p.p

EBIT 297,4 298,4 -0,3%
 Marge EBIT 8,3% 8,2% 0,1 p.p

La xifra de negocis de l’àrea de Medi ambient mostra una lleugera reducció de l’1% durant 
l’exercici, fonamentalment a causa d’una contracció del 5,5% dels ingressos en el negoci de 
Medi ambient internacional per l’efecte advers del tipus de canvi i una caiguda del 17,7% en 
el negoci de Residus industrials, que limiten l’evolució positiva dels negocis de Medi ambient 
nacional i Aigua. Amb tot, corregit l’efecte principal de la depreciació d’un 10,3% de la lliura 
esterlina, els ingressos de l’àrea haurien crescut un 1,1% respecte al 2008.

Xifra de negoci per activitat

  DES. 09 DES. 08 VAR.

Medi ambient nacional 1.489,0 1.440,5 3,4%
Medi ambient internacional 1.002,1 1.060,6 -5,5%
Aigua 872,0 845,5 3,1%
Residus industrials 238,5 289,9 -17,7%

total 3.601,7 3.636,5 -1,0%

L’activitat de Medi ambient nacional, que comporta un 41% dels ingressos de l’àrea i està 
basada principalment en contractes de serveis urbans i gestió de residus, mostra un crei-
xement del 3,4% dels ingressos durant l’exercici gràcies a l’entrada de nous contractes com ara 
la planta de tractament de residus a Alacant o el nou contracte de serveis urbans a Barcelona. 

L’activitat de Medi ambient internacional representa un 28% dels ingressos, procedents de 
les activitats de gestió i tractament de residus urbans al Regne Unit i al centre i est d’Europa. 
Durant l’exercici, la xifra de negocis d’aquesta activitat es redueix un 5,5% a causa de l’impacte 
en l’activitat del Regne Unit de la depreciació del tipus de canvi de la lliura esterlina davant de 
l’euro. A tipus de canvi constant, els ingressos van créixer un 1,7%. 
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7.2.4 Flux de caixa

  Des. 09 Des. 08 Var.

Recursos generats 649,0 592,8 9,5%
(Increment) / disminució capital corrent 
operatiu

43,4 (208,5) -120,8%

Altres (impostos, dividends…) (9,7) (25,2) -61,5%

FC d’explotació 682,7 359,1 90,1%
FC de inversions (405,7) (630,6) -35,7%
FC d’activitats 277,0 (271,5) -202,0%

FC de finançament (267,4) (302,7) -11,7%
Altres FC (canvis de perímetre…) (133,2) 284,3 -146,9%

(increment) / disminUció deUte 
financer net (123,6) (289,9) -57,4%

Des. 09 Des. 08 Var. (M€)

Deute financer net 4.192,4 4.068,8 123,6
 Deute financer net amb recurs 3.289,2 3.307,7 (18,5)
 Deute financer net sense recurs 903,2 761,1 142,1

A Serveis mediambientals també ressalta la millora important del flux de caixa d’explotació, 
amb un increment del 90,1% respecte a l’aconseguit el 2008. Això és a causa de la combinació 
d’un 9,5% d’augment dels recursos generats i a l’esforç en la disminució del capital corrent 
operatiu, que s’ha reduït en 43,4 milions d’euros el 2009 davant de l’increment de 208,5 
milions d’euros registrats el 2008. 

Així mateix, destaca la reducció del 35,7% del flux de caixa d’inversió. Això s’explica per l’efecte 
comparatiu, donada l’adquisició durant el primer trimestre de 2008 d’Hydrocarbon Recovery 
Services i International Petroleum, als EUA, per un import de 122,4 milions d’euros. 

Una vegada deduït el flux de caixa de finançament i altres fluxos de caixa, derivats princi-
palment de la variació del tipus de canvi, el deute financer net de l’àrea assoleix els 4.192,4 
milions al tancament d’exercici, un nivell similar al de l’any anterior.

7.2.2 Waste Recycling Group

  Des. 09 Des. 08 Var.

Xifra de negoci 621,0 657,0 -5,5%
EBITDA 83,7 98,1 -14,7%

Marge EBITDA 13,5% 14,9% -1,5 p.p
EBIT (15,4) (5,5) 180,7%

Marge EBIT -2,5% -0,8% -1,6 p.p

La xifra de negoci de WRG es redueix un 5,5% respecte a l’obtinguda durant l’exercici anterior, 
a causa de l’efecte de la depreciació del 10,3% del tipus de canvi de la lliura esterlina davant 
de l’euro. 

En moneda constant, la xifra de negoci de WRG augmenta un 5,4% respecte a l’any anterior, 
impulsada per l’entrada en operacions d’actius de tractament i reducció de residus (incine-
radora d’Allington i plantes de tractament de Re3 i Wrexham des de la segona meitat de 2008), 
que permeten molt més que compensar l’efecte d’un menor volum de residus tractats en abo-
cadors. 

En l’àmbit d’EBITDA, el marge operatiu es redueix en 1,5 punts percentuals durant l’exercici, 
a conseqüència principalment del menor volum de residus tractats en abocadors; aquest fet, 
juntament amb la dotació de 13,5 milions d’euros corresponents a provisions no recurrents 
realitzades en abocadors ja segellats, compensa l’impacte positiu de l’entrada en operacions 
dels actius esmentats de tractament i reducció de residus. 

7.2.3 Proactiva

Proactiva és el principal grup de gestió de residus urbans i del cicle integral de l’aigua a Iberoa-
mèrica, present als principals països de la regió (el Brasil, l’Argentina, Xile, Mèxic, Colòmbia…). 
El grup està controlat al 50% per FCC i Veolia Environnement, per la qual cosa els seus resultats 
es consoliden pel mètode de posada en equivalència. 

Durant el 2009 destaca la bona evolució registrada, amb un increment del 32% de la xifra de 
negoci total, fins als 402,6 milions d’euros. En l’àmbit operatiu, l’EBITDA arriba als 83,1 milions 
d’euros, la qual cosa compota un marge del 20,6%; mentre que el saldo de deute financer net, 
al tancament d’exercici, ascendeix a 36,5 milions d’euros.
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En l’àmbit d’EBITDA, el marge operatiu es redueix en 1,6 punts percentuals a conseqüència 
principalment d’una caiguda important de la rendibilitat en el negoci de mobiliari urbà, que 
s’ha vist negativament afectat per l’evolució del contracte de Nova York (24% dels ingressos de 
l’activitat), en què s’han sumat les majors despeses de la fase de desplegament amb la caiguda 
brusca de la demanda d’espais publicitaris. 

Pel que fa a aquest contracte de Nova York, cal esmentar el canvi de criteri comptable aplicat 
a l’amortització durant la vida del contracte del cànon d’explotació abonat a l’inici d’aquest, 
que es reconeix com a dotació a l’amortització de l’immobilitzat i que prèviament es meritava 
com a despesa comptable de l’exercici.

7.3 Versia 

7.3.1 Resultats

  Des. 09 Des. 08 Var.

Xifra de negoci 820,0 897,4 -8,6%
 Nacional 559,6 615,9 -9,1%
 Internacional 260,4 281,6 -7,5%

EBITDA 74,6 96,5 -22,7%
 Marge EBITDA 9,1% 10,7% -1,6 p.p

EBIT (6,6) (6,1) 8,0%
 Marge EBIT -0,8% -0,7% -0,1 p.p

La xifra de negoci a Versia (altres serveis urbans) es redueix un 8,6% durant l’exercici a causa 
de l’impacte de la desacceleració econòmica sobre la demanda en les activitats de mobiliari 
urbà, logística i serveis de terra.

Xifra de negoci per activitat

  DES. 09 DES. 08 VAR.

Logística 289,6 323,0 -10,3%
Serveis de terra 228,1 252,8 -9,8%
Mobiliari urbà 108,1 132,8 -18,6%
Aparcaments 77,2 74,4 3,8%
Conservació i sistemes 42,1 49,9 -15,6%
ITV 51,7 46,2 11,7%
SVAT 23,2 22,0 5,2%

total 820,0 897,4 -8,6%

Per zona geogràfica les vendes exteriors comporten un 32% del total, centrades en les acti-
vitats de serveis de terra en què aporten un 72% dels ingressos i en mobiliari urbà amb una 
aportació del 54%.
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7.4 Ciment

7.4.1 Resultats

  Des. 09 Des. 08 Var. (%)

Xifra de negoci 1.035,4 1.425,1 -27,3%
 Nacional 740,2 1.085,2 -31,8%
 Internacional 295,2 339,9 -13,2%

EBITDA 289,0 417,3 -30,7%
 Marge EBITDA 27,9% 29,3% -1,4 p.p

EBIT 128,6 235,6 -45,4%
 Marge EBIT 12,4% 16,5% -4,1 p.p

La xifra de negoci de l’àrea de Ciment es redueix un 27,3% durant l’exercici, fins als 1.035,4 
milions d’euros, com a conseqüència principalment de la caiguda del consum de ciment en 
el mercat domèstic, arran de l’ajustament sever de l’activitat residencial a Espanya des de 
començaments de 2007. 

Les vendes internacionals, que representen un 29% de la xifra de negoci, es redueixen un 
13,2%, en gran mesura a causa de l’impacte de la caiguda important del consum de ciment als 
Estats Units (-30% en ingressos) i de la depreciació de la lliura esterlina al Regne Unit. Aquesta 
evolució es compensa en part amb un increment important de les exportacions a tercers 
països i la lleugera millora de les vendes a Tunísia (2%). 

7.2.3 Flux de caixa

  Des. 09 Des. 08 Var.

Recursos generats 83,6 99,1 -15,6%
(Increment) / disminució capital corrent 
operatiu

17,5 0,3 5733,3%

Altres (impostos, dividends…) 12,7 (15,9) -179,9%

FC d’explotació 113,8 83,5 36,3%
FC d’inversions (42,6) (43,1) -1,2%

FC d’activitats 71,2 40,4 76,2%
FC de finançament (14,7) (46,9) -68,7%
Altres FC (canvis de perímetre…) (6,4) 18,0 -135,6%

(increment) / disminUció deUte 
financer net 50,1 11,5 335,7%

Des. 09 Des. 08 Var. (M€)

Deute financer net 459,4 509,4 -50,0

Deute financer net amb recurs 459,4 509,4 -50,0

Deute financer net sense recurs 0,0 0,0 0,0

És destacable l’evolució positiva del flux de caixa d’explotació durant l’exercici, que augmenta 
un 36,3% malgrat la caiguda en els recursos generats per les operacions, una altra vegada a 
causa de l’esforç en la gestió del capital circulant, que es redueix en 17,5 milions d’euros jun-
tament amb una recuperació en el pagament d’impostos sobre beneficis. 

El bon desenvolupament del flux de caixa d’explotació juntament amb el menor flux de 
caixa de finançament han permès reduir un 9,8% el deute financer net de l’àrea respecte al 
desembre de 2008, fins als 459,4 milions d’euros. 
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7.4.2 Flux de caixa

  Des. 09 Des. 08 Var. (%)

Recursos generats 298,9 417,8 -28,5%
(Increment) / disminució capital corrent operatiu 96,4 10,7 -800,9%
Altres (impostos, dividends…) (35,0) (68,8) -49,1%

FC d’explotació 360,3 359,7 0,2%
FC d’inversions (90,7) (295,7) -69,3%

FC d’activitats 269,6 64,0 321,3%
FC de finançament 69,7 (242,0) -128,8%
Altres FC (canvis de perímetre…) 3,7 (63,7) -105,8%

(increment) / disminUció deUte finan-
cer net 343,0 (241,7) -241,9%

Des. 09 Des. 08 Var. (M€)

Deute financer net 1.419,3 1.762,2 -342,9

Deute financer net amb recurs 660,6 1.103,3 -442,7

Deute financer net sense recurs 758,7 658,9 99,8

És important destacar el manteniment del flux de caixa d’explotació obtingut respecte a 
l’exercici passat (+0,2%) malgrat el descens notable dels recursos generats per les operacions, 
gràcies a un major esforç en la gestió del capital corrent operatiu, que es redueix en 96,4 
milions d’euros durant l’any. 

Pel que fa al flux de caixa d’inversions, es redueix un 69,3% respecte a l’exercici anterior, prin-
cipalment a causa de la venda durant el quart trimestre de 2009 de les participacions conso-
lidades per posada en equivalència de les empreses argentines Cementos Avellaneda i Minus 
Inversora i la uruguaiana Cementos Artigas, per 137 milions d’euros. A més, han finalitzat 
durant 2009 les inversions per a la millora energètica dels forns de la fàbrica de Pennsilvània, 
als EUA. Aquestes desinversions compensen en gran part el pagament de 170,6 milions d’euros 
per un 8,2% del capital de Corporación Uniland; aquesta operació completa les obligacions 
contretes en la seva adquisició el 2006.

Finalment, el flux de caixa de finançament reflecteix un saldo positiu de 69,7 milions d’euros, 
que inclou l’ingrés de 202 milions d’euros corresponent a l’ampliació de capital efectuada el 
desembre passat. 

Tot això té com a resultat una reducció del 19,5% del deute financer net respecte al desembre 
de 2008, fins als 1.419,3 milions d’euros. Quant a això, cal assenyalar que 140 milions dels 

En l’àmbit d’EBITDA, el marge operatiu es redueix en tan sols 1,4 punts percentuals, fins al 
27,9%, malgrat la contracció de l’activitat, en gran mesura a causa de la reducció del cost ener-
gètic, l’estalvi de costos i l’optimització de la capacitat productiva davant les noves condicions 
de demanda. 

En aquest sentit, és destacable el bon ritme d’execució del pla d’estalvi de costos 2009-2011, 
en què s’ha aconseguit un estalvi recurrent de 71 milions d’euros durant l’exercici, davant de 
l’objectiu anual de 65 milions d’euros.
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Des. 09 Des. 08 Var. (M€)

Deute financer net 905,4 153,3 752,1

Deute financer net amb recurs 355,1 33,8 321,3

Deute financer net sense recurs 550,3 119,5 430,8

Les inversions realitzades i les variacions produïdes en altres fluxos de caixa (diferències de 
conversió, canvis de perímetre…) corresponen a l’esmentada incorporació al balanç de l’àrea 
de 14 parcs eòlics a principis de l’exercici. 

Finalment, cal assenyalar que un 60,8% del deute financer de l’àrea està vinculat a finançament 
de projecte sense recurs.

7.6 Torre Picasso

7.6.1. Resultats

  Des. 09 Des. 08 Var.

Xifra de negoci 26,1 26,2 -0,2%

EBITDA 22,7 21,4 6,2%
 Marge EBITDA 86,9% 81,7% 5,2 p.p

EBIT 18,9 17,8 5,9%
 Marge EBIT 72,2% 68,1% 4,1 p.p

La xifra de negoci de Torre Picasso es manté sense variacions apreciables respecte a la de 
l’exercici anterior; això respon al sosteniment, tant de la taxa d’ocupació, en nivells molt 
pròxims al 100%, com dels preus mitjans. 

En l’àmbit d’EBITDA, el marge operatiu millora en 5,2 punts percentuals respecte al de l’exercici 
anterior, fins al 86,9%, a causa de l’efecte comparatiu produït per l’aplicació d’una provisió per 
a riscos i despeses a llarg termini en el quart trimestre de 2008.

corresponents a l’ampliació de capital han estat aportats per la capçalera del Grup FCC, que 
després d’aquesta controla un 69,6% de Cementos Portland Valderrivas i que per l’import 
d’aquesta aportació no té efecte en el deute financer net consolidat del Grup FCC.

7.5 Energia

L’àrea d’Energia es presenta com a segment independent de negoci a partir d’aquest exercici, 
després de les adquisicions realitzades a partir del segon semestre de 2008 i culminades amb 
l’execució de la compra d’actius eòlics el gener de 2009; per aquest motiu no es disposa de 
xifres comparables amb l’exercici anterior. 

7.5.1 Resultats

  Des. 09

Xifra de negoci 81,9

EBITDA 65,8
 Marge EBITDA 80,3%

EBIT 23,2
 Marge EBIT 28,3%

La xifra de negoci de l’àrea assoleix els 81,9 milions d’euros, en què 67,1 milions d’euros (un 
82%) corresponen a la venda d’energia eòlica, amb una capacitat instal·lada de 422 MW i una 
taxa d’utilització durant l’exercici del 22,3% i la resta (14,9 M€) a solar fotovoltaica, amb una 
capacitat instal·lada de 20 MW i una taxa d’utilització durant l’exercici del 17,2%.

Flux de caixa

  Des. 09

Recursos generats 65,8
(Increment) / disminució capital corrent operatiu 11,8
Altres (impostos, dividends…) (5,9)

FC d’explotació 71,7
FC d’inversions (217,7)

FC d’activitats (146,0)
FC de finançament (29,7)
Altres FC (canvis de perímetre…) (576,4)

(increment) / disminUció deUte financer net (752,1)
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 — L’optimització dels processos de tractament mitjançant la digestió anaeròbica dels 
residus urbans

D’altra banda, s’han desenvolupat nous projectes en diferents camps de recerca. Pel que fa 
al de nova maquinària, s’ha treballat en tres projectes relacionats amb els vehicles de sane-
jament urbà:

 — Nou disseny i nova creació d’un vehicle recol·lector compactador de càrrega bila-
teral (càrrega automàtica per qualsevol dels dos laterals), de gas natural comprimit 
(GNC) de 10 m3 i xassís reduït de 2,2 m d’ample, amb capacitat de fins a 18 Tn 

 — Nou disseny i nova creació d’un vehicle cisterna de gas natural comprimit (GNC) de 
15 m3 i xassís reduït de 2,3 m d’ample 

 — Nou disseny i nova creació d’un vehicle recol·lector compactador amb cabina 
baixa i avançada, per aconseguir un fàcil accés de peons, sense penalitzar la lon-
gitud total de la caixa

Pel que fa al camp del tractament de residus s’han iniciat els projectes següents:

 — Projecte Bio+: optimització de l’ecoeficiència del procés de tractament de residus 
urbans 

 — Unitat mòbil per a la fabricació de combustibles derivats dels residus 

 — Túnels amb aportació d’aire calent, per premadurar la digestió anaeròbica, a fi 
d’accelerar-ne el procés

En l’activitat de residus industrials, han conclòs els treballs i les recerques del projecte 
REMOVALS, orientats a reduir la quantitat i la toxicitat dels fangs residuals produïts a les 
plantes de tractament d’aigües residuals urbanes.

Els projectes que s’han dut a terme en l’activitat d’aigües s’han desenvolupat en camps molt 
diferents:

 — Desenvolupament d’aplicacions informàtiques, encaminades a simular l’impacte 
de canvis tarifaris hipotètics; a adaptar les eines existents per gestionar el complex 
sistema comercial de l’activitat, etc. 

 — Projecte HYBACS, per al desenvolupament de noves tecnologies per adaptar les 
EDAR als nous requisits de qualitat, amb una reducció de costos 

 — Membranes ceràmiques per a pretractament de dessalatge 

 — Desenvolupament de bioreactors de membrana d’alta càrrega per a la depuració 
i reutilització 

 — Optimització de l’eliminació sostenible de nitrogen en aigües residuals 

 — Valoració sostenible de residus orgànics a l’estació depuradora

08 _ ADQUISICIONS D’ACCIONS PRòPIES

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. al tancament de l’exercici 2009 posseïa 3.182.582 
accions pròpies que representaven el 2,50% del capital social, valorades en 89.631 milers 
d’euros. 

D’altra banda, Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. (Afigesa), societat participada al 100% 
per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., al tancament de l’exercici posseeix 6.131.961 
accions de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., que representen un 4,8% del seu 
capital social registrades per un valor net comptable de 181.251 milers d’euros. Aquestes 
accions, també tenen la consideració d’accions de la societat dominant, d’acord amb l’article 
87 del Text refós de la Llei de societats anònimes. 

D’acord amb l’article 79, apartat 4t de la Llei de societats anònimes, s’exposa tot seguit el 
moviment que hi ha hagut en el nombre d’accions durant l’exercici. 

  FCC, S.A.
Asesoría Financiera y de 

Gestión, S.A. 
Grup FCC

El 31 de desembre de 2008 — 2.682.260 2.682.260
Compravendes intragrup 3.182.582 (3.182.582) —
Compres o entrades — 9.450.350 9.450.350
Vendes o sortides — (2.818.067) (2.818.067)

El 31 de desembre de 2009 3.182.582 6.131.961 9.314.543

09 _ ACTIVITATS EN MATÈRIA DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

El Grup FCC està present de forma activa en el món de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació tecnològica. Les iniciatives del Grup en aquesta matèria s’estenen cap a aquells 
aspectes que tenen relació, directament o indirectament, amb les activitats que aquest duu a 
terme. Durant l’exercici cal destacar les actuacions realitzades en el desenvolupament de les 
seves activitats, encaminades a una protecció mediambiental que faci possible un creixement 
sostenible. 

En l’àmbit dels Serveis mediambientals, han continuat els treballs de recerca en diversos pro-
jectes que es van iniciar en anys anteriors. En l’àmbit de l’eliminació de residus, cal esmentar 
els avenços obtinguts en els camps següents:

 — L’obtenció de combustible alternatiu obtingut a partir dels residus 

 — L’optimització integral del procés de compostatge en una planta de tractament i la 
seva repercussió sobre les aplicacions agronòmiques 
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hidrogen que manté l’estat de càrrega de les bateries i redueix la freqüència d’ar-
rencada del motor tèrmic. Es mantenen els panells solars com a font addicional 
d’energia i el fre regeneratiu. 

 — FASE 3. Vehicle tri-híbrid, configuració en sèrie: en aquesta configuració se substi-
tueix el motor MEP per un motor de combustió d’H2 (hidrogen), i es mantenen la 
resta de components i funcions com en la fase 2. 

 — FASE 4. Última fase de vehicle bi-híbrid, configuració en sèrie: és l’última versió 
d’aquest vehicle. En aquesta configuració s’elimina el motor de combustió d’H2 i se 
substitueix la pila de combustible per una de més potència. La pila aporta energia 
tant a les bateries com al motor elèctric de tracció. Es mantenen els panells solars 
com a font addicional d’energia i el fre regeneratiu.

Durant el 2009 es va completar fins a la fase 2 i es continuen realitzant assajos per millorar el 
sistema de gestió d’energia. Es va presentar el vehicle a la Setmana de la Sostenibilitat cele-
brada a Rivas Vaciamadrid. 

C-CYCLES: desenvolupament d’un sistema complet de lloguer desatès de bicicletes. El sistema 
funciona amb targetes intel·ligents i és possible fer els pagaments amb targetes de crèdit. S’hi 
afegeix punt d’Internet. El projecte neix com a resposta a la necessitat d’una mobilitat urbana 
sostenible que propiciï la intermodalitat. Es continuaran desenvolupant altres prestacions: 
bicis assistides, energia solar.

PROJECTES D’IL·LUMINACIÓ PER LED: per reduir el consum d’energia i conseqüentment els 
gasos d’efecte d’hivernacle es desenvolupa el projecte d’il·luminació per LED i al mateix temps 
es faran els estudis necessaris d’il·luminació per reduir la contaminació lumínica. Han finalitzat 
les proves en diversos tipus de mobiliari: opi, pal de parada d’autobús i els sistemes estan 
llestos per a producció, amb un consum respecte a fluorescència del 28%.

PROJECTES ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: desenvolupament d’un sistema d’energia solar 
fotovoltaica que juntament i en combinació amb la il·luminació per LED permeti reduir a zero 
les emissions d’efecte d’hivernacle, i en alguns punts, per reduir els costos de connexió a la 
xarxa. El 2009 van culminar els treballs següents:

 — Desenvolupament d’una nova electrònica de gestió de consum molt baix que 
permet commutar alimentació de xarxa i solar. Amb aquesta tecnologia es pot 
obtenir un 20% més de càrrega de la cèl·lula. El sistema ha de ser capaç d’allargar 
al màxim la vida de les bateries 

 — Finalitzat pal parada d’autobús 

 — Desenvolupament d’integració de panells solars al sostre de les marquesines, en 
què es perd que el sostre sigui semitranslúcid.

A l’àrea de Versia, a través del sector de Mobiliari urbà, s’ha iniciat el desenvolupament d’un 
conjunt de tecnologies i la seva integració en vehicles, per a serveis de transport de persones 
i mercaderies, en l’àmbit urbà, d’emissions baixes o zero i de condicions avançades d’acces-
sibilitat i comunicació amb els clients. Amb aquesta finalitat s’ha constituït un consorci plu-
ridisciplinari d’empreses, associacions i grups de recerca per realitzar el projecte - TEC-MUSA 
(Tecnologies per a la Mobilitat Urbana Sostenible i Accessible)-; les seves fites més rellevants 
dutes a terme en el transcurs de 2009 han estat:

 — Formació del consorci compost per aquestes empreses, associacions, universitats i 
grups de recerca: UPM, Alsa-Remsa, Avia, Azkar, Boyacá, Castrosua, Cemusa, Citet, 
EMT, Endesa, Etra, FCC Medio Ambiente, Iveco, Saft, Seur, Siemens 

 — Definició del projecte i subprojectes que el componen 

 — Definició dels recursos 

 — Presentació del projecte a la convocatòria de l’any 2009, per a la concessió de les 
ajudes del subprograma de projectes singulars i estratègics del Programa nacional 
de cooperació publicoprivada, dins de la línia instrumental d’articulació i internaci-
onalització del sistema, en el marc del Pla nacional de recerca científica, desenvo-
lupament i innovació tecnològica, 2008-2011 (Ordre CIN/1657/2009, de 15 de juny) 

 — Avaluació favorable per part del Ministeri, i proposta d’ajuda per al 2009 i 2010 

 — Llançament dels subprojectes

A més, han continuat els desenvolupaments dels projectes iniciats en els anys precedents, 
entre els quals destaquen: EPISOL (vehicle elèctric de pila de combustible i energia solar) 
per al desenvolupament d’un vehicle urbà lleuger, amb propulsió elèctrica híbrida de dues 
versions de motorització, en una primera fase un motor tèrmic i en una fase més avançada 
una pila de combustible, en ambdós casos amb panells solars. En totes les configuracions, el 
vehicle disposa d’un sistema que permet connectar-se a la xarxa per a la càrrega de bateries; 
d’aquesta manera sempre surt amb les bateries completament carregades, per la qual cosa els 
requeriments d’energia del motor tèrmic i/o pila de combustible seran molt menors. Cemusa 
continua col·laborant amb l’INSIA (Institut Universitari de Recerca de l’Automòbil de la Univer-
sitat Politècnica de Madrid) i amb l’IAI (Institut d’Automàtica Industrial del CSIC). El desenvolu-
pament del projecte consta de les fases següents:

 — FASE 1. Vehicle bi-híbrid, configuració en sèrie, amb motor MEP (motor de com-
bustió de gasolina) + energia solar: el motor tèrmic acciona un generador que 
carrega les bateries destinades a subministrar energia al motor elèctric encarregat 
de transmetre potència a l’eix tractor. El sistema incorpora panells solars com a font 
addicional d’energia i fre regeneratiu. 

 — FASE 2. Vehicle tri-híbrid, configuració en sèrie: en aquesta configuració s’in-
corpora, a més del motor tèrmic (MEP) i generador, la pila de combustible amb 
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Com a conseqüència d’aquestes activitats i en col·laboració amb suports tècnics del depar-
tament d’enginyeria, s’han induït estalvis de combustible importants que, com en el cas de la 
fàbrica de Tunísia han propiciat la substitució majoritària del fuel per coc en un 93%.

10 _ OBJECTIUS I POLíTIQUES DE gESTIÓ DEL RISC FINANCER

El concepte de risc financer fa referència a la variació que per factors polítics, de mercat i 
altres, tenen els instruments financers contractats pel Grup i la seva repercussió en els estats 
financers. La filosofia de gestió de riscos del Grup FCC és consistent amb l’estratègia de negoci, 
buscant en tot moment la màxima eficiència i solvència; per a això hi ha establerts criteris 
estrictes de control i gestió dels riscos financers, que consisteixen a identificar, mesurar, ana-
litzar i controlar els riscos incorreguts per l’operativa del Grup, en què la política de riscos 
està correctament integrada en l’organització d’aquest. Seguint aquesta política de riscos, les 
cobertures realitzades pel Grup FCC, en un prinicipi, no tenen cap finalitat especulativa sinó 
una finalitat de cobertura de l’operació principal. 

Amb l’objectiu d’estar en la posició més adequada per als interessos del Grup FCC, es manté 
una política activa en la gestió del risc de tipus d’interès, amb seguiment constant del mercat 
i assumint diferents posicions, principalment, en funció de l’actiu finançat. Atesa la naturalesa 
de les activitats del Grup, estretament lligades a la inflació, la política financera d’aquest con-
sisteix a procurar que tant els actius financers circulants, que proporcionen en gran part una 
cobertura natural als passius financers circulants, com el deute del Grup, quedin, en part, refe-
renciats a tipus d’interès variable. Així i tot, el Grup FCC ha realitzat operacions de cobertura de 
tipus d’interès mitjançant un sistema de cobertures a diferents terminis, a través de diversos 
instruments financers. Respectant la política que l’instrument emprat en origen sigui cata-
logat de cobertura, el Grup FCC ha realitzat cobertures de tipus d’interès materialitzades, prin-
cipalment, en contractes de permuta financera (IRS), en què les societats del Grup paguen fix 
i reben flotant. 

Una conseqüència rellevant del posicionament en els mercats internacionals del Grup FCC ha 
estat l’exposició que sorgeix de les posicions netes de divises contra l’euro o d’una moneda 
estrangera contra una altra quan la inversió i el finançament d’una activitat no es potden rea-
litzar en la mateixa divisa. La política general del Grup FCC és reduir, en la mesura que sigui 
possible, l’efecte negatiu que l’exposició a les diferents divises té en els seus estats financers, 
tant en els moviments transaccionals com en els purament patrimonials. Per això, el Grup FCC 
gestiona el risc de tipus de canvi que pot afectar tant el balanç com el compte de resultats. 

El Grup efectua una gestió activa del risc de tipus de canvi a través de la contractació d’ope-
racions financeres en la mateixa divisa en la qual es denomini l’actiu, és a dir, el finançament 
requerit per a l’activitat local de l’empresa al país origen de la inversió s’intenta dur a terme 
sempre en moneda local amb vista a realitzar una cobertura natural o “matching” entre els 
fluxos de caixa generats amb el finançament. No obstant això, hi ha vegades en què això no 

Es continua investigant sobre cèl·lules flexibles amb la idea d’incrementar l’eficiència del 
sistema. 

PROJECTES DE PUBLICITAT DIGITAL: implementar un sistema de publicitat digital a còpia 
de pantalles LCD i la tecnologia necessària per obtenir una bona visió a l’exterior. Ha d’estar 
proveït d’un sistema adequat per a l’evacuació de calor. S’ha definit el projecte de digitalit-
zació de la part posterior i lateral de 8 quioscos a la ciutat de Nova York.

FCC Construcción, S.A. i les seves societats dependents, conscients de la importància que 
aquests factors tenen de cara al manteniment d’una posició competitiva en el mercat, així 
com, de la millora constant de la qualitat de les seves obres, duu a terme una política enfocada 
a impulsar de manera activa la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. 

En aquest sentit, cal indicar que FCC Construcción, S.A. participa en la Plataforma Tecnològica 
Europea de Construcció, en l’Associació E2B (Energy Efficient Buildings) i en la Plataforma 
Tecnològica Espanyola de la Construcció, en què l’objectiu d’aquestes organitzacions és unir 
els esforços de centres d’investigació, indústries i universitats en tot el que té relació amb la 
recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica. 

Quant als projectes que es van desenvolupar al llarg de l’exercici 2009, s’ha de destacar el 
següent:

D’una banda, van continuar projectes iniciats en exercicis precedents, com ara el projecte 
TUNCONSTRUC, destinat a l’optimització de la construcció subterrània; MANUBUILD, orientat 
a la industrialització de la construcció; ARFRISOL, de desenvolupament de l’arquitectura bio-
climàtica i energia solar; HATCONS, destinat a l’estudi d’aspectes varis de les obres subter-
rànies, com per exemple els formigons d’alta eficàcia i la interacció entre màquines, reves-
timent i terreny; TÚNELS SUBMERGITS, destinat a túnels submergits en zones sísmiques, OLIN, 
d’estudi, assaig i justificació per a l’ampliació de sòls per emprar en terraplens, així com la 
formació d’esplanades E3 amb sòls tractats només amb calç; TÚNELS URBANS, l’objectiu del 
qual és el desenvolupament d’un model integrat per al disseny i l’estudi de túnels en zones 
urbanes, i el projecte MURS CONTINUS, per al desenvolupament d’elements continus de 
formigó reforçat amb fibres estructurals i fabricat per lliscament. 

D’altra banda, al llarg de l’any 2009, es va iniciar un nou projecte: l’RS DE REHABILITACIÓ SOS-
TENIBLE D’EDIFICIS. 

El grup Cemento Portland Valderrivas ha establert unes estratègies per mitigar els efectes de 
la crisi en el sector del ciment començada l’any passat que consisteixen a potenciar la recerca 
de nous ciments amb més valor afegit i/o nous mercats. El Departament d’R+D+i del Grup 
durant 2009 va desenvolupar nou ciments diferents molt especialitzats, amb mercats més 
reduïts que els convencionals, però amb valor afegit, nous mercats i possibilitats d’expor-
tació. Així mateix, va dissenyar i va realitzar un primer informe de benchmarking per a totes 
les nostres fàbriques de ciment. Aquest va ser l’inici d’un procés continu, que pretén analitzar 
aspectes de gestió i tècnics dins de la nostra companyia. 
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de sòls contaminats a Siracusa (Itàlia), tractament de pneumàtics fora d’ús a les Illes Canàries i 
valorització de residus de fosa en àrid siderúrgic per a Arcelor-Mittal a Guipúscoa, per la qual 
cosa s’espera un increment significatiu de la producció. Així mateix, la recuperació de preus 
de les matèries primeres ajudaran aquest increment tot i que en l’àmbit nacional no esperem 
augments de volum de material tractat fins a mitjan exercici. 

En el sector de Gestió de l’aigua es manté una posició rellevant en el mercat nacional, en què 
Aqualia s’ha convertit en el primer operador de cicle integral de capital espanyol. Al mateix 
temps s’ha seguit potenciant la presència internacional, impulsant l’estratègia de diversifi-
cació geogràfica iniciada fa quatre anys. Al llarg de l’exercici 2009, es van aconseguir noves 
adjudicacions significatives en el mercat internacional, en què cal destacar la corresponent 
al sistema de construcció d’aqüeducte i gestió d’abastament a San Luís de Potosí (Mèxic), així 
com la relativa al projecte de construcció i operació d’una planta de depuració de 250.000m3/
dia al Caire (Egipte). Especialment cal esmentar en l’àmbit internacional l’acord aconseguit 
amb el Banc Europeu per al Desenvolupament i la Reconstrucció (BERD) a fi de constituir un 
vehicle inversor conjuntament amb Aqualia a efectes de concórrer a la licitació de projectes 
relacionats amb el cicle de l’aigua a tots els països d’influència del BERD, i estudiar, de manera 
conjunta, inversions potencials en societats que estiguin gestionant actualment sistemes de 
gestió hídrica en països d’aquest perímetre. 

A tot això, cal unir en el mercat nacional les importants contractacions, renovacions i ampli-
acions de contractes obtinguts en diversos municipis espanyols, entre les quals destaquen:

 — Renovació del servei de gestió integral de l’aigua de la Mancomunitat de la Serena 

 — Renovació del servei de gestió integral de l’aigua de Pinar de Alba (Alba de Tormes) 

 — Renovació del servei de gestió integral de l’aigua de Valdés (Luarca) 

 — Contractació de l’ampliació i l’explotació de les EDAM de Sant Antoni i Eivissa (Illes 
Balears) 

 — Contractació del Servei Integral de l’Aigua de Bollullos Par del Condado (Huelva) 

 — Contractació del Servei Integral de l’Aigua de Lepe (Huelva) 

 — Ampliació del contracte de servei integral de l’aigua de Llanera 

 — Contractació del servei de cicle integral de l’aigua de Sant Jaume Domenys (Tar-
ragona) 

 — Contractació del servei de gestió de les EDAR del Bajo Nalón i Cudillero (Astúries) 

 — Contractació de gestió del sistema de sanejament de Louro (Pontevedra) 

 — Contractació del servei d’aigua potable del municipi de Monterroso (Lugo) 

 — Contractació de la gestió de xarxes del Consorci d’Aigües de Bilbao (Biscaia) 

és possible per causa de la debilitat monetària del país origen de la inversió, en què no hi ha 
possibilitat de finançament a llarg termini en la moneda del propi país, cas en què es farà o en 
la moneda de consolidació o en aquella divisa amb la qual hi hagi una major correlació.

Amb la finalitat de mitigar el risc de liquiditat, el Grup FCC està present en diferents mercats, 
per facilitar la consecució de línies de finançament. Malgrat la situació desfavorable viscuda 
en els mercats financers durant tot l’exercici 2009, el Grup FCC ha mantingut una posició 
excel·lent, anticipant-se al seu torn a possibles adversitats, d’una banda posant atenció per-
manent a l’evolució dels factors, que en un futur poden ajudar a solucionar la crisi de liquiditat, 
i d’altra banda a les diferents fonts de finançament i les seves característiques.

11 _ PREVISIONS PER A L’ANY 2010

A continuació s’exposen les perspectives sobre l’evolució per a l’exercici 2010 de les diferents 
àrees d’activitat que componen el Grup FCC. La cartera d’obres adjudicades pendents d’exe-
cutar i dels serveis pendents de prestar al tancament de l’exercici 2009 que ascendia a 34.748,4 
milions d’euros asseguren el manteniment d’un nivell d’activitat elevat en els pròxims anys. 

En l’àrea de Serveis, cal destacar que en el sector de Medi ambient, malgrat la situació actual 
general d’estancament de l’activitat, es preveu un lleuger creixement respecte a l’any 2009, 
així com un manteniment del marge que permetrà mantenir la significativa quota de mercat 
que té actualment, amb unes inversions molt ajustades. L’objectiu és continuar creixent en 
el camp del tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, amb el desenvolupament de 
noves tecnologies i instal·lacions més avançades. 

En l’àmbit Internacional continua l’estratègia prioritària de creixement dels països d’Europa 
Central i de l’Est, a través del Grup ASA, especialitzat en serveis integrals de gestió i tractament 
de residus. Al llarg de 2009, es van consolidar les adquisicions realitzades el 2008 principalment 
a Bulgària, Polònia i Hongria. D’altra banda, destaca l’arrencada de la planta incineradora de 
Zisterdorf a Àustria preparada per processar 130.000 tones/any. Al Regne Unit - on el Grup ja 
estava actuant en el sector de recollida i neteja amb Focsa Services UK des de 1989 - després 
d’adquirir WRG el 2006, s’ha convertit en un dels operadors més grans del sector, i s’ha iniciat 
una fase important de presentació a contractes de tractament, eliminació i PFI (iniciativa de 
finançament privat), per la qual cosa s’espera obtenir nous contractes d’aquest tipus al llarg 
de l’any 2010. D’altra banda, la incineradora d’Allington ha superat els problemes tècnics amb 
la turbina i ha millorat el rendiment fins als nivells inicialment previstos. Durant el 2009 es va 
aplicar una política molt estricta de reducció de costos, amb un efecte important en resultats, 
que continuarà en endavant. 

En el sector de Residus industrials, quant a les societats als EUA, Hydrocarbon Recovery 
Services Inc. i International Petroleum Corp., cal indicar que s’espera una millora del mercat 
d’acord amb l’evolució dels últims mesos. Així mateix, el 2010 comença l’execució de quatre 
contractes molt importants: obres de descontaminació de sòls al pantà de Flix, remediació 
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L’evolució de les vendes durant el segon semestre de 2009 va mostrar una desacceleració 
clara en el descens, que es mantindrà durant el primer semestre de 2010. L’estabilització dels 
mercats permetrà, al seu torn, una estabilització en els preus. Una part important en aquesta 
recuperació previsible la tindran els plans d’impuls dels diferents governs que s’han de desen-
volupar d’una manera més àmplia el 2010. 

Les previsions dels principals organismes econòmics i agents financers estimen que es man-
tindran bàsicament estables els tipus d’interès tant a la zona euro com als Estats Units, amb 
una inflació dins del paràmetre desitjat pel Banc Central Europeu, que és del 2%. La seva evo-
lució previsible dependrà de la que tingui el preu del petroli, que pogués afectar el component 
d’energia de l’IPC. La recuperació mundial iniciada en la segona meitat de l’any 2009 previsi-
blement tindrà una evolució més lenta i es desenvoluparà a un ritme diferent en funció de les 
àrees econòmiques mundials. Les previsions estimen un augment de la producció mundial al 
voltant del 4%, amb millores més importants, una altra vegada als països emergents, afavorits 
pel dinamisme de la seva demanda interna. 

A Espanya les previsions macroeconòmiques del Govern estimen que l’economia s’estabi-
litzarà amb una variació negativa mínima del 0,3%, mentre que altres previsions consideren 
que el descens podria superar el mig punt. Un altre cop serà molt important l’evolució de 
la inversió pública, la seva composició i el percentatge d’execució respecte a la licitació rea-
litzada. Les xifres previstes per a la inversió pública en infraestructures, dels pressupostos 
generals de l’Estat, preveuen una reducció del 4,2% i les estimacions per al mercat dels Estats 
Units són positives, seguint la recuperació de la seva economia durant el segon semestre de 
2009. És previsible que aquesta millora sigui superior en les àrees de mercat en què s’opera. 
L’activitat a la zona del Magrib es mantindrà amb taxes de creixement també positives, encara 
que amb l’alentiment lògic de les principals inversions en infraestructures, per la crisi financera 
internacional. 

El grup Cementos Portland Valderrivas mantindrà la política de reducció de costos desen-
volupada a través del Pla 10 i seguirà centrant els esforços en la generació de fons. Amb la 
finalització de la transformació de la planta de Keystone (Pennsilvània) s’acaba l’adaptació de 
totes les plantes als Estats Units i es reduiran en l’exercici que ve els recursos destinats a inver-
sions en les diferents àrees de negoci, però es mantindran com a prioritàries les destinades als 
desenvolupaments en la valorització energètica i en la generació d’energia. 

L’àrea d’Energia, de creació recent, preveu durant l’exercici 2010, a més de consolidar els 
negocis eòlic i fotovoltaic i de posar en marxa les activitats termosolar i eficiència energètica, 
analitzar totes les oportunitats de creixement en el sector de les energies renovables que es 
puguin produir, o bé per la presa de participació en nous projectes o bé per la presentació a 
concursos d’adjudicació de nova potència tant a Espanya com als països de l’Est pertanyents a 
la Unió Europea i als EUA, ja que aquestes àrees geogràfiques tenen com a denominador comú 
la seguretat jurídica necessària per comprometre inversions a mitjà termini, i les respectives 
administracions han manifestat la seva voluntat política d’impulsar el desenvolupament i la 
promoció de les energies renovables.

 — Contractació del servei integral de l’aigua de la Bisbal del Penedès (Tarragona) 

 — Contractació del servei de gestió integral de l’aigua d’Albinyana (Tarragona)

Així mateix, dins de la política de diversificació d’activitats, en l’àmbit de la gestió d’instal·-
lacions esportives, s’han contractat la construcció i l’explotació de la piscina de Llanera 
(Astúries), la gestió de la piscina de Moaña (Pontevedra), la gestió de les piscines cobertes de 
Lugo i la construcció i l’explotació de la piscina de Villena (Alacant).

En iniciar l’exercici 2010, la cartera de l’àrea de Serveis és de 23.691 milions d’euros equivalents 
a més de 6 anys i mig de producció. 

L’àrea de Versia preveu durant l’exercici 2010 un creixement moderat sustentat pels sectors 
que han estat més afectats pels efectes de la crisi econòmica i que han estat més sensibles a la 
caiguda del consum (Logística, Mobiliari urbà, Serveis de terra aeroportuaris), que unit a l’ade-
quació dels costos d’explotació a la nova situació dels mercats, gràcies a l’esforç en les mesures 
preses en l’exercici precedent, proporcionarà un increment dels marges de rendibilitat. A més, 
la contenció en les inversions juntament amb la millora en el capital circulant operatiu faci-
litarà un nou descens en l’endeutament financer net. 

Quant als sectors que componen aquesta àrea d’activitat, cal destacar que logística iniciarà 
l’activitat d’inspecció fronterera al port de València. La reestructuració duta a terme, espe-
cialment en la unitat de negoci de transport, permetrà millorar el resultat. Mobiliari urbà 
basarà el seu pla d’acció en l’anàlisi d’oportunitats dins de l’àrea comercial no explorades 
anteriorment que permetin trobar diferents fonts de negoci, així com el desenvolupament 
de nous materials alternatius i l’optimització en els costos operatius, a fi de millorar la posició 
econòmica i financera. Serveis de terra aeroportuaris incrementaran les ràtios de rendibilitat 
gràcies a les revisions de preus i als acords aconseguits amb sindicats que incorporen certa 
congelació salarial en els convenis, a més de l’aplicació de determinades plataformes que per-
metin la reducció en la càrrega dels recursos humans. 

En l’àrea de Construcció la xifra de negocis per a l’exercici 2010 es preveu que sigui similar a la 
registrada el 2009. En l’àmbit nacional, s’espera que l’estancament de l’edificació residencial 
causada per la debilitat del mercat immobiliari es compensi amb l’activitat en obra civil. 

En l’àmbit internacional, l’escenari que es preveu és que durant el 2010 la xifra de negocis es 
mantingui en nivells similars als obtinguts durant el 2009, en consolidar, tant l’activitat desen-
volupada a través del grup d’empreses Alpine que té base a Àustria i opera en nombrosos 
països d’Europa de l’Est, com l’activitat que es desenvolupa en el mercat americà, en el qual es 
té presència a través d’empreses participades que operen a Centreamèrica i Mèxic. 

A l’inici de l’exercici 2010 la cartera de l’àrea de Construcció és de 10.856 milions d’euros equi-
valents a més de 18 de mesos de producció. 

Les perspectives de futur de l’àrea de Ciment per a l’exercici 2010 vénen marcades per una 
previsió de vendes que s’estima que evolucionarà d’acord amb la recuperació als EUA, mentre 
que a Espanya, aquesta recuperació no es produirà fins a la segona part de l’exercici. 
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BALANç DE SITUACIÓ
Fomento de construcciones y contratas s.a.

a c t i U 31-12-2009 31-12-2008

ACTIU NO CORRENT 4.285.179 3.466.161

Immobilitzat intangible (Nota 5) 26.604 27.212
Concessions 7.468 7.882
Aplicacions informàtiques 11.358 12.000
Altre immobilitzat intangible 7.778 7.330

Immobilitzat material (Nota 6) 537.512 459.676
Terrenys i construccions 69.656 57.026
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 405.950 340.325
Immobilitzat en curs i bestretes 61.906 62.325

Inversions immobiliàries (Nota 7) 230.512 232.032

Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini (Nota 10.a) 3.342.122 2.624.092
Instruments de patrimoni 1.993.416 1.336.054
Crèdits a empreses 1.348.706 1.288.038

Inversions financeres a llarg termini (Nota 9.a) 76.250 55.467
Instruments de patrimoni 7.328 7.328
Crèdits a tercers 24.974 34.070
Derivats (Nota 12) 37.048 7.409
Altres actius financers 6.900 6.660

Actius per impost diferit (Nota 18) 68.296 63.342

Despeses financeres diferides de finançament de concessions 3.883 4.340
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ACTIU CORRENT 2.614.542 2.152.351

Existències 6.146 7.135
Matèries primeres i altres aprovisionaments 5.803 6.853
Bestretes a proveïdors 343 282

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 756.797 724.547
Clients per vendes i prestacions de serveis (Nota 11) 645.416 592.244
Clients empreses del Grup i associades (Nota 21) 71.465 75.880
Deutors varis 7.831 10.095
Personal 1.471 4.148
Actius per impost corrent (Nota 18) 23.530 35.121

Altres crèdits amb les administracions públiques (Nota 18) 7.084 7.059

Inversions en empreses del Grup i associades a curt termini 1.772.712 1.268.459
Crèdits a empreses  (Nota 10.b) 1.767.533 1.262.363
Altres actius financers 5.179 6.096

Inversions financeres a curt termini (Nota 9.b) 30.866 72.841
Crèdits a empreses 20.510 6.159
Valors representatius de deute 5.643 4.875
Altres actius financers 4.713 61.807

Periodificacions a curt termini 1.827 1.800

Tresoreria 46.194 77.569

total actiU 6.899.721 5.618.512

Les notes 1 a 23 i els annexos I a IV adjunts formen part integrant dels estats financers, i formen juntament amb aquests els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009.
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el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

P a s s i U 31-12-2009 31-12-2008

PATRIMONI NET (NOTA 13) 1.253.585 1.233.547

Fons propis 1.272.707 1.257.226

Capital 127.303 127.303
Capital escripturat 127.303 127.303

Prima d’emissió 242.133 242.133

Reserves 790.355 644.817
Reserva legal i estatutàries 26.114 26.114
Altres reserves 764.241 618.703

Accions i participacions en patrimoni pròpies (89.130) -

Pèrdues i guanys (benefici) 254.878 342.906

Dividend a compte de l’exercici (88.746) (99.933)

Altres instruments de patrimoni net 35.914 -

Ajustaments per canvi de valor (21.724) (26.540)
Actius financers disponibles per a la venda 5.991 5.991
Operacions de cobertura (27.715) (32.531)

Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.602 2.861

PASSIU NO CORRENT 4.552.262 3.134.300

Provisions a llarg termini (Nota 15) 207.927 207.546
Provisions per a responsabilitats 119.428 119.690
Altres provisions 88.499 87.856

Deutes a llarg termini (Nota 16) 4.215.095 2.869.007
Obligacions i altres valors negociables 421.213 -
Deutes amb entitats de crèdit 3.683.390 2.789.700
Creditors per arrendament financer 27.491 3.479
Derivats (Nota 12) 75.897 68.981
Altres passius financers 7.104 6.847
Passius per impost diferit (Nota 18) 129.240 57.747
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PASSIU CORRENT 1.093.874 1.250.665

Provisions a curt termini 1.316 777

Deutes a curt termini (Nota 16) 283.646 293.145
Deutes amb entitats de crèdit 135.310 114.552
Creditors per arrendament financer 36.412 27.115
Altres passius financers 111.924 151.478

Deutes amb empreses del Grup i associades a curt termini   (Nota 10.c) 464.564 651.062

Creditors comercials i altres comptes per pagar 343.977 305.156
Proveïdors 107.928 109.230
Proveïdors, empreses del Grup i associades (Nota 21) 15.540 20.994
Creditors varis 109.154 63.305
Personal (remuneracions pendents de pagament) 35.398 33.756
Altres deutes amb les administracions públiques (Nota 18) 45.005 44.407
Bestretes de clients (Nota 11) 30.952 33.464

Periodificacions a curt termini 371 525

total PassiU 6.899.721 5.618.512

Les notes 1 a 23 i els annexos I a IV adjunts formen part integrant dels estats financers, i formen juntament amb aquests els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009.
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COMPTE DE PÈRDUES I gUANYS
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis (Nota 20) 1.557.944 1.540.314
Vendes i prestacions de serveis 1.296.802 1.241.092
Ingressos de participacions en empreses del Grup i associades (Notes 20 i 21) 176.448 216.127
Ingressos financers de valors negociables i altres instruments financers en empreses del Grup i associades (Nota 10) 84.694 83.095

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 1.914 2.816

Aprovisionaments (197.633) (192.541)
Consum de mercaderies (1.039) (1.876)
Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles (100.666) (111.015)
Treballs realitzats per altres empreses (95.928) (79.650)

Altres ingressos d’explotació 77.528 101.560
Ingressos assessoris i altres de gestió corrent 75.769 101.223
Subvencions d’explotació incorporacions al resultat de l’exercici 1.759 337

Despeses de personal (788.543) (757.432)
Sous, salaris i assimilats (600.232) (572.512)
Càrregues socials (188.311) (184.920)

Altres despeses d’explotació (192.027) (185.124)
Serveis exteriors (167.804) (168.521)
Tributs (7.742) (6.677)
Pèrdues per deteriorament i variacions de provisions per operacions comercials (1.924) (428)
Altres despeses de gestió corrent (14.557) (9.498)

Amortització de l’immobilitzat (Notes 5, 6 i 7) (83.912) (71.278)

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres (Nota 13.h) 355 386

Excés de provisions (Nota 15) 23.120 32.602

Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (1.616) (236)
Resultats per alienacions i altres (1.616) (236)
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RESUlTAT D’EXPlOTACIÓ 397.130 471.067

Ingressos financers 6.286 19.300
De valors negociables i altres instruments financers de tercers 6.286 19.300

Despeses financeres (117.040) (183.171)
Per deutes amb empreses del Grup i associades (Nota 21) (8.794) (19.044)
Per deutes amb tercers (103.946) (160.400)
Per actualització de provisions (4.300) (3.727)

Variació de valor raonable d’instruments financers (Nota 12) 9.421 (19.602)
Cartera de negociació i altres 9.421 (19.602)

Diferències de canvi (7.268) 47.021

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers (8.025) 43.197
Deterioraments i pèrdues (Nota 9.a) (19.282) 7.248
Resultats per alienacions i altres (Nota 10.a) 11.257 35.949

RESUlTATS FINANCERS (116.626) (93.255)

RESUlTAT ABANS D’IMPOSTOS 280.504 377.812

IMPOST SOBRE BENEFICIS (NOTA 18) (25.626) (34.906)

RESUlTAT DE l’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 254.878 342.906

resUltat de l’eXercici 254.878 342.906

Les notes 1 a 23 i els annexos I a IV adjunts formen part integrant dels estats financers, i formen juntament amb aquests els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET:
a) estat d’ingressos i despeses reconeguts
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

RESUlTAT DEl COMPTE DE PèRDUES I GUANYS 254.878 342.906

Ingressos i despeses imputats directament a patrimoni net
Per actius financers disponibles per a la venda - 1.283
Per cobertura de fluxos d’efectiu (13.976) (38.264)
Subvencions, donacions i llegats rebuts - 333
Efecte impositiu 4.193 10.459

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN El PATRIMONI NETO (9.783) (26.189)

Transferències al compte de pèrdues i guanys
Per cobertura de fluxos d’efectiu 20.856 (2.568)
Subvencions, donacions i llegats rebuts (355) (386)
Efecte impositiu (6.161) 870

TOTAl TRANSFERèNCIES Al COMPTE DE PèRDUES I GUANYS 14.340 (2.084)

total d’ingressos i desPeses reconegUts 259.435 314.633
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ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

Capital 
social  

(Nota 13.a)

Prima 
d’emissió 

(Nota 13.b)

Reserves 
(Nota 13.c i d)

Accions 
pròpies  

(Nota 13.e)

Resultats 
de l’exercici

Dividends 
a compte 

(Nota 3)

Altres 
instruments de 

patrimoni net 
(Nota 13.f)

Ajustaments per 
canvi de valor 

(Nota 13.g)

Subvencions 
(Nota 13.h)

Patrimoni 
net

PATRIMONI NET El 31 DE DESEMBRE DE 2007 130.567 242.133 533.749 (8.156) 504.882 (138.654) 1.780 2.814 1.269.115

TOTAl D’INGRESSOS I DESPESES DE l’EXERCICI 342.906 (28.320) 47 314.633

OPERACIONS AMB SOCIS I PROPIETARIS (3.264) 111.068 8.156 (504.882) 38.721 (350.201)

Augments/(Reduccions) de capital (3.264) (119.582) 8.156 (114.690)
Distribució de dividends 230.650 (504.882) 38.721 (235.511)

PATRIMONI NET El 31 DE DESEMBRE DE 2008 127.303 242.133 644.817 342.906 (99.933) (26.540) 2.861 1.233.547

TOTAl D’INGRESSOS I DESPESES DE l’EXERCICI 254.878 4.816 (259) 259.435

OPERACIONS AMB SOCIS I PROPIETARIS 145.538 (89.130) (342.906) 11.187 (275.311)

Distribució de dividends 145.538 (342.906) 11.187 (186.181)
Operacions amb accions o participacions 
pròpies (netes)

(89.130) (89.130)

AlTRES VARIACIONS DEl PATRIMONI NET 35.914 35.914

Emissió bons convertibles 35.914 35.914

PATRIMONI NET El 31 DE DESEMBRE DE 2009 127.303 242.133 790.355 (89.130) 254.878 (88.746) 35.914 (21.724) 2.602 1.253.585

Les notes 1 a 23 i els annexos I a IV adjunts formen part integrant dels estats financers, i formen juntament amb aquests els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009. En particular, la nota 13 “Patrimoni net” desenvolupa aquest estat.
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ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
Fomento de construcciones y contratas, s.a. 
el 31 de desembre de 2009 (en milers d’euros)

31-12-2009 31-12-2008

RESUlTAT DE l’EXERCICI ABANS D’IMPOSTOS 280.504 377.812

Ajustaments al resultat (61.959) (155.351)
Amortització de l’immobilitzat 83.912 71.278
Correccions valoratives per deteriorament 19.282 (7.248)
Variació de provisions (2.616) (20.511)
Imputació de subvencions (355) (386)
Resultats per baixes i alienacions d’immobilitzat 1.616 236
Resultat per baixes i alienacions d’instruments financers (11.257) (35.949)
Ingressos financers (267.428) (318.523)
Despeses financeres 117.040 183.171
Diferències de canvi 7.268 (47.021)
Variació de valor raonable en instruments financers (9.421) 19.602

Canvis en el capital corrent (35.115) (108.531)
Existències 989 (1.052)
Deutors i altres comptes per cobrar (51.449) (137.925)
Altres actius corrents (27) 993
Creditors i altres comptes per pagar 27.149 25.614
Altres passius corrents (11.777) 3.839

Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 140.819 98.695
Pagaments d’interessos (111.397) (160.149)
Cobraments de dividends 177.506 214.051
Cobraments d’interessos 86.602 45.236
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (11.892) 5.035
Altres cobraments i (pagaments) - (5.478)

total flUXos d’efectiU de les actiVitats  d’eXPlotació 324.249 212.625
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Pagaments per inversions (1.462.242) (942.376)
Empreses del Grup i associades (719.458) (53.979)
Immobilitzat intangible (4.109) (11.966)
Immobilitzat material (168.070) (111.244)
Inversions immobiliàries (2.223) (1.909)
Altres actius financers (568.382) (762.858)
Altres actius - (420)

Cobraments per desinversions 93.160 199.940
Empreses del Grup i associades 11.154 192.750
Immobilitzat intangible 5 133
Immobilitzat material 12.424 1.282
Altres actius financers 69.577 5.775

total flUXos d’efectiU de les actiVitats  d’inVersió (1.369.082) (742.436)

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni (53.216) (114.356)
Emissió d’instruments de patrimoni 35.914 -
Adquisició d’instruments de patrimoni propi (89.130) (114.690)
Subvencions, donacions i llegats rebuts - 334

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financiero 1.261.764 933.757

Emissió de:
Obligacions i altres valors negociables 421.213 -
Deutes amb entitats de crèdit 1.203.825 1.361.778
Deutes amb empreses del grup i associades 192 19.239
Altres deutes - 16.205

Devolució i amortització de:
Deutes amb entitats de crèdit (255.702) (456.971)
Deutes amb empreses del grup i associades (102.664) (6.025)
Altres deutes (5.100) (469)

Pagaments per dividend i remuneració d’altres instruments de patrimoni (195.090) (274.232)

total flUXos d’efectiU de les actiVitats de finanÇament 1.013.458 545.169

aUgment/(disminUció) net de l’efectiU o eQUiValents (31.375) 15.358

Efectiu i equivalents a l’inici del període 77.569 62.211

Efectiu i equivalents al final del període 46.194 77.569

Les notes 1 a 23 i els annexos I a IV adjunts formen part integrant dels estats financers, i formen juntament amb aquests els comptes anuals corresponents a l’exercici 2009.
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han estat incorporats mitjançant integració proporcional en funció del percentatge de parti-
cipació en cadascuna d’aquestes.

La integració de les unions temporals d’empreses s’ha realitzat mitjançant l’homogeneïtzació 
temporal i valorativa, les conciliacions i reclassificacions necessàries, així com les eliminacions 
oportunes tant dels saldos actius i passius com dels ingressos i despeses recíprocs. En les notes 
d’aquesta memòria s’han desglossat els imports corresponents a aquestes quan els imports 
són significatius.

El balanç i el compte de resultats adjunts incorporen les masses patrimonials al percentatge de 
participació en les unions temporals d’empreses que es mostren a continuació:

2009 2008

Import net de la xifra de negocis 187.957 161.684
Benefici net d’explotació 21.675 14.840
Actius no corrents 104.503 108.065
Actius corrents 184.933 121.111
Passius no corrents 14.973 12.727
Passius corrents 122.558 91.393

A l’Annex II es detallen les unions temporals d’empreses i s’indica el percentatge de partici-
pació en els resultats.

La Societat posseeix el 99% de la propietat de l’edifici Torre Picasso, en què l’1% restant 
pertany a la societat Fedemés, S.L., participada al 100% per Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., per la qual cosa confereixen al Grup FCC la propietat total d’aquest. Aquest 
edifici està sent explotat en règim de comunitat de propietaris i, en conseqüència, aquests 
comptes anuals inclouen els actius, passius, ingressos i les despeses en funció del percentatge 
de propietat corresponent (Nota 7).

Els comptes anuals s’expressen en milers d’euros.

D’acord amb la legislació vigent, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. és la cap-
çalera d’un conjunt de societats que formen el Grup FCC, per la qual cosa els administradors 
d’aquesta estan obligats a formular separadament comptes anuals consolidats. Aquests 
comptes consolidats han estat elaborats de conformitat amb les normes internacionals d’in-
formació financera (NIIF-UE) establertes pel Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell de 19 de juliol de 2002, així com, per totes les disposicions i interpreta-
cions que el despleguen. Aquests comptes anuals consolidats del Grup FCC corresponents a 
l’exercici 2009, formulats pels administradors, se sotmetran igualment a l’aprovació de la Junta 
General Ordinària d’Accionistes.

01 _ ACTIVITAT DE LA SOCIETAT

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. és una societat constituïda a Espanya de confor-
mitat amb la Llei de societats anònimes que es dedica essencialment a l’activitat de Serveis 
en general, que inclou, principalment, la prestació de serveis de recol·lecció i tractament de 
residus sòlids, neteja de vies públiques i de xarxes de clavegueram, manteniment de zones 
verdes i d’edificis, depuració i distribució d’aigües i altres serveis complementaris. El seu 
domicili social es troba al c/ Balmes, 36 de Barcelona i desenvolupa la seva activitat dins del 
territori espanyol.

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. al seu torn és la matriu del Grup FCC, que està 
format per un conjunt molt ampli de companyies dependents i associades, nacionals i estran-
geres, que operen en activitats com ara construcció, serveis de sanejament urbà i del cicle 
integral de l’aigua, aparcaments, mobiliari urbà, transport de viatgers, inspecció tècnica 
de vehicles, assistència a passatgers i aeronaus en terra, logística, cimentera, immobiliària, 
energia, gestió d’infraestructures, etc.

02 _ BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Els comptes anuals han estat elaborats a partir dels registres comptables de Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. i de les unions temporals d’empreses en les quals aquesta 
participa, formulades d’acord amb el Reial decret 1514/2007 pel qual s’aprova el Pla General 
de Comptabilitat i el Reial decret 1564/1989 de 22 de desembre pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de societats anònimes. Igualment s’han incorporat la totalitat de principis i normes 
comptables dels plans sectorials, així com les resolucions i recomanacions de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) que són aplicables, de manera que mostren la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de la Societat i dels fluxos 
d’efectiu que hi ha hagut durant l’exercici corresponent. En particular, cal destacar que arran 
de la publicació el 2009 per part de l’ICAC d’una consulta relativa a la representació comptable 
dels ingressos de societats holding, s’han classificat com a “Import net de la xifra de negocis” 
els epígrafs “Ingressos de participacions en empreses del Grup i associades” i “Ingressos 
financers de valors negociables i altres instruments financers en empreses del Grup i asso-
ciades” del compte de pèrdues i guanys adjunt.

Aquests comptes anuals, que han estat formulats pels administradors de la Societat, se sot-
metran a l’aprovació de la Junta General Ordinària d’Accionistes, i es considera que seran 
aprovats sense cap modificació. Per la seva banda els comptes anuals de l’exercici 2008 van 
ser aprovats per la Junta General d’Accionistes celebrada el 10 de juny de 2009.

Els balanços de situació, comptes de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net 
i estats de fluxos d’efectiu de les unions temporals d’empreses en què participa la Societat 
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04 _ NORMES DE REgISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l’elaboració dels 
comptes anuals de l’exercici 2009 d’acord amb el que estableix el Pla General de Comptabi-
litat, han estat les següents:

a) Immobilitzat intangible

L’immobilitzat intangible es troba registrat al seu preu d’adquisició o cost de producció. 
Posteriorment es valora al seu cost minorat per l’amortització acumulada corresponent i, si 
s’escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. Al tancament de l’exercici 
no s’han identificat indicis de pèrdua de valor en cap dels béns de l’immobilitzat intangible de 
la Societat. D’altra banda, la Societat no posseeix cap immobilitzat amb vida útil indefinida.

La Societat registra com a aplicacions informàtiques els costos incorreguts en l’adquisició i 
desenvolupament de programes informàtics, fonamentalment el sistema de gestió d’infor-
mació corporativa SAP.

Els costos de manteniment es registren en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què 
s’incorren. 

Els actius intangibles s’amortitzen, com a norma general, linealment en funció de la seva vida 
útil, estimada en 5 anys per a les aplicacions informàtiques. Les concessions administratives 
s’amortitzen linealment en funció del període d’adjudicació, que de mitjana està comprès 
entre 25 i 50 anys.

b) Immobilitzat material i inversions immobiliàries

L’immobilitzat material i inversions immobiliàries es troba registrat al seu preu d’adquisició 
o al cost de producció quan la Societat hagi realitzat treballs per al seu propi immobilitzat, i 
posteriorment es minora per l’amortització acumulada corresponent i les pèrdues per deteri-
orament, si n’hi ha. Al tancament de l’exercici no s’han identificat indicis de pèrdua de valor en 
cap dels béns d’aquest immobilitzat de la Societat, per la qual cosa el valor recuperable dels 
actius és major o igual al seu valor comptable, i en conseqüència no s’ha registrat cap pèrdua 
per deteriorament.

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

Els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en condi-
cions d’ús inclouen les despeses financeres que s’hagin meritat abans de la posada en condi-

Els comptes anuals consolidats de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. preparats de 
conformitat amb les normes internacionals d’informació financera (NIIF) presenten un volum 
total d’actius de 21.261 milions d’euros (20.597 milions d’euros el 31 de desembre de 2008) i un 
patrimoni net atribuïble als accionistes de la Societat de 2.484 milions d’euros (2.549 milions 
d’euros el 31 de desembre de 2008). Així mateix, les vendes consolidades i el resultat con-
solidat atribuïble, respectivament, ascendeixen a 12.700 i 307 milions d’euros (14.020 i 334 
milions d’euros el 31 de desembre de 2008).

03 _ DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

La proposta de distribució de resultats de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. que se 
sotmetrà a l’aprovació de la Junta General Ordinària d’Accionistes és la següent:

2009

Benefici de l’exercici, abans de distribució (milers d’euros) 254.878

Distribució:

A dividend a compte (euros per acció) 0,715 euros per acció

A dividend complementari (euros per acció) 0,715 euros per acció

A reserva voluntària:
S’assignarà l’import que correspongui una vegada s’hagi liquidat el 
dividend a compte i complementari a les accions en circulació amb 
dret a retribució en el moment del pagament.

El 17 de desembre de 2009 es va acordar repartir als accionistes de Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A. un dividend a compte dels beneficis de l’exercici equivalent al 71,5% brut 
sobre el nominal de les accions, a raó de 0,715 euros per títol. El pagament d’aquest dividend 
a les accions en circulació amb dret a retribució es va realitzar a partir del dia 12 de gener de 
2010 per un import total de 88.746 milers d’euros (Nota 16).

L’informe del Consell d’Administració per posar de manifest l’existència de liquiditat suficient 
per a la distribució del dividend a compte esmentat anteriorment s’incorpora com a Annex IV.
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L’import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys els 
costos de venda i el valor en ús. Per determinar el valor recuperable dels actius sotmesos a 
test de deteriorament, s’estima el valor actual dels fluxos nets de caixa originats per les unitats 
generadores d’efectiu (UGE) als quals s’associen aquests i per actualitzar els fluxos d’efectiu 
s’utilitza una taxa de descompte abans d’impostos que inclou les avaluacions actuals del 
mercat sobre el valor temporal del diner i els riscos específics de cada unitat generadora 
d’efectiu.

Quan una pèrdua per deteriorament de valor dels actius reverteix posteriorment, l’import 
comptable de l’actiu o de la unitat generadora d’efectiu s’incrementa en l’estimació revisada 
del seu import recuperable, però de manera que l’import comptable incrementat no superi 
el valor que s’hauria determinat si no s’hagués reconegut cap pèrdua per deteriorament en 
exercicis anteriors. La reversió de les pèrdues per deteriorament de valor es reconeix com a 
ingrés en el compte de resultats.

d) Arrendaments

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

d.1) Arrendament financer

En les operacions d’arrendament financer en les quals la Societat actua com a arrendatari, 
es presenta el cost dels actius arrendats en el balanç de situació segons la naturalesa del bé 
objecte del contracte i, simultàniament, un passiu pel mateix import. Aquest import serà el 
menor entre el valor raonable del bé arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament de les 
quantitats mínimes acordades, inclosa l’opció de compra, quan no hi hagi dubtes raonables 
sobre el seu exercici. No s’inclouen en el càlcul les quotes de caràcter contingent, el cost dels 
serveis i els impostos repercutibles per l’arrendador. La càrrega financera total del contracte 
s’imputa al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es merita i s’hi aplica el mètode 
del tipus d’interès efectiu. Les quotes de caràcter contingent es reconeixen com a despesa de 
l’exercici en què s’incorren.

Al final de l’arrendament financer la Societat exerceix l’opció de compra, i no hi ha en els con-
tractes cap tipus de restricció a l’exercici d’aquesta opció. Tampoc hi ha pactes de renovació 
en la durada dels contractes ni actualitzacions o escalonament de preus.

Els actius registrats per aquest tipus d’operacions s’amortitzen amb els mateixos criteris 
aplicats al conjunt dels actius materials, segons la seva naturalesa i vida útil.

No hi ha operacions d’arrendament financer en les quals la Societat actuï com a arrendador.

cions de funcionament del bé i que han estat girats pel proveïdor o corresponguin a préstecs 
o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició 
o fabricació d’aquest.

La Societat té signats contractes de concessió que preveuen compromisos de desmante-
llament i rehabilitació. En el moment de la valoració inicial de l’immobilitzat, la Societat estima 
el valor actual de les obligacions futures derivades del desmantellament, retirada i altres, asso-
ciades a l’immobilitzat esmentat, com per exemple els costos de rehabilitació del lloc on s’as-
senta. Aquest valor actual s’activa com a major cost del bé corresponent, i dóna lloc al registre 
d’una provisió, la qual és objecte d’actualització financera en els períodes següents al de la 
seva constitució, i es procedeix a l’amortització sistemàtica de l’actiu registrat amb el mateix 
criteri utilitzat per al bé sobre el qual comporta el compromís.

Els treballs que la Societat realitza per al seu propi immobilitzat es registren a cost acumulat 
que resulta d’afegir als costos externs, els costos interns determinats en funció dels consums 
propis de materials, la mà d’obra directa incorreguda i les despeses generals de fabricació.

La Societat amortitza el seu immobilitzat material i inversions immobiliàries seguint el mètode 
lineal, aplicant-hi percentatges d’amortització anual calculats en funció dels anys de vida útil 
estimada dels béns respectius, segons el detall següent:

Anys de vida útil estimada

Inversions immobiliàries 75

Edificis i altres construccions 25 - 50

Instal·lacions tècniques i maquinària 5 – 15

Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 8 – 12

Altre immobilitzat 4 - 10

No obstant això, hi pot haver determinats contractes que es caracteritzen per tenir un període 
de vigència inferior a la vida útil dels elements de l’immobilitzat afectes a aquest; en aquest 
cas s’amortitzen en funció del període de vigència.

c) Deteriorament de valor d’actius intangibles, materials i inversions immobiliàries

Sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor dels actius de vida útil definida, i correspongui 
a aquesta qualificació la totalitat dels actius intangibles, materials i inversions immobiliàries, la 
Societat ha d’estimar mitjançant el denominat “test de deteriorament” la possible existència 
de pèrdues que redueixin el valor recuperable d’aquests actius a un import inferior al del seu 
valor comptable.



256

COMPTES ANUALS Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

societats sobre les quals, en virtut d’un acord, s’exerceix un control conjunt amb un 
soci o més.

 — Actius financers disponibles per a la venda: s’hi inclouen els valors representatius 
de deute i instruments de patrimoni d’altres empreses que no hagin estat classi-
ficats en cap de les categories anteriors.

Valoració inicial

Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més 
els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles.

Valoració posterior

 — Els préstecs, les partides per cobrar i inversions mantingudes fins al venciment es 
valoren pel seu cost amortitzat.

 — Els actius financers mantinguts per negociar es valoren al seu valor raonable, i es 
registra en el compte de pèrdues i guanys el resultat de les variacions en aquest 
valor raonable.

 — Les inversions en empreses del Grup, associades i multigrup es valoren pel seu 
cost, minorat, si s’escau, per l’import acumulat de les correccions valoratives per 
deteriorament. Aquestes correccions es calculen com la diferència entre el seu 
valor comptable i l’import recuperable, entès aquest com el major import entre el 
seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu 
futurs derivats de la inversió. Excepte millor evidència de l’import recuperable, es 
pren en consideració el patrimoni net de l’entitat participada, corregit per les plus-
vàlues tàcites existents en la data de la valoració, incloent-hi el fons de comerç, si 
n’hi ha.

 — Els actius financers disponibles per a la venda es valoren al seu valor raonable, i es 
registra en el patrimoni el resultat net de les variacions en aquest valor raonable, 
fins que l’actiu s’aliena, moment en què aquests resultats acumulats reconeguts 
prèviament en el patrimoni net passen a registrar-se en el compte de pèrdues i 
guanys, o bé es determina que ha sofert un deteriorament de valor, en aquest cas, 
una vegada anul·lats els beneficis preexistents en patrimoni, s’imputen a resultats.

Almenys al tancament de l’exercici, la Societat procedeix a les correccions valoratives dels 
actius financers que no estan registrats a valor raonable quan hi hagi evidència objectiva de 
deteriorament si aquest valor és inferior al seu import comptable; en aquest cas aquest dete-
riorament es registra en el compte de pèrdues i guanys. En particular, i quant a les correccions 
valoratives relatives als deutors comercials i altres comptes per cobrar, la Societat calcula les 
correccions valoratives corresponents, si n’hi ha, segons les anàlisis específiques del risc d’in-
solvència en cada compte per cobrar.

d.2) Arrendament operatiu

Com a arrendatari la Societat imputa al compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es 
meriten les despeses derivades dels acords d’arrendament operatiu.

Quan la Societat actua com a arrendador, els ingressos i les despeses derivats dels acords d’ar-
rendament operatiu s’imputen al compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es meriten. 
Així mateix, el cost d’adquisició del bé arrendat es presenta en el balanç segons la seva natu-
ralesa, incrementat per l’import dels costos del contracte directament imputables, els quals es 
reconeixen com a despesa en el termini del contracte, i s’hi aplica el mateix criteri utilitzat per 
al reconeixement dels ingressos de l’arrendament. 

Qualsevol cobrament o pagament que es pugui dur a terme en contractar un arrendament 
operatiu es tractarà com un cobrament o pagament anticipat que s’imputarà a resultats al 
llarg del període de l’arrendament, a mesura que se cedeixin o es rebin els beneficis de l’actiu 
arrendat.

e) Instruments financers

e.1) Actius financers

Classificació

Els actius financers que posseeix la Societat es classifiquen en les categories següents:

 — Préstecs i partides per cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en 
la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’empresa, o els que no tenint 
un origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments 
dels quals són de quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu.

 — Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb 
data de venciment fixada i cobraments de quantia determinable, que es negocien 
en un mercat actiu i sobre els quals la Societat manifesta la seva intenció i capacitat 
per conservar-los en poder seu fins a la data de venciment. 

 — Actius financers mantinguts per negociar: són els adquirits amb l’objectiu d’ali-
enar-los en el curt termini o els que formen part d’una cartera de la qual hi ha 
evidències d’actuacions recents amb aquest objectiu. Aquesta categoria també 
inclou els derivats financers que no siguin contractes de garanties financeres ni 
hagin estat designats com a instruments de cobertura.

 — Inversions en el patrimoni d’empreses del Grup, associades i multigrup: es consi-
deren empreses del Grup les vinculades amb la Societat per una relació de control, 
i empreses associades aquelles sobre les quals la Societat exerceix una influència 
significativa. Addicionalment, dins de la categoria de multigrup s’inclouen aquelles 
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La Societat té vigent un pla de retribució als consellers executius i personal directiu vinculat al 
valor de les accions d’aquesta que s’exposa a la Nota 14 “Transaccions amb pagaments basats 
en instruments de patrimoni” d’aquesta Memòria.

e.4) Instruments financers derivats

La Societat utilitza instruments financers derivats per cobrir els riscos als quals es troben 
exposats les seves activitats, operacions i fluxos d’efectiu futurs. Fonamentalment, aquests 
riscos són de variacions dels tipus d’interès i de les cotitzacions en el mercat de determinats 
instruments financers. En el marc d’aquestes operacions, la Societat contracta instruments 
financers de cobertura (Nota 12).

Perquè aquests instruments financers es puguin qualificar com de cobertura comptable, són 
designats inicialment com a tals, i es documenta la relació de cobertura. Així mateix, la Societat 
verifica a l’inici i de manera periòdica al llarg de la seva vida que la relació de cobertura és 
eficaç, és a dir, que es preveu prospectivament que els canvis en el valor raonable o en els 
fluxos d’efectiu de la partida coberta (atribuïbles al risc cobert) es compensin gairebé com-
pletament amb els de l’instrument de cobertura i que, retrospectivament, els resultats de la 
cobertura hagin oscil·lat dins d’un rang de variació del 80 al 125% respecte del resultat de la 
partida coberta.

La Societat aplica els tipus de cobertura següents, que es comptabilitzen tal com es descriu 
tot seguit:

 — Cobertures de valor raonable: en aquest cas, els canvis de valor de l’instrument 
de cobertura i de la partida coberta, atribuïbles al risc cobert es reconeixen en 
resultats.

 — Cobertures de fluxos d’efectiu: en aquest tipus de cobertures, la part del guany o 
pèrdua de l’instrument de cobertura que s’hagi determinat com a cobertura eficaç 
es reconeix transitòriament en el patrimoni net; s’imputa en el compte de pèrdues 
i guanys en el mateix període en què l’element que està sent objecte de cobertura 
afecta el resultat, tret que la cobertura correspongui a una transacció prevista 
que acabi en el reconeixement d’un actiu o passiu no financer; en aquest cas els 
imports registrats en el patrimoni net s’inclouran en el cost de l’actiu o passiu quan 
sigui adquirit o assumit.

 — Cobertures d’inversió neta de negocis a l’estranger: aquests tipus d’operacions de 
cobertura estan destinades a cobrir el risc de tipus de canvi en les inversions en 
societats dependents i associades, i s’imputen a resultats pel component de tipus 
de canvi.

La comptabilització de cobertures és interrompuda quan l’instrument de cobertura venç, o 
és venut, finalitzat o exercit, o deixa de complir els criteris per a la comptabilització de cober-
tures. En aquest moment, qualsevol benefici o pèrdua acumulat corresponent a l’instrument 

La Societat dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els 
fluxos d’efectiu de l’actiu financer corresponent i s’han transferit substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la seva propietat, com ara vendes en ferm d’actius, cessions de crèdits 
comercials en operacions de “factoring” en les quals l’empresa no reté cap risc de crèdit ni 
d’interès, ni concedeix cap tipus de garantia, ni assumeix cap altre tipus de risc. Aquestes ope-
racions meriten interessos en les condicions habituals del mercat, i el cessionari assumeix el 
risc d’insolvència i de demora en el pagament del deutor. La gestió de cobrament la segueix 
fent Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

e.2) Passius financers

Són passius financers els dèbits i les partides per pagar que té la Societat i que s’han originat en 
la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa, o també aquells que sense 
tenir un origen comercial no poden ser considerats com a instruments financers derivats.

Els dèbits i les partides per pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contrapres-
tació rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, 
aquests passius es valoren d’acord amb el seu cost amortitzat.

Les despeses financeres es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en el compte de 
resultats utilitzant el mètode de l’interès efectiu i s’afegeixen a l’import de l’instrument en la 
mesura en què no es liquiden en el període en què es produeixen.

Els deutes amb entitats de crèdits i els altres passius financers corrents i no corrents es clas-
sifiquen en funció dels venciments a la data del balanç; es consideren corrents els deutes el 
venciment dels quals té lloc en els 12 mesos següents al tancament de comptes i no corrents 
els que superen aquest període.

La Societat dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han 
generat. 

e.3) Instruments de patrimoni

Un instrument de patrimoni representa una participació residual en el patrimoni de la 
Societat, una vegada deduïts dels actius tots els seus passius i els títols emesos es registren en 
el patrimoni net per l’import rebut, net de les despeses d’emissió.

Les accions pròpies que adquireix la Societat durant l’exercici es registren, pel valor de la con-
traprestació lliurada a canvi, directament com a menor valor del patrimoni net. Els resultats 
derivats de la compra, venda, emissió o amortització dels instruments de patrimoni propi es 
reconeixen directament en el patrimoni net, sense que en cap cas es registri cap resultat en el 
compte de pèrdues i guanys.
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pèrdues posats de manifest s’imputen directament al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
en què es produeixen.

h) Impostos sobre beneficis

La despesa per l’impost sobre beneficis es determina a partir del benefici abans d’impostos, 
augmentat o disminuït per les diferències permanents entre la base imposable de l’impost i 
el resultat comptable. A aquest resultat comptable ajustat se li aplica el tipus impositiu que 
correspon segons la legislació que li és aplicable i es minora en les bonificacions i deduccions 
meritades durant l’exercici, i s’hi afegeixen al seu torn les diferències, positives o negatives, 
entre l’estimació de l’impost realitzada per al tancament de comptes de l’exercici anterior i la 
liquidació posterior de l’impost en el moment del pagament.

La Societat activa els impostos anticipats corresponents a les diferències temporals i bases 
imposables negatives pendents de compensar, excepte en els casos en què hi ha dubtes rao-
nables sobre la seva recuperació futura.

Les diferències temporals entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost de 
societats, així com les diferències entre el valor comptable reconegut en el balanç d’actius i 
passius i el seu valor corresponent a efectes fiscals, donen lloc a impostos diferits que es reco-
neixen com a actius o passius no corrents, calculats als tipus impositius que s’espera aplicar 
en els exercicis en els quals previsiblement revertiran sense efectuar en cap cas l’actualització 
financera.

i) Ingressos i despeses

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

La Societat segueix el procediment de reconèixer en cada exercici com a resultat de les seves 
contractes la diferència entre la producció de l’exercici (valor a preu de venda del servei rea-
litzat durant aquest període que es troba emparat en el contracte principal i en les revisions 
d’aquest aprovades, així com altres serveis que, tot i no estar aprovats, hi ha certesa raonable 
de cobrament) i els costos incorreguts. Així mateix, se segueix el criteri de reconèixer com a 
ingressos els interessos de demora en el moment de la seva aprovació o cobrament definitiu.

La diferència entre l’import de la producció i l’import facturat fins a la data dels comptes 
anuals es recull com a “Producció pendent de facturar”, dins de l’epígraf de “Clients per vendes 
i prestacions de serveis”. Al seu torn, els imports de les quantitats facturades anticipadament 
per diversos conceptes es reflecteixen en el passiu corrent com a “Bestretes de clients” dins de 
l’epígraf de “Creditors comercials i altres comptes per pagar”.

de cobertura que hagi estat registrat en el patrimoni net es manté dins d’aquest fins que es 
produeixi l’operació prevista. Quan no s’espera que es produeixi l’operació que està sent 
objecte de cobertura, els beneficis o les pèrdues acumulats nets reconeguts en el patrimoni 
net es transfereixen als resultats nets del període. 

Encara que alguns instruments derivats no es poden qualificar de cobertura, això és només a 
efectes comptables ja que a efectes financers i de gestió totes les cobertures realitzades per 
la Societat, a l’inici, tenen una operació financera de sustentació i una finalitat exclusivament 
de cobertura de l’operació.

Els derivats no són considerats comptablement de cobertura si no superen el test d’efectivitat, 
el qual exigeix que els canvis en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu de la partida coberta, 
directament atribuïbles al risc de l’instrument, es compensin amb els canvis en el valor rao-
nable o en els fluxos d’efectiu de l’instrument derivat de cobertura. Quan això no s’esdevé els 
canvis de valor dels instruments catalogats de no-cobertura s’imputen al compte de resultats.

La valoració dels derivats financers la realitzen experts en la matèria, independents de la 
Societat i de les entitats que la financen, a través de mètodes i tècniques generalment admesos.

f) Existències

Les existències es valoren al seu preu d’adquisició, cost de producció o valor net realitzable, el 
menor. Els descomptes comercials, les rebaixes obtingudes, altres partides similars i els inte-
ressos incorporats al nominal dels dèbits es dedueixen en la determinació del preu d’adqui-
sició.

El cost de producció inclou els costos de materials directes i, si s’escau, els costos de mà d’obra 
directa i les despeses generals de fabricació. 

El valor net realitzable representa l’estimació del preu de venda menys tots els costos estimats 
per acabar-ne la fabricació i els costos que seran incorreguts en els processos de comercialit-
zació, venda i distribució.

La Societat efectua les correccions valoratives oportunes i les reconeix com una despesa en el 
compte de pèrdues i guanys quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu 
preu d’adquisició o al cost de producció.

g) Transaccions en moneda estrangera

La moneda funcional utilitzada per la Societat és l’euro. Conseqüentment, les operacions 
en altres divises diferents de l’euro es consideren denominades en moneda estrangera i es 
registren segons els tipus de canvi vigents en les dates de les operacions.

Al tancament de l’exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es 
converteixen aplicant-hi el tipus de canvi en la data del balanç de situació. Els beneficis o les 
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L’adquisició d’aquests immobilitzats destinats a preservar el medi ambient es registra en els 
epígrafs “Immobilitzat material” i “Immobilitzat intangible” segons la naturalesa de la inversió, 
i es realitza l’amortització en el període de vida útil. Així mateix, la Societat comptabilitza les 
despeses i provisions inherents als compromisos adquirits en matèria mediambiental d’acord 
amb la normativa comptable vigent.

La Societat desenvolupa una política mediambiental basada no només en el compliment 
estricte de la legislació vigent en matèria de millora i defensa del medi ambient, sinó que va 
més enllà a través de l’establiment d’una planificació preventiva i de l’anàlisi i minimització de 
l’impacte mediambiental de les activitats que realitza.

La direcció de la Societat considera que les possibles contingències relacionades amb la pro-
tecció i millora del medi ambient el 31 de desembre de 2009 no tindrien un impacte signifi-
catiu en els estats financers adjunts que incorporen provisions per cobrir els riscos probables 
de caràcter mediambiental que es puguin produir.

l) Compromisos per pensions

 — La Societat no té establerts plans de pensions complementaris als de la Seguretat 
Social. D’acord amb el que recull el Text refós de la Llei de regulació dels plans i 
fons de pensions, en els casos concrets en què hi ha obligacions similars, la Societat 
exterioritza els compromisos amb el seu personal en aquesta matèria.

 — Addicionalment, amb l’autorització prèvia de la Comissió Executiva, al seu dia es 
va contractar i es va pagar la prima d’una assegurança per atendre el pagament 
de les contingències relatives a la mort, incapacitat laboral permanent, premis i 
pensions de jubilació o altres conceptes a favor, entre altres, d’alguns dels conse-
llers executius i directius. En particular, les contingències que donen lloc a indem-
nització són les que comporten extinció de la relació laboral per qualsevol dels 
motius següents:

 — Decisió unilateral de l’empresa.

 — Dissolució o desaparició de la societat matriu per qualsevol causa, incloent-hi la 
fusió o l’escissió.

 — Mort o invalidesa permanent.

 — Altres causes d’incapacitació física o legal.

 — Modificació substancial de les condicions professionals.

 — Cessament, una vegada complerts els 60 anys, a petició del directiu i amb la con-
formitat de l’empresa.

 — Cessament, una vegada complerts els 65 anys, per decisió unilateral del directiu.

Els interessos rebuts d’actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d’interès 
efectiu i els dividends, quan es declara el dret de l’accionista a rebre’ls. En qualsevol cas, els 
interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició 
es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys.

Seguint el principi de prudència, la Societat només comptabilitza beneficis efectuats a la data 
del tancament de l’exercici, mentre que els riscos previsibles i les pèrdues, fins i tot eventuals, 
tan aviat com són coneguts, mitjançant la dotació de les provisions escaients.

j) Provisions i contingències

La Societat reconeix provisions en el passiu del balanç adjunt per aquelles obligacions pre-
sents, sorgides arran de successos passats, al venciment de les quals i per cancel·lar-les la 
Societat considera probable que es produirà una sortida de recursos econòmics.

La seva dotació s’efectua al naixement de l’obligació corresponent i l’import reconegut és la 
millor estimació a la data dels estats financers adjunts del valor actual del desemborsament 
futur necessari per cancel·lar l’obligació, i la variació de l’exercici corresponent a l’actualització 
financera impacta en els resultats financers.

Les provisions per desmantellament, retirada o rehabilitació, i les de naturalesa mediambi-
ental es reconeixen incrementant el valor de l’actiu afecte pel valor actual de les despeses en 
les quals s’incorrerà en el moment en què finalitzi l’explotació de l’actiu. L’efecte en resultats es 
produeix en amortitzar aquest actiu d’acord amb el que indiquen apartats anteriors d’aquesta 
nota i per l’actualització financera comentada en el paràgraf anterior.

La seva classificació com a corrents o no corrents en el balanç adjunt es fa en funció del període 
de temps estimat per al venciment de l’obligació que cobreixen; són no corrents les que tenen 
un venciment estimat superior al cicle mitjà de l’activitat que ha originat la provisió.

Pel que fa als passius contingents, per les obligacions possibles sorgides com a conseqüència 
d’esdeveniments passats, la materialització futura dels quals està condicionada al fet que s’es-
devingui, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat, cal 
indicar que no es reconeixen en els comptes anuals, ja que la probabilitat que s’hagi d’atendre 
aquesta obligació és remota.

k) Elements patrimonials de naturalesa ambiental

La Societat, tal com indica la Nota 1, es dedica principalment a l’activitat de Serveis que per la 
seva naturalesa i desenvolupament posa una atenció especial al control de l’impacte mediam-
biental, per exemple, en la concessió i explotació d’abocadors, en els quals en general ha de 
fer front al segellament, control d’aquests i regeneració forestal quan finalitza l’explotació. Així 
mateix, la Societat disposa d’immobilitzats orientats a la protecció i defensa del medi ambient 
i atén les despeses que siguin necessàries per a aquesta finalitat en l’àmbit de les seves actu-
acions.
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o) Transaccions entre parts vinculades

La Societat efectua totes les seves operacions entre parts vinculades a valors de mercat.

A la Nota 21 “Operacions i saldos amb parts vinculades” d’aquesta Memòria es detallen les 
principals operacions amb accionistes significatius de la Societat, amb administradors i alts 
directius i entre societats o entitats del Grup.

Les aportacions efectuades per la Societat per aquest concepte es registren en el capítol “Des-
peses de personal” del compte de pèrdues i guanys (Nota 21).

m) Subvencions

Per comptabilitzar les subvencions rebudes la Societat segueix els criteris següents:

m.1) Subvencions no reintegrables

Es valoren per l’import rebut o el valor raonable del bé concedit, en funció de si són de caràcter 
monetari o no, i s’imputen a resultats en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en 
el període per als elements subvencionats o, si s’escau, quan se’n produeixi l’alienació o la cor-
recció valorativa per deteriorament, amb excepció de les rebudes de socis o propietaris que es 
registren directament en el patrimoni net.

m.2) Subvencions d’explotació

S’abonen a resultats en el moment en què es concedeixen excepte si es destinen a finançar 
dèficit d’explotació d’exercicis futurs, cas en què s’imputaran en aquests exercicis. Si es con-
cedeixen per finançar despeses específiques, la imputació es durà a terme a mesura que es 
meritin les despeses finançades.

n) Estimacions realitzades

En l’elaboració dels comptes anuals adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades pels admi-
nistradors de la Societat per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compro-
misos que hi apareixen registrats. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a:

L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de determinats actius (Nota 4.c). 

Les hipòtesis emprades en el càlcul del valor raonable dels pagaments basats en accions (Nota 
14).

La vida útil dels actius intangibles, materials i inversions immobiliàries (Notes 4.a i 4.b).

El valor de mercat de determinats instruments financers (Nota 12).

El càlcul d’algunes provisions (Notes 4.j i 15).

Malgrat que aquestes estimacions s’han fet sobre la base de la millor informació disponible 
el 31 de desembre de 2009, és possible que els esdeveniments que puguin tenir lloc en el 
futur obliguin a modificar-les en els pròxims exercicis, la qual cosa es realitzaria, si s’escau, de 
manera prospectiva.



Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

261

COMPTES ANUALS

05 _ IMMOBILITzAT INTANgIBLE

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt durant els exercicis 2009 i 2008 ha estat el següent:

Concessions Aplicacions informàtiques Altre immob. intangible Amortització acumulada Total

SAlDO El 31.12.07 23.917 1.177 12.168 (20.068) 17.194

Entrades o dotacions - 11.897 69 (1.815) 10.151
Sortides, baixes o reduccions - - (171) 38 (133)

SAlDO El 31.12.08 23.917 13.074 12.066 (21.845) 27.212

Entrades o dotacions 353 2.026 1.730 (4.684) (575)
Sortides, baixes o reduccions (456) (1) (28) 452 (33)

saldo el 31.12.09 23.814 15.099 13.768 (26.077) 26.604

L’epígraf “Concessions”, que principalment correspon a negocis explotats conjuntament a través d’unions temporals d’empreses, recull els imports pagats per obtenir les concessions dels serveis 
de subministrament d’aigua, entre altres.

El saldo d’“Aplicacions informàtiques” correspon fonamentalment als costos d’implantació del sistema de gestió d’informació corporativa SAP.

La composició de l’immobilitzat intangible i de la seva amortització corresponent acumulada el 31 de desembre de 2009 i 2008 és la següent:

Cost Amortització acumulada Net

2009

Concessions 23.814 (16.346) 7.468
Aplicacions informàtiques 15.099 (3.741) 11.358
Altre immobilitzat intangible 13.768 (5.990) 7.778

52.681 (26.077) 26.604

2008

Concessions 23.917 (16.035) 7.882
Aplicacions informàtiques 13.074 (1.074) 12.000
Altre immobilitzat intangible 12.066 (4.736) 7.330

49.057 (21.845) 27.212

Al tancament de l’exercici 2009 la Societat no té elements de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats per import significatiu que segueixin en ús.

El 31 de desembre de 2009 la Societat no posseeix actius intangibles situats fora del territori nacional. Tampoc hi ha actius afectes a garanties.
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06 _ IMMOBILITzAT MATERIAL

El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt durant els exercicis 2009 i 2008 ha estat el següent:

Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i 

altre immobilitzat material 
Immobilitzat en curs i 

bestretes
Amortització acumulada Total

SAlDO El 31.12.07 67.716 710.980 49.314 (412.048) 415.962

Entrades o dotacions 4.765 67.420 39.060 (66.012) 45.233
Sortides, baixes o reduccions - (10.837) - 9.318 (1.519)
Traspassos 7.571 18.390 (26.049) 88 -

SAlDO El 31.12.08 80.052 785.953 62.325 (468.654) 459.676

Entrades o dotacions 9.827 109.849 48.394 (75.485) 92.585
Sortides, baixes o reduccions - (15.112) (10.715) 11.078 (14.749)
Traspassos 6.377 30.526 (38.098) 1.195 -

saldo el 31.12.09 96.256 911.216 61.906 (531.866) 537.512

Les principals variacions de l’epígraf de l’immobilitzat material corresponen a actius associats als contractes de serveis i aigües que la Societat explota.

La Societat posseeix immobles el valor dels quals per separat de la construcció neta d’amortització i del terreny, al tancament de l’exercici, és el següent:

2009 2008

Terrenys 18.950 12.009
Construccions 50.706 45.017

69.656 57.026

La composició de l’immobilitzat material i de la seva amortització corresponent acumulada el 31 de desembre de 2009 i 2008 és la següent:

Cost Amortització acumulada Net

2009

Terrenys i construccions 96.256 (26.600) 69.656
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 911.216 (505.266) 405.950
Immobilitzat en curs i bestretes 61.906 - 61.906

1.069.378 (531.866) 537.512

2008

Terrenys i construccions 80.052 (23.026) 57.026
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 785.953 (445.628) 340.325
Immobilitzat en curs i bestretes 62.325 - 62.325

928.330 (468.654) 459.676
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El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt durant els exercicis 2009 i 2008 ha 
estat aquest:

Construccions
Amortització 

acumulada
Total

SAlDO El 31.12.07 282.193 (48.619) 233.574

Entrades o dotacions 1.909 (3.451) (1.542)

SAlDO El 31.12.08 284.102 (52.070) 232.032

Entrades o dotacions 2.223 (3.743) (1.520)

saldo el 31.12.09 286.325 (55.813) 230.512

El nivell d’ocupació mitjà de Torre Picasso és del 99% (el mateix percentatge el 31 de desembre 
de 2008).

Les xifres incloses en el resultat d’exercici 2009 i 2008 corresponents a l’edifici Torre Picasso 
són les següents:

2009 2008

Ingressos per arrendament 26.127 26.173
Repercussió de costos als inquilins 7.185 6.948
Benefici net d’impostos 13.202 11.160

El detall per venciments dels cobraments mínims futurs que Torre Picasso posseeix amb dife-
rents arrendataris d’acord amb els contractes en vigor i sense considerar variacions futures de 
rendes el 31 de desembre de 2009 i 2008 és el següent:

2009 2008

Fins a un any 25.812 26.196
Entre un i cinc anys 69.832 59.434
Més de cinc anys 18.112 1.402

113.756 87.032

Quant al valor de mercat de l’edifici Torre Picasso cal indicar que, en qualsevol cas, és superior 
al valor comptable.

De l’import net de l’immobilitzat material 95.001 milers d’euros (92.122 milers d’euros el 31 
de desembre de 2008) corresponen a actius procedents dels contractes explotats de forma 
conjunta a través d’unions temporals d’empreses.

Durant l’exercici 2009 la Societat ha capitalitzat despeses financeres a l’epígraf “Immobilitzat 
material” per un import de 271 milers d’euros (1.475 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

Al tancament de l’exercici 2009 la Societat té contractades diverses operacions d’arrendament 
financer sobre immobilitzat material (Nota 8).

Tots els elements de l’immobilitzat material, al tancament de l’exercici, són utilitzats en els 
diversos processos productius, tanmateix, part d’aquest immobilitzat material es troba 
totalment amortitzat i ascendeix a 245.550 milers d’euros (197.462 milers d’euros el 31 de 
desembre de 2008) dels quals 9.392 milers d’euros són de l’epígraf de “Construccions” (9.321 
milers d’euros el 31 de desembre de 2008); no són significatius els imports corresponents a 
unions temporals d’empreses.

Al tancament de l’exercici 2009 la Societat no manté inversions en immobilitzat material 
situades a l’estranger. Tampoc manté compromisos ferms de compra significatius d’immobi-
litzat material.

L’immobilitzat material que la Societat té subjecte a restriccions de titularitat correspon, prin-
cipalment, als actius finançats mitjançant arrendament financer.

La política de la Societat és formalitzar pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos 
a què estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament de 
l’exercici, no hi ha cap dèficit de cobertures relacionat amb aquests riscos.

07 _ INVERSIONS IMMOBILIàRIES

L’epígraf “Inversions immobiliàries del balanç de situació” recull els valors de terrenys, edificis 
i altres construccions que es mantenen per explotar-los en règim de lloguer o per obtenir una 
plusvàlua en la venda com a conseqüència dels increments que es produeixin en el futur en 
els seus preus de mercat. La principal inversió immobiliària correspon a l’edifici “Torre Picasso” 
del qual la Societat posseeix el 99% de la propietat i l’1% restant pertany a la societat Fedemés, 
S.L., participada al 100% per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., que confereixen 
al Grup FCC la propietat total de l’edifici. Aquest immoble està dedicat a l’arrendament d’ofi-
cines, locals comercials i places d’aparcament.
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Els venciments dels pagaments pendents per arrendament de les quotes compromeses s’ex-
posen a la nota 16 d’aquesta Memòria.

Els contractes d’arrendament financer subscrits per la Societat no inclouen quotes l’import 
de les quals s’ha de determinar en funció de fets o índexs econòmics futurs, per la qual cosa 
durant l’exercici no s’ha produït cap despesa en concepte de pagaments per quotes contin-
gents.

b) Arrendament operatiu

En la seva posició d’arrendatari, la Societat paga arrendaments operatius bàsicament per les 
oficines dels Serveis Centrals de Madrid i Barcelona, així com per locals i naus utilitzats com 
a oficines, magatzems, vestidors i garatges en el desenvolupament de les activitats pròpies 
de la Societat. L’import en l’exercici 2009 d’aquests ascendeix a 29.482 milers d’euros (29.583 
milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

La Societat actua com a arrendador en l’explotació de l’edifici Torre Picasso tal com indica la 
Nota 7 d’aquesta Memòria.

D’acord amb les obligacions assumides pel contracte de finançament per 250.000 milers 
d’euros subscrit el 18 de desembre de 2009 per la Societat, en la seva condició de titular de 
l’edifici Torre Picasso (Nota 16), s’ha constituït una hipoteca sobre aquest edifici i s’han pig-
norat els drets de cobrament dels lloguers que derivin dels contractes d’arrendament actuals 
i futurs sobre l’immoble per un període de 15 anys. Així mateix, la Societat ha assumit el com-
promís d’atendre totes les inversions que siguin necessàries per al manteniment i la conser-
vació òptims de l’immoble de manera que es mantingui en l’estat actual d’ús i conservació.

Al tancament de l’exercici 2009, la Societat no tenia compromisos ferms d’adquisició o cons-
trucció d’inversions immobiliàries i, llevat del que indica el paràgraf anterior, no hi havia cap 
obligació contractual en concepte de reparacions, manteniment o millores.

08 _ ARRENDAMENTS

a) Arrendament financer

En la seva condició d’arrendatari, la Societat té reconeguts actius arrendats en contractes que 
bàsicament tenen una durada màxima de dos a tres anys amb quotes prepagables, per la qual 
cosa el valor actual no difereix significativament del valor nominal d’aquestes.

Les característiques dels contractes d’arrendament financer en vigor a la data de tancament 
dels exercicis 2009 i 2008 són aquestes:

2009 2008

Import net comptable 113.147 123.020
Amortització acumulada 13.726 25.231

Cost dels béns 126.873 148.251
Despeses financeres 4.588 3.337

Cost dels béns capitalitzats 131.461 151.588
Quotes satisfetes en l’exercici (43.915) (72.342)
Quotes satisfetes en exercicis anteriors (21.791) (47.496)

Quotes pendents de pagament inclosa l’opció de compra 65.755 31.750
Despeses financeres pendents de meritació (1.852) (1.156)

Valor actual de les quotes pendents de pagament inclosa 
l’opció de compra 63.903 30.594

Durada dels contractes (anys) 2 a 3 2
Valor de les opcions de compra 1.268 1.460
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09 _ INVERSIONS FINANCERES A LLARg I CURT TERMINI

a) Inversions financeres a llarg termini

El saldo dels comptes de l’epígraf “Inversions financeres a llarg termini” al tancament dels exercicis 2009 i 2008 és el següent:

Instruments de patrimoni Crèdits a tercers Derivats Altres Total

2009

Préstecs i partides per cobrar - 24.974  - 6.900 31.874
Actius disponibles per a la venda 7.328 - - - 7.328
Derivats (Nota 12) - - 37.048 - 37.048

7.328 24.974 37.048 6.900  76.250

2008

Préstecs i partides per cobrar - 20.271 - 6.660 26.931
Actius disponibles per a la venda 7.328 13.799 - - 21.127
Derivats (Nota 12) - - 7.409 - 7.409

7.328 34.070 7.409 6.660 55.467

El detall per venciments dels préstecs i partides per cobrar és aquest:

2011 2012 2013 2014 2015 i següents Total

Préstecs i partides per cobrar 4.536 2.174 1.720  1.779 21.665 31.874
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Canvis de valor raonable

Les variacions derivades de pèrdues per deteriorament registrades durant els exercicis 2009 i 
2008 han estat les següents:

SAlDO El 31.12.07 19.227

Recuperacions de valor 1.900

SAlDO El 31.12.08 21.127

Deterioraments de l’exercici (13.799)

SAlDO El 31.12.09 7.328

El deteriorament de l’exercici 2009 que es presenta en el quadre anterior correspon a l’actiu 
disponible per a la venda de Xfera Móviles, S.A. que es recull en el compte de pèrdues i guanys 
a l’epígraf “Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers”.

b) Inversions financeres a curt termini

El saldo dels comptes de l’epígraf “Inversions financeres a curt termini” al tancament dels exer-
cicis 2009 i 2008 és el següent:

Crèdits a 
tercers

Altres Total

2009

Inversions mantingudes fins al venciment - 5.643 5.643
Préstecs i partides per cobrar 20.510 4.713 25.223

20.510 10.356 30.866

2008

Inversions mantingudes fins al venciment - 4.875 4.875
Préstecs i partides per cobrar 6.159 61.807 67.966

6.159 66.682 72.841

Durant l’exercici 2009 la Societat no ha registrat correccions per deteriorament de valor en les 
inversions financeres a curt termini.

Préstecs i partides per cobrar

Els saldos més significatius d’aquest concepte corresponen a unions temporals d’empreses.

Actius disponibles per a la venda

El detall el 31 de desembre de 2009 i 2008 és aquest:

Participació 
efectiva

Valor raonable

2009

Shopnet Brokers, S.A. 15,54 % -
Vertederos de Residuos, S.A. 16,03 % 7.050
Xfera Móviles, S.A. 3,44% -
Resta 278

7.328

2008

Artscapital Investment, S.A. 10,83% -
Shopnet Brokers, S.A. 15,54% -
Vertederos de Residuos, S.A. 16,03% 7.050
Xfera Móviles, S.A. 3,44% 13.799
Resta 278

21.127

El 31 de desembre de 2009, la Societat té prestats avals a favor de Xfera Móviles, S.A. per un 
import de 3.995 milers d’euros. Així mateix, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. té 
una opció de venda (Put) sobre la cartera de Xfera Móviles, S.A. que és simètrica a l’opció de 
compra (Call) que posseeix Sonera Holding B.V., drets que són exercitables únicament a la data 
de venciment l’any 2011, sempre que es compleixin determinades condicions, entre les quals 
cal destacar que Xfera Móviles, S.A. hagi generat beneficis durant dos exercicis seguits fins al 
venciment esmentat.

En l’exercici 2009 s’ha liquidat la societat Artscapital Investments, S.A, de la qual Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. posseïa el 10,83%. Amb anterioritat, el valor raonable de la 
inversió reconeguda en balanç era zero, per la qual cosa no hi ha hagut impacte en resultats.
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10 _ INVERSIONS I DEUTES AMB EMPRESES DEL gRUP I ASSOCIADES

a) Inversions a llarg termini en empreses del Grup i associades

La composició de les inversions en empreses del grup i associades a llarg termini el 31 de desembre de 2009 i 2008 és la següent:

Cost Deteriorament acumulat Total

2009

Instruments de patrimoni d’empreses del Grup 1.347.826 (10.569) 1.337.257
Instruments de patrimoni d’empreses associades 735.809 (79.650) 656.159
Crèdits a empreses del Grup 1.293.965 - 1.293.965
Crèdits a empreses associades 54.741 - 54.741

3.432.341 (90.219) 3.342.122

2008

Instruments de patrimoni d’empreses del Grup 1.223.560 (10.138) 1.213.422
Instruments de patrimoni d’empreses associades 201.874 (79.242) 122.632
Crèdits a empreses del Grup 1.282.076 - 1.282.076
Crèdits a empreses associades 5.962 - 5.962

2.713.472 (89.380) 2.624.092

El detall dels moviments d’aquests epígrafs és el següent:

Instruments de 
patrimoni empreses 

Grup

Instruments de 
patrimoni empreses 

associades

Crèdits a empreses del 
Grup

Crèdits a empreses 
associades

Deterioraments Total

SAlDO El 31.12.07 1.434.389 134.237 1.325.667 4.479 (94.729) 2.804.043

Entrades o dotacions 13.663 - 30.336 2.776 - 46.775
Sortides o reversions (156.855) - - (1.310) 5.349 (152.816)
Traspassos (67.637) 67.637 (73.927) 17 - (73.910)

SAlDO El 31.12.08 1.223.560 201.874 1.282.076 5.962 (89.380) 2.624.092

Entrades o dotacions 124.296 529.570 11.873 53.719 (839) 718.619
Sortides o reversions (30) - (1) (558) - (589)
Traspassos - 4.365 17 (4.382) - -

saldo el 31.12.09 1.347.826 735.809 1.293.965 54.741 (90.219) 3.342.122
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i indirectament, import del capital i reserves, resultat, dividends percebuts i si cotitza o no en 
borsa, així com valor comptable de la participació.

Crèdits a empreses del Grup a llarg termini

Els saldos més significatius són els següents:

2009 2008

Azincourt Investment, S.L. (Unipersonal) 1.081.187 1.081.187
FCC Versia, S.A. 140.000 140.000
Dédalo Patrimonial,S.L.U. 27.768 28.740
Enviropower Investments, Ltd. 18.640 17.380
ASA Abfall Services AG 14.000 14.000
WRG PFI Holdings Ltd. 11.399 390
Resta 971 379

1.293.965 1.282.076

D’aquest quadre cal destacar el préstec participatiu d’1.081.187 milers d’euros (sense variació 
pel que fa a l’exercici 2008) concedit a la societat Azincourt Investment, S.L. Unipersonal, 
societat participada al 100% per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., que és tenidora 
de la cartera representativa del 100% de la societat Waste Recycling Group adquirida en 
l’exercici 2006. Aquest crèdit té venciment únic el desembre de 2013 igual que el préstec 
bancari amb el qual està relacionat (Notes 12 i 16). L’interès aplicable té una part fixa que es 
retribueix al 2,95% i una part variable en funció de determinats indicadors comptables del 
prestatari. Al tancament de l’exercici el préstec participatiu ha meritat interessos per 32.769 
milers d’euros (33.015 milers d’euros el 31 de desembre de 2008), reflectits a l’epígraf d’“In-
gressos financers de valors negociables i altres instruments financers” del compte de pèrdues 
i guanys adjunt.

La resta dels préstecs corresponen a imports cedits a societats del Grup amb venciment 
superior a un any i que meriten interessos en condicions habituals de mercat.

Crèdits a empreses associades a llarg termini

El saldo més important correspon a un préstec participatiu concedit el setembre de 2009 a 
la societat Realia Business, S.A. per un import de 50.000 milers d’euros, que va meritar en 
l’exercici uns interessos de 654 milers d’euros reflectits a l’epígraf d’“Ingressos financers de 
valors negociables i altres instruments financers” del compte de pèrdues i guanys adjunt.

Els moviments més significatius del quadre anterior són:

Instruments de patrimoni d’empreses del Grup

 — El mes de desembre de 2009 la societat participada Cementos Portland Valder-
rivas, S.A. va procedir a un augment del seu capital social en la proporció de 3 
accions noves per cada 8 d’antigues. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
com a principal accionista de la societat va acudir a l’ampliació en el seu percen-
tatge de participació. La subscripció de les noves accions ha comportat el desem-
borsament de 122.685 milers d’euros.

 — Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., ha venut en l’exercici la participació 
del 25% en la societat FCC Global Insurance General Services, S.A. que ha comportat 
un resultat positiu de 10.594 milers d’euros, que reflecteix l’epígraf “Resultats per 
alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys adjunt. D’altra banda, Asesoría 
Financiera y de Gestión, S.A., societat participada al 100%, també ha venut la seva 
participació del 75%, amb la qual cosa el Grup FCC ha donat de baixa la totalitat de 
la participació en la societat FCC Global Insurance General Services, S.A.

Instruments de patrimoni d’empreses associades

 — Compra a FCC Construcción, S.A., filial al 100% de Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A., del 50% de la participació a Global Vía Infraestructuras, S.A., 
societat conjunta mantinguda amb Caja de Madrid, per un import de 529.570 
milers d’euros. L’activitat principal de la societat esmentada és la gestió, promoció, 
el desenvolupament i l’explotació d’infraestructures públiques i canalitza princi-
palment el negoci concessional d’infraestructures del Grup FCC.

 — Amb data 10 de setembre de 2009 es va dissoldre la societat RB Business Holding, 
S.L. mitjançant la seva absorció per part de Realia Business S.A., la qual cosa ha 
comportat la resolució i l’efecte de totes les clàusules incloses en el contracte de 
socis de data 8 de maig de 2007 i la novació d’aquest que es va efectuar el 31 de 
desembre de 2008 mitjançant el qual el Grup FCC i Caja Madrid van passar a ges-
tionar conjuntament el grup Realia Business.

 — Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. posseeix el 31 de desembre de 2009 
un 27,2% de Realia Business, S.A. que afegit al 3,03% que posseeixen altres soci-
etats del Grup, principalment Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. amb un 2,3%, 
totalitzen el 30,23% que el Grup FCC posseeix de Realia Business S.A.

El detall per societats dels epígrafs de participacions en empreses del Grup i associades es 
presenten als annexos I i III respectivament; s’hi indica per a cada societat en què es participa 
directament: denominació, domicili, activitat, fracció de capital que es posseeix directament 
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11 _ CLIENTS PER VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS

La composició d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt recull el valor actual de les 
vendes i prestacions de serveis de la Societat.

2009 2008

Producció facturada pendent de cobrament 549.401 498.008
Producció pendent de facturar 96.015 94.236
Clients per vendes i prestacions de serveis 645.416 592.244
Bestretes de clients (30.952) (33.464)

total saldo net clients 614.464 558.780

El total exposat correspon al saldo net de clients, deduïda la partida de “Bestretes de clients” 
del passiu del balanç adjunt que recull, d’acord amb la normativa comptable, les quantitats 
facturades a la bestreta per diversos conceptes, hagin estat cobrades o no, així com els lliura-
ments rebuts a compte, normalment en efectiu.

L’epígraf de “Producció facturada pendent de cobrament” recull l’import de les factures 
emeses a clients per serveis realitzats i pendents de cobrament a la data del balanç.

L’epígraf de “Producció pendent de facturar” recull la diferència entre la producció reconeguda 
per la Societat per cada contracta i les factures realitzades als clients. Aquest import correspon 
bàsicament a les revisions de preus emparades pels termes de les diferents contractes pen-
dents d’aprovació que la Societat considera que no hi ha dubtes en la seva acceptació per 
procedir a facturar en el seu moment.

La Societat procedeix a la cessió de crèdits de clients a entitats financeres, sense possibilitat de 
recurs contra Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en el cas d’impagament. L’import 
al tancament de l’exercici que s’ha minorat del saldo de clients ascendeix a 107.777 milers 
d’euros (120.336 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

Del total saldo net de clients, 89.380 milers d’euros (87.895 milers d’euros el 31 de desembre 
de 2008) corresponen a saldos procedents dels contractes explotats conjuntament a través 
d’unions temporals d’empreses.

b) Inversions a curt termini en empreses del Grup i associades

En aquest apartat s’inclouen, principalment, els préstecs i altres crèdits no comercials con-
cedits a empreses del Grup i associades, entre altres, per atendre determinades situacions 
puntuals de tresoreria, així com altres inversions financeres transitòries, valorats a cost o valor 
de mercat, si aquest fos menor, incrementat pels interessos meritats segons tipus de mercat.

Els saldos més significatius d’aquest concepte són els següents:

2009 2008

FCC Construcción, S.A. 804.003 855.323
FCC Energía, S.A. 354.624 32.793
Aqualia Gestión Integral de Aguas, S.A. 258.596 175.857
FCC Medio Ambiente, S.A. 167.577 -
Azincourt Investment, S.L. (Unipersonal) 119.280 149.166
FCC Versia, S.A. 24.043 -
Giza Environmental Services S.A.E. 7.114 18.425
Resta 32.296 30.799

1.767.533 1.262.363

Aquests préstecs tenen venciment anual i mantenen tipus d’interès de mercat.

c) Deutes amb empreses del Grup i associades

Els deutes amb empreses del Grup i associades recullen els préstecs rebuts per la Societat que 
es remuneren a preus de mercat i els deutes per operacions de tràfic amb aquestes empreses, 
els saldos més significatius de les quals, que apareixen en el passiu del balanç adjunt, són els 
següents:

2009 2008

Corporación Financiera Hispánica, S.A. 189.790 187.794
Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. 121.499 203.177
FCC Finance B.V. 54.888 53.650
Azincourt Investment, S.L. (Unipersonal) 9.930 104.978
Resta 88.457 101.463

464.564 651.062
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12 _ INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS

Els actius i passius per derivats inclosos en el balanç adjunt així com l’impacte en patrimoni net 
i resultat d’aquests són els següents:

Valor raonable

Actiu  
(Nota 9)

Passiu  
(Nota 16)

Impacte en 
patrimoni net

Impacte en 
resultats

2009

Derivats de cobertura 16.922 43.891 (27.715) -
Altres derivats 20.126 32.006 - 9.421

37.048 75.897 (27.715) 9.421

2008

Derivats de cobertura 3.011 41.613 (32.531) -
Altres derivats 4.398 27.368 - (19.602)

7.409 68.981 (32.531) (19.602)

Derivats de cobertura

A continuació es detallen els instruments financers derivats de cobertura que ha contractat la 
Societat per als exercicis 2009 i 2008, tots aquests de fluxos d’efectiu, subdividits segons l’ope-
ració coberta, amb detall per tipus de derivat, imports contractats o nocionals, venciment 
previst, valor raonable al tancament d’exercici i impacte en patrimoni net d’efecte impositiu.
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2009

Valor raonable

Operació coberta Tipus derivat Import contractat Venciment Actiu Passiu Impacte en patrimoni net

Préstec sindicat (nota 16.b.2) IRS 162.842 30/12/2013 - 13.102 (9.171)
IRS 15.385 30/12/2013 - 943 (660)
IRS 128.849 30/12/2013 - 8.629 (6.040)
IRS 196.159 30/12/2013 - 13.645 (9.552)
IRS 109.618 30/12/2013 - 7.285 (5.100)

BASIS SWAP 20.011 30/06/2010 - 13 (9)
BASIS SWAP 100.000 30/06/2010 - 65 (46)
BASIS SWAP 100.000 30/06/2010 - 62 (43)
BASIS SWAP 100.000 30/06/2010 - 63 (44)
BASIS SWAP 130.000 30/06/2010 - 84 (59)

- 43.891 (30.724)

Pla d’opcions sobre accions (nota 14) CALL (1r Pla) 61.596 30/09/2013 6.983 - 300
CALL (2n Pla) 37.065 10/02/2014 9.939 - 2.709

16.922 - 3.009

total 16.922 43.891 (27.715)
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2008

Valor raonable

Classificació Tipus derivat Importcontractat Venciment Actiu Passiu Impacte en patrimoni net

Préstec sindicat (nota 16.b.2) IRS 171.218 30/12/2013 - 13.927 (9.749)
IRS 17.231 30/12/2013 - 715 (501)
IRS 144.310 30/12/2013 - 6.942 (4.859)
IRS 219.695 30/12/2013 - 11.230 (7.861)
IRS 122.771 30/12/2013 - 5.833 (4.083)

BASIS SWAP 100.000 30/06/2009 - 584 (409)
BASIS SWAP 100.000 30/06/2009 - 540 (378)
BASIS SWAP 4.007 30/06/2009 - 22 (15)
BASIS SWAP 100.000 30/06/2009 - 776 (543)
BASIS SWAP 200.000 30/06/2009 - 1.044 (731)

41.613 (29.129)

Pla d’opcions sobre accions(nota 14) CALL (1r Pla) 61.596 30/09/2013 3.011 - (3.402)
3.011 (3.402)

total 3.011 41.613 (32.531)

D’altra banda, es detallen els venciments de l’import nocional per a les operacions de cobertura contractades al tancament de l’exercici.

Venciment nocional

2010 2011 2012 2013 2014 i següents

IRS 74.781 74.781 74.781 388.510 -
BASIS SWAP 450.011 - - - -
CALL - - - 61.596 37.065
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Altres derivats

A continuació, es detallen per als exercicis 2009 i 2008 els instruments financers derivats que no tenen la consideració de cobertura comptable, subdividits segons l’operació coberta, amb detall per 
tipus de derivat, imports contractats o nocionals, venciment previst, valor raonable al tancament d’exercici i impacte en resultats a l’epígraf de variació de valor raonable d’instruments financers:

2009

Valor raonable

Tipus derivat Import contractat Venciment Actiu Passiu Impacte en resultats

Pla d’opcions sobre accions (Nota 14) PUT (1r Pla) 61.596 30/09/2013 - 21.989 5.379
PUT (2n Pla) 37.065 10/02/2014 - 10.017 982

IFE (1r Pla) 61.596 30/09/2013 5.624 - 1.227
IFE (2n Pla) 37.065 10/02/2014 6.534 - 734

12.158 32.006 8.322

Bons convertibles (Nota 13.f) Trigger Call 450.000 31/01/2014 7.968 - 1.099
7.968 - 1.099

20.126 32.006 9.421

2008

Valor raonable

Tipus derivat Import contractat Venciment Actiu Passiu Impacte en resultats

Pla d’opcions sobre accions (Nota 14) PUT (1r Pla) 61.596 30.09.2013 - 27.368 (6.201)
IFE (1r Pla) 61.596 30.09.2013 4.398 - 699

Equity Swap 61.596 08.12.2008 - - (14.100)

total 4.398 27.368 (19.602)
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Excepte per a la finalitat esmentada anteriorment, i mentre no superi el 20% del capital social, 
aquesta reserva només es podrà destinar a la compensació de pèrdues i sempre que no hi 
hagi altres reserves disponibles suficients per a aquesta finalitat.

El 31 de desembre de 2009 la reserva legal està totalment coberta.

d) Reserves indisponibles

De l’epígraf “altres reserves” del balanç adjunt cal destacar que inclou un import de 6.034 
milers d’euros de reserves indisponibles, equivalent al valor nominal de les accions pròpies 
amortitzades en els exercicis 2002 i 2008, que segons el que preveu l’article 167.3 de la Llei de 
societats anònimes és indisponible, excepte amb els mateixos requisits que s’exigeixen per a 
la reducció de capital.

e) Accions pròpies

El 31 de desembre de 2009, la Societat posseeix 3.182.582 accions pròpies, que comporten 
el 2,50% del capital social, i el seu valor comptable és de 89.130 milers d’euros. Les accions 
esmentades es van adquirir el 27 de maig de 2009 a la societat participada al 100% per 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. (Afigesa). 
El 31 de desembre de 2008, la Societat no posseïa autocartera directament.

D’altra banda, la Societat manté el 31 de desembre de 2009 a través de la filial Afigesa, 6.131.961 
accions pròpies (2.682.260 el 31 de desembre de 2008), que comporten un 4,82% del capital 
social, amb un valor net comptable de 181.251 milers d’euros (60.142 milers d’euros el 31 de 
desembre de 2008).

f) Altres instruments de patrimoni net

Aquest epígraf recull, d’acord amb la norma de valoració 9a del Pla General de Comptabilitat, 
la valoració del component de patrimoni net sorgit en la comptabilització de l’emissió de bons 
convertibles en accions de la Societat i que es complementa amb el que expressa l’epígraf 
“Obligacions i altres valors negociables” del balanç adjunt, per totalitzar l’import de l’emissió 
dels bons esmentats.

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., va realitzar durant el mes d’octubre de 2009 una 
emissió de bons bescanviables en accions de la Societat. Les seves característiques principals 
són:

 — L’import de l’emissió és de 450.000.000 d’euros, i el seu venciment és el 30 d’oc-
tubre de 2014.

 — Els bons han estat emesos a la par, i amb valor nominal de 50.000 euros.

 — Els bons meriten un interès fix anual del 6,50% pagador semestralment.

13 _ PATRIMONI NET

a) Capital

El capital de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. està representat per 127.303.296 
accions ordinàries al portador d’1 euro de valor nominal cadascuna.

Totes les accions tenen els mateixos drets i es troben totalment subscrites i desemborsades.

Els títols accions representatius del capital social de Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. formen part de l’índex selectiu Ibex 35 i estan admesos a negociació oficial en les quatre 
borses espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València) a través del sistema d’interconnexió 
borsària (mercat continu).

Quant a la part del capital posseït per altres empreses, directament o per mitjà de les seves 
filials, quan sigui igual o superior al 10%, només l’empresa B-1998, S.L., segons la informació 
facilitada en compliment de la legislació vigent, posseeix una participació, directa i indirecta, 
del 53,829% del capital social.

La societat B-1998, S.L., esmentada anteriorment, en la qual participen directament i indirec-
tament, la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu (83,927%), Simante, S.L. (5,726%), Larranza 
XXI, S.L. (5,339%) i Eurocis, S.A. (5,008%), té determinats compromisos amb els seus accio-
nistes, registrats i publicats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors i en l’Informe de 
Govern Corporatiu del Grup FCC.

Addicionalment la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu posseeix 123.313 accions directes 
de FCC, i 39.172 accions indirectes de FCC, a través de Dominum Desga, S.L. (4.132 accions) i 
Ejecución y Organización de Recursos, S.L. (35.040 accions), propietat 100% de la Sra. Esther 
Koplowitz Romero de Juseu.

b) Prima d’emissió

El Text refós de la Llei de societats anònimes permet, expressament, la utilització del saldo 
de la prima d’emissió per ampliar el capital i no estableix cap restricció específica quant a la 
disponibilitat del seu saldo per a altres finalitats.

c) Reserva legal

D’acord amb el Text refós de la Llei de societats anònimes, s’ha de destinar una xifra igual al 
10% del benefici de l’exercici a la reserva legal fins que aquesta assoleixi, almenys, el 20% del 
capital. La reserva legal no es pot distribuir als accionistes, excepte en cas de liquidació.

La reserva legal es podrà utilitzar per augmentar el capital en la part del seu saldo que exce-
deixi del 10% del capital ja augmentat.



Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

275

COMPTES ANUALS

h) Subvencions

En el balanç de situació el 31 de desembre de 2009 adjunt apareixen les subvencions rebudes 
en el seu moment per 7.939 milers d’euros (mateix import el 31 de desembre de 2008), una 
vegada considerat l’efecte fiscal; s’han aplicat al compte de pèrdues i guanys 5.433 milers 
d’euros (5.078 milers d’euros el 31 de desembre de 2008), dels quals 355 milers d’euros cor-
responen a l’exercici 2009 (386 milers d’euros el 31 de desembre de 2008). Aquest import cor-
respon en la major part a subvencions concedides a unions temporals d’empreses a través de 
les quals la societat executa contractes de forma conjunta.

14 _ TRANSACCIONS AMB PAgAMENTS BASATS EN INSTRUMENTS DE  
  PATRIMONI

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., d’acord amb la decisió del Consell d’Adminis-
tració de data 29 de juliol de 2008, té vigent un pla de retribució als consellers executius i 
personal directiu vinculat al valor de les accions de la Societat que es liquidarà per diferències, 
és a dir, els partícips del pla rebran un import en efectiu equivalent a la diferència de valor de 
l’acció entre la data d’exercici i el de referència fixat en el pla.

Les principals característiques del pla, establert en dos trams, són les següents: 

Primer tram

 — Data d’inici: 1 d’octubre de 2008.

 — Termini d’exercici: d’1 d’octubre de 2011 a 1 d’octubre de 2013.

 — Nombre d’accions: 1.800.000 accions, de les quals 700.000 corresponen a conse-
llers executius i alts directius (12 persones) i les 1.100.000 restants a altres directius 
(43 persones).

 — El preu d’exercici de l’opció és de 34,22 euros per acció.

Segon tram

 — Data d’inici: 6 de febrer de 2009.

 — Termini d’exercici: de 6 de febrer de 2012 a 5 de febrer de 2014.

 — Nombre d’accions: 1.500.000 accions, de les quals 147.500 corresponen a conse-
llers executius i alts directius (12 persones) i les 1.352.500 restants a altres directius 
(aproximadament 225 persones).

 — El preu d’exercici de l’opció és de 24,71 euros per acció.

D’acord amb la normativa aplicable, la Societat estima el valor actual de la liquidació al final 
del pla, i reconeix la provisió corresponent que es dota sistemàticament amb contrapartida 

 — El preu de bescanvi dels bons per accions de la Societat ascendeix a 39,287 euros 
per acció, la qual cosa representa que cada bo serà convertible en 1.272,68 accions 
ordinàries.

 — La conversió o el rescat en efectiu es pot realitzar a opció del bonista o a opció de 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.; les condicions d’exercici de l’opció 
les recull el “Contracte d’emissió” i es podran lliurar tant accions de nova emissió 
com accions antigues en poder de la Societat.

 — L’emissió disposa de la garantia del patrimoni de la Societat, i no està garantida 
especialment mitjançant cap garantia de tercers.

 — L’emissió ha estat assegurada per entitats financeres i els seus destinataris han 
estat inversors qualificats internacionals.

La Junta General Extraordinària d’Accionistes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 
que es va celebrar el 30 de novembre de 2009 per aprovar la convertibilitat dels bons bescan-
viables en accions de la Societat va prendre els acords següents:

i. De conformitat amb el que preveu l’article 292 del Text refós de la Llei de societats 
anònimes (TRLSA) i pel que fa al capital social, va decidir augmentar aquest en la 
quantia necessària per atendre la conversió dels bons que puguin sol·licitar els seus 
tenidors fins a un màxim previst inicialment de dotze milions d’euros, però sub-
jecte a possibles modificacions en funció del que preveu el “Contracte d’emissió”.

ii. Aprovar un programa de recompra d’accions pròpies de la Societat l’objecte 
exclusiu de la qual sigui fer front a les obligacions de lliurament d’accions pròpies 
derivades de l’emissió de bons i la reducció de capital de la Societat que s’esmenta 
en l’apartat següent.

iii. Reduir el capital social mitjançant l’amortització de les accions adquirides en 
virtut del programa de recompra esmentat abans o de les ja existents en auto-
cartera, incloses a aquests efectes les accions pròpies posades a la disposició de 
les entitats asseguradores de l’operació mitjançant préstec. El 31 de desembre de 
2009 el nombre de títols prestats ascendeix a 4.150.880 accions. Aquesta reducció 
de capital podrà assolir com a màxim un import nominal equivalent al nombre 
d’accions noves emeses per la Societat a fi de fer front a les peticions de bescanvi 
dels bons.

Quant a aquesta operació, addicionalment cal indicar que la Societat té una opció de compra 
que permet rescatar els bons en determinades circumstàncies (Trigger call) (Nota 12).

g) Ajustaments per canvi de valor

El detall d’aquest epígraf es troba a la Nota 12 “Instruments financers derivats” i a la Nota 9 
“Inversions financeres a llarg i curt termini”.
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15 _ PROVISIONS A LLARg TERMINI I ALTRES OBLIgACIONS

El moviment en l’exercici ha estat el següent:

litigis
Garanties i 

obligacions
Altres 

provisions
Total

SAlDO El 31.12.07 73.776 31.882 121.872 227.530

Dotacions 3.600 11.010 3.738 18.348
Aplicació (3.512) (2.218) - (5.730)
Reversió - - (32.602) (32.602)
Traspassos 173 - (173) -

SAlDO El 31.12.08 74.037 40.674 92.835 207.546

Dotacions 3.600 10.983 9.444 24.027
Aplicació - - (526) (526)
Reversió - (20.653) (2.467) (23.120)
Traspassos (11.674) 13.535 (1.861) -

saldo el 31.12.09 65.963 44.539 97.425 207.927

Provisions per a litigis

Cobreixen els riscos de la Societat que intervé com a part demandada en determinats conten-
ciosos per les responsabilitats pròpies de les activitats que desenvolupa.

Provisions per a garanties i obligacions

Recull les provisions per cobrir les despeses de les obligacions sorgides pels compromisos 
contractuals i legals que no són de naturalesa mediambiental.

Altres provisions

En aquesta partida s’inclouen els conceptes no compresos en les anteriors denominacions, 
com ara provisions per cobrir riscos mediambientals, riscos inherents a l’activitat interna-
cional, les obligacions mantingudes per la Societat quant a les operacions de pagaments en 
accions (Nota 14), etc.

en despesa de personal al llarg dels anys de durada del pla. Al tancament comptable de cada 
període d’informació, es reestima el valor actual de l’obligació i es porta qualsevol diferència 
amb el valor comptable prèviament reconegut contra resultats de l’exercici. 

El 31 de desembre de 2009 es van meritar, net de les cobertures indicades en el paràgraf 
següent, 1.824 milers d’euros (733 milers d’euros el 2008) en concepte de despeses de per-
sonal per les obligacions amb els empleats, mentre que la provisió registrada en els estats 
financers adjunts ascendeix a 3.568 milers d’euros (733 milers d’euros el 2008).

Amb la finalitat de cobrir el risc de pujada del preu de l’acció, la Societat té contractats amb 
entitats financeres per a cadascun dels trams esmentats, una opció de compra (Call) i una 
opció de venda (Put) i intercanvi d’interessos i dividends (Ife) amb el mateix preu d’exercici, 
nominal i venciment que el pla. Al seu torn, es van lliurar a les entitats financeres esmentades 
accions pròpies lligades a aquesta cobertura. Aquestes accions pròpies van ser lliurades per la 
societat Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. (Afigesa) participada al 100% per Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A.

Pel que fa a l’operació de cobertura, únicament el call compleix les condicions per ser consi-
derat com a instrument de cobertura de fluxos de caixa, en conseqüència, la variació del seu 
valor raonable s’imputa en patrimoni net a l’epígraf “Ajustaments per canvis del valor” del 
balanç adjunt mentre que el put i l’intercanvi d’interessos i dividends no es poden considerar 
com a cobertures comptables, per la qual cosa s’imputen a resultats les variacions del seu 
valor raonable.

L’impacte en patrimoni net i en el compte de pèrdues i guanys d’aquests instruments financers 
derivats el 31 de desembre de 2009 i 2008 es detalla a la Nota 12 d’aquesta Memòria.
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16 _ DEUTES A LLARg I CURT TERMINI

El saldo dels epígrafs de “Deutes a llarg termini” i de “Deutes a curt termini” és el següent:

llarg termini Curt termini

2009

Obligacions i altres valors negociables 421.213 -
Deutes amb entitats de crèdit:

Deutes amb recurs limitat 240.534 427
Deutes sense recurs limitat 3.442.856 134.883

Creditors per arrendament financer 27.491 36.412
Altres passius financers 7.104 111.924
Derivats (Nota 12) 75.897 -

4.215.095 283.646

2008

Deutes amb entitats de crèdit:
Deutes amb recurs limitat 427 2.701
Deutes sense recurs limitat 2.789.273 111.851

Creditors per arrendament financer 3.479 27.115
Altres passius financers 6.847 151.478
Derivats (Nota 12) 68.981 -

2.869.007 293.145

El detall per venciments de les partides que formen part de l’epígraf “Deutes a llarg termini” és el següent:

Venciment

2011 2012 2013 2014 2015 i següents

Obligacions i altres valors negociables - - - 421.213 -
Deutes amb recurs limitat 10.271 7.418 8.154 8.933 205.758
Deutes sense recurs limitat 1.526.445 1.450.238 466.173 - -
Creditors per arrendament financer 22.521 4.970 - - -
Altres passius financers 1.614 379 389 278 4.444
Derivats - - 65.879 10.018 -

1.560.851 1.463.005 540.595 440.442 210.202
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Entre les línies de finançament cal destacar:

 — Crèdit sindicat subscrit per la Societat el 19 de juliol de 2007 per 800.000 milers 
d’euros en dos trams: un tram “A”, com a préstec a llarg termini per un import de 
280.000 milers d’euros, amb venciments parcials el juliol de 2011 i juliol de 2012 
(50% en cadascun d’aquests), i un tram “B”, com a crèdit per 520.000 milers d’euros, 
amb venciment final el desembre de 2012. El tipus d’interès que cal aplicar per als 
dos trams en aquest exercici és l’euríbor més un marge calculat en funció de la 
variació de la ràtio deute financer net/Ebitda del Grup FCC, en què inicialment és 
el 0,325%, marge que s’ajusta anualment. El 31 de desembre de 2009 el crèdit està 
disposat íntegrament.

 — Préstec sindicat subscrit per la Societat des del 25 de gener de 2007 per al finan-
çament de l’empresa Azincourt Investment, S.L. Unipersonal, participada al 100% 
per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., en l’adquisició de la societat 
britànica Waste Recycling Group Ltd. i el seu grup d’empreses. Aquest préstec 
s’estructura en dos trams, un en euros per un import inicial de 819.700 milers i 
un altre en lliures esterlines per 200.000 milers. Ambdós trams tenen venciment 
el desembre de 2013 amb devolucions de capital semestrals del 4,615% del total 
inicial de préstec, en què l’últim venciment és del 40,005% del total.

Al final de l’exercici els saldos pendents d’amortitzar són de 592.725 milers d’euros en el tram 
d’euros (517.067 milers d’euros a llarg termini i la resta a curt) i de 144.620 milers de lliures 
esterlines, que al tipus de canvi de tancament euro/lliura comporten 162.842 milers d’euros 
(142.057 milers d’euros a llarg termini i la resta a curt termini). El tipus d’interès del tram d’euros 
és l’euríbor més un marge calculat en funció de la variació de la ràtio deute financer net/Ebitda 
del Grup FCC, en què inicialment aquest marge és del 0,375%, marge que s’ajusta anualment. 
Per al tram en lliures s’aplica el Libor i el marge és el mateix que el comentat per al tram en 
euros. Aquest préstec sindicat té associats derivats financers (Nota 12).

Així mateix, a causa de la fluctuació del tipus de canvi euro/lliura, el préstec en lliures ha 
generat en l’exercici unes diferències negatives de canvi per un import de 9.253 milers d’euros, 
que apareixen com a resultat financer en el compte de pèrdues i guanys adjunt.

 — Crèdit sindicat subscrit per la Societat el 8 de maig de 2008 per un import total 
d’1.225.000 milers d’euros dividit en dos trams: un préstec a llarg termini per 
un import de 735.000 milers d’euros i un crèdit a llarg termini per un import de 
490.000 milers d’euros. El préstec es va signar per a tres anys (amb possibilitat d’es-
tendre’l dos exercicis més). Aquest préstec manté un venciment únic de data 8 de 
maig de 2011, amb un tipus d’interès d’euríbor més un diferencial que s’estableix 
en funció de la ràtio d’endeutament de cada exercici dels estats financers del Grup 
FCC. El 31 de desembre de 2009, el crèdit està disposat totalment.

 — El 29 d’abril de 2009 la Societat va formalitzar un crèdit sindicat per 375.000 milers 
d’euros en el qual van participar 12 entitats que posteriorment el 4 i 27 de maig va 

a) Obligacions i altres valors negociables

La Societat, amb data 30 d’octubre de 2009, va procedir a l’emissió d’obligacions convertibles 
subordinades per un import de 450.000 milers d’euros. Aquesta emissió va ser destinada a 
inversors institucionals internacionals. L’emissió es realitza amb finalitat de reforçar l’es-
tructura de fons propis del balanç, gràcies al seu caràcter subordinat als préstecs corporatius 
contractats, i de diversificar la base de finançament de la Societat, per complementar el finan-
çament bancari.

D’acord amb la normativa comptable aplicable, les obligacions convertibles a més del com-
ponent financer en tenen un altre que es reconeix com a patrimoni en els termes que exposa 
la nota 13.f) d’aquesta Memòria. També s’hi descriuen les condicions de l’emissió d’aquestes 
obligacions convertibles. El saldo comptable el 31 de desembre de 2009 que apareix per aquest 
concepte a l’epígraf “Obligacions i altres valors negociables” del balanç adjunt ascendeix a 
421.213 milers d’euros.

b) Deutes amb entitats de crèdit

b.1) Deutes amb recurs limitat

El saldo de l’epígraf del quadre anterior prové bàsicament del contracte de finançament amb 
recurs limitat signat el 18 de novembre de 2009 entre l’entitat bancària Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) i Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (99%) i la societat participada 
al 100% Fedemés, S.L. (1%) per 250.000 milers d’euros en proporció a la seva participació. Al 
seu torn s’ha constituït una hipoteca sobre l’edifici de Torre Picasso tal com explica la Nota 7 
d’aquesta Memòria. En la valoració inicial s’han descomptat les despeses que hi ha hagut en 
l’operació i al tancament de l’exercici el deute per aquest concepte en el balanç de la Societat 
ascendeix a 240.534 milers d’euros.

Aquest finançament té venciment el 18 de desembre de 2024 amb amortitzacions trimestrals, 
al voltant de l’1,20% de mitjana des del primer venciment fins al penúltim i del 30% en l’última 
quota. El tipus d’interès és l’euribor més un marge addicional del 2,50% fins al vuitè any i del 
3% a partir d’aquest moment fins al final de la vida del préstec.

b.2) Deutes sense recurs limitat (línies de finançament)

El límit de les pòlisses de crèdit a curt i llarg termini concedides a la Societat i relacionades amb 
els deutes amb entitats de crèdit ascendeix a 4.273.445 milers d’euros (3.817.451 milers d’euros 
el 31 de desembre de 2008) dels quals el 31 de desembre de 2009 estaven disponibles 695.706 
milers d’euros (916.327 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).
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Seguint aquesta política de riscos les cobertures realitzades, en un principi, no tenen cap fina-
litat especulativa sinó una finalitat de cobertura de l’operació principal.

A continuació s’indiquen els principals riscos financers que impacten en la Societat:

Gestió del risc de capital

La Societat gestiona el seu capital per assegurar la rendibilitat dels negocis alhora que maxi-
mitza el retorn als seus accionistes.

El cost de capital i els riscos associats a aquest en cada projecte d’inversió són analitzats per les 
àrees operatives i la Divisió de Finances per ser aprovats o rebutjats posteriorment pel Comitè 
corresponent, o bé el Consell d’Administració, amb els informes si són necessaris d’altres àrees 
funcionals.

A més dels objectius habituals en les anàlisis d’inversió (rendibilitat, període de retorn, risc 
assumit, valoració estratègica i de mercat), hi ha el manteniment de la ràtio deute net / Ebitda 
en nivells raonables, i dins dels compromisos negociats amb les entitats finançadores.

La Direcció de Finances, responsable de la gestió de riscos financers, revisa de manera peri-
òdica la ràtio d’endeutament financer i el compliment dels covenants de finançament, així 
com l’estructura de capital de les filials.

Risc de tipus d’interès

Amb l’objectiu d’estar en la posició més adequada per als interessos de la Societat, es manté 
una política activa en la gestió del risc de tipus d’interès, amb un seguiment constant del 
mercat i assumint diferents posicions en funció principalment de l’actiu finançat.

Atesa la naturalesa de les activitats de la Societat, estretament lligades a la inflació, la política 
financera d’aquesta consisteix a procurar que tant els actius financers circulants, que pro-
porcionen en gran part una cobertura natural als passius financers circulants, com el deute, 
quedin, en part, referenciats a tipus d’interès variable.

Així i tot, la Societat ha realitzat operacions de cobertura de tipus d’interès i ha arribat a final 
d’any a un sistema de cobertures a diferents terminis, mitjançant diversos instruments, d’un 
19,8% sobre el deute net total.

Respectant la política que l’instrument utilitzat en origen sigui catalogat de cobertura, la 
Societat ha realitzat cobertures de tipus d’interès materialitzades, principalment, en con-
tractes de permuta financera (IRS), en què la Societat paga fix i rep flotant.

Risc de tipus de canvi

Una conseqüència rellevant del posicionament en els mercats internacionals del Grup FCC, del 
qual la Societat forma part, ha estat l’exposició que sorgeix de les posicions netes de divises 

ampliar fins a un total de 451.000 milers d’euros dividit en dos trams: un préstec a 
llarg termini per un import de 225.500 milers d’euros i un crèdit a llarg termini per 
un import de 225.500 milers d’euros. El crèdit sindicat s’ha signat per a tres anys, 
i manté un venciment únic de data 28 d’abril de 2012, amb un tipus d’interès de 
l’euríbor més un diferencial que s’estableix en funció de la ràtio d’endeutament de 
cada exercici segons els estats financers del Grup FCC. El 31 de desembre de 2009 
està disposat totalment.

 — El 23 d’octubre de 2009 la Societat va formalitzar un contracte de crèdit a llarg 
termini per un import de 175.000 milers d’euros amb el BEI (Banc Europeu d’In-
versió), amb venciment el 6 de novembre de 2012 amb possibilitat d’ampliació fins 
a 2015. El preu estipulat comprèn un tipus d’interès de l’euríbor a 3 mesos més un 
diferencial fix. El préstec es va atorgar per finançar i desenvolupar inversions de 
caràcter mediambiental.

Quant als finançaments anteriors de la Societat cal indicar que, si s’escau, s’han de complir 
diverses ràtios relatives a cobertures de la càrrega financera i a nivells d’endeutament net 
pel que fa al benefici brut d’explotació (EBITDA). Al tancament de l’exercici es compleixen les 
ràtios establertes per a tots els casos.

c) Altres passius financers corrents

Principalment s’inclou en aquest apartat a curt termini el dividend a compte del resultat de 
l’exercici 2009 que ascendeix a 88.746 milers d’euros (99.933 milers d’euros el 31 de desembre 
2008), segons el que indica la Nota 3 d’aquesta Memòria.

17 _ INFORMACIÓ SOBRE LA NATURALESA I RISC DELS INSTRUMENTS  
  FINANCERS

La gestió dels riscos financers del Grup del qual Fomento de Construcciones y Contratas és la 
Societat Dominant està centralitzada en la Direcció Financera, la qual té establerts els meca-
nismes necessaris per controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i tipus de 
canvi, així com, els riscos de crèdit i liquiditat.

El concepte de risc financer fa referència a la variació que per factors polítics, de mercat i altres, 
tenen els instruments financers contractats per la Societat i la seva repercussió en els estats 
financers.

La filosofia de gestió de riscos del Grup FCC és consistent amb l’estratègia de negoci i cerca 
en tot moment la màxima eficiència i solvència; per a això hi ha establerts criteris estrictes de 
control i gestió dels riscos financers, que consisteixen a identificar, mesurar, analitzar i con-
trolar els riscos incorreguts per l’operativa, en què la política de riscos està correctament inte-
grada en l’organització d’aquest.
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 — Productes: una gran diversitat de productes financers són contractats per la 
Societat, préstecs, crèdits, obligacions, operacions sindicades i descomptes, entre 
altres.

Test de sensibilitat

Pel que fa al test de sensibilitat dels derivats i de l’endeutament net, cal indicar que l’impacte 
en el patrimoni net d’un augment i una disminució de 100 punts bàsics seria de 10.970 i 11.810 
milers d’euros respectivament. Així mateix, cal indicar que l’impacte que tindria en el compte 
de resultats de la Societat un augment i una disminució de 100 punts bàsics en els tipus d’in-
terès de l’endeutament net, una vegada exclòs el deute associat amb contractes de cobertura, 
provocaria un cost de 25.300 milers d’euros o uns ingressos de 25.300 milers d’euros en el 
resultat abans d’impostos respectivament.

18 _ IMPOSTOS DIFERITS I SITUACIÓ FISCAL

a) Saldos amb les administracions públiques

A continuació es detallen els saldos deutors i creditors amb les administracions públiques:

a.1) Saldos deutors

2009 2008

No corrent
Actius per impost diferit 68.296 63.342

68.296 63.342

Corrent
Actius per impost corrent 23.530 35.121
Altres crèdits amb les administracions públiques 7.084 7.059

30.614 42.180

A l’epígraf d’Actius per impost diferit s’inclouen bàsicament les diferències temporals per 
dotacions de provisions i despeses comptables la deduïbilitat fiscal de les quals es materia-
litzarà en exercicis posteriors, el diferiment de resultats negatius aportats per les unions tem-
porals d’empreses que s’incorporen a la base imposable de l’exercici següent, així com les 
diferències temporàries produïdes per valoració dels derivats de passiu.

contra l’euro o d’una moneda estrangera contra una altra quan la inversió i el finançament 
d’una activitat no es poden efectuar en la mateixa divisa.

La política general de la Societat és reduir, en la mesura que sigui possible, l’efecte negatiu 
que l’exposició a les diferents divises té en els seus estats financers, tant en els moviments 
transaccionals com en els purament patrimonials. Per això es gestiona el risc de tipus de canvi 
que pot afectar tant el balanç com el compte de resultats.

La Societat, així com el Grup, realitzen una gestió activa del risc de tipus de canvi a través de 
la contractació d’operacions financeres en la mateixa divisa en la qual es denomini l’actiu, és 
a dir, el finançament requerit per a l’activitat local de l’empresa en el país origen de la inversió 
s’intenta dur a terme sempre en moneda local per tal de realitzar una cobertura natural o 
“matching” entre els fluxos de caixa generats amb el finançament. No obstant això, hi ha 
vegades en què això no és possible per causa de la debilitat monetària del país origen de la 
inversió, i no hi ha possibilitat de finançament a llarg termini en la moneda del país mateix, 
cas en què es farà en la moneda euro o en la divisa amb la qual hi hagi una major correlació.

Risc de solvència

La ràtio més representativa per mesurar la solvència i capacitat de repagament del deute és: 
deute net / Ebitda. La Societat presenta unes ràtios raonables i compleix el que ha negociat 
amb els proveïdors del finançament.

Risc de liquiditat

Amb la finalitat de mitigar el risc de liquiditat, la Societat està present en diferents mercats, per 
facilitar la consecució de línies de finançament.

Malgrat la situació desfavorable viscuda en els mercats financers durant tot l’exercici 2009 
s’ha mantingut una posició excel·lent, anticipant-se al seu torn a possibles adversitats, d’una 
banda posant atenció permanent a l’evolució dels factors, que en un futur poden ajudar a 
solucionar la crisi de liquiditat, i d’altra banda a les diferents fonts de finançament i les seves 
característiques.

Risc de concentració

És el risc derivat de la concentració d’operacions de finançament sota unes característiques 
comunes com ara:

 — Fonts de finançament: la Societat i el seu Grup d’empreses obtenen finançament 
de més de 160 entitats financeres tant nacionals com internacionals.

 — Mercats: la Societat opera bàsicament en el mercat nacional, per la qual cosa el 
deute principalment està concentrat en euros.
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a.2) Saldos creditors

2009 2008

No corrent
Passius per impost diferit 129.240 57.747

129.240 57.747
Corrent

Altres deutes amb les administracions públiques:
Retencions a compte impost societats 8.193 10.094
IVA i altres impostos indirectes 12.529 11.700
Organismes de la Seguretat Social 18.803 18.632
Altres conceptes 5.480 3.981

45.005 44.407

A l’epígraf de Passiu per impost diferit s’inclouen principalment: 

 — El diferiment de l’amortització dels elements d’immobilitzat adquirits mitjançant 
contractes de lísing.

 — Les quantitats amortitzades acceleradament de l’edifici Torre Picasso, afecte als 
avantatges fiscals que estableix el Reial decret llei 21/1985 i les inversions en immo-
bilitzat material de l’exercici 2009, afectes a la llibertat d’amortització inclosa en la 
Llei 4/2008.

 — El diferiment de resultats positius aportats per les unions temporals d’empreses 
que s’incorporen a la base imposable de l’exercici següent.

 — L’impost diferit amb origen en les aportacions dels negocis concessionals a la 
societat Global Vía Infraestructuras, S.A. que es van efectuar a l’empara del règim 
especial de neutralitat fiscal per a les fusions, escissions, aportacions d’actius i bes-
canvis de valors, que ascendeix a 23.433 milers d’euros, reconegut com a conse-
qüència de la compra d’aquesta societat (Nota 10.a).
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b) Conciliació del resultat comptable i la base imposable fiscal

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost de societats és la següent:

2009 2008

RESUlTAT COMPTABlE DE l’EXERCICI ABANS D’IMPOSTOS 280.504 377.812

Augments Disminucions Augments Disminucions

Diferències permanents 698 (936) (238) 3.224 (1.798) 1.426
Resultat comptable ajustat 280.266 379.238
Diferències temporals

- Amb origen en l’exercici 28.056 (166.049) (137.993) 7.581 (23.082) (15.501)
- Amb origen en exercicis anteriors 26.856 (14.568) 12.288 25.686 (57.065) (31.379)

base imPosable (resUltat fiscal) 154.561 332.358

El moviment dels actius i passius per impostos diferits, tant a curt com a llarg termini, que hi ha hagut durant els exercicis 2009 i 2008 és aquest:

Actius per  impost diferit Passius per impost diferit

PER DIFERèNCIES TEMPORÀRIES IMPOSABlES

Saldo el 31.12.07 67.729 57.457
Amb origen en l’exercici 2.274 6.924
Amb origen en exercicis anteriors (17.120) (7.706)
Altres ajustaments (2.023) 87

Saldo el 31.12.08 50.860 56.762
Amb origen en l’exercici 8.417 49.815
Amb origen en exercicis anteriors (4.370) (8.057)
Altres ajustaments (80) 4.805

Saldo el 31.12.09 54.827 103.325

PER DIFERèNCIES TEMPORÀRIES AMB ORIGEN EN BAlANÇ

Saldo el 31.12.07 1.254 1.085
Amb origen en l’exercici 11.228 (100)

Saldo el 31.12.08 12.482 985
Amb origen en l’exercici 987 24.930

Saldo el 31.12.09 13.469 25.915

total saldo el 31.12.09 68.296 129.240
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g) Altra informació fiscal

De conformitat amb l’expedient 18/89, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. està aco-
llida al règim de declaració consolidada de l’impost de societats; s’integren en aquest règim 
totes les societats del Grup que compleixen els requisits de la legislació fiscal.

19 _ gARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS  
  CONTINgENTS

El 31 de desembre de 2009, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. tenia prestats avals, 
davant organismes públics i clients privats per garantir, principalment, la bona fi de la pres-
tació de serveis de les contractes de sanejament urbà, per 419.607 milers d’euros (379.497 
milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

Addicionalment, al tancament de l’exercici la Societat tenia prestats avals davant tercers per a 
algunes empreses del Grup per un import de 399.176 milers d’euros (288.711 milers d’euros el 
31 de desembre de 2008).

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., així com les unions temporals d’empreses en les 
quals participa, intervé com a part demandada per les responsabilitats pròpies de les diverses 
activitats de la Societat en el desenvolupament dels contractes adjudicats i per a les quals 
hi ha dotades provisions (Notes 15 i 4.j). Per aquest motiu, els passius resultants d’aquesta 
situació no afectarien de manera significativa el patrimoni de la Societat.

20 _ INgRESSOS I DESPESES

L’import net de la xifra de negocis, a més de les vendes i prestacions de serveis inclouen 
els dividends i els interessos meritats procedents del finançament concedit a participades. 
Gairebé tota l’activitat es desenvolupa a Espanya.

De l’import de la xifra de negocis 187.957 milers d’euros corresponen a contractes explotats a 
través d’unions temporals d’empreses de manera conjunta.

Dins dels interessos meritats procedents del finançament concedit a participades (Nota 10) 
destaquen els relatius a Azincourt Investment, S.L. per 32.768 milers d’euros (33.015 milers 
d’euros el 31 de desembre de 2008), FCC Construcción, S.A. per 26.298 milers d’euros (27.753 
milers d’euros el 31 de desembre de 2008) i FCC Energía, S.A. per 11.172 milers d’euros (sense 
ingrés financer significatiu el 31 de desembre de 2008).

Com a altres ingressos d’explotació cal destacar, d’una banda, la facturació per repercussió 
de costos als inquilins de l’edifici Torre Picasso al seu percentatge de participació (Nota 7) que 
ascendeixen a 7.185 milers d’euros (6.948 milers d’euros el 31 de desembre de 2008), i d’altra 

c) Impost reconegut en patrimoni net

El 31 de desembre de 2009 l’impost reconegut en patrimoni correspon bàsicament al canvi 
de valor dels instruments de cobertura de la Societat per un import de 10.987 milers d’euros 
(10.459 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

d) Conciliació entre el resultat comptable i despesa per impost de societats

La conciliació entre el resultat comptable i la despesa per impost de societats és la següent:

2009 2008

Resultat comptable ajustat 280.266 379.238
Quota de l’impost de societats (30%) 84.080 113.771
Deduccions per doble imposició intersocietària (52.589) (76.010)
Deduccions per reinversió (1.321) (38)
Resta deduccions i bonificacions (2.760) (2.519)
Altres ajustaments (1.784) (298)

desPesa imPost de societats 25.626 34.906

La despesa per impost de societats de l’exercici correspon totalment a operacions conti-
nuades.

e) Bases imposables negatives i deduccions pendents d’aplicar

Al tancament d’exercici la Societat no té bases imposables negatives d’exercicis anteriors pen-
dents de compensar ni deduccions pendents d’aplicar.

f) Exercicis pendents de comprovació i actuacions inspectores

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. té oberts a inspecció pels impostos que li són 
aplicables, tots els exercicis que legalment no han prescrit. Dels criteris que les autoritats 
fiscals poguessin adoptar quant als exercicis oberts a inspecció podrien derivar passius fiscals 
de caràcter contingent no susceptibles de quantificació objectiva. Pel que fa als exercicis que 
han estat inspeccionats, en alguns casos, els diferents criteris aplicats per aquestes autoritats 
fiscals han originat actes de reclamació que han estat recorregudes per la Societat. No obstant 
això, els administradors de la Societat consideren que els passius resultants d’aquesta situació 
no afectarien de manera significativa el patrimoni de la Societat.

Per al compliment dels requisits legals en matèria de preus de transferència, la Societat té 
establerts els procediments necessaris per justificar-los i es considera que no hi ha riscos signi-
ficatius dels quals puguin derivar passius contingents.



284

COMPTES ANUALS Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

b) Saldos amb vinculades

El detall per epígraf de balanç dels saldos amb vinculades a la data de tancament de l’exercici 
és:

Empreses del 
Grup

Negocis 
conjunts

Empreses 
associades

2009

Inversions a curt termini (Nota 10) 1.765.718 2.646 4.348
Inversions a llarg termini (Nota 10) 2.631.222 90.547 620.353
Deutes amb empreses del Grup (Nota 10) 447.191 17.228 145
Deutors comercials 66.265 1 5.199
Creditors comercials 15.146 35 359

2008

Inversions a curt termini (Nota 10) 1.259.752 3.463 5.244
Inversions a llarg termini (Nota 10) 2.495.498 107.937 20.657
Deutes amb empreses del Grup (Nota 10) 631.027 20.035 -
Deutors comercials 71.311 2 4.567
Creditors comercials 20.575 87 332

El detall dels saldos deutors i creditors corrents mantinguts amb empreses del Grup i asso-
ciades es detalla a continuació:

2009 2008

Societat Deutor Creditor Deutor Creditor

FCC Construcción, S.A. 23.541 1.551 23.788 2.580
Conservación y Sistemas, S.A. 7.723 1.186 6.204 -
Aqualia, S.A. 12.347 1.092 14.092 -
FCC Medio Ambiente, S.A. 4.086 1.059 8.234 1.321
Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A. 5.361 - 2.995 -
FCC Ámbito, S.A. 2.857 474 3.833 -
FCC Versia, S.A. 1.348 162 - 1.229
Sistemas y Vehículos de Alta Tecnología, S.A. - 1.036 - 1.609
Tratamiento Industrial Aguas, S.A. - 4.373 - 4.162
Resta 14.202 4.607 16.734 10.093

71.465 15.540 75.880 20.994

banda, les transaccions efectuades amb empreses del Grup i associades que la Societat ha 
efectuat en concepte de treballs i prestacions de serveis per valor de 63.238 milers d’euros 
(78.794 el 31 de desembre de 2008). Entre aquests destaquen 26.807 milers d’euros (45.557 
milers d’euros el 31 de desembre de 2008) facturats en concepte de serveis de suport a la 
gestió i cessió d’ús de la marca FCC a FCC Construcción, S.A., empresa participada al 100% per 
la Societat.

Així mateix, la Societat ha adquirit serveis i ha comprat materials consumibles a empreses 
del Grup i associades per un import de 31.462 milers d’euros (33.007 milers d’euros el 31 de 
desembre de 2008).

21 _ OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES

a) Operacions amb vinculades

El detall d’operacions realitzades amb parts vinculades durant els exercicis 2009 i 2008 és:

Empreses del Grup Negocis conjunts
Empreses 

associades

2009

Prestació de serveis 68.203 - 2.715
Recepció de serveis 31.156 171 135
Dividends 172.883 1.025 2.540
Despeses financeres 8.654 140 -
Ingressos financers 83.795 827 72

2008

Prestació de serveis 98.057 1 2.742
Recepció de serveis 32.563 42 402
Dividends 206.742 6.795 2.590
Despeses financeres 18.725 319 -
Ingressos financers 82.996 - 99
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tivitat del que constitueix l’objecte social de Fomento de Construcciones y Con-
tratas, S.A. 

 — Els administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., o persona que 
actuï per compte d’aquests, durant l’exercici social no han realitzat amb la societat 
ni amb cap societat del mateix grup altres operacions que siguin alienes al tràfic 
ordinari de la societat o en condicions que no fossin les normals de mercat.

Respecte als membres del Consell que assumeixen càrrecs en les societats en les quals 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. participa directament o indirectament, el detall 
és aquest:

Nom o denominació social del 
conseller

Denominació social de l’entitat 
del grup

Càrrec

Cartera Deva, S.A. Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. FCC Construcción, S.A. Conseller
Sr. Fernando Falcó Fernández  
de Córdova

FCC Construcción, S.A. Conseller

Sr. Fernando Falcó Fernández  
de Córdova

Giant Cement Holding Inc. Conseller

Sr. Fernando Falcó Fernández de 
Córdova

Waste Recycling Group Limited Conseller

Sr. Rafael Montes Sánchez FCC Construcción, S.A. Conseller
Sr. Rafael Montes Sánchez Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
Sr. Juan Castells Masana Waste Recycling Group Limited Conseller
Sr. Juan Castells Masana Cementos Portaland Valderrivas, S.A. Conseller
Sr. Robert Peugeot FCC Construcción, S.A. Conseller
Sr. Robert Peugeot Alpine Holding Gmbh Consell de Vigilància
Sr. Robert Peugeot Waste Recycling Group Limited Conseller
Sr. Baldomero Falcones Jaquotot FCC Energía, S.A. President
Sr. Felipe B. García Pérez FCC Energía, S.A. Secretari

Aquests consellers tenen càrrecs o exerceixen funcions i/o tenen participacions inferiors en 
tot cas al 0,01% en altres societats del Grup FCC, en les quals Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., directament o indirectament té majoria de vots.

c) Retribucions al Consell d’Administració i a l’alta direcció

Les atencions estatutàries per satisfer als membres del Consell d’Administració de Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A., amb càrrec a l’exercici 2009 han ascendit a 2.040 milers 
d’euros (2.059 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

Els consellers executius de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. han percebut els 
imports següents, en milers d’euros:

2009 2008

Retribució fixa 4.075 4.189
Retribució variable 1.866 289

5.941 4.478

En el seu moment es va contractar i es va pagar la prima d’una assegurança per atendre el 
pagament de les contingències relatives a la mort, incapacitat laboral permanent, premis de 
jubilació o altres conceptes d’alguns dels consellers executius i directius de Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, S.A. (Nota 4.l). Durant l’exercici 2009, els beneficiaris van percebre de 
l’assegurança 5.942 milers d’euros (5.952 milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

Llevat del que indiquen els paràgrafs anteriors, no hi ha altres remuneracions, ni bestretes, ni 
crèdits, ni garanties concedits al Consell d’Administració, així com tampoc obligacions con-
tretes en matèria de pensions i d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals 
del Consell d’Administració.

d) Detall de participacions en societats amb activitats similars i realització per compte 
propi o aliè d’activitats similars per part dels administradors

Pel que fa a la participació dels administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. en el capital de societats alienes al Grup FCC; o si aquests realitzen per compte propi o 
aliè el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat del que constitueix l’objecte social 
del Grup; o si aquests en nom propi o persona que actuï per compte d’aquests han realitzat 
amb la societat o amb alguna societat del mateix Grup altres operacions que siguin alienes al 
tràfic ordinari de la societat o en condicions que no fossin les normals de mercat, cal indicar 
el següent:

 — Els administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. han comunicat 
que no realitzen per compte propi o aliè el mateix, anàleg o complementari gènere 
d’activitat del que constitueix l’objecte social de la societat.

 — Els membres del Consell d’Administració de la Societat no posseeixen participa-
cions en el capital d’entitats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’ac-



286

COMPTES ANUALS Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

El 31 de desembre de 2009 i 2008 el nombre de persones contractades, consellers i alts 
directius de la Societat, distribuïts per homes i dones ha estat el següent:

Homes Dones Total

2009

Consellers 15 5 20
Alts directius 8 - 8
Directors i titulats de grau superior 265 85 350
Tècnics titulats de grau mitjà 244 48 292
Administratius i assimilats 421 442 863
Resta personal assalariat 18.869 6.144 25.013

19.822 6.724 26.546

2008

Consellers 16 5 21
Alts directius 7 - 7
Directors i titulats de grau superior 267 86 353
Tècnics titulats de grau mitjà 243 47 290
Administratius i assimilats 414 429 843
Resta personal assalariat 18.208 6.079 24.287

19.155 6.646 25.801

b) Remuneracions als auditors

A l’epígraf de “Serveis exteriors” del compte de pèrdues i guanys adjunt, s’hi recullen els 
honoraris relatius a serveis d’auditoria de comptes de la Societat per un import de 212 milers 
d’euros (249 milers d’euros el 31 de desembre de 2008). Així mateix, dins d’aquest epígraf hi ha 
recollits els honoraris corresponents a altres serveis facturats per l’auditor o per altres entitats 
vinculades a aquest, per un import de 558 milers d’euros (75 milers d’euros el 31 de desembre 
de 2008).

22 _ INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

D’acord amb el que indica la Nota 1, la pròpia naturalesa de l’activitat de Serveis que realitza 
la Societat està orientada a protegir i conservar el medi ambient, no només per la mateixa 
activitat productiva: recollida d’escombraries, explotació i control d’abocadors, neteja de cla-
vegueram, tractament i eliminació de residus industrials, depuració d’aigües residuals, etc., 
sinó també pel desenvolupament d’aquesta activitat mitjançant la utilització de tècniques i 
sistemes de producció destinats a reduir l’impacte mediambiental d’acord amb els límits que 
estableix la normativa.

El desenvolupament de l’activitat productiva descrita requereix l’ús de construccions, instal-
lacions tècniques i maquinària especialitzada que siguin eficients en la protecció i conservació 
del medi ambient. El 31 de desembre de 2009 el cost d’adquisició de l’immobilitzat productiu 
afecte a aquesta activitat ascendia a 987.655 milers d’euros (842.175 milers d’euros el 31 de 
desembre de 2008), amb una amortització acumulada de 517.039 milers d’euros (450.298 
milers d’euros el 31 de desembre de 2008).

La direcció de la Societat considera que les possibles contingències relacionades amb la pro-
tecció i millora del medi ambient que el 31 de desembre de 2009 manté la Societat no tindrien 
un impacte significatiu en els estats financers adjunts.

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., tal com indica la nota 1 d’aquesta Memòria, és 
la matriu del Grup FCC que opera en diverses activitats i per les seves característiques posa 
una atenció especial al control de l’impacte mediambiental, els aspectes del qual es desenvo-
lupen àmpliament en el document de “Responsabilitat social corporativa” que el Grup publica 
anualment, entre altres canals a la pàgina web www.FCC.es, per la qual cosa convé remetre el 
lector a aquesta informació com a millor representació d’aquesta nota.

23 _ ALTRA INFORMACIÓ

a) Personal

El nombre mitjà de persones contractades per la Societat en els exercicis 2009 i 2008 ha estat 
el següent:

2009 2008

Directors i titulats de grau superior 363 363
Tècnics titulats de grau mitjà 295 285
Administratius i assimilats 856 848
Resta personal assalariat 25.568 24.562

27.082 26.058
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S o c i e t a t

Valor comptable
% 

Participació
Dividends 
percebuts

Capital Reserves
Altres partides 

del patrimoni 
net

Resultat  de l’exercici 2009

Actiu Deteriorament Explotació
Operacions 

continuades

AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires, S.A.
Tucumán, 1321 – 3ª - Buenos Aires - Argentina
-Sanejament urbà-

834 649
dir.   50,00
ind.    2,50

-
1.000

(Pa)
1.226

(Pa)
-

(319)
(Pa)

(143)
(Pa)

Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Gestió d’aigües-

254.768 -
dir.   99,99
ind.    0,01

21.400 145.000 227.232 7.019 80.585 71.038

Armigesa, S.A.
Pza. Constitución, s/n – Armilla (Granada)
-Sanejament urbà-

612 - 51,00 - 1.200 - - - -

A.S.A. Abfall Service AG
Hans-Hruschka-Gasse, 9 - Himberg (Àustria)
-Sanejament urbà-

226.784 -
dir.   99,98
ind.    0,02

- 5.000 39.465 289 (1.846) (908)

Asesoría Financiera y de Gestión, S.A.
Federico Salmón, 13 - Madrid
-Financera-

3.008 -
dir.   43,84
ind.  56,16

- 6.843 371.193 - 26.692 28.111

Azincourt Investment, S.L. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Societat de cartera-

3 3 100,00 - 3 (248.812) (24.019) 5.813 (37.286)

Cementos Portland Valderrivas, S.A.
Estella, 6 – Pamplona
-Ciments-

298.638 -
dir.   59,30
ind.  12,02

11.777 56.896 1.162.052 (17.448) 96.598 28.811

Compañía Auxiliar de Agencia y Mediación, S.A. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Societat de cartera-

1.657 - 100,00 - 61 15.124 - 235 (2.230)

Compañía General de Servicios Empresariales, S.A. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

60 - 100,00 - 60 17 - 2 1

Corporación Española de Servicios, S.A.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

44 -
dir.   99,99
ind.    0,01

- 60 16 - - -

Corporación Financiera Hispánica, S.A.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Societat de cartera-

69.818 -
dir.   99,99
ind.    0,01

- 58.393 350.706 - 3.888 2.722

Dédalo Patrimonial, S.L. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Societat de cartera-

61 - 100,00 - 61 (2.259) - (20) (1.600)
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Valor comptable
% 

Participació
Dividends 
percebuts

Capital Reserves
Altres partides 

del patrimoni 
net

Resultat  de l’exercici 2009

Actiu Deteriorament Explotació
Operacions 

continuades

Ecoparque Mancomunidad del Este, S.A.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Sanejament urbà-

12.602 -
dir.    99,99
ind.    0,01

- 12.604 (134) - 1.550 1.173

Egypt Environmental Services SAE
El Caire-Egipte
-Sanejament urbà-

7.760 2.351
dir.    97,00
ind.    3,00

936
36.400

(Leg)
1.777
(Leg)

-
11.279

(Leg)
6.717
(Leg)

Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, 
ECOBP, S.L.
Plaça del Centre, 3  - El Vendrell (Tarragona)
-Sanejament urbà-

240 - 80,00 66 301 275 - 144 82

Empresa Municipal de Desarrollo Sostenible Ambiental de Úbeda, 
S.L.
Pza. Vázquez Molina, s/n – Úbeda (Jaén)
-Sanejament urbà-

720 - 90,00 - 800 219 - 247 144

Europea de Gestión, S.A. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

63 - 100,00 - 60 22 - 5 4

FCC Construcción, S,A.
Balmes, 36 – Barcelona
-Construcción-

275.551 -
dir.   99,99
ind.    0,01

134.300 130.000 187.221 - 226.292 199.568

FCC Construcciones y Contratas Internacional, S.L. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

3 - 100,00 - 3 - - - -

FCC Energía, S.A.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Energia-

1.000 -
dir.    99,99
ind.    0,01

- 1.000 (782) - 7.417 (1.870)

FCC Fomento de Obras y Construcciones, S.L. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

3 - 100,00 - 3 - - - -

FCC Inmobiliaria Conycon, S.L. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

3 - 100,00 - 3 - - - -

FCC International B.V.
Amsteldijk 166 - Amsterdam (Holanda)
-Societat de cartera-

49.910 - 100,00 215 40.840 - - (28) 25

FCC Medio Ambiente, S.A.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Sanejament urbà-

35.102 -
dir.   98,98
ind.    1,02

- 43.272 108.450 578 32.447 20.506
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Valor comptable
% 

Participació
Dividends 
percebuts

Capital Reserves
Altres partides 

del patrimoni 
net

Resultat  de l’exercici 2009

Actiu Deteriorament Explotació
Operacions 

continuades

FCC Versia, S.A.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Societat de gestió-

62.625 -
dir.   99,99
ind.   0,01

- 40.337 125.151 - 14.665 7.042

FCC 1, S.L. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

3 - 100,00 - 3 - - - -

F-C y C, S.L. Unipersonal
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Instrumental-

3 - 100,00 - 3 - - - -

Fedemés, S.L.
Federico Salmón, 13 – Madrid
-Immobiliària-

10.764 -
dir.   92,67
ind.   7,33

- 10.301 15.802 - 1.262 820

Giza Environmental Services S.A.E.
El Caire – Egipte
-Sanejament urbà-

7.566 7.566
dir.  97,00

ind.    3,00
-

35.500
(Leg)

(154.630)
(Leg)

-
67.466

(Leg)
62.898

(Leg)

Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
Fusters, 18 – Manacor (Balears)
-Sanejament urbà-

5.097 -
dir.   99,92
ind.   0,08

- 308 1.984 - 1.072 714

Per Gestora Inmobiliaria, S.L.
Pza. Pablo Ruiz Picasso, s/n – Madrid
-Gestió i administració d’immobles-

69 -
dir.   99,00
ind.   1,00

- 60 (88) - 254 178

Tratamientos y Recuperaciones Industriales, S.A.
Anglí, 31 – Barcelona
-Tractament de residus-

21.455 -
dir.   74,92
ind.    0,08

1.438 72 8.080 - 1.560 1.115

Valoración y Tratamiento de Residuos Urbanos, S.A.
Riu Magre, 6 – Pol. Ind. Patada del Cid –Quart de Poblet (València)
- Tractament de residus-

1.000 - 80,00 - 1.250 - - - -

t o t a l 1.347.826 10.569 170.132

NOTA:
- De les societats detallades només cotitzen en borsa Cementos Portland Valderrivas, S.A., en què la seva cotització a la data del tancament del balanç és de 22,35 euros. La cotització mitjana de l’últim trimestre de l’exercici ha estat de 29,17 euros.
- En l’exercici, la Societat ha efectuat les notificacions exigides per l’Art. 86 del Text refós de la Llei de societats anònimes a les societats adquirides en què es participa, directament o indirectament, en més d’un 10%.
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ANNEX II _ UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES (UTE)

% Participació

ABASTECIMIENTO VILLALÓN 20,00
AGUAS TOMELLOSO 20,00
AIGÜES DE LLEIDA 50,00
ALMEDA 51,00
AMPLIACIÓ LIXIVITATS 20,00
AQUALBAL 20,00
AQUALIA – FCC – MYASA 20,00
AQUALIA – FCC – OVIEDO 5,00
AQUALIA – FCC SALAMANCA 5,00
AQUALIA – FCC – SAN VICENTE 20,00
AQUALIA – FCC VIGO 50,00
ARGÍ GUEÑES 70,00
AZUD VILLAGONZALO 20,00
BARRIO CARMELITAS 20,00
BILBOKO SANEAMENDU 50,00
BILBOKO SANEAMENDU B 50,00
BIOCOMPOST DE ÁLAVA 50,00
BOADILLA - 50,00
BOCAS DE RIEGO ZONA 4 50,00
BOMBEO VALMOJADO 20,00
CAMÍ SA VORERA 20,00
CAN BOSSA 20,00
CANA PUTXA 20,00
CANAL DEL ARAMO 20,00
CANDAS 20,00
CANGAS 50,00
CASTELLAR DEL VALLÈS 50,00
CASTELLAR POLÍGONOS 50,00
CEMENTERIOS PERIFÉRICOS II 50,00
CENTRO DEPORTIVO VILLENA 80,00
CHAPARRAL BAJO 20,00
CHAPARRAL BAJO FASE B 20,00
CHIPIONA 50,00
CIUTAT VELLA 50,00
CN III 45,00
COLEGIOS SANT QUIRZE 50,00
COMPLEJO DP. CABEZO DE TORRES 20,00

% Participació

CONSERVACIÓN ALCORCÓN 50,00
CONSERVACIÓN DE GALERÍAS 50,00
CONSERVACIÓN Y SISTEMAS 60,00
CONSORCIO FCC-FOCSA V 51,00
CONTADORES BURGOS 100,00
CONTADORES MÓSTOLES 30,00
CTR DE L’ALT EMPORDÀ 45,00
CTR-VALLES 20,00
CUENCA 20,00
CYCSA-EYSSA VIGO 50,00
DEIXALLERIES 20,00
DEPÓSITO CABECERA 80,00
DEPURADORA HUESCA 80,00
DOS AGUAS 35,00
ECOPARQUE CÁCERES 50,00
ECOURENSE 50,00
EDAR ALMANSA 5,00
EDAR CUERVA 5,00
EDAR ELCHE 20,00
EDAR RANILLA 25,00
EDAR REINOSA 5,00
ENERGÍA SOLAR ONDA 25,00
ESPAI AMBIENTAL DEL VEDAT 100,00
EXPL PL BIO LAS DEHESAS 50,00
F.L.F. LA PLANA 47,00
FANGOS IBIZA Y FORMENTERA 20,00
FANGOS VIC 20,00
FCC – ACISA - AUDING 45,00
FCC - ANPE 80,00
FCC - DISEL BARCELONA 80,00
FCC - DISEL N-VI 50,00
FCC - ERS LOS PALACIOS 50,00
FCC – FCCMA ALCOY 20,00
FCC – FCCMA COLMENAR VIEJO 20,00
FCC – FCCMA CORNELLÀ 90,00
FCC – FCCMA L.V. PAMPLONA 20,00
FCC – FCCMA OLESA 20,00
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LA MINA 20,00
LAS YUCAS 50,00
LEA-ARTIBAI 60,00
LEGIO VII 50,00
L.J. SAN SEBASTIÁN 20,00
L.V. SAN SEBASTIÁN 20,00
LIMPIEZA BENICASSIM 35,00
LIMPIEZA CARRIL BUS 30,00
LIMPIEZA Y RSU LEZO 55,00
LITORAL BALEAR 40,00
LOGROÑO LIMPIO 50,00
LVR MUSKIZ II 70,00
M-110 50,00
MADRID I 50,00
MADRID II 50,00
MADRID III 50,00
MANACOR 30,00
MANCOMUNIDAD ALTO MIJARES 50,00
MANCOMUNIDAD DE ORBIGO 20,00
MANTENIMIENTO COLEGIOS BILBAO 60,00
MANTENIMIENTO COMISARÍAS 100,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 60,00
MÉRIDA 10,00
METEOROLÓGICAS A-6 33,00
MOLINA 5,00
MOLLERUSA 60,00
MONTCADA 50,00
MORALEJA 50,00
MORELLA 50,00
MURO 20,00
MUSKIZ III 70,00
NAVE JUNDIZ 51,00
NIGRÁN 10,00
NIJAR 20,00
NOROESTE 33,00
NOVELDA 5,00
OCAÑA 75,00
ONDA EXPLOTACIÓN 33,33
PAMPLONA 80,00

% Participació

FCC – FCCMA R.B.U. - L.V. JAVEA 20,00
FCC – FCCMA R.B.U TUDELA 20,00
FCC – FCCMA S.U. DENIA 20,00
FCC – FCCMA SAN JAVIER 20,00
FCC – FCCMA SEGRIÀ 20,00
FCC – FIRA 2000 100,00
FCC – FOCONSA 50,00
FCC – HIJOS DE MORENO, S.A. 50,00
FCC – HIMOSA 50,00
FCC – ICS 80,00
FCC – LUMSA 50,00
FCC – PALAFRUGELL 20,00
FCC – PAS SALAMANCA 70,00
FCC – PERICA 60,00
FCC – PROMECO 2000, S.L. 50,00
FCC – SECOPSA I 50,00
FCC – SUFI MAJADAHONDA 50,00
FCC – SUFI PESA 50,00
FCC – SYF PLAYAS 40,00
FCC – TEGNER 50,00
FCC – TPA PILAS 80,00
FCCSA – GIRSA 80,00
FCCSA – VIVERS CENTRE 50,00
FUENTES XÀTIVA 50,00
GESTIÓ DE RUNES DEL PAPIOL 40,00
GESTIÓN INSTALACIÓN III 34,99
GESTIÓN PISCINA DE MULA 20,00
GESTION SERVICIOS DEPORTES CATARROJA 90,00
GIREF 20,00
GIRSA – FCC 20,00
GUADIANA 20,00
JARDINES MOGAN 51,00
JARDINES PROTECCIÓN ESPECIAL 50,00
JARDINES SANTA COLOMA 50,00
JUNDIZ 51,00
KABIEZESGO KIROLDECIA 60,00
KAIXARRANKA 60,00
LA CANDA 30,00
LA LLOMA DEL BIRLET 80,00
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SANTURTZIKO GARBIKETA 60,00
SASIETA 75,00
SAV - FCC TRATAMIENTOS 35,00
SEAFSA – FCCSA ALCALÁ 20,00
SEGURIDAD VALDEBEBAS 20,00
SELECTIVA SAN MARCOS 65,00
SELECTIVA UROLA-KOSTA 60,00
SELLADO VERTEDERO LOGROÑO 50,00
SERVICIOS EXPO 60,00
SIMÓN HERNÁNDEZ 50,00
SOLANA 35,00
TABLADA 20,00
TANATORIO PATERNA 50,00
TARAZONA 80,00
TIRVA FCC – FCCMA RUBÍ 20,00
TOLOSALDEA 60,00
TOMELLOSO 50,00
TORREJÓN 25,00
TORRIBERA 50,00
TORRIBERA RSU 50,00
TORRIBERA III 50,00
TORRIBERA IV 50,00
TRANSPORTE DE BARRENA TXINGUDI 60,00
TRANSPORTE SAN MARCOS 80,00
TREMP 51,00
TRIAGTGE I CLASSIFICACIÓ D’ENVASOS 60,00
TÚNEL PUERTO ALGECIRAS 30,00
TÚNELES DE BARAJAS 25,00
TXINGUDI 75,00
URNIETA 20,00
URRETXU Y ZUMARRAGA 65,00
VALDEMORO 100,00
VALDEMORO 2 100,00
VERTEDERO ARTIGAS 50,00
VERTEDERO GARDELEGUI 70,00
VERTEDERO GARDELEGUI II 70,00
VERTEDERO PINTO FASE II 50,00
VERTEDERO PINTO FASE III 50,00
VERTRESA 10,00

% Participació

PARQUES SINGULARES MÓSTOLES 50,00
PASAIA 70,00
PAVIMENTO ZONA I 50,00
PAVIMENTOS PAMPLONA 50,00
PEQUEÑAS OBRAS 2006 FUENLABRADA 50,00
PINTO 50,00
PISCINA CUBIERTA C. DEP. ALBORAYA 99,00
PISCINA CUBIERTA MANISES 65,00
PISCINA CUBIERTA MUN. L’ELIANA 85,00
PISCINA CUBIERTA PAIPORTA 90,00
PISCINA MUNICIPAL ALBATERA 93,00
PISCINA POLIDEPORTIVO PAIPORTA 65,00
PLA D’URGELL 100,00
PLANTA BIOMETANIZACIÓN LAS DEHESAS 50,00
PLANTA DE TRATAMIENTOS VALLADOLID 60,00
PLAYAS GUIPUZKOA 55,00
PONIENTE ALMERIENSE 50,00
POSU – FCC VILLALBA 50,00
POZUELO 20,00
PRISMA 2004-2005 50,00
PUENTE LADRILLO 20,00
PUERTO 50,00
PUERTO II 70,00
QUINTO CONTENEDOR 50,00
R.B.U. VILLA-REAL 47,00
R.S. PONIENTE ALMERIENSE 50,00
REDONDELA 10,00
REFORMA PLAZA DEL CRISTO 20,00
RESIDENCIA 50,00
RESTAURACIÓN GARRAF 27,50
RIVAS 30,00
S.U. BILBAO 70,00
SABIÑÁNIGO 80,00
SALTO DEL NEGRO 50,00
SAN FERNANDO 20,00
SANT QUIRZE 50,00
SANT QUIRZE DEL VALLÉS 50,00
SANTA COLOMA DE GRAMANET 61,00
SANTOMERA 60,00
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VIGO RECICLAJE 70,00
VINAROZ 50,00
VIVIENDAS MARGEN DERECHA 60,00
WTC ZARAGOZA 51,00
ZARAGOZA DELICIAS 51,00
ZARAUZCO GARBIETA 60,00
ZARAUTZ 20,00
ZONZAMAS FASE II 30,00
ZURITA 50,00
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ANNEX III _ SOCIETATS ASSOCIADES I MULTIgRUP

S o c i e t a t

Valor comptable
% 

Participació
Dividends
percebuts

Capital Reserves
Altres partides 

del patrimoni 
net

Resultat de l’exercici 2009

Actiu Deterioraments Explotació
Operacions 

continuades

Clavegueram de Barcelona, S.A.
Hacer, 16 – Barcelona
-Sanejament urbà-

733 - 20,33 201 3.606 3.792 - 1.027 800

Ecoparc del Besós, S.A.
Rambla Catalunya, 91-93 – Barcelona
-Sanejament urbà-

2.621 -
dir.   31,00
ind.  18,00

- 7.710 (3.123) 18.264 2.590 648

Ecoserveis Urbans de Figueres, S.L.
Pg. Empordà Internacional, carrer A, parcel·la 50 – Vilamalla (Girona)
-Sanejament urbà-

301 - 50,00 131 601 94 - 315 259

Empresa Mixta de Limpieza de la Villa de Torrox, S.A.
Pz. de la Constitución, 1 – Torrox (Màlaga)
-Sanejament urbà-

300 - 50,00 - 600 404 - 388 264

Empresa Mixta de Medio Ambiente de Rincón de la Victoria, S.A.
Pz. Al Andalus, 1 – Rincón de la Victoria (Màlaga)
-Sanejament urbà-

301 - 50,00 - 601 326 - 67 (28)

Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A.
Santa Amalia, 2 – València
-Sanejament urbà-

4.732 - 49,00 917 781 1.654 61 (267) 54

Global Vía Infraestructuras, S.A.
Paseo de la Castellana, 141 (Edificio Cuzco) IV – Madrid
-Gestió d’infraestructures-

529.570 - 50,00 - 957.274 171.776 - (12.858) (29.918)

Ingeniería Urbana, S.A.
Saturno, 6 – Alacant
-Sanejament urbà-

3.786 - 35,00 1.106 6.010 5.309 - 5.247 3.340

Pallars Jussà Neteja i Serveis, S.A.
Pau Casals, 14 – Tremp (Lleida)
-Sanejament urbà-

25 - 40,80 9 60 (4) - 11 37

Proactiva Doña Juana E.S.P.S.A
Calle 98 nº 9-03 of. 804 Ed. Torre Sancho
Santa Fe de Bogotá (Colòmbia)
-Sanejament urbà-

284 -
dir.   23,75
ind.  27,05

-
2.250.000

 (Pc)
1.823.885

(Pc)
-

(1.539.221)
(Pc)

(889.103)
(Pc)

Proactiva Medio Ambiente, S.A.
Cardenal Marcelo Espínola, 8 – Madrid
-Sanejament urbà-

119.542 79.650 50,00 1.011 56.000 (97.796) 113.560 4.887 6.234

Realia Business, S.A.
Paseo de la Castellana, 216 – Madrid
-Immobiliària-

67.637 -
dir.   27,20
ind.    3,03

14 66.570 535.809 - (24.225) (37.637)
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Valor comptable
% 

Participació
Dividends
percebuts

Capital Reserves
Altres partides 

del patrimoni 
net

Resultat de l’exercici 2009

Actiu Deterioraments Explotació
Operacions 

continuades

Servicios Urbanos de Málaga, S.A.
Ulises, 18 – Madrid
-Sanejament urbà-

1.610 - 51,00 176 3.156 385 - 500 500

Suministros de Agua de Queretaro S.A. de C.V.
Santiago de Queretaro (Mèxic)
-Gestió d’aigües-

4.367 -
dir.   24,00
ind.   2,75

-
347.214

(Pm)
23.549

(Pm)
-

165.433
(Pm)

129.623
(Pm)

t o t a l 735.809 79.650 3.565

NOTA : 
- De les societats detallades només cotitzen en borsa Realia Business, S.A., en què la seva cotització a la data del tancament del balanç és d’1,66 euros. La cotització mitjana de l’últim trimestre de l’exercici ha estat d’1,83 euros. 
-En l’exercici, la Societat ha efectuat les notificacions exigides per l’Art. 86 del Text refós de la Llei de societats anònimes a les societats adquirides en què es participa, directament o indirectament, en més d’un 10%
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ANNEX IV

“INFORME DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., PER A LA DISTRIBUCIÓ 
D’UN DIVIDEND A COMPTE DE L’EXERCICI 2009”.
D’acord amb el que disposa l’Article 216 del Text refós de la Llei de societats anònimes, pel 
qual s’estableix l’obligació dels administradors de la Societat de presentar un estat comptable 
en el qual es posi de manifest que hi ha liquiditat suficient per a la distribució d’un dividend a 
compte, es manifesta:

1) Que el resultat net d’impostos generat per FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A. el 31 d’octubre de 2009, és de 191.100 milers d’euros.

2) El flux de caixa net d’impostos generat per la Societat en els deu primers mesos de 
l’exercici 2009 ha estat de 250.700 milers d’euros.

3) Les disponibilitats líquides de la Societat, el 31 d’octubre de 2009, ascendien a 
788.900 milers d’euros, la qual cosa posa de manifest l’existència de fons suficients 
per a la distribució del dividend a compte.

Per això i tenint en compte que, en la data d’aquest informe, no hi ha hagut variacions sig-
nificatives pel que fa a les dades exposades, els administradors entenen que hi ha la liquiditat 
suficient per a la distribució d’un dividend a compte del resultat de l’any 2009, fins a un import 
total de 91.022 milers d’euros.

El nombre d’accions amb dret a dividend a compte serà el resultant de deduir als 127.303.296 
títols representatius del capital social les accions en autocartera, existents en el moment del 
pagament d’aquest dividend. 

Per aquest motiu, es proposa aprovar el dividend següent a compte dels resultats de l’exercici 
2009:

% brut sobre cada acció amb dret a dividend 71,5 %

Dividend a compte brut per acció  (€) 0,715

Sobre el dividend brut a compte acordat, es practicarà, si s’escau, la retenció a compte de 
l’IRPF o de l’impost de societats que correspongui legalment.

El Consell, per unanimitat dels seus assistents, acorda:

Aprovar l’informe dels administradors transcrit anteriorment, i

Repartir un dividend a compte dels resultats de l’any 2009, en la quantia assenyalada 
en l’informe dels administradors, que serà abonat el dia 12 de gener de 2010, la qual cosa 
s’anunciarà oportunament.

Madrid, 17 de desembre de 2009
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01 _ INTRODUCCIÓ

La Societat es dedica essencialment a l’activitat de Serveis en general que inclou principalment 
la prestació de serveis de recol·lecció i tractament de residus sòlids, neteja de vies públiques 
i de xarxes de clavegueram, manteniment de zones verdes i d’edificis, depuració i distribució 
d’aigües i altres serveis complementaris. També explota, mitjançant el lloguer d’oficines i 
locals, l’edifici singular de Torre Picasso la propietat del qual pertany al 99% a la Societat.

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. és la matriu del Grup FCC que està format per 
un ampli conjunt de companyies filials que operen en activitats com ara construcció, serveis 
de sanejament urbà i del cicle integral de l’aigua, aparcaments, mobiliari urbà, transport de 
viatgers, inspecció tècnica de vehicles, assistència a passatgers i aeronaus en terra, logística, 
cimentera, immobiliària, energia, gestió d’infraestructures, etc., per la qual cosa convé remetre 
el lector a la informació consolidada com a millor representació dels fets econòmics esde-
vinguts.

La informació economicofinancera que conté aquest Informe de Gestió s’ha preparat d’acord 
amb la normativa del Codi de comerç i de la Llei de societats anònimes.

Les xifres que es detallen a continuació estan expressades en milions d’euros.

Evolució de la Societat en l’exercici

Variació

Principals magnituds 2009 2008 Absoluta %

Xifra de negocis 1.557,9 1.540,3 17,6 1,1%
Resultat explotació 397,1 471,1 (74,0) -15,7%
    % Marge 25,5% 30,6%
Resultat financer (116,6) (93,3) (23,3) 25,0%
Resultat abans d’impostos 280,5 377,8 (97,3) -25,8%
Resultat net 254,9 342,9 (88,0) -25,7%
Dividend per acció per distribuir (euros)        1,43 1,57

L’import net de la xifra de negocis ha augmentat al llarg de l’exercici un 1,1%, fins a assolir la 
xifra de 1.557,9 milions d’euros. Aquest concepte inclou els dividends percebuts de les filials en 
les quals participa la Societat que han ascendit a 176,4 milions d’euros mentre que en l’exercici 
anterior van ascendir a 216,1 milions d’euros.

El resultat d’explotació ha ascendit a 397,1 milions d’euros; ha disminuït un 15,7% respecte al 
de l’exercici anterior que va ser de 471,1 milions d’euros.

El resultat financer negatiu ha ascendit a 116,6 milions d’euros; ha augmentat un 25% respecte 
al de l’exercici anterior que va ser de 93,3 milions d’euros.

El benefici net de l’exercici ha ascendit a 254,9 milions d’euros, la qual cosa comporta una 
disminució de 25,7% respecte al de l’exercici anterior.

Dividends

El Consell d’Administració proposa la distribució d’un dividend complementari de 0,715 euros, 
71,5% sobre el nominal de cadascuna de les accions en circulació en el moment del pagament, 
i ha destinat la resta a reserves de lliure disposició. Anteriorment, el 12 de gener de 2010 es 
va procedir al pagament d’un dividend a compte de 0,715 euros per acció segons acord del 
Consell d’Administració de data 17 de desembre de 2009.

02 _ ADQUISICIONS D’ACCIONS PRòPIES

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. al tancament de l’exercici 2009 posseïa 3.182.582 
accions pròpies que representaven el 2,50% del capital social, valorades en 89.631 milers 
d’euros.

D’altra banda, Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. (Afigesa), societat participada al 100% 
per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., al tancament de l’exercici posseeix 6.131.961 
accions de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., que representen un 4,8% del seu 
capital social registrades per un valor net comptable de 181.251 milers d’euros. Aquestes 
accions, també tenen la consideració d’accions de la societat dominant, d’acord amb l’article 
87 del Text refós de la Llei de societats anònimes.

D’acord amb l’article 79, apartat 4t de la Llei de societats anònimes, s’exposa tot seguit el 
moviment que hi ha hagut en el nombre d’accions durant l’exercici. 

FCC, S.A.
Asesoría Financiera 

y de Gestión ,S.A.
Grup FCC

El 31 DE DESEMBRE DE 2008 - 2.682.260 2.682.260

Compravendes intragrup 3.182.582 (3.182.582) -
Compres o entrades - 9.450.350 9.450.350
Vendes o sortides - (2.818.067) (2.818.067)

El 31 DE DESEMBRE DE 2009 3.182.582 6.131.961 9.314.543
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En l’activitat de residus industrials, han conclòs els treballs i les recerques del projecte 
REMOVALS, orientats a reduir la quantitat i la toxicitat dels fangs residuals produïts a les 
plantes de tractament d’aigües residuals urbanes.

Els projectes que s’han dut a terme en l’activitat d’aigües s’han desenvolupat en camps molt 
diferents:

 — Desenvolupament d’aplicacions informàtiques, encaminades a simular l’impacte 
de canvis tarifaris hipotètics; a adaptar les eines existents per gestionar el complex 
sistema comercial de l’activitat, etc.

 — Projecte HYBACS, per al desenvolupament de noves tecnologies per adaptar les 
EDAR als nous requisits de qualitat, amb una reducció de costos

 — Membranes ceràmiques per a pretractament de dessalatge

 — Desenvolupament de bioreactors de membrana d’alta càrrega per a la depuració 
i reutilització

 — Optimització de l’eliminació sostenible de nitrogen en aigües residuals

 — Valoració sostenible de residus orgànics a l’estació depuradora

A l’àrea de Versia, a través del sector de Mobiliari urbà, s’ha iniciat el desenvolupament d’un 
conjunt de tecnologies i la seva integració en vehicles, per a serveis de transport de persones 
i mercaderies, en l’àmbit urbà, d’emissions baixes o zero i de condicions avançades d’acces-
sibilitat i comunicació amb els clients. Amb aquesta finalitat s’ha constituït un consorci plu-
ridisciplinari d’empreses, associacions i grups de recerca per realitzar el projecte -TEC-MUSA 
(Tecnologies per a la Mobilitat Urbana Sostenible i Accessible)-; les seves fites més rellevants 
dutes a terme en el transcurs de 2009 han estat:

 — Formació del consorci compost per aquestes empreses, associacions, universitats i 
grups de recerca: UPM, Alsa-Remsa, Avia, Azkar, Boyacá, Castrosua, Cemusa, Citet, 
EMT, Endesa, Etra, FCC Medio Ambiente, Iveco, Saft, Seur, Siemens

 — Definició del projecte i subprojectes que el componen

 — Definició dels recursos

 — Presentació del projecte a la convocatòria de l’any 2009, per a la concessió de les 
ajudes del subprograma de projectes singulars i estratègics del Programa nacional 
de cooperació publicoprivada, dins de la línia instrumental d’articulació i internaci-
onalització del sistema, en el marc del Pla nacional de recerca científica, desenvo-
lupament i innovació tecnològica, 2008-2011 (Ordre CIN/1657/2009, de 15 de juny)

 — Avaluació favorable per part del Ministeri, i proposta d’ajuda per al 2009 i 2010

 — Llançament dels subprojectes

03 _ ACTIVITATS EN MATÈRIA DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT

El Grup FCC està present de forma activa en el món de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació tecnològica. Les iniciatives del Grup en aquesta matèria s’estenen cap a aquells 
aspectes que tenen relació, directament o indirectament, amb les activitats que aquest duu a 
terme. Durant l’exercici cal destacar les actuacions realitzades en el desenvolupament de les 
seves activitats, encaminades a una protecció mediambiental que faci possible un creixement 
sostenible.

En l’àmbit dels Serveis mediambientals, han continuat els treballs de recerca en diversos pro-
jectes que es van iniciar en anys anteriors. En l’àmbit de l’eliminació de residus, cal esmentar 
els avenços obtinguts en els camps següents:

 — L’obtenció de combustible alternatiu obtingut a partir dels residus

 — L’optimització integral del procés de compostatge en una planta de tractament i la 
seva repercussió sobre les aplicacions agronòmiques

 — L’optimització dels processos de tractament mitjançant la digestió anaeròbica dels 
residus urbans

D’altra banda, s’han desenvolupat nous projectes en diferents camps de recerca. Pel que fa 
al de nova maquinària, s’ha treballat en tres projectes relacionats amb els vehicles de sane-
jament urbà:

 — Nou disseny i nova creació d’un vehicle recol·lector compactador de càrrega bila-
teral (càrrega automàtica per qualsevol dels dos laterals), de gas natural comprimit 
(GNC) de 10 m3 i xassís reduït de 2,2 m d’ample, amb capacitat de fins a 18 Tn

 — Nou disseny i nova creació d’un vehicle cisterna de gas natural comprimit (GNC) de 
15 m3 i xassís reduït de 2,3 m d’ample

 — Nou disseny i nova creació d’un vehicle recol·lector compactador amb cabina 
baixa i avançada, per aconseguir un fàcil accés de peons, sense penalitzar la lon-
gitud total de la caixa

Pel que fa al camp del tractament de residus s’han iniciat els projectes següents:

 — Projecte Bio+: optimització de l’ecoeficiència del procés de tractament de residus 
urbans

 — Unitat mòbil per a la fabricació de combustibles derivats dels residus

 — Túnels amb aportació d’aire calent, per premadurar la digestió anaeròbica, a fi d’ac-
celerar-ne el procés
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PROJECTES D’IL·LUMINACIÓ PER LED: per reduir el consum d’energia i conseqüentment els 
gasos d’efecte d’hivernacle es desenvolupa el projecte d’il·luminació per LED i al mateix temps 
es faran els estudis necessaris d’il·luminació per reduir la contaminació lumínica. Han finalitzat 
les proves en diversos tipus de mobiliari: opi, pal de parada d’autobús i els sistemes estan 
llestos per a producció, amb un consum respecte a fluorescència del 28%.

PROJECTES ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: desenvolupament d’un sistema d’energia solar 
fotovoltaica que juntament i en combinació amb la il·luminació per LED permeti reduir a zero 
les emissions d’efecte d’hivernacle, i en alguns punts, per reduir els costos de connexió a la 
xarxa. El 2009 van culminar els treballs següents:

 — Desenvolupament d’una nova electrònica de gestió de consum molt baix que 
permet commutar alimentació de xarxa i solar. Amb aquesta tecnologia es pot 
obtenir un 20% més de càrrega de la cèl·lula. El sistema ha de ser capaç d’allargar 
al màxim la vida de les bateries

 — Finalitzat pal parada d’autobús

 — Desenvolupament d’integració de panells solars al sostre de les marquesines, en 
què es perd que el sostre sigui semitranslúcid.

Es continua investigant sobre cèl·lules flexibles amb la idea d’incrementar l’eficiència del 
sistema.

PROJECTES DE PUBLICITAT DIGITAL: implementar un sistema de publicitat digital a còpia 
de pantalles LCD i la tecnologia necessària per obtenir una bona visió a l’exterior. Ha d’estar 
proveït d’un sistema adequat per a l’evacuació de calor. S’ha definit el projecte de digitalit-
zació de la part posterior i lateral de 8 quioscos a la ciutat de Nova York.

FCC Construcción, S.A. i les seves societats dependents, conscients de la importància que 
aquests factors tenen de cara al manteniment d’una posició competitiva en el mercat, així 
com, de la millora constant de la qualitat de les seves obres, duu a terme una política enfocada 
a impulsar de manera activa la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

En aquest sentit, cal indicar que FCC Construcción, S.A. participa en la Plataforma Tecnològica 
Europea de Construcció, en l’Associació E2B (Energy Efficient Buildings) i en la Plataforma 
Tecnològica Espanyola de la Construcció, en què l’objectiu d’aquestes organitzacions és unir 
els esforços de centres d’investigació, indústries i universitats en tot el que té relació amb la 
recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Quant als projectes que es van desenvolupar al llarg de l’exercici 2009, s’ha de destacar el 
següent:

D’una banda, van continuar projectes iniciats en exercicis precedents, com ara el projecte 
Tunconstruc, destinat a l’optimització de la construcció subterrània; MANUBUILD, orientat a 
la industrialització de la construcció; ARFRISOL, de desenvolupament de l’arquitectura biocli-
màtica i energia solar; HATCONS, destinat a l’estudi d’aspectes varis de les obres subterrànies, 

A més, han continuat els desenvolupaments dels projectes iniciats en els anys precedents, 
entre els quals destaquen: EPISOL (vehicle elèctric de pila de combustible i energia solar) 
per al desenvolupament d’un vehicle urbà lleuger, amb propulsió elèctrica híbrida de dues 
versions de motorització, en una primera fase un motor tèrmic i en una fase més avançada 
una pila de combustible, en ambdós casos amb panells solars. En totes les configuracions, el 
vehicle disposa d’un sistema que permet connectar-se a la xarxa per a la càrrega de bateries; 
d’aquesta manera sempre surt amb les bateries completament carregades, per la qual cosa els 
requeriments d’energia del motor tèrmic i/o pila de combustible seran molt menors. Cemusa 
continua col·laborant amb l’INSIA (Institut Universitari de Recerca de l’Automòbil de la Univer-
sitat Politècnica de Madrid) i amb l’IAI (Institut d’Automàtica Industrial del CSIC). El desenvolu-
pament del projecte consta de les fases següents:

 — FASE 1. Vehicle bi-híbrid, configuració en sèrie, amb motor MEP (motor de com-
bustió de gasolina) + energia solar: el motor tèrmic acciona un generador que 
carrega les bateries destinades a subministrar energia al motor elèctric encarregat 
de transmetre potència a l’eix tractor. El sistema incorpora panells solars com a font 
addicional d’energia i fre regeneratiu.

 — FASE 2. Vehicle tri-híbrid, configuració en sèrie: en aquesta configuració s’in-
corpora, a més del motor tèrmic (MEP) i generador, la pila de combustible amb 
hidrogen que manté l’estat de càrrega de les bateries i redueix la freqüència d’ar-
rencada del motor tèrmic. Es mantenen els panells solars com a font addicional 
d’energia i el fre regeneratiu.

 — FASE 3. Vehicle tri-híbrid, configuració en sèrie: en aquesta configuració se substi-
tueix el motor MEP per un motor de combustió d’H2 (hidrogen), i es mantenen la 
resta de components i funcions com en la fase 2.

 — FASE 4. Última fase de vehicle bi-híbrid, configuració en sèrie: és l’última versió 
d’aquest vehicle. En aquesta configuració s’elimina el motor de combustió d’H2 i se 
substitueix la pila de combustible per una de més potència. La pila aporta energia 
tant a les bateries com al motor elèctric de tracció. Es mantenen els panells solars 
com a font addicional d’energia i el fre regeneratiu.

Durant el 2009 es va completar fins a la fase 2 i es continuen realitzant assajos per millorar el 
sistema de gestió d’energia. Es va presentar el vehicle a la Setmana de la Sostenibilitat cele-
brada a Rivas Vaciamadrid.

C-CYCLES: desenvolupament d’un sistema complet de lloguer desatès de bicicletes. El sistema 
funciona amb targetes intel·ligents i és possible fer els pagaments amb targetes de crèdit. S’hi 
afegeix punt d’Internet. El projecte neix com a resposta a la necessitat d’una mobilitat urbana 
sostenible que propiciï la intermodalitat. Es continuaran desenvolupant altres prestacions: 
bicis assistides, energia solar.
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tipus d’interès mitjançant un sistema de cobertures a diferents terminis, a través de diversos 
instruments financers. Respectant la política que l’instrument emprat en origen sigui cata-
logat de cobertura, el Grup FCC ha realitzat cobertures de tipus d’interès materialitzades, prin-
cipalment, en contractes de permuta financera (IRS), en què les societats del Grup paguen fix 
i reben flotant.

Una conseqüència rellevant del posicionament en els mercats internacionals del Grup FCC ha 
estat l’exposició que sorgeix de les posicions netes de divises contra l’euro o d’una moneda 
estrangera contra una altra quan la inversió i el finançament d’una activitat no es poden rea-
litzar en la mateixa divisa. La política general del Grup FCC és reduir, en la mesura que sigui 
possible, l’efecte negatiu que l’exposició a les diferents divises té en els seus estats financers, 
tant en els moviments transaccionals com en els purament patrimonials. Per això, el Grup FCC 
gestiona el risc de tipus de canvi que pot afectar tant el balanç com el compte de resultats.

El Grup efectua una gestió activa del risc de tipus de canvi a través de la contractació d’ope-
racions financeres en la mateixa divisa en la qual es denomini l’actiu, és a dir, el finançament 
requerit per a l’activitat local de l’empresa al país origen de la inversió s’intenta dur a terme 
sempre en moneda local amb vista a realitzar una cobertura natural o “matching” entre els 
fluxos de caixa generats amb el finançament. No obstant això, hi ha vegades en què això no 
és possible per causa de la debilitat monetària del país origen de la inversió, en què no hi ha 
possibilitat de finançament a llarg termini en la moneda del propi país, cas en què es farà o en 
la moneda de consolidació o en aquella divisa amb la qual hi hagi una major correlació.

Amb la finalitat de mitigar el risc de liquiditat, el Grup FCC està present en diferents mercats, 
per facilitar la consecució de línies de finançament. Malgrat la situació desfavorable viscuda 
en els mercats financers durant tot l’exercici 2009, el Grup FCC ha mantingut una posició 
excel·lent, anticipant-se al seu torn a possibles adversitats, d’una banda posant atenció per-
manent a l’evolució dels factors, que en un futur poden ajudar a solucionar la crisi de liquiditat, 
i d’altra banda a les diferents fonts de finançament i les seves característiques.

05 _ PREVISIONS PER A L’ANY 2010

A continuació s’exposen les perspectives sobre l’evolució per a l’exercici 2010 de les diferents 
àrees d’activitat que componen el Grup FCC. La cartera d’obres adjudicades pendents d’exe-
cutar i dels serveis pendents de prestar al tancament de l’exercici 2009 que ascendia a 34.748,4 
milions d’euros asseguren el manteniment d’un nivell d’activitat elevat en els pròxims anys.

En l’àrea de Serveis, cal destacar que en el sector de Medi ambient, malgrat la situació actual 
general d’estancament de l’activitat, es preveu un lleuger creixement respecte a l’any 2009, 
així com un manteniment del marge que permetrà mantenir la significativa quota de mercat 
que té actualment, amb unes inversions molt ajustades. L’objectiu és continuar creixent en 
el camp del tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, amb el desenvolupament de 
noves tecnologies i instal·lacions més avançades.

com per exemple els formigons d’alta eficàcia i la interacció entre màquines, revestiment i 
terreny; TÚNELS SUBMERGITS, destinat a túnels submergits en zones sísmiques, OLIN, d’estudi, 
assaig i justificació per a l’ampliació de sòls per emprar en terraplens, així com la formació 
d’esplanades E3 amb sòls tractats només amb calç; TÚNELS URBANS, l’objectiu del qual és el 
desenvolupament d’un model integrat per al disseny i l’estudi de túnels en zones urbanes, i el 
projecte MURS CONTINUS, per al desenvolupament d’elements continus de formigó reforçat 
amb fibres estructurals i fabricat per lliscament.

D’altra banda, al llarg de l’any 2009, es va iniciar un nou projecte: l’RS DE REHABILITACIÓ SOS-
TENIBLE D’EDIFICIS.

El grup Cementos Portland Valderrivas ha establert unes estratègies per mitigar els efectes 
de la crisi en el sector del ciment començada l’any passat que consisteixen a potenciar la 
recerca de nous ciments amb més valor afegit i/o nous mercats. El Departament d’R+D+i del 
Grup durant 2009 va desenvolupar nou ciments diferents molt especialitzats, amb mercats 
més reduïts que els convencionals, però amb valor afegit, nous mercats i possibilitats d’expor-
tació. Així mateix, va dissenyar i va realitzar un primer informe de benchmarking per a totes 
les nostres fàbriques de ciment. Aquest va ser l’inici d’un procés continu, que pretén analitzar 
aspectes de gestió i tècnics dins de la nostra companyia.

Com a conseqüència d’aquestes activitats i en col·laboració amb suports tècnics del depar-
tament d’enginyeria, s’han induït estalvis de combustible importants que, com en el cas de la 
fàbrica de Tunísia han propiciat la substitució majoritària del fuel per coc en un 93%.

04 _ OBJECTIUS I POLíTIQUES DE gESTIÓ DEL RISC FINANCER

El concepte de risc financer fa referència a la variació que per factors polítics, de mercat i 
altres, tenen els instruments financers contractats pel Grup i la seva repercussió en els estats 
financers. La filosofia de gestió de riscos del Grup FCC és consistent amb l’estratègia de negoci, 
buscant en tot moment la màxima eficiència i solvència; per a això hi ha establerts criteris 
estrictes de control i gestió dels riscos financers, que consisteixen a identificar, mesurar, ana-
litzar i controlar els riscos incorreguts per l’operativa del Grup, en què la política de riscos 
està correctament integrada en l’organització d’aquest. Seguint aquesta política de riscos, les 
cobertures realitzades pel Grup FCC, en un principi, no tenen cap finalitat especulativa sinó 
una finalitat de cobertura de l’operació principal.

Amb l’objectiu d’estar en la posició més adequada per als interessos del Grup FCC, es manté 
una política activa en la gestió del risc de tipus d’interès, amb seguiment constant del mercat 
i assumint diferents posicions, principalment, en funció de l’actiu finançat. Atesa la naturalesa 
de les activitats del Grup, estretament lligades a la inflació, la política financera d’aquest con-
sisteix a procurar que tant els actius financers circulants, que proporcionen en gran part una 
cobertura natural als passius financers circulants, com el deute del Grup, quedin, en part, refe-
renciats a tipus d’interès variable. Així i tot, el Grup FCC ha realitzat operacions de cobertura de 
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 — Renovació del servei de gestió integral de l’aigua de Valdés (Luarca)

 — Contractació de l’ampliació i l’explotació de les EDAM de Sant Antoni i Eivissa (Illes 
Balears)

 — Contractació del Servei Integral de l’Aigua de Bollullos Par del Condado (Huelva)

 — Contractació del Servei Integral de l’Aigua de Lepe (Huelva)

 — Ampliació del contracte de servei integral de l’aigua de Llanera

 — Contractació del servei de cicle integral de l’aigua de Sant Jaume Domenys (Tar-
ragona)

 — Contractació del servei de gestió de les EDAR del Bajo Nalón i Cudillero (Astúries)

 — Contractació de gestió del sistema de sanejament de Louro (Pontevedra)

 — Contractació del servei d’aigua potable del municipi de Monterroso (Lugo)

 — Contractació de la gestió de xarxes del Consorci d’Aigües de Bilbao (Biscaia)

 — Contractació del servei integral de l’aigua de la Bisbal del Penedès (Tarragona)

 — Contractació del servei de gestió integral de l’aigua d’Albinyana (Tarragona)

Així mateix, dins de la política de diversificació d’activitats, en l’àmbit de la gestió d’instal·-
lacions esportives, s’han contractat la construcció i l’explotació de la piscina de Llanera 
(Astúries), la gestió de la piscina de Moaña (Pontevedra), la gestió de les piscines cobertes de 
Lugo i la construcció i l’explotació de la piscina de Villena (Alacant).

En iniciar l’exercici 2010, la cartera de l’àrea de Serveis és de 23.691 milions d’euros equivalents 
a més de 6 anys i mig de producció.

L’àrea de Versia preveu durant l’exercici 2010 un creixement moderat sustentat pels sectors 
que han estat més afectats pels efectes de la crisi econòmica i que han estat més sensibles a la 
caiguda del consum (Logística, Mobiliari urbà, Serveis de terra aeroportuaris), que unit a l’ade-
quació dels costos d’explotació a la nova situació dels mercats, gràcies a l’esforç en les mesures 
preses en l’exercici precedent, proporcionarà un increment dels marges de rendibilitat. A més, 
la contenció en les inversions juntament amb la millora en el capital circulant operatiu faci-
litarà un nou descens en l’endeutament financer net.

Quant als sectors que componen aquesta àrea d’activitat, cal destacar que logística iniciarà 
l’activitat d’inspecció fronterera al port de València. La reestructuració duta a terme, espe-
cialment en la unitat de negoci de transport, permetrà millorar el resultat. Mobiliari urbà 
basarà el seu pla d’acció en l’anàlisi d’oportunitats dins de l’àrea comercial no explorades 
anteriorment que permetin trobar diferents fonts de negoci, així com el desenvolupament 
de nous materials alternatius i l’optimització en els costos operatius, a fi de millorar la posició 
econòmica i financera. Serveis de terra aeroportuaris incrementaran les ràtios de rendibilitat 

En l’àmbit Internacional continua l’estratègia prioritària de creixement dels països d’Europa 
Central i de l’Est, a través del Grup ASA, especialitzat en serveis integrals de gestió i tractament 
de residus. Al llarg de 2009, es van consolidar les adquisicions realitzades el 2008 principalment 
a Bulgària, Polònia i Hongria. D’altra banda, destaca l’arrencada de la planta incineradora de 
Zisterdorf a Àustria preparada per processar 130.000 tones/any. Al Regne Unit -on el Grup ja 
estava actuant en el sector de recollida i neteja amb Focsa Services UK des de 1989- després 
d’adquirir WRG el 2006, s’ha convertit en un dels operadors més grans del sector, i s’ha iniciat 
una fase important de presentació a contractes de tractament, eliminació i PFI (iniciativa de 
finançament privat), per la qual cosa s’espera obtenir nous contractes d’aquest tipus al llarg 
de l’any 2010. D’altra banda, la incineradora d’Allington ha superat els problemes tècnics amb 
la turbina i ha millorat el rendiment fins als nivells inicialment previstos. Durant el 2009 es va 
aplicar una política molt estricta de reducció de costos, amb un efecte important en resultats, 
que continuarà en endavant.

En el sector de Residus industrials, quant a les societats als EUA, Hydrocarbon Recovery 
Services Inc. i International Petroleum Corp., cal indicar que s’espera una millora del mercat 
d’acord amb l’evolució dels últims mesos. Així mateix, el 2010 comença l’execució de quatre 
contractes molt importants: obres de descontaminació de sòls al pantà de Flix, remediació 
de sòls contaminats a Siracusa (Itàlia), tractament de pneumàtics fora d’ús a les Illes Canàries i 
valorització de residus de fosa en àrid siderúrgic per a Arcelor-Mittal a Guipúscoa, per la qual 
cosa s’espera un increment significatiu de la producció. Així mateix, la recuperació de preus 
de les matèries primeres ajudaran aquest increment tot i que en l’àmbit nacional no esperem 
augments de volum de material tractat fins a mitjan exercici.

En el sector de Gestió de l’aigua es manté una posició rellevant en el mercat nacional, en què 
Aqualia s’ha convertit en el primer operador de cicle integral de capital espanyol. Al mateix 
temps s’ha seguit potenciant la presència internacional, impulsant l’estratègia de diversifi-
cació geogràfica iniciada fa quatre anys. Al llarg de l’exercici 2009, es van aconseguir noves 
adjudicacions significatives en el mercat internacional, en què cal destacar la corresponent 
al sistema de construcció d’aqüeducte i gestió d’abastament a San Luís de Potosí (Mèxic), així 
com la relativa al projecte de construcció i operació d’una planta de depuració de 250.000m3/
dia al Caire (Egipte). Especialment cal esmentar en l’àmbit internacional l’acord aconseguit 
amb el Banc Europeu per al Desenvolupament i la Reconstrucció (BERD) a fi de constituir un 
vehicle inversor conjuntament amb Aqualia a efectes de concórrer a la licitació de projectes 
relacionats amb el cicle de l’aigua a tots els països d’influència del BERD, i estudiar, de manera 
conjunta, inversions potencials en societats que estiguin gestionant actualment sistemes de 
gestió hídrica en països d’aquest perímetre.

A tot això, cal unir en el mercat nacional les importants contractacions, renovacions i ampli-
acions de contractes obtinguts en diversos municipis espanyols, entre les quals destaquen:

 — Renovació del servei de gestió integral de l’aigua de la Mancomunitat de la Serena

 — Renovació del servei de gestió integral de l’aigua de Pinar de Alba (Alba de Tormes)
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L’activitat a la zona del Magrib es mantindrà amb taxes de creixement també positives, encara 
que amb l’alentiment lògic de les principals inversions en infraestructures, per la crisi financera 
internacional.

El grup Cementos Portland Valderrivas mantindrà la política de reducció de costos desen-
volupada a través del Pla 10 i seguirà centrant els esforços en la generació de fons. Amb la 
finalització de la transformació de la planta de Keystone (Pennsilvània) s’acaba l’adaptació de 
totes les plantes als Estats Units i es reduiran en l’exercici que ve els recursos destinats a inver-
sions en les diferents àrees de negoci, però es mantindran com a prioritàries les destinades als 
desenvolupaments en la valorització energètica i en la generació d’energia.

L’àrea d’Energia, de creació recent, preveu durant l’exercici 2010, a més de consolidar els 
negocis eòlic i fotovoltaic i de posar en marxa les activitats termosolar i eficiència energètica, 
analitzar totes les oportunitats de creixement en el sector de les energies renovables que es 
puguin produir, o bé per la presa de participació en nous projectes o bé per la presentació a 
concursos d’adjudicació de nova potència tant a Espanya com als països de l’Est pertanyents a 
la Unió Europea i als EUA, ja que aquestes àrees geogràfiques tenen com a denominador comú 
la seguretat jurídica necessària per comprometre inversions a mitjà termini, i les respectives 
administracions han manifestat la seva voluntat política d’impulsar el desenvolupament i la 
promoció de les energies renovables.

06 _ INFORMACIÓ ADDICIONAL EN COMPLIMENT DE L’ART. 116.BIS DE  
  LA LLEI 24/1988 DE 28 DE JULIOL DEL MERCAT DE VALORS SEgONS  
  TEXT ESTABLERT PER LA LLEI 6/2007 DE 12 D’ABRIL

a) l’estructura del capital, inclosos els valors que no es negociïn en un mercat regulat 
comunitari, amb indicació, si s’escau, de les diferents classes d’accions i, per a cada classe 
d’accions, els drets i les obligacions que confereixi i el percentatge del capital social que 
representi

El capital social de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. està fixat en CENT 
VINT-I-SET MILIONS TRES-CENTS TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS (127.303.296) euros, 
representat per CENT VINT-I-SET MILIONS TRES-CENTES TRES MIL DUES-CENTES NORANTA-
SIS (127.303.296) accions, totes aquestes de la mateixa classe i sèrie, representades mitjançant 
anotacions en compte d’un euro de valor nominal cadascuna, i estan totalment subscrites i 
desemborsades. Cada acció dóna dret a un vot.

b) Qualsevol restricció a la transmissibilitat dels valors

No hi ha restriccions estatutàries a la transmissibilitat dels valors diferents de les que estableix 
el Text refós de la Llei de societats anònimes.

gràcies a les revisions de preus i als acords aconseguits amb sindicats que incorporen certa 
congelació salarial en els convenis, a més de l’aplicació de determinades plataformes que per-
metin la reducció en la càrrega dels recursos humans.

En l’àrea de Construcció la xifra de negocis per a l’exercici 2010 es preveu que sigui similar a la 
registrada el 2009. En l’àmbit nacional, s’espera que l’estancament de l’edificació residencial 
causada per la debilitat del mercat immobiliari es compensi amb l’activitat en obra civil.

En l’àmbit internacional, l’escenari que es preveu és que durant el 2010 la xifra de negocis es 
mantingui en nivells similars als obtinguts durant el 2009, en consolidar, tant l’activitat desen-
volupada a través del grup d’empreses Alpine que té base a Àustria i opera en nombrosos 
països d’Europa de l’Est, com l’activitat que es desenvolupa en el mercat americà, en el qual es 
té presència a través d’empreses participades que operen a Centreamèrica i Mèxic.

A l’inici de l’exercici 2010 la cartera de l’àrea de Construcció és de 10.856 milions d’euros equi-
valents a més de 18 mesos de producció.

Les perspectives de futur de l’àrea de Ciment per a l’exercici 2010 vénen marcades per una 
previsió de vendes que s’estima que evolucionarà d’acord amb la recuperació als EUA, mentre 
que a Espanya, aquesta recuperació no es produirà fins a la segona part de l’exercici. 

L’evolució de les vendes durant el segon semestre de 2009 va mostrar una desacceleració 
clara en el descens, que es mantindrà durant el primer semestre de 2010. L’estabilització dels 
mercats permetrà, al seu torn, una estabilització en els preus. Una part important en aquesta 
recuperació previsible la tindran els plans d’impuls dels diferents governs que s’han de desen-
volupar d’una manera més àmplia el 2010.

Les previsions dels principals organismes econòmics i agents financers estimen que es man-
tindran bàsicament estables els tipus d’interès tant a la zona euro com als Estats Units, amb 
una inflació dins del paràmetre desitjat pel Banc Central Europeu, que és del 2%. La seva evo-
lució previsible dependrà de la que tingui el preu del petroli, que pogués afectar el component 
d’energia de l’IPC.  La recuperació mundial iniciada en la segona meitat de l’any 2009 previsi-
blement tindrà una evolució més lenta i es desenvoluparà a un ritme diferent en funció de les 
àrees econòmiques mundials. Les previsions estimen un augment de la producció mundial al 
voltant del 4%, amb millores més importants, una altra vegada als països emergents, afavorits 
pel dinamisme de la seva demanda interna.

A Espanya les previsions macroeconòmiques del Govern estimen que l’economia s’estabi-
litzarà amb una variació negativa mínima del 0,3%, mentre que altres previsions consideren 
que el descens podria superar el mig punt. Un altre cop serà molt important l’evolució de 
la inversió pública, la seva composició i el percentatge d’execució respecte a la licitació rea-
litzada. Les xifres previstes per a la inversió pública en infraestructures, dels pressupostos 
generals de l’Estat, preveuen una reducció del 4,2% i les estimacions per al mercat dels Estats 
Units són positives, seguint la recuperació de la seva economia durant el segon semestre de 
2009. És previsible que aquesta millora sigui superior en les àrees de mercat en què s’opera. 
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També el 13 de gener de 2005 va ser publicat com a fet rellevant que la societat Dominum 
Dirección y Gestión, S.A. Sociedad Unipersonal (íntegrament participada per la Sra. Esther 
Koplowitz Romero de Juseu) va acordar amb les societats Inversiones Ibersuizas, S.A., Inver-
siones San Felipe, S.L., Ibersuizas Holdings, S.L., Cartera Deva, S.A., Arzubi Inversiones, S.A. i 
EBN Banco de Negocios, S.A., “la transmissió a aquestes últimes, d’una participació minoritària 
que la primera tenia en la societat B 1998, S.L., societat que és al seu torn titular directament 
o indirectament del 52,483% del capital social de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON-
TRATAS, S.A.”

El 19 de juliol de 2007 va ser publicat com a fet rellevant “la novació modificativa dels con-
tractes dels socis de la societat B 1998, S.L., que no altera la participació total directament i 
indirectament de la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu a B 1998, S.L., ni els pactes entre les 
parts relatius al govern tant de B 1998, S.L. com indirectament de Fomento de Construcciones 
y Contratas, S.A., ni cap previsió relativa al control d’ambdues societats.”

El 26 de desembre de 2007 va ser publicat com a fet rellevant “la reorganització de la par-
ticipació en la societat B 1998, S.L. La Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu, a través de la 
societat DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. de la qual és titular del 100% del seu capital, 
ha subscrit amb IBERSUIZAS HOLDINGS, S.L. la compravenda, eficaç el 30 de gener de 2008, 
del 10,55% de les participacions de la societat B-1998, S.L., la qual és titular del 52,483% del 
capital social de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

El preu de la transmissió ha ascendit a 381,5 milions d’euros, la qual cosa comporta valorar les 
accions subjacents de FCC a 55,94 euros l’acció. Aquesta operació, realitzada a petició de la 
Sra. Esther Koplowitz, que incrementa la seva participació a FCC, comporta la desinversió del 
Grup Ibersuizas en el capital social de B-1998, S.L. i conseqüentment del Grup FCC. Ibersuizas 
Holdings, S.L. deixarà de ser part del pacte parasocial que regula les relacions entre els socis de 
B-1998, S.L. Simultàniament, en la data abans indicada d’eficàcia del contracte, Ibersuizas Hol-
dings, S.A. presentarà la seva dimissió com a membre del Consell d’Administració de B-1998, 
S.L. i Ibersuizas Alfa, S.L. presentarà la dimissió com a membre del Consell d’Administració de 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.”

El 4 de febrer de 2008 va ser publicat com a fet rellevant “la compra efectiva per part de la Sra. 
Esther Koplowitz de la participació que Ibersuizas Holdings tenia a B 1998, S.L., primer accio-
nista de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) amb el 53,829%. A aquest acord es 
va arribar el 24 de desembre de 2007.”

c) les participacions significatives al capital, directes o indirectes

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. està controlada per B1998, S.L. Aquesta 
societat és titular de 59.871.785 accions directes (47,031%) i 8.653.815 d’indirectes (6,798%) (a 
través de la seva filial AZATE, S.A.) que representen el 53,829 % sobre el capital.

The Royal Bank of Scotland Group PLC és titular de 4.330.938 accions indirectes que repre-
senten el 3,402% sobre el capital social a través de:

- The Royal Bank of Scotland PLC amb 4.323.586 accions (3,396%).

d) Qualsevol restricció al dret de vot

No hi ha restriccions estatutàries a l’exercici dels drets de vot.

e) Els pactes parasocials

Intervinents del pacte parasocial
% del capital 
social afectat

Breu descripció del pacte

Senyora- Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fet rellevant de 30/07/2004  
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora- Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 13/01/2005  
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora- Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 13/01/2005  
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora- Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 19/07/2007  
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora- Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 26/12/2007  
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora- Esther Koplowitz Romero de Juseu 53,829
Fets rellevants de 04/02/2008  
www.cnmv.es (vegeu nota).

NOTA: el 30 de juliol de 2004 va ser publicat com a fet rellevant a la pàgina web de la CNMV 
l’adquisició d’una part de les participacions d’EK en la societat B 1998, S.L. per les societats 
Inversiones Ibersuizas, S.A., Inversiones San Felipe, S.L., Cartera Deva, S.A., i la família francesa 
Peugeot a través de la societat Simante, S.L.

El 13 de gener de 2005 va ser publicat com a fet rellevant que la societat Dominum Dirección 
y Gestión, S.A. Sociedad Unipersonal (íntegrament participada per la Sra. Esther Koplowitz 
Romero de Juseu) va acordar amb la societat Larranza XXI, S.L. (societat pertanyent al grup 
Bodegas Faustino), “la transmissió, a aquesta última, d’una participació minoritària que la 
primera tenia en la societat B 1998, S.L., societat que és al seu torn titular directament o indirec-
tament del 52,483% del capital social de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.”
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reduccions de capital, que aquestes es duguin a terme mitjançant adquisició de 
participacions socials de B 1998 S.L, propietat, directa o indirecta, de la Sra. Esther 
Koplowitz o de Dominum Dirección y Gestió, S.A., per la mateixa B 1998 S.L. per a 
la seva amortització posterior, o que es duguin a terme mitjançant amortització 
de les participacions socials de B 1998, S.L. propietat, directa o indirecta, d’EK o de 
Dominum Dirección y Gestión, S.A., amb càrrec a reserves a les quals, per precepte 
estatutari o extraestatutari, únicament tingui dret la Sra. Esther Koplowitz;

 — La transformació, la fusió o l’escissió, en qualsevol de les seves formes o la cessió 
global d’actius i passius;

 — La dissolució o liquidació de B 1998 S.L.;

 — La supressió del dret de preferència en els augments de capital i l’exclusió de socis;

 — La modificació del règim d’administració de B 1998 S.L.;

 — L’establiment o la modificació de la política de dividends acordada entre els 
inversors, quant els drets estatutaris o extraestatutaris que corresponguin a les 
participacions socials propietat dels inversors;

 — Actes de disposició o gravamen, per qualsevol títol, de qualssevol actius rellevants 
de B 1998, S.L. i, en concret, d’accions de FCC o d’accions o participacions socials 
de qualssevol altres societats en les quals B 1998 S.L. participi o pugui participar 
en el futur;

 — L’augment de les despeses d’estructura que, en un còmput anual, excedeixin de 
les reflectides en el balanç de la societat tancat el 31 de desembre de 2003, incre-
mentat en l’IPC general anual, més dos punts percentuals; s’exclouen a l’efecte del 
còmput anterior les retribucions percebudes per B 1998 S.L., com a conseqüència 
de la pertinença d’aquesta societat al Consell d’Administració de FCC (en endavant, 
“Retribució Consell FCC”), així com les retribucions dels membres del Consell d’Ad-
ministració de B 1998 S.L., en la mesura en què no superin la retribució del Consell 
de FCC;

 — L’atorgament o el manteniment de poders que puguin permetre la disposició, per 
qualsevol títol, d’accions de FCC;

 — L’endeutament de B 1998 S.L. i l’obtenció o la prestació d’avals que, en el seu 
conjunt, excedeixin de la xifra de 500.000 euros;

 — La creació o l’adquisició de filials directes (excloent, en tot cas, les filials de FCC) o 
la presa de participacions en entitats diferents d’aquelles en les quals, en aquesta 
data, ja participa B 1998 S.L.

Després d’aquesta reestructuració les participacions a B-1998, S.L. queden de la manera 
següent:

 — Esther Koplowitz (directament o indirectament) 83,92%

 — Eurocis, S.A. 5,01%

 — Simante, S.L. 5,73%

 — Larranza XXI, S.L. 5,33%

En els fets rellevants esmentats es destaquen els principals acords relatius al control de les 
societats (FCC i B 1998, S.L.) assolits per la Sra. Esther Koplowitz i els inversors, des de les res-
pectives operacions d’adquisició:

 — La Sra. Esther Koplowitz seguirà mantenint el control sobre B 1998, S.L., i per tant 
sobre Azate, S.A. i FCC.

 — El Consell d’Administració de B 1998 S.L. estarà compost per dotze consellers; els 
inversors tindran dret a designar, en el seu conjunt, un màxim de 4 consellers, i 
aquests, en cap cas, no podran designar més d’un terç dels membres del Consell 
d’Administració de B 1998, S.L.

 — La Sra. Esther Koplowitz, en tot cas, tindrà el dret a designar la majoria dels 
membres del Consell d’Administració de FCC i de les seves societats filials. Els 
inversors podran designar, en el seu conjunt, un màxim de 3 membres i, en cap 
cas, més d’un terç dels membres del Consell d’Administració de FCC.

 — La Sra. Esther Koplowitz tindrà dret a designar el president del Consell d’Adminis-
tració de FCC i el conseller delegat de FCC i almenys dos terços dels membres de la 
seva Comissió Executiva.

 — La ràtio dividend-benefici (pay-out) de FCC serà d’un mínim del 50%.

Hi ha una sèrie d’acords entre la Sra. Esther Koplowitz i els inversors que tendeixen a la pro-
tecció de la inversió d’aquests darrers a B 1998, S.L., en la seva condició de socis minoritaris que 
descrivim tot seguit:

AMB RELACIÓ A B 1998, S.L.:

Quant a B 1998, S.L. i sense perjudici que com a regla general els acords (ja siguin de la Junta de 
Socis o del Consell d’Administració) se sotmeten al principi d’aprovació per la majoria simple 
del capital social, com a excepció, s’estableixen una sèrie de supòsits especials l’aprovació dels 
quals s’haurà de consensuar:

 — Les modificacions estatutàries que impliquin el trasllat del domicili social a l’es-
tranger, el canvi de l’objecte social o l’augment o la reducció del capital social, tret 
que aquestes operacions estiguin imposades per imperatiu legal o, en el cas de les 
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En el supòsit que no sigui possible aconseguir el consens necessari entre la Sra. Esther 
Koplowitz i els inversors per adoptar decisions en els supòsits especials indicats abans, aquests 
actuaran en la forma necessària a fi de conservar la situació preexistent.

Per a més informació, ens remetem al contingut íntegre dels pactes parasocials que es troben 
disponibles a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, com a fets rellevants 
de la societat de data 30 de juliol de 2004, 13 de gener de 2005, 19 de juliol de 2007, 26 de 
desembre de 2007 i 4 de febrer de 2008.

La informació completa relativa als pactes parasocials està disponible a la pàgina www.FCC.es

f) les normes aplicables al nomenament i substitució dels membres de l’òrgan d’adminis-
tració i a la modificació dels estatuts de la societat
El text normatiu relatiu a aquesta matèria és el Reglament del Consell que en el Capítol IV 
Nomenament i cessament dels consellers estableix els articles aplicables al nomenament i 
substitució dels membres de l’òrgan d’administració: 

Article 16. Nomenament, ratificació o reelecció de consellers

Les propostes de nomenament o reelecció de consellers que sotmeti el Consell d’Adminis-
tració a la consideració de la Junta General i les decisions de nomenament que adopti aquest 
òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment, haurà de recaure 
sobre persones d’honorabilitat, solvència, competència tècnica i experiència reconegudes, i 
s’aprovaran pel Consell a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, en el cas 
dels consellers independents, i amb l’informe previ de la Comissió de Nomenaments i Retribu-
cions, en el cas dels consellers restants.

Des del moment de la publicació de l’anunci de la convocatòria de Junta General, el Consell 
d’Administració haurà de fer públic a través de la seva pàgina web les informacions següents 
sobre les persones proposades per al nomenament o ratificació com a conseller:

i. el perfil professional i biogràfic

ii. altres consells d’administració als quals pertanyi, es tracti de societats cotitzades 
o no

iii. indicació de la categoria de conseller a la qual pertanyi segons correspongui, i 
caldrà assenyalar, en el cas de consellers dominicals, l’accionista a instàncies del 
qual han estat nomenats, reelegits o ratificats o amb qui tinguin vincles; 

iv. data del seu primer nomenament com a conseller en la Societat, així com dels pos-
teriors; 

v. accions de la Societat i instruments financers derivats que tinguin com a subjacent 
les accions de la Societat, dels quals sigui titular o bé el conseller el càrrec del qual 
s’hagi de ratificar o reelegir o bé el candidat que ha d’ocupar per primera vegada el 
càrrec de conseller. Aquestes informacions s’han de mantenir actualitzades.

AMB RELACIÓ A FCC:

Quant a FCC i sense perjudici que com a regla general els acords (de Junta d’Accionistes o del 
Consell d’Administració) se sotmeten al principi d’aprovació per la majoria simple del capital 
social i, com a excepció, s’estableixen una sèrie de supòsits especials l’aprovació dels quals 
s’haurà de consensuar:

 — Les modificacions estatutàries que impliquin el trasllat del domicili social a l’es-
tranger, l’augment o la reducció del capital social, tret que aquestes operacions 
estiguin imposades per imperatiu legal.

 — El canvi de l’objecte social, en la mesura en què comporti la incorporació d’ac-
tivitats no relacionades o connexes amb les branques de construcció, serveis, 
ciment i immobiliària.

 — La transformació, la fusió o l’escissió, en qualsevol de les seves formes.

 — La fusió de FCC Construcción, S.A., Cementos Portland Valderrivas, S.A. i FCC Ser-
vicios, S.A. com a conseqüència de la qual B 1998, S.L. deixi de posseir, indirec-
tament, més del 50% dels drets de vot de l’entitat resultant de la fusió.

 — La supressió del dret de subscripció preferent en els augments de capital.

 — La modificació del règim d’administració.

 — Actes de disposició, gravamen o adquisició, per qualsevol títol, d’actius de FCC 
fora de l’objecte social d’aquesta entitat, sempre que siguin rellevants, i, en tot cas, 
els actes referits, inclosos dins de l’objecte social de FCC, quan impliquin un valor, 
total o conjunt, igual o superior a 700.000.000 d’euros (incrementada anualment 
en l’IPC), o una modificació significativa de l’estructura actual del Grup FCC o repre-
sentin més del 10% dels actius consolidats del Grup FCC.

 — Qualssevol operacions que puguin comportar o representar una variació dels 
recursos propis de FCC superior al 20% o del 10% dels actius consolidats del Grup 
FCC. 

 — L’atorgament de poders que puguin permetre, per qualsevol títol, les disposicions, 
els gravàmens o les adquisicions esmentades anteriorment; tot l’anterior no limita, 
de cap manera, el dret de la Sra. Esther Koplowitz a designar i revocar el conseller 
delegat de FCC.

 — L’endeutament de FCC així com l’obtenció o la prestació d’avals per aquesta (s’ex-
clouen, en tot cas, a l’efecte del còmput esmentat, els avals dins del curs ordinari 
dels negocis i l’endeutament sense recurs -project finance-) que, en el seu conjunt, 
excedeixin 2,5 vegades l’import de la resultat brut d’explotació que recull l’últim 
balanç consolidat de FCC.
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Article 19. Reelecció de consellers

Prèviament a qualsevol reelecció de consellers que se sotmeti a la Junta General, la Comissió 
de Nomenaments i Retribucions haurà d’emetre un informe en el qual s’avaluaran la qualitat 
del treball i la dedicació al càrrec dels consellers proposats durant el mandat precedent.

Article 20. Cessament dels consellers

1) Els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període per al qual 
van ser nomenats o quan ho decideixi la Junta General fent ús de les atribucions 
que té conferides legalment i estatutàriament.

2) Els consellers hauran de posar el seu càrrec a la disposició del Consell d’Adminis-
tració i formalitzar, si aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en 
aquests casos:

a) Quan cessin en els llocs, càrrecs o funcions als quals estigués associat el seu nome-
nament com a consellers executius.

b) Si es tracta de consellers dominicals, quan l’accionista a instàncies del qual han 
estat nomenats transmeti íntegrament la participació que tenia a FCC o la redueixi 
fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre dels consellers dominicals.

c) Quan estiguin incursos en algun dels supòsits d’incompatibilitat o prohibició pre-
vistos legalment.

d) Quan el Consell mateix ho sol·liciti així per majoria de com a mínim dos terços dels 
membres:

 — si per haver infringit les seves obligacions com a consellers són greument amo-
nestats pel Consell, amb la proposta o l’informe previs de la Comissió de Nome-
nament i Retribucions o 

 — quan la seva permanència en el Consell pugui posar en risc el crèdit i la reputació 
de la Societat, els consellers han d’informar el Consell de les causes penals en què 
apareguin com a imputats així com de les seves vicissituds processals posteriors. 
En qualsevol cas, si algun conseller és processat o es dicta contra ell interlocutòria 
d’obertura de judici oral per algun dels delictes societaris tipificats en l’article 124 
de la Llei de societats anònimes, el Consell haurà d’examinar el cas tan aviat com 
sigui possible i, segons les circumstàncies concretes, haurà de decidir si el conseller 
ha de presentar la dimissió o no, i haurà de donar compte raonat d’aquest fet en 
l’Informe anual de govern corporatiu.

3) El Consell d’Administració no podrà proposar el cessament de cap conseller inde-
pendent abans del compliment del període estatuari pel qual hagi estat nomenat, 
excepte quan hi concorri una causa justa, apreciada pel Consell amb l’informe 

El secretari del Consell d’Administració ha de lliurar a cada nou conseller un exemplar dels 
Estatuts Socials d’aquest Reglament, del Reglament intern de conducta, dels últims comptes 
anuals i informes de gestió, individuals i consolidats, aprovats per la Junta General d’Accio-
nistes, dels informes d’auditoria corresponents a aquests i de l’última informació economico-
financera remesa als mercats. Així mateix, se’ls ha de facilitar la identificació dels auditors de 
comptes actuals i els seus interlocutors.

Cada conseller haurà de subscriure un rebut d’aquesta documentació i s’haurà de compro-
metre a prendre coneixement immediat d’aquesta i a complir fidelment les seves obligacions 
com a conseller.

La Societat ha d’establir programes d’orientació que proporcionin als nous consellers un 
coneixement ràpid i suficient de la Societat i el seu Grup, així com de les regles de govern 
corporatiu, i també ha d’oferir programes d’actualització de coneixement quan les circums-
tàncies ho aconsellin.

Article 17. Designació de consellers independents

El nomenament de consellers externs independents ha de recaure en persones que com-
pleixin les condicions que indica l’apartat 2. a) de l’article 6 d’aquest Reglament.

Sense perjudici de la seva continuïtat en el Consell d’Administració, no es podrà qualificar com 
a conseller independent el conseller que hagi tingut aquesta condició durant un període no 
interromput de 12 anys, si bé el Consell podrà proposar a la Junta General amb l’informe favo-
rable previ de la Comissió de Nomenament i Retribucions que es mantingui la seva qualificació 
d’independent malgrat donar-se la circumstància esmentada.

Article 18. Durada del càrrec

1) Els consellers han d’exercir el seu càrrec durant el termini fixat en els Estatuts 
Socials, que en tot cas no podrà excedir del màxim de sis anys sense perjudici de 
les seves reeleccions per al càrrec.

2) Els consellers designats per cooptació han d’exercir el seu càrrec fins a la data de 
reunió de la primera Junta General. Aquest període no es computarà a l’efecte del 
que estableix l’apartat anterior.

3) El conseller que acabi el seu mandat o que, per qualsevol altra causa, cessi en 
l’exercici del càrrec, no podrà prestar serveis en una altra entitat competidora de 
FCC, durant el termini de dos anys.

4) El Consell d’Administració, si ho considera oportú, podrà dispensar el conseller 
sortint d’aquesta obligació o escurçar el seu període de durada.
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g) Els poders dels membres del Consell d’Administració i, en particular, els relatius a la 
possibilitat d’emetre o recomprar accions

A) Al Sr. Baldomero Falcones Jaquotot, en qualitat de president i conseller delegat, li han estat 
delegades les facultats següents:

Obrir i cancel·lar comptes.- Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents, comptes d’es-
talvi o imposicions a termini, en els bancs oficials o privats, fins i tot el Banc d’Espanya, caixes 
d’estalvi i altres entitats de crèdit o financeres. Adquirir, alienar, cancel·lar i pignorar certificats 
de dipòsit. Contractar i cancel·lar caixes de seguretat en bancs i altres institucions financeres.

Disposar de comptes.- Signar xecs, adquirir xecs bancaris, comprar i vendre moneda 
estrangera, ordenar transferències, girs i ordres de pagament, i, en qualsevol forma, retirar 
quantitats dels comptes corrents i de qualsevol altra classe, de bancs oficials o privats, fins i tot 
el Banc d’Espanya, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit o financeres.

Domiciliar pagaments.- Domiciliar pagaments, rebuts, lletres de canvi i altres efectes de 
comerç en els comptes de qualsevol classe oberts en bancs oficials o privats, fins i tot el Banc 
d’Espanya, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit o financeres.

Contractar crèdits i préstecs.- Concertar, en qualitat de prestatari, crèdits, préstecs i des-
comptes financers, amb garantia de certificacions o sense o factures d’obres i serveis rea-
litzats, així com amb qualsevol altra garantia personal, amb bancs oficials o privats, fins i tot el 
Banc d’Espanya, caixes d’estalvi, i altres entitats de crèdit o financeres, així com amb qualsevol 
persona física o jurídica, i fixar-ne l’interès, els terminis, la comissió, els pactes i les condicions 
que lliurement estipuli. Percebre i retornar en tot o en part l’import d’aquests préstecs o crèdits 
i, quant a aquests, posposar, dividir i modificar condicions resolutòries. Modificar, prorrogar i 
cancel·lar totalment o parcialment els crèdits o préstecs esmentats i, com a mitjà d’instrumen-
tació, signar les pòlisses o els contractes corresponents i acceptar, lliurar o endossar, si s’escau, 
lletres de canvi i altra documentació que sigui necessària. Sol·licitar, contractar, modificar i 
cancel·lar l’obertura de cartes de crèdit simples o documentàries, de qualsevol tipus.

Crèdits i préstecs com a prestador.- Concertar, en qualitat de prestador, crèdits i préstecs, amb 
garantia personal o sense, real o pignorativa, i fixar-ne l’interès, els terminis, la comissió, els 
pactes i les condicions que lliurement estipuli, i quant a aquests, posposar, dividir i modificar 
condicions resolutòries. Modificar, prorrogar i cancel·lar totalment o parcialment els crèdits o 
préstecs esmentats i, com a mitjà d’instrumentació, signar les pòlisses o els contractes corres-
ponents i acceptar, lliurar o endossar, si s’escau, lletres de canvi i altra documentació que sigui 
necessària. Sol·licitar, contractar, modificar i cancel·lar l’obertura de cartes de crèdit simples o 
documentàries, de qualsevol tipus.

Endossar certificacions.- Endossar o pignorar a favor de bancs oficials o privats, fins i tot el 
Banc d’Espanya, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit o financeres, certificacions d’obres 
o serveis realitzats i que s’hagin de percebre de l’Estat, comunitats o organismes autònoms, 

previ de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. En particular, s’entendrà 
que hi ha causa justa quan el conseller hagi incomplert els deures inherents al seu 
càrrec o hagi incorregut en algunes de les circumstàncies que descriu l’article 6.2.a 
de aquest Reglament que n’impedeixen el nomenament com a conseller inde-
pendent.

4) Quan sigui per dimissió o per un altre motiu, un conseller cessi en el càrrec abans 
del terme del seu mandat, haurà d’explicar les raons en una carta que remetrà a 
tots els membres del Consell, sense perjudici que aquest cessament es comuniqui 
com a fet rellevant i que del motiu del cessament es doni compte en l’Informe 
anual de govern corporatiu. Especialment, en el cas que la dimissió del conseller es 
degui al fet que el Consell hagi adoptat decisions significatives o reiterades sobre 
les quals el Conseller hagi fet constar reserves serioses i, com a conseqüència 
d’això, opti per dimitir, en la carta de dimissió que adreci a la resta de membres s’hi 
haurà de fer constar expressament aquesta circumstància.

Les normes aplicables a la modificació d’estatuts de la societat les recull l’article 17 dels 
Estatuts Socials:

Article 17è. Constitució de la Junta

La Junta General Ordinària o Extraordinària quedarà vàlidament constituïda, en primera con-
vocatòria, quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el cinquanta per 
cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot; en segona convocatòria serà vàlida la constitució 
de la Junta quan els accionistes presents o representats posseeixin, almenys, el quaranta-cinc 
per cent (45%) del capital subscrit amb dret a vot.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, a fi que la Junta General Ordinària i Extraordi-
nària pugui acordar vàlidament l’emissió d’obligacions, l’augment o la reducció del capital, la 
transformació, fusió o escissió de la Societat, la cessió global d’actiu i passiu, la supressió o limi-
tació del dret d’adquisició preferent de noves accions, el trasllat del domicili a l’estranger i, en 
general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, serà necessària, en primera convocatòria, 
la concurrència d’accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, el cinquanta 
per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, i en segona convocatòria serà suficient la 
concurrència del quaranta-cinc per cent (45%) d’aquest capital.

Quan hi concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital 
subscrit amb dret a vot, els acords als quals es refereix el paràgraf anterior només es podran 
adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en 
la Junta.
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Acceptar efectes comercials i signar pagarés.- Acceptar lletres de canvi i altres efectes comer-
cials i signar pagarés.

Constituir i cancel·lar dipòsits.- Constituir, a la Caixa General de Dipòsits i en totes les seves 
delegacions, així com en qualsevol altre organisme de l’Estat, comunitat autònoma, diputació 
o província, cabildo insular, municipi o mancomunitat, banc, o entitat pública o privada, fins 
i tot particulars, tota classe de fiances, dipòsits provisionals i definitius, efectuats en metàl·lic, 
valors, avals, crèdits reconeguts o de qualsevol altra forma, en garantia de contractes, ofertes 
o licitacions. Substituir els títols que fossin amortitzats per uns altres qualssevol. Percebre 
l’import dels cupons d’aquests títols. Sol·licitar la devolució d’avals, fiances i dipòsits provi-
sionals i definitius, retirar tant el metàl·lic com els avals, fiances i valors dipositats, percebre 
els interessos que aquestes garanties o el dipòsit produeixin i cancel·lar, si s’escau, i signar 
resguards, rebuts, lliuraments i tots els documents públics o privats que fossin pertinents en 
cada cas.

Pagar.- Procedir al pagament de qualssevol quantitats que es deguin i exigir-ne els rebuts, 
les cartes de pagament i els resguards oportuns. Cedir la gestió de pagament de factures a 
entitats de crèdit (confirming).

Fer oferta i licitar.- Fer oferta, prendre part en tota classe de subhastes, concursos, concursos 
subhastes, o qualsevol altra forma de licitació que es pugui convocar. Presentar a aquest 
efecte les proposicions oportunes, fins i tot de manera conjunta, solidària o mancomuna-
dament, amb altres entitats concurrents, siguin persones físiques o jurídiques, així com també 
en règim d’agrupacions d’interès econòmic, unions temporals d’empreses o qualsevol altre 
tipus d’associació. Subscriure els documents públics o privats que siguin necessaris, fins i tot 
plans, projectes i qualsevol altre que es refereixi a l’oferta o licitació.

Representació en obertura de pliques.- Assistir als actes d’obertura de proposicions pel que fa 
a qualsevol tipus de licitació convocada per entitats públiques o privades, siguin aquestes per-
sones físiques o jurídiques, així com formular, davant la mesa de contractació o l’organisme o 
entitat convocant, les reclamacions, reserves o observacions que consideri oportunes, i signar 
les actes corresponents que s’aixequin.

Contractar l’execució d’obres, prestació de serveis i venda de subministraments.- Forma-
litzar contractes, cedir-los, modificar-los, resoldre’ls, i, si s’escau, rescindir-los, amb qualsevol 
persona, ja sigui física o jurídica, pública o privada, Estat, comunitats i organismes autònoms, 
diputacions, cabildos insulars, ajuntaments o mancomunitats, sempre que els contractes 
esmentats tinguin per objecte l’execució o la prestació, per part de la poderdant, de tota 
classe d’obres, serveis, subministraments, i també en els contractes de qualsevol tipus relatius 
a concessions, arrendaments i concerts administratius. Acceptar tot tipus d’adjudicacions, 
efectuades a favor de l’entitat poderdant. Negociar, pactar i convenir preus contradictoris, 
reformats o addicionals. Instar la liquidació definitiva dels contractes.

Replanteig d’obres.- Presentar-se en les comprovacions de replanteig i en les recepcions 
d’obres, provisionals o definitives, sigui quina sigui la seva naturalesa i l’entitat contractant, ja 

diputacions, cabildos insulars, ajuntaments o mancomunitats, o de qualsevol altra entitat 
pública o privada.

Efectuar ingressos.- Efectuar ingressos en comptes de qualsevol classe.

Cobrar.- Cobrar els crèdits, sigui quin sigui el seu import, origen o naturalesa, contra l’Estat, 
comunitats i organismes autònoms, diputacions, cabildos insulars, ajuntaments o mancomu-
nitats i qualsevol altra entitat o persona, física o jurídica, pública o privada, i signar els rebuts 
o les cartes de pagament escaients, totals o de quantitats lliurades a compte, així com rebre 
quantitats en concepte de bestretes reintegrables. Efectuar cessions de crèdits comercials 
(factoring).

Cobrar mitjançant documents nominatius.- Cobrar els crèdits, sigui quin sigui el seu origen o 
naturalesa, contra l’Estat, comunitats i organismes autònoms, diputacions, cabildos insulars, 
ajuntaments o mancomunitats i qualsevol altra entitat o persona, física o jurídica, pública o 
privada, i signar els rebuts o les cartes de pagament escaients, totals o de quantitats lliurades 
a compte, així com rebre quantitats en concepte de bestretes reintegrables. Aquesta facultat 
la podrà exercitar exclusivament quan l’abonament s’efectuï mitjançant xec, pagaré, lletra de 
canvi o qualsevol altre efecte de comerç estès nominativament a favor de la Societat titular del 
crèdit o a la seva ordre.

Lliurar i negociar efectes comercials.- Lliurar, girar, negociar, endossar i cobrar lletres de canvi, 
lliurances i cartes ordres, i cobrar i endossar pagarés, xecs i xecs bancaris, formular comptes de 
ressaca i requerir protests o intervenció dels efectes comercials esmentats.

Sol·licitar extractes.- Sol·licitar extractes de compte de bancs oficials o privats, fins i tot el Banc 
d’Espanya, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit o financeres.

Conformar extractes.- Conformar o impugnar extractes de compte de bancs oficials o privats, 
fins i tot el Banc d’Espanya, caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit o financeres.

Contractar fiançaments a favor de la poderdant.- Sol·licitar i contractar fiançaments a favor de 
la societat poderdant amb bancs oficials o privats, fins i tot el Banc d’Espanya, caixes d’estalvi 
i altres entitats de crèdit, financeres o asseguradores, mitjançant la constitució, per part de 
les entitats esmentades, d’avals, fiances, assegurances de caució, drets reals i altres garanties.

Fiançar i avalar la poderdant i les seves empreses participades.- Sol·licitar i contractar fiança-
ments a favor de la societat poderdant, així com avalar i fiançar les seves empreses partici-
pades, amb bancs oficials o privats, fins i tot el Banc d’Espanya, caixes d’estalvi i altres entitats 
de crèdit, financeres o asseguradores, mitjançant la constitució, per part de les entitats esmen-
tades d’avals tècnics, és a dir, garanties relatives a contractació (fiances provisionals o defini-
tives), garanties de certificació d’aplecs de maquinària en contractes d’obra, o de prestació de 
serveis o de subministraments, i signar a aquest efecte els documents que lliurement estipulin 
entre aquestes.
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expressament per absoldre posicions, ratificar-se en aquests últims i en totes les actuacions 
i diligències que sigui necessari aquest requisit, i totes les actuacions que cregui convenient.

Urbanitzar i parcel·lar finques.- Urbanitzar i parcel·lar finques, sol·licitar l’aprovació de plans 
parcials i polígons de nova construcció, parcel·lacions i reparcel·lacions i acceptar-les i, en 
general, intervenir en totes les actuacions que preveu la Llei del sòl i ordenació urbana i legis-
lació complementària i les ordenances municipals. Cedir béns immobles per qualsevol títol 
a finalitats urbanístiques. Fer delimitacions i amollonaments, practicar agrupacions, agrega-
cions, segregacions i divisions de finques. Demanar immatriculacions, inscripcions d’excés i 
reducció de cabuda, i rectificació de llindes, noves descripcions i tota classe d’assentaments 
registrals. Sol·licitar llicències d’obra, fer declaracions d’obra nova, construir edificis en règim 
de propietat horitzontal o en qualsevol altre tipus de comunitat, fixar les quotes de partici-
pació i redactar, si s’escau, els estatuts i reglaments. Dividir béns comuns i acceptar adjudica-
cions. 

Drets reals sobre béns immobles.- Constituir, acceptar, modificar, redimir i extingir hipoteques, 
usdefruits, censos, servituds i tota classe de drets reals sobre béns immobles.

Arrendar immobles de tercers.- En qualitat d’arrendatari, contractar l’arrendament de tota 
classe d’immobles, fins i tot si l’arrendament és inscriptible en el Registre de la Propietat, així 
com prorrogar, cedir modificar, denunciar, resoldre, i si s’escau, rescindir els contractes corres-
ponents.

Cedir immobles en arrendament.- Cedir en arrendament tota classe de béns immobles, fins i 
tot si l’arrendament és inscriptible en el Registre de la Propietat. Atorgar, prorrogar, modificar, 
denunciar, resoldre i, si s’escau, rescindir els contractes corresponents. Desnonar inquilins, 
colons i arrendataris.

Arrendament financer (lísing) immobiliari.- Subscriure contractes, cedir-los, modificar-los, 
resoldre’ls i, si s’escau, rescindir-los amb qualsevol persona, sigui física o jurídica, pública o 
privada, sempre que els contractes tinguin com a finalitat realitzar operacions d’arrendament 
financer (lísing), amb relació a béns immobles.

Compravenda de vehicles i mobles.- Comprar, vendre, retreure, permutar i, per qualsevol altre 
títol, adquirir o alienar, purament o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, 
tota classe de béns mobles (excepte la compra i venda d’accions de societats) i vehicles, sense 
excepció. Satisfer o percebre, si s’escau, el preu de les adquisicions o alienacions. Constituir o 
acceptar els drets reals de garantia i condicions resolutòries expresses sobre aquests mobles 
o vehicles, i, en el supòsit de venda, acceptar qualsevol tipus de garanties que es puguin cons-
tituir per fiançar el preu ajornat de les alienacions dels mobles o vehicles esmentats.

Determinar per si mateix, lliurement i sense cap restricció ni limitació, les condicions sota les 
quals s’hagin de realitzar les adquisicions, alienacions i permutes de referència, i, amb aquesta 
finalitat, dur a terme davant les prefectures de Trànsit, delegacions d’Hisenda, ajuntaments, 

sigui una persona física o jurídica, pública o privada, Estat, comunitats i organismes autònoms, 
diputacions, cabildos insulars, ajuntaments o mancomunitats, o particulars, i subscriure 
les actes i els documents que siguin necessaris o convenients i emetre les manifestacions i 
reserves que, segons el seu judici, escaiguin.

Comprar i contractar.- Contractar, modificar, resoldre i, si s’escau, rescindir l’adquisició i el sub-
ministrament de materials o instal·lacions i prestació de serveis, així com l’execució de tota 
classe d’obres o part d’aquestes i la prestació de serveis per part de tercers.

Subministrament d’aigua, electricitat i telèfon.- Contractar el subministrament i les conne-
xions de servei d’aigua, gas, electricitat i telèfon, amb les companyies subministradores.

Assegurances.- Contractar, modificar, rescatar, pignorar, resoldre, rescindir i liquidar assegu-
rances de totes classes, signar les pòlisses i els contractes amb les companyies asseguradores 
en les condicions que consideri convenients, i percebre, de les entitats asseguradores, les 
indemnitzacions que siguin procedents.

Llicències de comerç exterior.- Fer tota classe de peticions davant organismes oficials per sol-
licitar concessions, permisos o llicències sobre importacions i exportacions, sense cap limi-
tació, i, quant a aquestes concessions, permisos i llicències, presentar documents, personar-se 
en expedients i diligències, oir notificacions i entaular recursos.

Rebre correspondència.- Rebre tota classe de correspondència, plecs de valors declarats, girs i 
paquets. Retirar de duanes i empreses de transport i ferrocarril, mercaderies, paquets, sobres 
o qualsevol altre enviament, i fer, quan escaigui, les reclamacions oportunes.

Subscriure correspondència.- Subscriure correspondència postal, telegràfica o de qualsevol 
altre gènere.

Lliurar certificacions.- Lliurar relacions valorades i certificacions d’obres o serveis realitzats.

Negociació col·lectiva.- Negociar i subscriure convenis col·lectius de treball, qualsevol que en 
sigui l’àmbit.

Relacions laborals.- Obrir centres de treball, contractar, modificar, prorrogar, resoldre i, si 
s’escau, rescindir contractes laborals, i fixar amb el personal les condicions econòmiques, 
de treball i de qualsevol altra classe que consideri convenients. Subscriure els contractes 
laborals corresponents. Incoar expedients i adoptar mesures disciplinàries. Realitzar, davant 
el Ministeri de Treball, dependències de la Seguretat Social, oficines d’ocupació, sindicats i 
altres organismes, tota mena de tràmits, actuacions i diligències, i presentar i signar els escrits, 
les instàncies i els documents que siguin necessaris. Actuar davant la Inspecció de Treball en 
qualsevol expedient o procediment seguit per aquesta o davant d’aquesta.

Procediments laborals.- Comparèixer davant els jutjats socials, tribunals superiors de justícia, 
Audiència Nacional, Tribunal Suprem o qualsevol òrgan administratiu o jurisdiccional en 
matèria laboral. Subscriure actes de conciliació, amb avinença o sense. Transigir en qüestions 
o diferències, presentar instàncies, documents i escrits, com a actor o demandat, i apoderar-lo 
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acceptar i modificar estatuts i els pactes entre socis referents a les seves relacions entre si 
o pel que fa a l’associació, que complementin, substitueixin o modifiquin el contingut dels 
drets i obligacions dels socis que derivin dels estatuts. Nomenar, acceptar, renunciar, remoure i 
substituir càrrecs de representació, administració i direcció, i pot, si s’escau, designar, remoure 
i substituir  terceres persones com a representant de la societat poderdant en l’exercici de les 
funcions del càrrec pel qual se’l nomeni.

Representació davant òrgans de govern de societats i altres associacions.- Assistir i votar en 
les juntes de socis, ordinària, extraordinàries o universals, exercitar tots els drets i complir les 
obligacions inherents a la qualitat de soci. Aprovar o impugnar, si s’escau, els acords socials.

Assistir i votar en els consells d’administració, comitès o qualsevol altre òrgan d’administració 
de societats, unions temporals d’empreses, agrupacions d’interès econòmic o associacions de 
qualsevol altre tipus, i aprovar o impugnar, si s’escau, els acords que hi recauen.

Exercir els càrrecs i les comissions per als quals sigui designat en els òrgans de govern de 
societats, unions temporals d’empreses, agrupacions d’interès econòmic o associacions de 
qualsevol altre tipus, exercitar els drets i complir les obligacions inherents a aquests.

Representació.- Representar la poderdant en procediments, recursos, expedients o recla-
macions, sigui quina en sigui la naturalesa o quantia davant l’Estat, comunitats autònomes, 
províncies, diputacions, cabildos insulars, ajuntaments i mancomunitats, jutjats, tribunals, 
fiscalies i, en general, davant qualsevol altre òrgan jurisdiccional, i, en aquests, instar, seguir i 
acabar, com a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe d’expedients, actes 
de conciliació, judicis i procediments civils, penals, administratius, economicoadministratius, 
contenciosos administratius, governatius i fiscals o tributaris de tots els graus, jurisdiccions o 
instàncies. Elevar peticions i exercir accions i excepcions en qualssevol procediments, tràmits 
i recursos, fins i tot el de cassació i altres d’extraordinaris. Prestar, quan es requereixi, la ratifi-
cació personal i respondre a interrogatoris de part i, en general, realitzar les actuacions judi-
cials i extrajudicials que siguin complementàries del procediment de què es tracti. Interposar, 
seguir i desistir de tota classe de recursos que escaiguin, contra acords de l’Estat, comunitats 
autònomes, províncies, diputacions, cabildos insulars, ajuntaments i mancomunitats o cor-
poracions o organismes, públics o privats que, de qualsevol manera, vulnerin o puguin vul-
nerar els drets de la poderdant, prestar totes les declaracions i atorgar tots els documents que 
requereixi l’exercici d’aquestes facultats. Comparèixer davant entitats de totes classes, i davant 
seu, signar i seguir els expedients, escrits, les instàncies, sol·licituds i els documents que siguin 
necessaris.

Transacció.- Transigir en tota classe d’assumptes i diferències, i desistir d’accions i recursos, 
sota les condicions, pactes i obligacions que consideri procedents. S’exceptua la transacció 
que impliqui adquisició o alienació de béns immobles o drets reals. Concordar, transigir i com-
prometre tots els crèdits, drets i accions, controvèrsies i diferències.

Arbitratge.- Sotmetre la resolució de tota classe de controvèrsies i diferències al judici dels 
àrbitres. Atorgar l’escriptura corresponent, amb la designació dels àrbitres i amb la fixació de 

duanes i altres organismes públics i privats, sense excepció, tota classe de tràmits, formalitats 
i actes.

Arrendar vehicles i mobles de tercers.- En qualitat d’arrendatari, contractar l’arrendament 
de tota classe de vehicles i béns mobles, així com atorgar, prorrogar, modificar, denunciar, 
resoldre i, si s’escau, rescindir els contractes corresponents.

Cedir vehicles i mobles en arrendament.- Cedir en arrendament tota classe de vehicles i béns 
mobles, així com atorgar, prorrogar, modificar, denunciar, resoldre i, si s’escau, rescindir els 
contractes corresponents.

Arrendament financer (lísing) mobiliari.- Subscriure contractes, cedir-los, modificar-los, resol-
dre’ls i, si s’escau, rescindir-los amb qualsevol persona, sigui física o jurídica, pública o privada, 
sempre que els contractes tinguin per objecte realitzar operacions d’arrendament financer 
(lísing), en relació a béns mobles.

Drets reals sobre béns mobles.- Constituir, acceptar, modificar, redimir i extingir hipoteques 
mobiliàries, penyores, usdefruits i tota classe de drets reals sobre béns mobles.

Compra de crèdits i altres drets incorporals.- Comprar i, en qualsevol altra forma, adquirir, al 
comptat o a terminis, i en les condicions que consideri convenient, tot tipus de crèdits i altres 
drets incorporals, sempre que aquests crèdits o drets no estiguin representats per títols valor 
o anotacions en compte.

Venda de crèdits i altres drets incorporals.- Vendre, alienar, pignorar i, en qualsevol altra forma, 
gravar o transmetre, al comptat o a terminis i en les condicions que consideri convenients, 
tot tipus de crèdits i altres drets incorporals, sempre que aquests crèdits o drets no estiguin 
representats per títols valor o anotacions en compte.

Constituir societats.- Constituir societats civils i mercantils. Subscriure accions, emprèstits i 
participacions i desemborsar quantitats en metàl·lic o qualssevol béns. Renunciar al dret de 
subscripció preferent de l’emissió d’accions, emprèstits i participacions. Acceptar bescanvis, 
conversions i amortitzacions. Aprovar, acceptar i modificar estatuts, i els pactes entre socis 
referents a les seves relacions entre si o pel que fa a la societat, que complementin, substi-
tueixin o modifiquin el contingut dels drets i obligacions dels socis que derivin dels estatuts. 
Nomenar, acceptar, renunciar, remoure i substituir càrrecs de representació, administració, 
direcció i apoderats, determinant-ne en cada cas les facultats, i nomenar gerents, membres 
dels òrgans d’administració i altres càrrecs, i pot, si s’escau, designar, remoure i substituir ter-
ceres persones com a representants de la societat poderdant en l’exercici de les funcions del 
càrrec pel qual se’l nomeni.

Constituir unions temporals d’empreses i altres associacions.- Constituir, prorrogar, modificar, 
transformar dissoldre i liquidar associacions, agrupacions d’interès econòmic, unions tem-
porals d’empreses o associacions de qualsevol altre tipus. Subscriure participacions i desem-
borsar quantitats en metàl·lic o qualssevol béns. Renunciar al dret de subscripció preferent 
de l’emissió de participacions. Acceptar bescanvis, conversions i amortitzacions. Aprovar, 
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Compra d’accions pròpies.- Amb compliment dels requisits que estableixen l’article 75 i la dis-
posició addicional primera del Text refós de la Llei de societats anònimes i dins dels límits i 
condicions fixats per la Junta General que l’hagi autoritzat, comprar i en qualsevol altra forma 
adquirir, al comptat o a terminis, accions pròpies de la societat poderdant.

Venda d’accions pròpies.- Vendre, alienar, pignorar i, en qualsevol altra forma gravar i trans-
metre, al comptat o a terminis i en les condicions que consideri convenients, accions pròpies 
de la societat poderdant.

Avalar i fiançar tercers.- Avalar i fiançar tercers i a aquests efectes prestar, en nom de la societat 
poderdant, tot tipus de garanties, incloses les hipotecàries i pignoratives.

Compra d’immobles.- Comprar, retreure i, per qualsevol altre títol, adquirir, purament o condi-
cionalment, amb preu ajornat, (representat o no per lletres de canvi), confessat o al comptat, 
tota classe de béns immobles i drets reals. Donar i cancel·lar les garanties reals que consideri 
convenients en seguretat del preu ajornat, fins i tot hipoteca que gravi el bé adquirit i condició 
resolutòria expressa, o qualsevol combinació d’aquestes o altres garanties. Establir, respecte 
a les garanties ofertes, fórmules de cancel·lació automàtica o amb intervenció unilateral del 
comprador, acceptar, modificar i exercitar opcions de compra sobre béns immobles i altres 
drets reals.

Venda d’unitats immobiliàries.- Vendre, permutar i per qualsevol altre títol alienar, purament 
o condicionalment, amb preu ajornat, confessat o al comptat, tota classe de béns immobles 
i drets reals. Acceptar les garanties personals i reals que consideri convenients en seguretat 
del preu ajornat, fins i tot penyora, hipoteca i condició resolutòria expressa, o qualsevol com-
binació d’aquestes o altres garanties. Cobrar el preu ajornat, atorgar carta de pagament i 
cancel·lar aquestes garanties. Establir, respecte a les garanties rebudes, fórmules de cancel-
lació automàtica o amb intervenció unilateral del comprador. Concedir, modificar opcions de 
compra sobre béns immobles i altres drets reals i renunciar-hi.

Venda de promocions immobiliàries.- Vendre habitatges, locals de negoci, oficines, trasters, 
aparcaments i qualsevol altra unitat immobiliària, amb fixació de preus, forma de pagament i 
interessos, si s’escau, que consideri convenients.

Substitució de poders.- Substituir les facultats anteriors, totalment o parcialment, a favor de 
les persones que cregui convenient. Limitar, restringir o modificar el contingut de cadascuna 
d’aquestes facultats, en els casos i de la forma que consideri necessari. Revocar els poders con-
ferits, qualsevol que hagi estat la persona o l’òrgan social que els hagi atorgat, fins i tot si han 
estat donats pel Consell d’Administració o pels administradors o per la Comissió Executiva, si 
s’escau,  i l’apoderat conserva totes i cadascuna de les facultats que substitueixi.

Quant a la possibilitat d’emetre o recomprar accions, segons la descripció anterior, amb la seva 
sola signatura pot:

 — vendre i comprar accions pròpies

 — comprar i vendre valors mobiliaris

les qüestions sotmeses a la seva resolució en els termes i condicions que consideri conve-
nients. Acceptar el laude que es dicti o interposar-hi els recursos legals i, en general, realitzar i 
atorgar tot el que permeti la legislació vigent, en matèria d’arbitratge.

Apoderar advocats i procuradors.- Atorgar poders a advocats i procuradors, amb les facultats 
de poder general per a plets o processalment especials que consideri, amb facultats fins i tot 
de substitució, i revocar aquests quan ho cregui oportú.

Acceptar el reconeixement de deutes i dació en pagament.- Acceptar els reconeixements de 
deute que es facin per part de tercers i les garanties que s’ofereixin i constitueixin, ja siguin 
aquestes de penyora amb desplaçament o sense, hipoteca o anticresi, o bé l’adjudicació de 
béns mobles o immobles, i establir, en tot cas, els pactes, les clàusules i condicions que cregui 
convenients. Admetre en pagament de deutes de tota classe de béns mobles, immobles i 
drets pel seu valor en taxació o pel que lliurement convingui i en les condicions que consideri 
convenients.

Assistència a juntes de creditors.- Intervenir en representació de la societat exercitant tots els 
seus drets en els concursos dels seus deutors que regula la Llei 22/2003, de 9 de juliol, con-
cursal, i, especialment, designar, en el cas que la mateixa societat sigui designada adminis-
trador concursal pel terç de creditors, el professional que compleixi les condicions legals per al 
seu nomenament per part del jutge del concurs, d’acord amb l’article 27 de la Llei, i adherir-se 
a les propostes de conveni i assistir, amb veu i vot, a les juntes de creditors dels concursos, 
acceptant o rebutjant la proposta de conveni i les garanties ofertes en seguretat de crèdits, 
d’acord amb els articles 103, 108, 121 i concordants de la mateixa Llei, i participar en l’execució 
del conveni i, si s’escau, en la liquidació concursal. En general, per a tot el que s’ha exposat, 
exercitar les accions i els drets que l’assisteixin així com les facultats concedides als creditors 
per la Llei.

Instar actes notarials.- Instar actes notarials de totes classes. Promoure expedients de domini, 
de represa de tracte, d’alliberament de càrregues i actes de notorietat. Fer, acceptar i contestar 
notificacions i requeriments notarials. Formalitzar escriptures sobre aclariments, rectificacions 
o esmena d’errors.

Declaracions tributàries.- Signar declaracions, liquidacions, relacions o qualsevol altre imprès 
de naturalesa fiscal o tributària.

Comprar valors mobiliaris.- Comprar i, en qualsevol altra forma, adquirir, al comptat o a ter-
minis i en les condicions que consideri convenients, efectes públics, obligacions, bons, parti-
cipacions socials, títols i valors. Justificar-ne l’adquisició i la tinença i rebre’ls. Fer declaracions 
i presentar declaracions.

Vendre valors mobiliaris.- Vendre, alienar, pignorar i, en qualsevol altra forma, gravar i trans-
metre, al comptat o a terminis i en les condicions que consideri convenients, efectes públics, 
obligacions, bons, participacions socials, títols i valors. Convertir-los, bescanviar-los i lliurar-los, 
fer declaracions i presentar reclamacions.
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 • Compravenda de vehicles i mobles

 • Arrendar vehicles i mobles de tercers

 • Cedir vehicles i mobles en arrendament

 • Arrendament financer (lísing) mobiliari

h) Els acords significatius que hagi efectuat la societat i que entrin en vigor, siguin modi-
ficats o concloguin en cas de canvi de control de la societat arran d’una oferta pública 
d’adquisició, i els seus efectes, excepte quan la seva divulgació sigui seriosament perju-
dicial per a la societat. Aquesta excepció no s’aplicarà quan la societat estigui obligada 
legalment a donar publicitat a aquesta informació

No n’hi ha.

i) Els acords entre la societat i els seus càrrecs d’administració i direcció o empleats que 
disposin indemnitzacions quan aquests dimiteixin o siguin acomiadats de manera impro-
cedent o si la relació laboral arriba a la seva fi amb motiu d’una oferta pública d’adquisició

La societat no té establerts plans de pensions complementaris als de la Seguretat Social. 
D’acord amb el que recull el Text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, en 
els casos concrets en què hi ha obligacions similars, la societat externalitza els compromisos 
amb el seu personal en aquesta matèria.

Addicionalment, amb l’autorització prèvia de la comissió executiva, en el seu moment es va 
contractar i es va pagar la prima d’una assegurança per atendre el pagament de les contin-
gències relatives a la mort, incapacitat laboral permanent, premis de jubilació o altres con-
ceptes a favor, entre altres, d’alguns dels consellers executius i directius. En particular, les 
contingències que donen lloc a indemnització són les que comporten extinció de la relació 
laboral per qualsevol dels motius següents:

a) Decisió unilateral de l’empresa.

b) Dissolució o desaparició de la societat matriu per qualsevol causa, incloent-hi la 
fusió o l’escissió.

c) Mort o invalidesa permanent.

d) Altres causes d’incapacitació física o legal.

e) Modificació substancial de les condicions professionals

f) Cessament, una vegada complerts els 60, a petició del directiu i amb la conformitat 
de l’empresa.

g) Cessament, una vegada complerts els 65, per decisió unilateral del directiu.

B) Al conseller Sr. Felipe Bernabé García Pérez, en la seva qualitat de secretari general, li han 
estat atorgats els poders següents (no delegació de facultats): 

 • Facultats que pot exercir amb la seva sola signatura:

 • Representació en obertura de pliques

 • Subministrament d’aigua, electricitat i telèfon

 • Llicències de comerç exterior

 • Rebre correspondència

 • Subscriure correspondència

 • Arrendar immobles de tercers

 • Drets reals sobre béns mobles

 • Constituir societats

 • Constituir unions temporals d’empreses i altres associacions

 • Representació davant òrgans de govern de societats i altres associacions

 • Representació

 • Transacció

 • Arbitratge

 • Apoderar advocats i procuradors

 • Acceptar el reconeixement de deutes i dació en pagament

 • Assistència a juntes de creditors

 • Instar actes notarials

 • Declaracions tributàries

Facultats que pot exercir amb la signatura conjunta d’un altre apoderat que les tingui confe-
rides:

 • Comprar i contractar

 • Assegurances

 • Drets reals sobre béns immobles

 • Cedir immobles en arrendaments

 • Arrendament financer (lísing) immobiliari
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A _   ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

A.1. Completeu aquest quadre sobre el capital social de la Societat:

Data última 
modificació

Capital social ( € ) Nombre d’accions
Nombre de drets 
de vot

30-06-2008 127.303.296 127.303.296 127.303.296

Indiqueu si existeixen diferents classes d’accions amb diferents drets associats:

Sí No

Classe
Nombre 
d’accions

Nominal unitari
Nominal unitari 
de drets de vot

Drets diferents

- - - - -

A.2. Detalleu els titulars directes i indirectes de participacions significatives, de la vostra 
entitat a la data de tancament d’exercici, exclosos els consellers:

Nom o denominació 
social de l’accionista

Nombre de drets de 
vot directes

Nombre de drets de 
vot indirectes (*)

% sobre el total de 
drets de vot

The Royal Bank of 
Scotland Group PLC

 - 4.330.938 3,402%

(*) A través de:

Nom o denominació social del titular direc-
te de la participació

Nombre de drets de vot 
directes

% sobre el 
total de drets 
de vot

The Royal Bank of Scotland Group PLC 4.323.586 3,396%

Indiqueu els moviments en l’estructura accionarial més significatius esdevinguts durant 
l’exercici:

Nom o denominació social de 
l’accionista

Data de 
l’operació

Descripció de l’operació

Inmobiliaria Colonial, S.A. 17-01-09 Participació descendeix per sota del 3%
The Goldman Sachs Group, Inc. 05-03-09 Participació descendeix per sota del 3%
Credit Agricole, S.A. 08-06-09 Participació descendeix per sota del 3%
Commerzbank, A.G. 12-08-09 Participació descendeix per sota del 3%

A.3. Completeu els quadres següents sobre els membres del Consell d’Administració de la 
Societat, que posseeixin drets de vot de les accions de la Societat:

Nom o denominació social del conseller
Nombre de 

drets de vot 
directes

Nombre de 
drets de vot 

indirectes (*)

% sobre el 
total de drets 

de vot

Senyor Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón 11.350 0 0,009
B 1998, S.L. 59.871.785 8.653.815 (1) 53,829
Senyor Miguel Blesa de la Parra 4.950 0 0,004
Cartera Deva, S.A. 100 0 0
Senyor Juan Castells Masana 17.509 8.100 (2) 0,020
Dominum Desga, S.A. 4.132 0 0,003
Dominum Dirección y Gestión, S.A. 10 0 0
EAC Inversiones Corporativas, S.L. 32 0 0
Senyor Fernando Falcó y Fernández de 
Córdova

8.390 0 0,007

Senyor Baldomero Falcones Jaquotot 48.473 85.150 (3) 0,105
Senyor Felipe Bernabé García Pérez 55.571 0 0,044
Larranza XXI, S.L. 10 0 0
Senyor Rafael Montes Sánchez 98.903 20.697 (4) 0,094
Senyor Marcelino Oreja Aguirre 14.000 0 0,011
Senyor Antonio Pérez Colmenero 35.323 0 0,028
Senyor Robert Peugeot 10 0 0
Senyor Javier Ribas 7.000 0 0,005
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A més, la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu posseeix 123.313 accions directes de FCC i 
39.172 accions indirectes de FCC, a través de Dominum Desga, S.A. (4.132 accions) i Ejecución 
y Organización de Recursos, S.L. (35.040 accions), propietat 100% de la Sra. Esther Koplowitz 
Romero de Juseu.

La societat B 1998, S.L. està participada per diversos inversors (en endavant, els Inversors) en 
un 16,07%:

 — Cartera Deva, S.A. (5,01%)

 — Simante, S.L. (5,73%)

 — Larranza XXI, S.L. (5,33%)

A.4. Indiqueu, si s’escau, les relacions d’índole familiar, comercial, contractual o societària 
que hi hagi entre els titulars de participacions significatives, en la mesura en què siguin 
conegudes per la Societat, tret que siguin escassament rellevants o derivin del gir o tràfic 
comercial ordinari:

Nom o denominació social relacionats Tipus de relació Breu descripció

- - -

A.5. Indiqueu, si s’escau, les relacions d’índole comercial, contractual o societària que hi 
hagi entre els titulars de participacions significatives, i la Societat i/o el seu grup, tret que 
siguin escassament rellevants o derivin del gir o tràfic comercial ordinari:

Nom o denominació social relacionats Tipus de relació Breu descripció

- - -

(*) A través de:

Nom o denominació social del titular directe de la 
participació

Nombre de drets 
de vot directes

% sobre el total 
de drets de vot

Azate, S.A. (1) 8.653.815 6,798
Senyora Heather M. Randall Snell(2) 8.100 0,006
Oravla Inversiones, S.L. (3) 73.650 0,058
Amolap Inversiones Sicav, S.A. (3) 11.500 0,009
Senyora Josefa Fernández Mayo (4) 20.697 0,016

% total de drets de vot en poder del Consell d’Administració 54,158

Completeu els quadres següents sobre els membres del Consell d’Administració de la Societat, 
que posseeixin drets sobre accions de la Societat:

Nom o denominació social del 
conseller

Nombre 
de drets 
d’opció 

directes

Nombre 
de drets 
d’opció 

indirectes

Nombre 
d’accions 

equivalents

% total 
sobre el 

capital 
social

Senyor Baldomero Falcones Jaquotot 95.000 0 95.000 0,075
Senyor Felipe Bernabé García Pérez 72.500 0 72.500 0,057
Senyor Antonio Pérez Colmenero 72.500 0 72.500 0,057

NOTA 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (en endavant, FCC) està controlada per  
B 1998, S.L.; aquesta societat posseeix el 53,829% de les accions de FCC, de les quals:

 • 59.871.785 són accions directes i 8.653.815 són accions indirectes a través de la seva 
filial Azate, S.A.

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) està controlada per B 1998, S.L. la qual, al 
seu torn, és controlada per la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu, ja que es troba parti-
cipada per ella en un 83,927%:

 — directament en un 54,610%, i

 — indirectament en un 29,317%, per Dominum Desga, S.A. (0,0001%), i per Dominum 
Dirección y Gestión, S.A. (29,316%), ambdues propietat 100% de la Sra. Esther 
Koplowitz Romero de Juseu.
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tària que la primera tenia en la societat B 1998, S.L., societat que és al seu torn titular direc-
tament o indirectament del 52,483% del capital social de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y  
CONTRATAS, S.A.”

El 19 de juliol de 2007 va ser publicat com a fet rellevant “la novació modificativa dels con-
tractes dels socis de la societat B 1998, S.L., que no altera la participació total directa i indirecta 
de la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu a B 1998, S.L., ni els pactes entre les parts relatius 
al govern tant de B 1998, S.L. com indirectament de Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A., ni cap previsió relativa al control d’ambdues societats.”

El 26 de desembre de 2007 va ser publicat com fet rellevant “la reorganització de la parti-
cipació en la societat B 1998, S.L. La Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu, a través de la 
societat DOMINUM DIRECCIÓN Y GESTIÓN, S.A. de la qual és titular del 100% del seu capital, ha 
subscrit amb IBERSUIZAS HOLDINGS, S.L. la compravenda, eficaç el 30 de gener de 2008, del 
10,55% de les participacions de la societat B-1998, S.L., la qual és titular del 52,483% del capital 
social de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

El preu de la transmissió ha ascendit a 381,5 milions d’euros, la qual cosa comporta valorar les 
accions subjacents de FCC a 55,94 euros l’acció.

Aquesta operació, realitzada a petició de la Sra. Esther Koplowitz, que incrementa la seva par-
ticipació a FCC, comporta la desinversió del Grup Ibersuizas en el capital social de B-1998, 
S.L. i conseqüentment del Grup FCC. Ibersuizas Holdings, S.L. deixarà de ser part del pacte 
parasocial que regula les relacions entre els socis de B-1998, S.L. Simultàniament, en la data 
abans indicada d’eficàcia del contracte, Ibersuizas Holdings, S.A. presentarà la seva dimissió 
com a membre del Consell d’Administració de B-1998, S.L. i Ibersuizas Alfa, S.L. presentarà la 
dimissió com a membre del Consell d’Administració de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.”

El 4 de febrer de 2008 va ser publicat com a fet rellevant “la compra efectiva per part de la 
Sra. Esther Koplowitz de la participació que Ibersuizas Holdings tenia a B 1998, S.L., primer 
accionista de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) amb el 53,829%. Es va arribar 
a aquest acord el 24 de desembre de 2007.”

Després d’aquesta reestructuració les participacions a B-1998, S.L. queden de la manera 
següent:

 — Esther Koplowitz (directament o indirectament) 83,92%

 — Eurocis, S.A. 5,01%

 — Simante, S.L. 5,73%

 — Larranza XXI, S.L. 5,33%

Total 100,00%

A.6. Indiqueu si han estat comunicats a la Societat els pactes parasocials que l’afectin 
segons el que estableix l’article 112 de la lMV. Si s’escau, descriviu-los breument i detalleu 
els accionistes vinculats pel pacte:

Sí No

Intervinents del pacte parasocial
% del capital 
social afectat

Breu descripció del pacte

Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fet rellevant de 30/07/2004 
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 13/01/2005 
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 13/01/2005 
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 19/07/2007 
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu 52,483
Fets rellevants de 26/12/2007 
www.cnmv.es (vegeu nota).

Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu 53,829
Fets rellevants de 04/02/2008 
www.cnmv.es (vegeu nota).

NOTA

El 30 de juliol de 2004 va ser publicat com a fet rellevant a la pàgina web de la CNMV l’adqui-
sició d’una part de les participacions de la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu en la societat 
B 1998, S.L. per les societats Inversiones Ibersuizas, S.A., Inversiones San Felipe, S.L., Cartera 
Deva, S.A., i la família francesa Peugeot a través de la societat Simante, S.L.

El 13 de gener de 2005 va ser publicat com a fet rellevant que la societat Dominum Dirección 
y Gestión, S.A. Sociedad Unipersonal (íntegrament participada per la Sra. Esther Koplowitz 
Romero de Juseu) va acordar amb la societat Larranza XXI, S.L. (societat pertanyent al grup 
Bodegas Faustino), “la transmissió, a aquesta última, d’una participació minoritària que la 
primera tenia en la societat B 1998, S.L., societat que és al seu torn titular directament o indirec-
tament del 52,483% del capital social de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.”

També el 13 de gener de 2005 va ser publicat com a fet rellevant que la societat Dominum 
Dirección y Gestión, S.A. Sociedad Unipersonal (íntegrament participada per la Sra. Esther 
Koplowitz Romero de Juseu) va acordar amb les societats Inversiones Ibersuizas, S.A., Inver-
siones San Felipe, S.L., Ibersuizas Holdings, S.L., Cartera Deva, S.A., Arzubi Inversiones, S.A. i 
EBN Banco de Negocios, S.A., “la transmissió a aquestes últimes, d’una participació minori-
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 — La transformació, la fusió o l’escissió, en qualsevol de les seves formes o la cessió 
global d’actius i passius;

 — La dissolució o liquidació de B 1998 S.L.;

 — La supressió del dret de preferència en els augments de capital i l’exclusió de socis;

 — La modificació del règim d’administració de B 199B S.L.;

 — L’establiment o la modificació de la política de dividends acordada entre els 
Inversors, quant als drets estatutaris o extraestatutaris que corresponguin a les 
participacions socials propietat dels Inversors;

 — Actes de disposició o gravamen, per qualsevol títol, de qualssevol actius rellevants 
de B 1998, S.L. i, en concret, d’accions de FCC o d’accions o participacions socials 
de qualssevol altres societats en les quals B 1998 S.L. participi o pugui participar 
en el futur;

 — L’augment de les despeses d’estructura que, en un còmput anual, excedeixin de 
les reflectides en el balanç de la Societat tancat el 31 de desembre de 2003, incre-
mentat en l’IPC general anual, més dos punts percentuals; s’exclouen a l’efecte 
del còmput anterior, les retribucions percebudes per B 1998 S.L., com a conse-
qüència de la pertinença d’aquesta societat al Consell d’Administració de FCC (en 
endavant, “Retribució Consell FCC”), així com les retribucions dels membres del 
Consell d’Administració de B 1998 S.L, en la mesura en què no superin la retribució 
del Consell de FCC;

 — L’atorgament o el manteniment de poders que puguin permetre la disposició, per 
qualsevol títol, d’accions de FCC;

 — L’endeutament de B 1998 S.L. i l’obtenció o la prestació d’avals que, en el seu 
conjunt, excedeixin de la xifra de 500.000 euros;

 — La creació o l’adquisició de filials directes (excloent, en tot cas, les filials de FCC) o 
la presa de participacions en entitats diferents d’aquelles en les quals, en aquesta 
data, ja participa B 1998 S.L.

En els fets rellevants esmentats es destaquen els principals acords relatius al control de les 
societats (FCC i B 1998, S.L.) assolits per la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu i els Inversors, 
des de les respectives operacions d’adquisició:

 — La Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu seguirà mantenint el control sobre  
B 1998, S.L., i per tant sobre Azate, S.A. i FCC.

 — El Consell d’Administració de B 1998 S.L. estarà compost per dotze consellers; els 
Inversors tindran dret a designar, en el seu conjunt, un màxim de 4 consellers, i 
aquests, en cap cas, no podran designar més d’un terç dels membres del Consell 
d’Administració de B 1998, S.L.

 — La Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu, en tot cas, tindrà el dret a designar la 
majoria dels membres del Consell d’Administració de FCC i de les seves societats 
filials. Els inversors podran designar, en el seu conjunt, un màxim de 3 membres i, 
en cap cas, més d’un terç dels membres del Consell d’Administració de FCC.

 — La Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu tindrà dret a designar el president del 
Consell d’Administració de FCC i el conseller delegat de FCC i almenys dos terços 
dels membres de la seva Comissió Executiva.

 — El pay-out de FCC serà d’un mínim del 50%.

Hi ha una sèrie d’acords entre la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu i els Inversors que ten-
deixen a la protecció de la inversió d’aquests últims a B 1998, S.L., en la seva condició de socis 
minoritaris que descrivim tot seguit:

AMB RELACIÓ A B 1998, S.L.:

Quant a B 1998, S.L. i sense perjudici que com a regla general els acords (ja siguin de la Junta de 
Socis o del Consell d’Administració) se sotmeten al principi d’aprovació per la majoria simple 
del capital social, com a excepció, s’estableixen una sèrie de supòsits especials l’aprovació dels 
quals s’haurà de consensuar:

 — Les modificacions estatutàries que impliquin el trasllat del domicili social a l’es-
tranger, el canvi de l’objecte social o l’augment o la reducció del capital social, tret 
que aquestes operacions estiguin imposades per imperatiu legal o, en el cas de 
les reduccions de capital, que aquestes es duguin a terme mitjançant adquisició 
de participacions socials de B 1998 S.L., propietat, directa o indirecta, de la Sra. 
Esther Koplowitz Romero de Juseu o de Dominum Dirección y Gestión, S.A., per la 
mateixa B 1998 S.L. per a la seva amortització posterior, o que es duguin a terme 
mitjançant amortització de les participacions socials de B 1998, S.L. propietat, 
directa o indirecta, de la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu o de Dominum 
Dirección y Gestión, S.A., amb càrrec a reserves a les quals, per precepte estatutari 
o extraestatutari, únicament tingui dret la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu.
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En el supòsit que no sigui possible aconseguir el consens necessari entre la Sra. Esther Koplowitz 
Romero de Juseu i els Inversors per adoptar decisions en els supòsits especials indicats abans, 
aquests actuaran en la forma necessària a fi de conservar la situació preexistent.

Per a més informació, ens remetem al contingut íntegre dels pactes parasocials que estan 
disponibles a la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, com a fets rellevants 
de la societat de data 30 de juliol de 2004, 13 de gener de 2005, 19 de juliol de 2007, 26 de 
desembre de 2007 i 4 de febrer de 2008.

Indiqueu si la Societat coneix l’existència d’accions concertades entre els seus accionistes. 
Si s’escau, descriviu-les breument:

Sí No

intervinents acció concertada % del capital social afectat Breu descripció del concert

- - -

En el cas que durant l’exercici s’hagi produït alguna modificació o ruptura d’aquests pactes 
o acords o accions concertades, indiqueu-ho expressament.

A.7. Indiqueu si hi ha alguna persona física o jurídica que exerceixi o pugui exercir el 
control sobre la Societat d’acord amb l’article 4 de la llei del mercat de valors. Si s’escau, 
identifiqueu-la:

Sí No

Nom o denominació social

Senyora Esther Koplowitz Romero De Juseu

Observacions

AMB RELACIÓ A FCC:

Quant a FCC i sense perjudici que com a regla general els acords (de Junta d’Accionistes o del 
Consell d’Administració) se sotmeten al principi d’aprovació per la majoria simple del capital 
social i, com a excepció, s’estableixen una sèrie de supòsits especials l’aprovació dels quals 
s’haurà de consensuar:

 — Les modificacions estatutàries que impliquin el trasllat del domicili social a l’es-
tranger, l’augment o la reducció del capital social, tret que aquestes operacions 
estiguin imposades per imperatiu legal.

 — El canvi de l’objecte social, en la mesura en què comporti la incorporació d’ac-
tivitats no relacionades o connexes amb les branques de construcció, serveis, 
ciment i immobiliària.

 — La transformació, la fusió o l’escissió, en qualsevol de les seves formes.

 — La fusió de FCC Construcción, S.A., Cementos Portland Valderrivas, S.A. i FCC Ser-
vicios, S.A. com a conseqüència de la qual B 1998, S.L. deixi de posseir, indirec-
tament, més del 50% dels drets de vot de l’entitat resultant de la fusió.

 — La supressió del dret de subscripció preferent en els augments de capital.

 — La modificació del règim d’administració.

 — Actes de disposició, gravamen o adquisició, per qualsevol títol, d’actius de FCC 
fora de l’objecte social d’aquesta entitat, sempre que siguin rellevants, i, en tot cas, 
els actes referits, inclosos dins de l’objecte social de FCC, quan impliquin un valor, 
total o conjunt, igual o superior a 700.000.000 d’euros (incrementada anualment 
en l’IPC), o una modificació significativa de l’estructura actual del Grup FCC o repre-
sentin més del 10% dels actius consolidats del Grup FCC.

 — Qualssevol operacions que puguin comportar o representar una variació dels 
recursos propis de FCC superior al 20% o del 10% dels actius consolidats del Grup 
FCC. 

 — L’atorgament de poders que puguin permetre, per qualsevol títol, les disposicions, 
els gravàmens o les adquisicions esmentades anteriorment; tot l’anterior no limita, 
de cap manera, el dret de la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu a designar i 
revocar el conseller delegat de FCC.

 — L’endeutament de FCC així com l’obtenció o la prestació d’avals per aquesta (s’ex-
clouen, en tot cas, a l’efecte del còmput esmentat, els avals dins del curs ordinari 
dels negocis i l’endeutament sense recurs -project finance-) que, en el seu conjunt, 
excedeixin 2,5 vegades l’import del resultat brut d’explotació recollit en l’últim 
balanç consolidat de FCC.
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A.9. Detalleu les condicions i els termini del mandat vigent de la Junta al Consell d’Admi-
nistració per dur a terme adquisicions o transmissions d’accions pròpies.

Acord de la Junta General Extraordinària de 30 de novembre de 2009 (Punt 2n de l’ordre del 
dia): 

Programa de recompra d’accions de la Societat

A l’empara del que disposen l’article 3 i següents del Reglament 2273/2003 de la Comissió 
Europea, de 22 de desembre, s’aprova un programa de recompra d’accions de la Societat l’ob-
jecte exclusiu de la qual sigui (i) fer front a les obligacions de lliurament d’accions pròpies 
derivades de l’emissió de bons bescanviables (els “Bons”) per un import de quatre-cents cin-
quanta milions d’euros (€450.000.000) aprovat per la Societat a l’empara de l’acord de la Junta 
General Ordinària d’Accionistes de 18 de juny de 2008 i en virtut de l’acord de la Comissió Exe-
cutiva de 6 d’octubre de 2009, per delegació del Consell d’Administració de 30 de setembre 
de 2009, i (ii) la reducció del capital de la Societat mitjançant l’amortització de les accions 
adquirides en virtut del programa o ja existents en autocartera (incloses a aquests efectes les 
5.090.000 accions posades a disposició de les entitats asseguradores mitjançant préstec), que 
s’entendran, en endavant, subjectes als termes i condicions del programa aprovat per la Junta 
General.

Com a conseqüència de l’anterior, es deixa sense efecte l’acord sisè adoptat en la Junta General 
de 10 de juny de 2009 en el que no s’ha executat i s’autoritza la Societat perquè, directament o 
a través de qualsevol de les seves societats filials, i durant el termini màxim de cinc anys a partir 
de la data de celebració d’aquesta Junta, pugui adquirir, en qualsevol moment i les vegades 
que ho consideri oportú, accions de la Societat per qualsevol dels mitjans admesos en dret, tot 
això de conformitat amb l’article 75 i concordants del TRLSA.

També s’acorda aprovar els límits o requisits d’aquestes adquisicions, que són els que es 
detallen a continuació:

 — Que el valor nominal de les accions adquirides, sumades a les que ja posseeixi la 
Societat i les seves societats filials, no excedeixi, a cada moment, del deu per cent 
del capital social de la Societat.

 — Que les accions adquirides estiguin desemborsades íntegrament.

 — Que el preu d’adquisició no sigui inferior al nominal ni superior en un 20 per cent 
al valor de cotització.

Les accions objecte del programa de recompra les emprarà la Societat perquè pugui complir 
les seves obligacions de bescanvi o conversió derivades de l’emissió de bons i per procedir, si 
s’escau, a la reducció del capital social de la Societat.

A.8. Completeu els quadres següents sobre l’autocartera de la Societat:

A data de tancament de l’exercici:

Nombre d’accions directes Nombre d’accions indirectes (*) % total sobre capital social

5.182.582 4.131.961 7,317

(*) A través de:

Nom o denominació social del titular directe de la participació Nombre d’accions directes

Asesoría Financiera y de Gestión, S.A. 4.131.961

total 4.131.961

Detalleu les variacions significatives, d’acord amb el que disposa el Reial decret 1362/2007, 
realitzades durant l’exercici:

Data de comunicació
Total d’accions 

directes adquirides
Total d’accions 

indirectes adquirides
% total sobre capital 

social

26-01-09 0 1.599.052 1,256
30-04-09 0 2.923.105 2,297
29-05-09 3.182.582 323.444 2,754
05-10-09 0 1.287.432 1,010
13-10-09 2.000.000 342.903 1,841
22-10-09 0 1.400.862 1,102

NOTA

pel que fa a l’operació efectuada el 6 d’octubre de 2009 i comunicada a la CNMV el 13 d’oc-
tubre de 2009, per un import de 2.000.000 de títols, es tracta d’un préstec de valors entre 
Afigesa i FCC, associat a l’operació d’emissió de bons bescanviables (fet rellevant 2009-127137).

Plusvàlua/ (Minusvàlua) de les accions pròpies alienades durant el període (25.809.342)
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A.10. Indiqueu, si s’escau, les restriccions legals i estatutàries a l’exercici dels drets de vot, 
així com les restriccions legals a l’adquisició o transmissió de participacions en el capital 
social.

Indiqueu si hi ha restriccions legals a l’exercici dels drets de vot: 

Sí No

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per una restricció legal 0

Indiqueu si hi ha restriccions estatutàries a l’exercici dels drets de vot: 

Sí No

Percentatge màxim de drets de vot que pot exercir un accionista per una restricció  
estatutària

0

Indiqueu si hi ha restriccions legals a l’adquisició o transmissió de participacions en el 
capital social:

Sí No

A.11. Indiqueu si la Junta General ha acordat adoptar mesures de neutralització davant 
d’una oferta pública d’adquisició en virtut del que disposa la llei 6/2007.

Sí No

Si s’escau, expliqueu les mesures aprovades i els termes en què es produirà la ineficiència de 
les restriccions:



326

GOVERN CORPORATIU

B _   ESTRUCTURA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

B.1. Consell d’Administració
B.1.1. Detalleu el nombre màxim i mínim de consellers previstos en els estatuts:

Nombre màxim de consellers 22

Nombre mínim de consellers 5

B.1.2. Completeu aquest quadre amb els membres del consell:

Nom o denominació social del conseller Representant Càrrec en el consell
Data primer 
nomenament

Data últim 
nomenament

Procediment d’elecció

Senyor Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón Conseller 30-06-1991 18-06-2008 Junta General
B 1998, S.L. Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu Vicepresidenta 1ª 17-12-1996 28-06-2007 Junta General
Senyor Miguel Blesa de La Parra Conseller 29-06-2006 29-06-2006 Junta General
Cartera deva, S.A. Senyora Jaime Llantada Aguinaga Conseller 15-09-2004 21-06-2005 Junta General
Senyor Juan Castells Masana Conseller 21-06-2000 21-06-2005 Junta General
Dominum Desga, S.A. Senyora Esther Alcocer Koplowitz Vicepresidenta 2ª 27-09-2000 29-06-2006 Junta General
Dominum Dirección y Gestión, S.A. Senyora Carmen Alcocer Koplowitz Consellera 26-10-2004 21-06-2005 Junta General
EAC Inversiones Corporativas, S.L. Senyora Alicia Alcocer Koplowitz Consellera 30-03-1999 11-06-2009 Junta General
Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova Conseller 18-12-2003 21-06-2005 Junta General
Senyor Felipe Bernabé García Pérez Conseller- Sotssecretari 30-03-1999 21-06-2005 Junta General
Senyor Baldomero Falcones Jaquotot President-Conseller Delegat 18-12-2007 18-06-2008 Junta General
Larranza XXI, S.L. Senyora Lourdes Martínez Zabala Consellera 13-01-2005 21-06-2005 Junta General
Senyor Max Mazin Brodovka Conseller 29-06-2006 29-06-2006 Junta General
Senyor Rafael Montes Sánchez Conseller 06-03-1992 11-06-2009 Junta General
Senyor Marcelino Oreja Aguirre Conseller 21-12-1999 21-06-2005 Junta General
Senyor Cesar Ortega Gómez Conseller 28-06-2007 28-06-2007 Junta General
Senyor Antonio Pérez Colmenero Conseller 30-03-2005 21-06-2005 Junta General
Senyor Robert Peugeot Conseller 15-09-2004 21-06-2005 Junta General
Senyor Nicolás Redondo Terreros Conseller 19-06-2008 19-06-2008 Junta General
Senyor Javier Ribas Conseller 11-06-2009 11-06-2009 Cooptació

NOMBRE TOTAl DE CONSEllERS 20

NOTA: el Sr. Francisco Vicent Chuliá posseeix el càrrec de secretari del Consell d’Administració, pel qual va ser nomenat en sessió del Consell celebrada el 26 d’octubre de 2004.

NOTA: Cartera Deva, S.A., consellera dominical de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) va acordar designar com a nova persona física representant en el Consell d’Administració 
d’aquesta societat el Sr. Jaime Llantada Aguinaga, amb efectes des del dia u d’octubre de 2009. 
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CONSELLERS EXTERNS DOMINICALS

Nom o denominació social del conseller

Comissió 
que n’ha 
proposat el 
nomenament

Nom o denominació social 
de l’accionista significatiu 
a qui representa o que n’ha 
proposat el nomenament

B 1998, S.L.
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Dominum Desga, S.A.
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Dominum Dirección y Gestión, S.A.
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

EAC Inversiones Corporativas, S.L.
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Senyor Marcelino Oreja Aguirre
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Cartera Deva, S.A.
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Senyor Robert Peugeot
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Larranza XXI, S.L.
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Senyor Juan Castells Masana
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Senyor Miguel Blesa de la Parra
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Senyor Rafael Montes Sánchez
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Senyor Antonio Pérez Colmenero
Nomenaments 
i retribucions

B 1998, S.L.

Nombre total de consellers dominicals 13

% total del Consell 65,00

Indiqueu els cessaments que s’hagin produït durant el període en el Consell d’Adminis-
tració: 

Nom o denominació social del conseller Data de baixa

Manuel Menéndez López 03/02/2009
José María Sagardoy Llonis 03/02/2009

B.1.3. Completeu els quadres següents sobre els membres del Consell i la seva diferent 
condició:

CONSELLERS EXECUTIUS

Nom o denominació social del 
conseller

Comissió que n’ha proposat 
el nomenament

Càrrec en l’organigrama 
de la Societat

Senyor Baldomero Falcones Jaquotot Nomenaments i retribucions
President i Conseller 
Delegat

Senyor Felipe Bernabé García Pérez Nomenaments i retribucions Secretari General

Nombre total de consellers executius 2

% total del Consell 10,00

NOTA 

El conseller dominical Sr. Antonio Pérez Colmenero va tenir la condició de conseller executiu 
fins al 17/05/09, data en la qual va cessar com a director general de Recursos Humans i Mitjans.
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CONSELLERS EXTERNS INDEPENDENTS

Nom o denominació social del conseller Perfil

Senyor César Ortega Gómez
Director General de Banco Santander. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Màster en Assessoria Fiscal per ICADE. Ha cursat estudis de Dret i Filoso-
fia. Ha estat soci d’Arthur Andersen Assessores Legales y Tributarios i de Garrigues Abogados durant 12 anys. Pertany al Consell de Grupo Empresarial Santander, S.L., 
Bancos Latinoamericanos Santander, S.L., Santusa Holding, S.L., Santander Holding Gestión, S.L. I Santander Investment, S.A.

Senyor Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

Conseller de FCC, S.A. President del Seu Comitè d’Auditoria i Control i Membre de la Seva Comissió de Nomenaments i Retribucions. Doctor en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat de Madrid. Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Complutense. Membre 
de número de la Reial Acadèmia de la Història i el Seu Director des de 1998 fins avui. Membre del Reial Patronat del Museu del Prado des de 1982 fins a l’actualitat i el 
seu President des de 1986 fins a 1990. Ha estat Conseller del Banc d’Espanya i de Repsol-YPF.

Senyor Max Mazin Brodovka

Conseller de FCC, S.A. I membre de la Seva Comissió de Nomenaments i Retribucions. Va estudiar Planificació i Estadística (branca d’economia), ha estat: President 
del Comitè de Relacions Internacionals de CEOE, Fundador i President Nacional de l’Associació Empresarial Independent (A.E.I.), Cofundador i vicepresident de 
CEOE, President d’Honor de CEIM, President de la Fundació CEIM, Membre del Consell Social de la Universitat Complutense de Madrid, fundador d’Hoteles Tryp, S.A., 
Fundador del World Trade Centre d’Espanya i President d’aquest durant 7 anys.

Senyor Nicolás Redondo Terreros

Llicenciat en Dret per la Universitat de Deusto, és President de la Fundació per a la Llibertat, Membre del Consell Editorial del Diari el Economista, del Consell Edito-
rial de la revista registradores del C.O. de Registradors de la Propietat i Economistes d’Espanya i del Consell Assessor de l’Agència d’Informació sobre Orient Mitjà. El 
2003 va ser condecorat pel Govern Espanyol amb l’Ordre del Mèrit Constitucional. Ha estat: Primer Tinent de Diputat General de la Diputació foral de Biscaia, Parla-
mentari Basc, Secretari General del Grup Parlamentari dels Socialistes Bascos en la Cambra de Vitòria, Portaveu del Grup Socialista en les Juntes Generals de Biscaia, 
Diputat a Corts pel Territori Històric de Biscaia i President del Grup Parlamentari dels Socialistes Bascos.

Senyor Javier Ribas

Doctor Enginyer Industrial, Enginyer-Economista i Diplomat en Investigació Operativa per l’Institut Francès del Petroli (París). De la seva carrera professional cal 
destacar el seu EXERCICI com a enginyer de la Companyia Francesa de Petroli, Cap d’Estudis d’Esso França, Director Sector Industrial Lliga Financera de Madrid, 
Sotsdirector General d’Electronic Data Systems (EDS) Espanya. En l’actualitat és VicePresident executiu d’EDS Espanya. Ha pertangut als Consells d’Administració de 
TElson, S.A. i d’Hidrocantábrico, S.A. Actualment és conseller d’Inforsistem, S.A. i Hewlett-Packard/EDS (Consell Assessor).

Nombre total de consellers independents 5

% total del Consell 25,00

ALTRES CONSELLERS EXTERNS

Nom o denominació social del conseller Comissió que n’ha proposat el nomenament

- -

Nombre total d’altres consellers externs

% total del Consell
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B.1.6. Indiqueu, en cas que n’hi hagi, les facultats que tenen delegades el o els conseller/s 
delegat/s:

Nom o denominació social del conseller Breu descripció

Senyor Baldomero Falcones Jaquotot Vegeu Nota

NOTA: 

l’article 35.2 del Reglament del Consell estableix que “El Consell d’Administració podrà delegar 
permanentment, en un o diversos membres, facultats que competeixen al Consell d’Administració, 
excepte aquelles la competència de les quals, tingui aquest reservades per ministeri de la llei, dels 
estatuts socials, o d’aquest Reglament.

La delegació permanent de facultats del Consell d’Administració i la designació del conseller o 
consellers a qui s’atribueixin facultats delegades sigui quina sigui la denominació del seu càrrec, 
requerirà per a la seva validesa el vot favorable, com a mínim, dels dos terços dels components del 
Consell d’Administració. 

Al conseller delegat li correspondrà la representació i direcció efectives dels negocis de la com-
panyia, sempre d’acord amb les decisions i els criteris que fixin la Junta General d’accionistes i el 
Consell d’Administració, en els àmbits de les seves competències.

Dins de la representació i direcció efectives dels negocis de la companyia hi ha, a títol enunciatiu:

 — Donar suport al Consell d’Administració en la definició de l’estratègia del Grup.

 — Elaborar el Pla de negocis i els pressupostos anuals, que s’han de sotmetre a l’aprovació 
del Consell d’Administració.

 — Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració o de la Comissió Executiva, 
segons sigui la seva quantia individual superior, o no, a divuit milions d’euros, respecti-
vament, les propostes d’inversions, desinversions, crèdits, préstecs, línies d’avals o fian-
çament o qualsevol altre tipus de facilitat financera.

 — El nomenament i la revocació de tot el personal de la companyia, excepció feta d’aquell 
el nomenament del qual correspon al Consell d’Administració, segons estableix aquest 
Reglament. 

Una vegada l’any, en la primera sessió de cada exercici, el conseller delegat ha d’informar els 
membres de la Comissió Executiva del grau de compliment real de les previsions efectuades, quant 
a les propostes d’inversió sotmeses a la pròpia Comissió i al Consell d’Administració.”

Detalleu els motius pels quals no es puguin considerar dominicals o independents i els 
seus vincles, ja sigui amb la Societat o els seus directius, ja sigui amb els seus accionistes:

Nom o denominació social 
del conseller

Motius
Societat, directiu o accionista 
amb el qual manté el vincle

Indiqueu les variacions que, si s’escau, s’hagin produït durant el període en la tipologia de 
cada conseller:

Nom o denominació social 
del conseller

Data del canvi Condició anterior Condició actual

Sr. Antonio Pérez Colmenero 17/05/2009 Conseller Executiu Conseller Dominical

B.1.4. Expliqueu, si s’escau, les raons per les quals s’han nomenat consellers dominicals a 
instàncies d’accionistes la participació accionarial dels quals és inferior al 5% del capital:

Nom o denominació social de l’accionista Justificació

Indiqueu si no s’han atès peticions formals de presència en el Consell procedents d’accio-
nistes la participació accionarial dels quals és igual o superior a la d’altres a instàncies dels 
quals s’haguessin designat consellers dominicals. Si s’escau, expliqueu les raons per les 
quals no s’hagin atès:

Sí No

B.1.5. Indiqueu si algun conseller ha cessat en el seu càrrec abans del terme del seu mandat, 
si aquest ha explicat les seves raons i a través de quin mitjà, al Consell, i, en cas que ho hagi 
fet per escrit a tot el Consell; expliqueu tot seguit, almenys els motius que ha donat:

Nom del conseller Motiu del cessament

Manuel Menéndez López Venda de participació significativa
José María Sagardoy Llonis Venda de participació significativa
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dins dels límits que el Consell estableixi, així com d’aquelles inversions o operacions de 
tot tipus que per les seves circumstàncies especials tinguin caràcter estratègic. 

k) En general, les facultats d’organització del Consell i, especialment, la modificació 
d’aquest Reglament.

l) Les facultats que la Junta General hagi conferit al Consell d’Administració, que aquest 
només podrà delegar si ho preveu de manera expressa l’acord de la Junta General”. 

Així mateix, l’article 8 (“Funcions generals - Equilibri en el desenvolupament de les funcions”), en 
l’apartat 1 estableix que “Correspon al Consell d’Administració el desenvolupament de tots els actes 
que siguin necessaris per a la realització de l’objecte social que preveuen els Estatuts, de confor-
mitat amb l’ordenament jurídic aplicable”. Per la seva banda, l’apartat 2 assenyala que “La dele-
gació de facultats que, dins dels límits consentits per la Llei, realitzi el Consell a favor d’algun dels 
seus membres no el priva d’aquestes”.

El Consell d’Administració, en la sessió de 18 de desembre de 2007, va delegar en el Sr. Bal-
domero Falcones Jaquotot, amb efectes des de l’1 de gener de 2008, les seves facultats de 
diferents ordres, com ara: facultats financeres, de relacions amb clients i proveïdors, d’índole 
laboral, d’administració i disposició, relacionades amb societats i associacions, de naturalesa 
jurídica i d’ordre intern. Amb aquesta delegació es facilita la gestió del Grup i s’agilita la mani-
festació externa de la voluntat social. 

B.1.7. Identifiqueu, si s’escau, els membres del consell que assumeixin càrrecs d’adminis-
tradors o directius en altres societats que formin part del grup de la societat cotitzada:

Nom o denominació social del conseller
Denominació social de l’entitat 
del grup

Càrrec

Cartera Deva, S.A. Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. FCC Construcción, S.A. Conseller
Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova FCC Construcción, S.A. Conseller
Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova Giant Cement Holding Inc. Conseller
Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova Waste Recycling Group Limited Conseller
Senyor Rafael Montes Sánchez FCC Construcción, S.A. Conseller
Senyor Rafael Montes Sánchez Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
Juan Castells Masana Waste Recycling Group Limited Conseller
Juan Castells Masana Cementos Portland Valderrivas, S.A. Conseller
Senyor Robert Peugeot FCC Construcción, S.A. Conseller

Senyor Robert Peugeot Alpine Holding Gmbh
Consell de 
vigilància

Senyor Robert Peugeot Waste Recycling Group Limited Conseller
Senyor Baldomero Falcones Jaquotot FCC Energía, S.A. President
Senyor Felipe B. García Pérez FCC Energía, S.A. Secretari

L’article 7.2 del Reglament del Consell estableix:

“En tot cas, correspondrà al ple del Consell d’Administració, mitjançant l’adopció d’acords que 
s’hauran d’aprovar en cada cas segons el que preveuen la llei o els Estatuts, el tractament de les 
matèries següents, que s’estableixen com a catàleg formal de matèries reservades al seu conei-
xement exclusiu i que no poden ser objecte de delegació:

a) El nomenament i cessament del president, vicepresident, consellers delegats, del 
secretari i del sotssecretari del Consell d’Administració, així com, a proposta del con-
seller delegat, el nomenament, cessament, i, si s’escau, clàusules d’indemnització, dels 
màxims responsables de les àrees funcionals de la Societat (Administració, Finances, 
Recursos Humans i Secretaria General), dels membres del Comitè de Direcció i, en 
general, dels alts directius de la Societat. 

b) Proposar als respectius Consells d’Administració, a iniciativa del conseller delegat i 
a través dels representants de la Societat en aquests, el nomenament i cessament 
eventual, així com, si s’escau, clàusules d’indemnització, dels presidents i directors 
generals de les societats capçalera d’àrea del Grup FCC, i pel que fa a això, actuar de 
conformitat amb l’interès social de cadascuna d’aquestes. 

c) La delegació de facultats en qualsevol dels membres del Consell d’Administració en els 
termes que estableixen la llei i els Estatuts, i la seva revocació.

d) El nomenament i cessament dels consellers que han de formar les diferents comissions 
que preveu aquest Reglament. 

e) La supervisió de les comissions delegades del Consell.

f) El nomenament dels consellers per cooptació en cas de vacants fins que es reuneixi la 
primera Junta General. 

g) L’acceptació de la dimissió de consellers. 

h) La formulació dels comptes anuals i de la política de dividends per a la seva presentació 
i proposta a la Junta General, i acordar, si s’escau, el pagament de quantitats a compte 
de dividends. 

i) La definició de l’estructura del Grup i la coordinació, dins dels límits legals, de l’estra-
tègia general d’aquest Grup en interès de la Societat i de les seves participades amb el 
suport del Comitè d’Estratègia i del conseller delegat; fer públic a través de l’Informe 
anual del govern corporatiu les respectives àrees d’activitat i relacions eventuals de 
negoci entre la Societat i les participades cotitzades integrades en el Grup, així com les 
d’aquestes amb les altres empreses del Grup i els mecanismes previstos per resoldre els 
conflictes d’interès eventuals que es puguin presentar. 

j) La política d’inversions i finançament, en particular, l’aprovació d’inversions, desinver-
sions, crèdits, préstecs, línies d’avals o fiançament i qualsevol altra facilitat financera 
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B.1.10. Quant a la recomanació número 8 del Codi unificat, assenyaleu les polítiques i estra-
tègies generals de la Societat que el Consell en ple s’ha reservat aprovar:

Sí No

La política d’inversions i finançament x
La definició de l’estructura del grup de societats
La política de govern corporatiu
La política de responsabilitat social corporativa

x

El pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost anuals x
La política de retribucions i avaluació de l’acompliment dels alts directius x
La política de control i gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels siste-
mes interns d’informació i control

x

La política de dividends, així com la d’autocartera i, especialment, els seus límits x

B.1.11. Completeu els quadres següents pel que fa a la remuneració agregada dels conse-
llers meritada durant l’exercici:

a) En la Societat objecte d’aquest informe:

Concepte retributiu Dades en milers d’euros

Retribució fixa 4.075
Retribució variable 1.866
Dietes
Atencions estatutàries 2.040
Opcions sobre accions i/o altres instruments financers
Altres

total 7.981

Altres beneficis Dades en milers d’euros

Bestretes
Crèdits concedits
Fons i plans de pensions: aportacions
Fons i plans de pensions: obligacions contretes
Primes d’assegurances de vida
Garanties constituïdes per la Societat a favor dels consellers

B.1.8. Detalleu, si s’escau, els consellers de la vostra societat que siguin membres del 
Consell d’Administració d’altres entitats cotitzades en mercats oficials de valors a Espanya 
diferents del vostre grup, que hagin estat comunicades a la Societat:

Nom o denominació social del conseller
Denominació social 
de l’entitat cotitzada

Càrrec

Senyor Miguel Blesa de la Parra Iberia L.A.E., S.A. Vicepresident
Senyor Miguel Blesa de la Parra Mapfre, S.A. Conseller
Senyor Marcelino Oreja Aguirre Barclays Bank, S.A. Conseller
Cartera Deva, S.A. Realia Business, S.A. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. Realia Business, S.A. Conseller
Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova Realia Business, S.A. Conseller
Senyor Rafael Montes Sánchez Realia Business, S.A. Conseller

B.1.9. Indiqueu i, si s’escau, expliqueu si la societat ha establert regles sobre el nombre de 
consells dels quals puguin formar part els consellers:

Sí No

NOTA

l’art. 24.3 del Reglament del Consell estableix que “abans d’acceptar qualsevol lloc directiu 
o en òrgan d’administració d’una altra Societat o entitat, el conseller haurà de consultar la 
Comissió de Nomenaments i Retribucions.

L’art. 22.3 estableix “Els consellers han d’informar la Comissió de Nomenaments i Retribucions 
de les seves restants obligacions professionals, per si poden interferir amb la dedicació pròpia 
del seu càrrec; el Consell d’Administració ha d’establir, a proposta de la Comissió de Nome-
naments i Retribucions, el nombre de consells dels quals puguin formar part els consellers.” 
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d) Quant al benefici atribuït a la Societat dominant:

Remuneració total consellers (en milers d’euros) 8.150

Remuneració total consellers/ benefici atribuït a la Societat dominant (expressat en %) 2,65

B.1.12. Identifiqueu els membres de l’alta direcció que no siguin al seu torn consellers exe-
cutius, i indiqueu la remuneració total meritada al seu favor durant l’exercici:

Nom o denominació social Càrrec

Senyor José Luis de la Torre Sánchez President De FCC Serveis

Senyor Antonio Gómez Ciria
Director General D’administració i Tecnologies de la 
Informació

Senyor Dieter Kiefer
President i Conseller Delegat de Cementos Portland 
Valderrivas, S.A.

Senyor José Mayor Oreja President FCC Construcción, S.A.
Senyor Victor Pastor Fernández Director Gral. Finances

Senyor Gérard Ries
Director General Adjunt Estratègia i Desenvolupament 
Corporatiu Internacional

Senyor Eduardo González Gómez Director General D’energia i Sostenibilitat
Senyor José Manuel Velasco Guardado Director Gral. Comunicació i Responsabilitat Corporativa
Senyor Miguel Hernanz Sanjuan Director Gral. Auditoria Interna
Senyor Francisco Martín Monteagudo Director Gral. Recursos Humans

NOTA

dates d’alta de noves incorporacions al Comitè de Direcció: el Sr. Miguel Hernanz Sanjuan des 
de l’1/05/09, el Sr. Francisco Martín Monteagudo des del 18/05/09, el Sr. José Manuel Velasco 
Guardado des de l’1/07/09. 

El Sr. José Ramón Ruiz Carrero va cessar en el seu càrrec l’1/11/09.

Remuneració total alta direcció (en milers d’euros) 6.686

NOTA 

els consellers Sr. Manuel Menéndez López i Sr. José María Sagardoy Llonis van deixar el càrrec 
en el Consell d’Administració el 03/02/2009. El Conseller Sr. Javier Ribas forma part del Consell 
d’Administració des de l’11/06/2009.

b) Per la pertinença dels consellers de la Societat a altres consells d’administració i/o a l’alta direcció 
de societats de grup:

Concepte retributiu Dades en milers d’euros

Retribució fixa
Retribució variable
Dietes
Atencions estatutàries 169
Opcions sobre accions i/o altres instruments financers
Altres

total 169

Altres beneficis Dades en milers d’euros

Bestretes
Crèdits concedits
Fons i plans de pensions: aportacions
Fons i plans de pensions: obligacions contretes
Primes d’assegurances de vida
Garanties constituïdes per la Societat a favor dels consellers

c) Remuneració total per tipologia de conseller:

Tipologia consellers Per societat Per grup

Executius 5.702
Externs dominicals 1.875 169
Externs independents 404
Altres d’externs

total 7.981 169
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B.1.14. Indiqueu el procés per establir la remuneració dels membres del Consell d’Adminis-
tració i les clàusules estatutàries rellevants sobre aquest tema:

Procés per establir la remuneració dels membres del Consell d’Administració i les clàusules 
estatutàries

L’article 37 dels Estatuts socials estableix:

“El càrrec de conseller és retribuït. Aquesta retribució consistirà en una participació en els beneficis 
líquids, que no podrà depassar el dos per cent (2%) del resultat de l’exercici atribuït a Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A. en els comptes anuals consolidats del Grup del qual és Societat 
dominant, per al conjunt del Consell d’Administració, una vegada s’hagin cobert les atencions de la 
reserva legal i s’hagi reconegut als socis un dividend mínim del quatre per cent (4%). El percentatge 
que correspongui a cada exercici serà establert per la Junta General.

El Consell distribuirà entre els seus membres la retribució acordada per la Junta General, tenint en 
compte les funcions i responsabilitats exercides per cadascun d’ells dins del mateix Consell o de les 
seves comissions delegades i altres criteris que preveu el Reglament del Consell d’Administració; 
dins de la quantitat a què es refereix el paràgraf anterior d’aquest article, s’hi poden incloure retri-
bucions fixes, com ara dietes, conceptes retributius de caràcter variable o sistemes de previsió.

De conformitat amb l’acord que pel que fa a això adopti la Junta General, la retribució dels conse-
llers podrà consistir, a més, i amb independència del que estableixen els anteriors apartats, en el 
lliurament d’accions o drets d’opció sobre aquestes o estar referenciada al valor de les accions de 
la Societat.

Les retribucions que preveuen els apartats precedents, derivades de la pertinença al Consell d’Ad-
ministració, seran compatibles amb les altres percepcions laborals, de servei o professionals que 
corresponguin als consellers per l’acompliment de funcions directives, executives, d’assessorament 
o d’una altra naturalesa diferent de les de supervisió i decisió col·legiada pròpies de la seva condició 
de consellers, que, si s’escau, exerceixin per a la Societat; aquestes se sotmeten al règim laboral, 
d’arrendament de serveis o d’un altre tipus que els sigui aplicable legalment en funció de la seva 
naturalesa”.

Per la seva banda, l’article 42.3, lletra f), del Reglament del Consell estableix que la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions té, entre altres funcions, la de “Vetllar per l’observança de la política 
retributiva que estableix la Societat i, en particular, proposar al Consell d’Administració la política 
de retribució dels consellers i alts directius, la retribució dels consellers executius i altres condicions 
dels seus contractes, i les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius, informant i fent 
propostes sobre els plans d’incentius de caràcter plurianual que afectin l’alta direcció de la Societat 
i, en particular, els que es puguin establir amb relació al valor de les accions.

B.1.13. Identifiqueu de manera agregada si hi ha clàusules de garantia o blindatge, per a 
casos d’acomiadament o canvis de control a favor dels membres de l’alta direcció, inclo-
ent-hi els consellers executius, de la Societat o del grup. Indiqueu si aquests contractes han 
de ser comunicats i/o aprovats pels òrgans de la Societat o del grup:

Nombre de beneficiaris 7

Consell d’Administració Junta General

Òrgan que autoritza les clàusules X

SÍ NO

S’informa la Junta General de les clàusules? X

NOTA 

Tal com apareix en la Memòria dels Comptes Anuals de cada exercici, formulats pel Consell 
d’Administració i que se sotmeten a l’aprovació de la Junta General, en el seu moment es va 
contractar i es va pagar la prima d’una assegurança per atendre el pagament de les contin-
gències relatives a la mort, incapacitat laboral permanent, premis de jubilació o altres con-
ceptes a favor, entre altres, d’alguns dels consellers executius i alts directius, a què es refe-
reixen els apartats B. 1. 3 i B.1.12, respectivament.

En particular, les contingències que donen lloc a indemnització són les que comporten 
extinció de la relació laboral per qualsevol d’aquests motius:

a) Decisió unilateral de l’empresa

b) Dissolució o desaparició de la Societat matriu per qualsevol causa, incloent-hi la 
fusió o l’escissió.

c) Mort o invalidesa permanent.

d) Altres causes d’incapacitació física o legal.

e) Modificació substancial de les condicions professionals.

f) Cessament, una vegada complerts els 60 anys, a petició del directiu i amb la con-
formitat de l’empresa.

g) Cessament, una vegada complerts els 65 anys, per decisió unilateral del directiu.

Durant l’exercici 2009, el Grup FCC, no va abonar cap import en concepte de prima d’aquesta 
assegurança i va rebre un ingrés, en concepte d’extorn, per un import de 6.418 milers d’euros. 
També es va registrar el pagament, en concepte d’indemnització, de 2.296 milers d’euros.

Addicionalment, i a fi d’atendre les contingències cobertes per aquesta pòlissa, durant 
l’exercici 2009, la companyia d’assegurances va abonar l’import de 5.942 milers d’euros.
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Qüestions sobre les quals es pronuncia l’informe sobre la política de retribucions

A partir de l’anunci de la convocatòria de la Junta General ordinària de 10 de juny de 2009 es 
va posar a disposició de tots els accionistes un informe sobre la política de retribucions del 
Consell d’Administració. Aquest informe va ser aprovat pel Consell d’Administració el dia 5 de 
maig de 2009.

L’informe es pronuncia sobre:

a) el procés d’elaboració de l’informe

b) l’objectiu i l’estructura de la política de retribucions

c) la retribució dels consellers per la seva pertinença al Consell d’Administració

d) la retribució dels consellers executius per l’acompliment de funcions directives i 
executives

 • estructura de les retribucions

 • condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius.

Paper exercit per la Comissió de Retribucions

El Consell ha explicat, en particular, amb el suport i l’assessorament de la Comissió de Nome-
naments i Retribucions que, segons el que disposa l’article 42.3 f) del Reglament del Consell 
d’Administració, entre altres, té les funcions de:

 — vetllar per l’observança de la política retributiva establerta per la Societat i

 — proposar al Consell d’Administració la política de retribució dels consellers i alts 
directius, la retribució dels consellers executius i altres condicions dels seus con-
tractes, i les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius, informant i 
fent propostes sobre els plans d’incentius de caràcter plurianual que afectin l’alta 
direcció de la Societat i, en particular, els que es puguin establir amb relació al valor 
de les accions.

Sí No

Ha utilitzat assessorament extern? x
Identitat dels consultors externs

Assenyaleu si el Consell en ple s’ha reservat l’aprovació d’aquestes decisions:

Sí No

A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i cessament 
eventual dels alts directius, així com les seves clàusules d’indemnització

x

La retribució dels consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució 
addicional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de 
respectar els seus contractes

x

B.1.15. Indiqueu si el Consell d’Administració aprova una política de retribucions detallada 
i especifiqueu les qüestions sobre les quals es pronuncia:

Sí No
Import dels components fixos, amb desglossament, si s’escau, de les dietes per 
participació en el Consell i les seves comissions i una estimació de la retribució 
fixa anual a la qual donin origen

x

Conceptes retributius de caràcter variable x
Principals característiques dels sistemes de previsió, amb una estimació del seu 
import o cost anual equivalent

x

Condicions que hauran de respectar els contractes dels qui exerceixin funcions 
d’alta direcció com a consellers executius

x

B.1.16. Indiqueu si el Consell sotmet a votació de la Junta General, com a punt separat de 
l’ordre del dia, i amb caràcter consultiu, un informe sobre la política de retribucions dels 
consellers. Si s’escau, expliqueu els aspectes de l’informe quant a la política de retribu-
cions aprovada pel Consell per als anys futurs, els canvis més significatius d’aquestes polí-
tiques sobre l’aplicada durant l’exercici i un resum global de com es va aplicar la política de 
retribucions en l’exercici. Detalleu el paper exercit per la Comissió de Retribucions, i si han 
fet servir assessorament extern, la identitat dels consultors externs que l’hagin prestat:

Sí No
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En l’article 7, relatiu a les competències del Consell, s’ha suprimit la denominació de cadascuna 
de les societats capçalera d’àrea del Grup FCC amb la finalitat d’evitar que s’hagi de modificar 
el Reglament cada vegada que es produeixin canvis en l’estructura organitzativa del Grup. 

En segon lloc, s’ha modificat l’article 32, apartat 3, relatiu a la remuneració dels consellers exe-
cutius, a fi d’aclarir l’establert, a aquest efecte, en l’article 37 dels Estatuts socials.

Finalment, s’ha modificat l’article 42, relatiu a la Comissió de Nomenaments i Retribucions; 
entre les competències de la Comissió, s’ha inclòs expressament la proposta de distribució 
de la retribució estatutària entre els membres del Consell, tal com ja preveu l’article 32.1 del 
Reglament del Consell. 

B.1.19. Indiqueu els procediments de nomenament, reelecció, avaluació i remoció dels 
consellers. Detalleu els òrgans competents, els tràmits que cal seguir i els criteris que cal 
emprar en cadascun dels procediments.

El nomenament i la separació dels consellers corresponen a la Junta General. Els consellers 
podran ser reelegits indefinidament, una vegada o més, per períodes de cinc anys.

En virtut dels pactes parasocials a què es refereix l’apartat A.6. d’aquest informe, pel que fa als 
consellers de FCC que corresponguin a B 1998, S.L., els inversors podran designar quatre (4) 
membres del Consell d’Administració de FCC.

Correspondrà a la Sra. Esther Koplowitz Romero de Juseu, o a qui aquesta determini, designar 
la totalitat dels components del Consell d’Administració de FCC a què tingués dret B 1998, S.L. 
diferents d’aquells que correspongui designar als Inversors.

Així mateix, el Reglament del Consell regula, en el Capítol IV “Nomenament i cessament dels 
consellers”, aquests punts:

Article 16. “Nomenament, ratificació o reelecció de consellers”

“Les propostes de nomenament o reelecció de consellers que sotmeti el Consell d’Adminis-
tració a la consideració de la Junta General i les decisions de nomenament que adopti aquest 
òrgan en virtut de les facultats de cooptació que té atribuïdes legalment, haurà de recaure 
sobre persones de reconeguda honorabilitat, solvència, competència tècnica i experiència, 
i les aprovarà el Consell a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, en el cas 
dels consellers independents, i amb l’informe previ de la Comissió de Nomenaments i Retribu-
cions, en el cas de la resta de consellers”.

B.1.17. Indiqueu, si s’escau, la identitat dels membres del Consell que, al seu torn, siguin 
membres del Consell d’Administració o directius o empleats de societats que posseeixin 
participacions significatives en la Societat cotitzada i/o en entitats del grup:

Nom o denominació social del conseller
Denominació social de 
l’accionista significatiu

Càrrec

Cartera Deva, S.A. B 1998, S.L. Conseller
Senyor Juan Castells Masana B 1998, S.L. Conseller
Dominum Desga, S.A. B 1998, S.L. Conseller
Dominum Dirección y Gestión, S.A. B 1998, S.L. Conseller
EAC Inversiones Corporativas, S.L. B 1998, S.L. Conseller
Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova B 1998, S.L. Conseller
Larranza XXI, S.L. B 1998, S.L. Conseller
Senyor Rafael Montes Sánchez B 1998, S.L. Conseller
Senyor Robert Peugeot B 1998, S.L. Conseller

Detalleu, si s’escau, les relacions rellevants diferents de les que preveu l’epígraf anterior, dels 
membres del Consell d’Administració que els vinculin amb els accionistes significatius i/o en 
entitats del grup:

Nom o denominació social del 
conseller vinculat

Nom o denominació 
social de l’accionista 
significatiu vinculat

Descripció relació

Cartera Deva, S.A. B 1998, S.L. Pactes de socis de B 1998, S.L.
Larranza XXI, S.L. B 1998, S.L. Pactes de socis de B 1998, S.L.

Senyor Robert Peugeot B 1998, S.L.
Pactes de socis de B 1998, S.L.  
Indirectament a través de Simante, S.L.

B.1.18. Indiqueu si s’ha produït durant l’exercici alguna modificació en el reglament del 
Consell:

Sí No

Descripció modificacions:

El Consell d’Administració en la sessió de 5 de maig de 2009 va modificar diversos articles del 
Reglament del Consell. Les modificacions aprovades afecten, en particular, els articles 7, 32 i 42 
del Reglament del Consell d’Administració.
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B.1.20. Indiqueu els supòsits en els quals estan obligats a dimitir els consellers.

El Reglament del Consell en l’article 20 estableix que:

“1. Els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període pel qual van ser nomenats 
o quan ho decideixi la Junta General fent ús de les atribucions que té conferides legalment i esta-
tutàriament.

2. Els consellers hauran de posar el seu càrrec a disposició del Consell d’Administració i formalitzar, 
si aquest ho considera convenient, la dimissió corresponent en els casos següents:

a) Quan cessin en els llocs, càrrecs o funcions als quals estigui associat el seu nomenament 
com a consellers executius.

b) Si es tracta de consellers dominicals, quan l’accionista, a instàncies del qual han estat 
nomenats transmeti íntegrament la participació que tenia a FCC o la redueixi fins a un 
nivell que exigeixi la reducció del nombre dels seus consellers dominicals.

c) Quan es vegin culpables en algun dels supòsits d’incompatibilitat o prohibició pre-
vistos legalment.

d) Quan el Consell mateix ho sol·liciti així per majoria, almenys, de dos terços dels seus 
membres: 

 — si per haver infringit les seves obligacions com a consellers resulten greument amo-
nestats pel Consell, amb la proposta o l’informe previs de la Comissió de Nomena-
ments i Retribucions o

 — quan la seva permanència en el Consell pugui posar en risc el crèdit i la reputació 
de la Societat; els consellers han d’informar el Consell de les causes penals, en què 
apareguin com a imputats i de les seves posteriors vicissituds processals. En qual-
sevol cas, si algun conseller resulta processat o es dicta contra ell interlocutòria 
d’obertura de judici oral per algun dels delictes societaris tipificats en l’article 124 
de la Llei de societats anònimes, el Consell examinarà el cas tan aviat com sigui 
possible i, ateses les circumstàncies concretes, decidirà si el conseller haurà de pre-
sentar o no la seva dimissió, i donarà compte raonat d’això en l’Informe anual de 
govern corporatiu”. 

Article 18. “Durada del càrrec” 

“1. Els consellers exerciran el seu càrrec durant el termini fixat en els Estatuts socials, que en tot cas 
no podrà excedir del màxim de sis anys sense perjudici de les seves reeleccions per al càrrec.

2. Els consellers designats per cooptació exerciran el seu càrrec fins a la data de reunió de la primera 
Junta General. Aquest període no es computarà a l’efecte del que estableix l’apartat anterior.

3. El conseller que acabi el seu mandat o que, per qualsevol altra causa, cessi en l’acompliment del 
seu càrrec, no podrà prestar serveis en una altra entitat competidora de FCC, durant el termini de 
dos anys. 

4. El Consell d’Administració, si ho considera oportú, podrà dispensar el conseller sortint d’aquesta 
obligació o escurçar el seu període de durada.” 

Article 19. “Reelecció de consellers”

“Prèviament a qualsevol reelecció de consellers que se sotmeti a la Junta General, la Comissió de 
Nomenaments i Retribucions haurà d’emetre un informe en el qual s’avaluaran la qualitat del 
treball i la dedicació al càrrec dels consellers proposats durant el mandat precedent.” 

Avaluació:

Article 38.6. “El Consell en ple dedicarà la primera de les sessions anuals a avaluar la qualitat i 
l’eficiència del seu propi funcionament durant l’exercici anterior; valorarà la qualitat dels seus 
treballs, avaluarà l’eficàcia de les seves regles i, si s’escau, corregirà els aspectes que s’hagin 
revelat com a poc funcionals. Així mateix, també avaluarà en aquesta sessió, atès l’informe 
que sobre això elevi la Comissió de Nomenaments i Retribucions, l’acompliment de les fun-
cions per part del president del Consell i del primer executiu de la Societat, així com el funcio-
nament de les seves comissions partint de l’informe que aquestes li elevin.

Article 20. “Cessament dels consellers”

“1. Els consellers cessaran en el càrrec quan hagi transcorregut el període pel qual van ser nomenats 
o quan ho decideixi la Junta General fent ús de les atribucions que té conferides legalment i esta-
tutàriament.”

Article 21. “Caràcter dels acords del Consell sobre aquesta matèria”

“De conformitat amb el que preveu l’article 25 d’aquest Reglament, els consellers afectats per pro-
postes de nomenament, reelecció o cessament s’abstindran d’intervenir en les deliberacions i vota-
cions que es refereixin a ells.”
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B.1.22. S’exigeixen majories reforçades, diferents de les legals, en algun tipus de decisió?

Sí No

Indiqueu com s’adopten els acords en el Consell d’Administració i assenyaleu, almenys, el 
mínim quòrum d’assistència i el tipus de majories per adoptar els acords:

Adopció d’acords

Descripció de l’acord Quòrum Tipus de majoria

Delegació permanent de facultats delegables 
en la Comissió Executiva, en el president 
o en els consellers delegats i designació 
dels consellers que hagin d’ocupar aquests 
càrrecs - 
ALTRES ACORDS (VEGEU NOTA)

Es requereix que concorrin 
a la reunió, presents o 
representats, les dues terceres 
parts dels components

Dues terceres 
parts dels 
components

NOTA 

els altres acords del Consell d’Administració, per poder-los adoptar, requereixen majoria 
absoluta dels components d’aquest òrgan.

B.1.23. Expliqueu si hi ha requisits específics, diferents dels relatius als consellers, per ser 
nomenat president.

Sí No

Descripció dels requisits

-

B.1.21. Expliqueu si la funció de primer executiu de la Societat recau en el càrrec de pre-
sident del Consell. Si s’escau, indiqueu les mesures que s’han pres per limitar els riscos 
d’acumulació de poders en una única persona:

Sí No

Mesures per limitar riscos

El Consell d’Administració de FCC, S.A. s’ha dotat, dins del seu Reglament, d’un article que preveu el 
control d’aquests riscos mitjançant la designació d’un conseller independent amb les funcions que 
es detallen en l’apartat següent. 
El Consell d’Administració de FCC, en la sessió celebrada el 3 de febrer de 2009, va acordar nomenar 
el Sr. Max Mazin Brodovka com a conseller independent que va assumir les funcions que preveu l’art. 
34, últim paràgraf, del Reglament del Consell.

Indiqueu i, si s’escau, expliqueu si s’han establert regles que faculten un dels consellers 
independents per sol·licitar la convocatòria del Consell o la inclusió de nous punts en 
l’ordre del dia, per coordinar i fer-se ressò de les preocupacions dels consellers externs i 
per dirigir l’avaluació per part del Consell d’Administració:

Sí No

Explicació de les regles

El Reglament del Consell en l’article 34.3 estableix:
“Quan el president del Consell tingui a la vegada la condició de conseller delegat o primer executiu 
de la Societat, un dels consellers independents designat a aquest efecte pel Consell , podrà sol·licitar 
la convocatòria del Consell o la inclusió de nous punts en l’ordre del dia, amb la qual cosa podrà 
coordinar i podrà fer-se ressò, a més, de les preocupacions dels consellers externs i podrà dirigir 
l’avaluació per part del Consell del seu president”. 
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Assenyaleu els principals procediments

L’art. 42.3.h del Reglament del Consell estableix dins de les funcions de la Comissió de Nomena-
ments i Retribucions “Vetllar perquè en proveir-se noves vacants en el Consell, els procediments de 
selecció no prenguin rumbs implícits que obstaculitzin la selecció de conselleres, de manera que la 
Societat cerqui deliberadament i inclogui entre els potencials candidats, dones que compleixin el 
perfil professional pretès; el Consell, si s’escau, ha d’explicar a través de l’Informe anual de govern 
corporatiu el motiu de la quantitat escassa o nul·la de conselleres i les iniciatives adoptades per 
corregir aquesta situació. 

B.1.28. Indiqueu si hi ha processos formals per a la delegació de vots en el Consell d’Admi-
nistració. Si s’escau, detalleu-los breument.

No hi ha processos formals per a la delegació de vots en el Consell d’Administració.

B.1.29. Indiqueu el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració 
durant l’exercici. Així mateix, assenyaleu, si s’escau, les vegades que s’ha reunit el Consell 
sense l’assistència del seu president:

Nombre de reunions del Consell 11

Nombre de reunions del Consell sense l’assistència del president 0

Indiqueu el nombre de reunions que han mantingut en l’exercici les diferents comissions del 
Consell:

Nombre de reunions de la Comissió Executiva o Delegada 10
Nombre de reunions del Comitè d’Auditoria i Control 9
Nombre de reunions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions 10
Nombre de reunions de la Comissió d’Estratègia i Inversions 0

B.1.30. Indiqueu el nombre de reunions que ha mantingut el Consell d’Administració 
durant l’exercici sense l’assistència de tots els membres. En el còmput es consideraran no-
assistències les representacions realitzades sense instruccions específiques:

Nombre de no-assistències de consellers durant l’exercici 42

% de no-assistències sobre el total de vots durant l’exercici 19,63

B.1.24. Indiqueu si el president té vot de qualitat:

Sí No

Matèries en les quals existeix vot de qualitat

-

B.1.25. Indiqueu si els estatuts o el reglament del Consell estableixen algun límit a l’edat 
dels consellers:

Sí No

B.1.26. Indiqueu si els estatuts o el reglament del Consell estableixen un mandat limitat 
per als consellers independents:

Sí No

Nombre màxim d’anys de mandat 12

B.1.27. loEn el cas que sigui escàs o nul el nombre de conselleres, expliqueu els motius i les 
iniciatives adoptades per corregir aquesta situació:

Explicació dels motius i de les iniciatives

En particular, indiqueu si la Comissió de Nomenaments i Retribucions ha establert proce-
diments perquè els processos de selecció no prenguin rumbs implícits que obstaculitzin la 
selecció de conselleres i cerqui deliberadament candidates que compleixin el perfil exigit:

Sí No
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B.1.34. Expliqueu els procediments de nomenament i cessament del secretari del Consell, i 
indiqueu si el seu nomenament i cessament han estat informats per part de la Comissió de 
Nomenaments i aprovats pel ple del Consell:

Procediment de nomenament i cessament

Art. 36 Reglament del Consell “El seu nomenament i cessament serà aprovat pel ple del Consell amb 
l’informe previ elaborat per la Comissió de Nomenaments i Retribucions”.

NOTA

el secretari actual va ser nomenat abans que es constituís la Comissió de Nomenaments i Retri-
bucions.

Sí No

La Comissió de Nomenaments informa del nomenament? x
La Comissió de Nomenaments informa del cessament? x
El Consell en ple aprova el nomenament? x
El Consell en ple aprova el cessament? x

El secretari del Consell té encomanada la funció de vetllar, de manera especial, per les 
recomanacions de bon govern?

Sí No

Observacions

B.1.31. Indiqueu si els comptes anuals individuals i consolidats que es presenten perquè els 
aprovi el Consell estan prèviament certificats:

Sí No

Identifiqueu, si s’escau, la/les persona/es que ha o han certificat els comptes anuals individuals 
i consolidats de la Societat, per a la seva formulació per part del Consell:

Nom Càrrec

Senyor Baldomero Falcones Jaquotot President i conseller delegat

Senyor Antonio Gómez Ciria
Director general d’Administració i Tecnologies de la 
Informació

Senyor Víctor Pastor Fernández Director general de Finances

B.1.32. Expliqueu, si n’hi ha, els mecanismes que estableix el Consell d’Administració per 
evitar que els comptes individuals i consolidats que ha formulat aquest es presentin a la 
Junta General amb excepcions en l’informe d’auditoria.

El Comitè d’Auditoria i Control té, entre altres funcions, la revisió del procés d’elaboració de 
la informació economicofinancera que periòdicament publica el Grup FCC. Aquesta funció 
adquireix una rellevància especial en el cas de la informació anual, de manera que, amb 
caràcter previ a la formulació dels comptes anuals de l’exercici 2009 per part del Consell d’Ad-
ministració, el Comitè d’Auditoria i Control ha examinat àmpliament aquests comptes, sol·licita 
la participació de l’auditor extern en el Comitè perquè exposi les conclusions del seu treball 
de revisió de manera que, una vegada formulats pel Consell, l’informe de l’auditor extern no 
contingui cap excepció.

B.1.33. El secretari del Consell té la condició de conseller?

Sí No
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nivell de risc que la Societat consideri acceptable; (iii) les mesures previstes per 
mitigar l’impacte dels riscos identificats, en cas que arribin a materialitzar-se; (iv) i 
els sistemes d’informació i control intern que s’utilitzaran per controlar i gestionar 
aquests riscos, inclosos els passius contingents o riscos fora de balanç, i elevar-la al 
Consell perquè l’aprovi.

e) Supervisar el procés d’elaboració de comptes anuals i informes de gestió, indivi-
duals i consolidats, i de la informació financera periòdica que es difongui en els 
mercats; vetllar pel compliment dels requeriments legals i l’aplicació correcta dels 
principis de comptabilitat generalment acceptats, i informar el Consell d’Adminis-
tració, amb caràcter previ a l’adopció per part d’aquest de les decisions següents: 
(i) la informació financera que, per la seva condició de cotitzada, la Societat hagi 
de fer pública periòdicament, i assegurar-se que els comptes intermedis es for-
mulen amb els mateixos criteris comptables que els anuals i, amb aqueta finalitat, 
considerar que escaigui una revisió limitada de l’Auditor extern de la Societat;(ii) i 
la creació o l’adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domi-
ciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així 
com qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la 
seva complexitat, puguin menyscabar la transparència del Grup FCC. 

f) Quant als sistemes d’informació i control intern: (i) supervisar el procés d’elabo-
ració i la integritat de la informació financera relativa a la Societat i, si s’escau, al seu 
Grup, revisant el compliment dels requisits normatius, la delimitació adequada del 
perímetre de consolidació i l’aplicació correcta dels criteris comptables; (ii) revisar 
periòdicament els sistemes de control intern i gestió de riscos, perquè els prin-
cipals riscos s’identifiquin, es gestionin i es donin a conèixer adequadament; (iii) 
vetllar per la independència i l’eficàcia de la funció d’auditoria interna, proposar 
la selecció, el nomenament, la reelecció i el cessament del responsable del servei 
d’auditoria interna, així com el pressupost d’aquest servei, i rebre informació peri-
òdica sobre les seves activitats i verificar que l’alta direcció té en compte les con-
clusions i recomanacions dels seus informes; (iv) rebre dels empleats, de manera 
confidencial, però no anònima, i per escrit, comunicacions sobre possibles irregu-
laritats d’una transcendència potencial, especialment financeres i comptables, que 
adverteixin al si de qualsevol societat del Grup FCC (v) i assegurar-se que els codis 
interns de conducta i les regles de govern corporatiu compleixen les exigències 
normatives i són adequats per a la Societat, així com revisar el compliment per 
part de les persones afectades per aquests codis i regles de govern, de les seves 
obligacions de comunicació a la Societat. 

g) Emetre els informes i les propostes que li siguin sol·licitats pel Consell d’Adminis-
tració o pel president d’aquest i els que consideri pertinents per al millor com-
pliment de les seves funcions, especialment l’informe sobre les propostes de 
modificació d’aquest Reglament, d’acord amb el que estableix l’article 4, apartat 3. 

B.1.35. Indiqueu, si n’hi ha, els mecanismes establerts per la Societat per preservar la inde-
pendència de l’auditor, dels analistes financers, dels bancs d’inversió i de les agències de 
qualificació.

Aquests mecanismes els regula el Reglament del Consell en l’article 41. “Comitè d’Auditoria i 
Control”:

 “...

3. El Comitè d’Auditoria i Control tindrà com a funció primordial servir de suport al Consell 
d’Administració en les seves comeses de vigilància, mitjançant la revisió periòdica del procés 
d’elaboració de la informació economicofinancera, dels seus controls interns i de la indepen-
dència de l’Auditor extern.

En particular, a títol enunciatiu, i sense perjudici d’altres comeses que pugui encarregar-li el 
Consell d’Administració, serà competència del Comitè d’Auditoria i Control: 

a) Informar en la Junta General d’Accionistes sobre les qüestions que hi plantegin els 
accionistes en matèries de la seva competència.

b) Servir de canal de comunicació entre el Consell d’Administració i l’Auditor extern 
de la Societat i avaluar els resultats de cada auditoria; a més, pel que fa a l’Auditor 
extern, li correspon: (i) elevar al Consell d’Administració les propostes de selecció, 
nomenament, reelecció i substitució de l’Auditor extern, així com les condicions 
de la seva contractació; (ii) rebre regularment de l’Auditor extern informació sobre 
el pla d’auditoria i els resultats de la seva execució, i verificar que l’alta direcció té 
en compte les seves recomanacions; (iii) assegurar la independència de l’Auditor 
extern, establint, en particular, mesures adequades: 1) perquè la contractació de 
serveis d’assessorament i de consultoria amb aquest auditor o empreses del seu 
grup no impliqui un risc sobre la seva independència i 2) perquè la Societat comu-
niqui com a fet rellevant a la CNMV el canvi d’auditor i l’acompanyi d’una decla-
ració sobre l’eventual existència de desacords amb l’Auditor sortint i, si n’hi hagués 
hagut del seu contingut, i que en cas de renúncia de l’Auditor extern, examini les 
circumstàncies que l’hagin motivat; (iv) i afavorir que l’Auditor de la Societat assu-
meixi la responsabilitat de les auditories de les empreses que integren el Grup. 

c) Supervisar els serveis d’auditoria interna de la Societat que vetllin pel bon funci-
onament dels sistemes d’informació i control intern; el responsable de la funció 
d’auditoria interna està obligat a presentar al Comitè el seu pla anual de treball 
i a informar-lo directament de les incidències que es presentin en el desenvolu-
pament, així com a sotmetre-li al final de cada exercici un informe sobre les seves 
activitats. 

d) Analitzar la política de control i gestió de riscos que identifiqui almenys: (i) els dife-
rents tipus de riscos als quals s’enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers 
o econòmics, els passius contingents i altres riscos fora de balanç; (ii) la fixació del 
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B.1.37. Indiqueu si la firma d’auditoria fa altres treballs per a la Societat i/o el seu grup dife-
rents dels d’auditoria i en aquest cas declareu l’import dels honoraris rebuts per aquests 
treballs i el percentatge que comporta sobre els honoraris facturats a la Societat i/o el seu 
grup.

Sí No

Societat Grup Total

Import d’altres treballs diferents dels d’auditoria 
(milers d’euros)

558 288 846

Import treballs diferents dels d’auditoria / Import 
total facturat per la firma d’auditoria (en %)

71 7 18

B.1.38. Indiqueu si l’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’exercici anterior presenta 
reserves o excepcions. Si s’escau, indiqueu les raons donades pel president del Comitè 
d’Auditoria per explicar el contingut i l’abast d’aquestes reserves o excepcions.

Sí No

Explicació de les raons

B.1.39. Indiqueu quants anys fa que la firma actual d’auditoria realitza de manera inin-
terrompuda l’auditoria dels comptes anuals de la Societat i/o el seu grup. Així mateix, 
indiqueu el percentatge que representa el nombre d’anys auditats per l’actual firma d’au-
ditoria sobre el nombre total d’anys en què els comptes anuals han estat auditats:

Societat Grup

Nombre d’anys ininterromputs 20 20

Societat Grup

Nre. d’anys auditats per la firma actual d’auditoria / Nre. d’anys que la 
Societat ha estat auditada (en %)

100 100

h) Decidir pel que fa a les sol·licituds d’informació que els consellers, d’acord amb 
el que estableix l’article 30.3 d’aquest Reglament, remetin a aquest Comitè, i sol-
licitar, si s’escau, la inclusió de punts de l’ordre del dia de les reunions del Consell 
en les condicions i en els terminis que preveu l’article 38.3 d’aquest Reglament. 

 ...

4. El Comitè d’Auditoria i Control tindrà accés a la informació i documentació necessària per 
a l’exercici de les seves funcions i podrà sol·licitar l’assessorament de professionals externs, a 
efectes de la qual cosa serà aplicable el que disposen els articles 31.3 i 39.3 d’aquest Reglament. 
Aquests assessors assistiran a les reunions amb veu, però sense vot. 

6. Estan obligats a assistir a les sessions del Comitè i a prestar-li col·laboració i accés a la infor-
mació de què disposi, qualsevol membre de l’equip directiu i del personal del Grup FCC que 
sigui requerit a aquest efecte, amb aplicació, si s’escau, del que preveu l’article 39.3 d’aquest 
Reglament, així com els auditors de comptes de la Societat. 

7. En tot el que no regula expressament aquest article pel que fa al funcionament del Comitè 
d’Auditoria i Control, caldrà atenir-se al que regula el Comitè d’Auditoria i Control, i serà apli-
cable, supletòriament i en la mesura que la seva naturalesa i funcions ho facin possible, el que 
estableixen els Estatuts socials i aquest Reglament quant al Consell d’Administració. 

B.1.36. Indiqueu si durant l’exercici la Societat ha canviat d’auditor extern. Si s’escau, iden-
tifiqueu l’auditor entrant i sortint:

Sí No

Auditor sortint Auditor entrant

En el cas que hi hagi hagut desacords amb l’auditor sortint, expliqueu-ne el contingut:

Sí No

Explicació dels desacords
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B.1.42. Indiqueu i, si s’escau, detalleu si hi ha un procediment perquè els consellers puguin 
disposar de la informació necessària per preparar les reunions dels òrgans d’administració 
amb prou temps:

Sí No

Detalleu el procediment

El Reglament del Consell en l’article 38 “Sessions del Consell d’Administració” desplega aquest 
procediment i estableix que:

“1. El Consell d’Administració es reunirà amb la freqüència necessària per exercir amb eficàcia les 
seves funcions i sempre que ho requereixi l’interès de FCC, seguint el programa de dates i assumptes 
que estableixi a l’inici de l’exercici; cada conseller i qualsevol de les comissions del Consell podrà 
proposar altres punts de l’ordre del dia inicialment no previstos. Aquesta proposta s’ha de realitzar 
amb una antelació no inferior a tretze dies de la data prevista per a la celebració de la sessió. El 
calendari de les sessions ordinàries el fixarà el Consell abans del començament de cada exercici. El 
calendari es podrà modificar per acord del Consell o per decisió del president, que ha de posar la 
modificació en coneixement dels consellers amb una antelació no inferior a deu dies de la data pre-
vista inicialment per celebrar la sessió, o de la nova data fixada en substitució d’aquella, si aquesta 
darrera és anterior.

2. La convocatòria de les sessions ordinàries s’ha de fer per carta, fax, correu electrònic o telegrama, 
i ha d’estar autoritzada amb la signatura del president o la del secretari o sotssecretari, per ordre 
del president.

Sense perjudici del que estableix l’article 30 dels Estatuts socials, s’ha de procurar que la convo-
catòria es faci amb una antelació no inferior a deu dies. Juntament amb la convocatòria de cada 
reunió s’hi ha d’incloure sempre l’ordre del dia de la sessió i la documentació pertinent perquè 
els membres del Consell puguin tenir la seva opinió i, si s’escau, emetre el seu vot pel que fa als 
assumptes sotmesos a la seva consideració.

En cas d’urgència, apreciada lliurement pel president, la convocatòria es podrà realitzar per a la 
reunió immediata del Consell; en aquest cas, l’ordre del dia de la reunió s’haurà de limitar als punts 
que hagin motivat la urgència.

3. El president decidirà sobre l’ordre del dia de la sessió. Els consellers i les comissions del Consell 
podran sol·licitar al president la inclusió d’assumptes en l’ordre del dia en els termes que preveu 
l’apartat 1 anterior d’aquest article, i el president estarà obligat a aquesta inclusió.

Quan a sol·licitud dels consellers s’incloguin punts en l’ordre del dia, els consellers que hagin 
demanat aquesta inclusió hauran de remetre juntament amb la sol·licitud la documentació per-

B.1.40. Indiqueu les participacions dels membres del Consell d’Administració de la Societat 
en el capital d’entitats que tinguin el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat 
que constitueixi l’objecte social, tant de la Societat com del seu grup, i que hagin estat 
comunicades a la Societat. Així mateix, indiqueu els càrrecs o les funcions que en aquestes 
societats exerceixin:

Nom o denominació 
social del conseller

Denominació de la 
Societat objecte

% participació Càrrec o funcions

B.1.41. Indiqueu i, si s’escau, detalleu si hi ha un procediment perquè els consellers puguin 
disposar d’assessorament extern:

Sí No

Detalleu el procediment

El Reglament del Consell en l’article 31. “Auxili d’experts” estableix: 

“1. Amb la finalitat de ser auxiliats en l’exercici de les seves funcions, els consellers externs 
tenen dret a obtenir de la Societat l’assessorament necessari per al compliment de les seves 
funcions i quan calgui l’assessorament amb càrrec a FCC per part d’experts legals, comptables, 
financers o altres experts.

2. La sol·licitud de contractar assessors o experts externs ha de ser formulada al President de 
FCC i serà autoritzada pel Consell d’Administració si, segons el parer d’aquest:

a) És necessària per a l’acompliment total de les funcions encomanades als consellers 
independents,

b) El seu cost és raonable, atesa la importància del problema i dels actius i ingressos 
de FCC i

c) L’assistència tècnica que es rebi no pot ser dispensada adequadament per experts 
i tècnics de FCC.

3. En el supòsit que la sol·licitud d’auxili d’experts sigui efectuada per qualsevol de les comis-
sions del Consell, no podrà ser denegada, tret que aquest per majoria dels seus components 
consideri que no hi concorren les circumstàncies que preveu l’apartat 2 d’aquest article.”
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tipifica l’article 124 de la Llei de societats anònimes, el Consell examinarà el cas tan aviat com 
sigui possible i, ateses les circumstàncies concretes, decidirà si el conseller ha de presentar o 
no la seva dimissió, i donarà compte raonat d’això en l’Informe anual de govern corporatiu.” 

B.1.44. Indiqueu si algun membre del Consell d’Administració ha informat la Societat que 
ha estat processat o s’ha dictat contra ell interlocutòria d’obertura de judici oral, per algun 
dels delictes que assenyala l’article 124 de la llei de societats anònimes:

Sí No

B.2. Comissions del Consell d’Administració

B.2.1. Detalleu totes les comissions del Consell d’Administració i els seus membres:

COMISSIÓ EXECUTIVA O DELEGADA

Nom Càrrec Tipologia

Senyor Baldomero Falcones Jaquotot President Executiu
Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova Vocal Dominical
Dominum Desga, S.A.  
representada per la Senyora Esther Alcocer Koplowitz

Vocal Dominical

EAC Inversiones Corporativas, S.L.  
representada per la Senyora Alicia Alcocer Koplowitz

Vocal Dominical

Senyor Juan Castells Masana Vocal Dominical
Cartera Deva, S.A.  
representada pel Senyor Jaime Llantada Aguinaga

Vocal Dominical

Senyor Francisco Vicent Chuliá Secretari No Vocal
Senyor Felipe B. García Pérez Sotssecretari No Vocal

tinent o bé hauran d’identificar-la, amb la finalitat que sigui enviada als altres membres del Consell 
d’Administració.

Es procurarà, atès el deure confidencialitat de cada Conseller, que la importància i naturalesa 
reservada de la informació no pugui servir de pretext –excepte circumstàncies excepcionals apre-
ciades pel president– a la inobservança d’aquesta regla.

4. Es podran fer reunions del Consell mitjançant multiconferència telefònica, videoconferència 
o qualsevol altre sistema anàleg, de manera que un conseller o diversos consellers assisteixin a 
aquesta reunió mitjançant el sistema indicat. A aquest efecte, la convocatòria de la reunió, a més 
d’assenyalar la ubicació on tindrà lloc la sessió física, a la qual haurà de concórrer el secretari del 
Consell, haurà d’esmentar que a aquesta es podrà assistir mitjançant conferència telefònica, vide-
oconferència o sistema equivalent, i caldrà indicar i disposar dels mitjans tècnics necessaris per a 
aquesta finalitat, que en tot cas hauran de possibilitar la comunicació directa i simultània entre 
tots els assistents. El secretari del Consell d’Administració haurà de fer constar en les actes de les reu-
nions celebrades d’aquesta manera, a més dels consellers que hi assisteixen físicament o, si s’escau, 
representats per un altre conseller, els qui assisteixin a la reunió a través del sistema de multiconfe-
rència telefònica, videoconferència o sistema anàleg.”

B.1.43. Indiqueu i, si s’escau, detalleu si la Societat ha establert regles que obliguin els con-
sellers a informar i, si s’escau, dimitir en els supòsits que puguin perjudicar el crèdit i la 
reputació de la Societat:

Sí No

Expliqueu les regles:

L’art. 29 del Reglament del Consell sobre deures d’informació del conseller estableix que “El 
conseller haurà d’informar la Comissió de Nomenaments i Retribucions de FCC., a través del 
Departament de Responsabilitat Corporativa o de qualsevol altre que el pugui substituir, dels 
aspectes següents: d. Reclamacions judicials, administratives o de qualsevol altra índole que, 
per la seva importància, puguin incidir greument en la reputació de FCC.”

Així mateix l’art. 20.2.d sobre cessament dels consellers estableix que “Els consellers hauran 
de posar el seu càrrec a disposició del Consell d’Administració i formalitzar, si aquest ho con-
sidera convenient, la dimissió corresponent en aquests casos: quan la seva permanència en 
el Consell pugui posar en risc el crèdit i la reputació de la Societat, en què els consellers han 
d’informar el Consell de les causes penals, en què apareguin com a imputats així com de les 
seves posteriors vicissituds processals. En qualsevol cas, si algun conseller és processat o es 
dicta contra ell interlocutòria d’obertura de judici oral per algun dels delictes societaris que 
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COMITÈ D’ESTRATÈGIA

Nom Càrrec Tipologia

Senyora Esther Koplowitz Romero de Juseu  
en representació de B 1998, S.L.

Presidenta Dominical

Senyora Esther Alcocer Koplowitz  
en representació de Dominum Desga, S.A.

Vocal Dominical

Senyora Alicia Alcocer Koplowitz  
en representació d’EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Vocal Dominical

Senyora Carmen Alcocer Koplowitz  
en representació de Dominum Dirección y Gestión, S.A.

Vocal Dominical

Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova Vocal Dominical
Senyora Lourdes Martínez Zabala  
en representació de Larranza XXI, S.L.

Vocal Dominical

Senyor Robert Peugeot Vocal Dominical
Senyor Jaime Llantada Aguinaga  
en representació de Cartera Deva, S.A.

Vocal Dominical

B.2.2. Assenyaleu si corresponen al Comitè d’Auditoria i Control les funcions següents:

Sí No

Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la informació financera relativa 
a la Societat i, si s’escau, al grup, i revisar el compliment dels requisits normatius, 
la delimitació adequada del perímetre de consolidació i l’aplicació correcta dels 
criteris comptables

x

Revisar periòdicament els sistemes de control intern i gestió de riscos, perquè els 
principals riscos s’identifiquin, es gestionin i es donin a conèixer adequadament

x

Vetllar per la independència i l’eficàcia de la funció d’auditoria interna; proposar 
la selecció, el nomenament, la reelecció i el cessament del responsable del servei 
d’auditoria interna, proposar el pressupost d’aquest servei; rebre informació 
periòdica sobre les seves activitats; i verificar que l’alta direcció té en compte les 
conclusions i recomanacions dels seus informes

x

Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera 
confidencial i, si es considera apropiat, de manera anònima les irregularitats de 
transcendència potencial, especialment financeres i comptables, que adverteixin al 
si de l’empresa. 

x

Elevar al Consell les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de 
l’auditor extern, així com les condicions de la seva contractació

x

Rebre regularment de l’auditor extern informació sobre el pla d’auditoria i els 
resultats de la seva execució, i verificar que l’alta direcció en té en compte les 
recomanacions

x

Assegurar la independència de l’auditor extern x
En el cas de grups, afavorir que l’auditor extern assumeixi la responsabilitat de les 
auditories de les empreses que integren el Grup

x

COMITÈ D’AUDITORIA I CONTROL

Nom Càrrec Tipologia

Senyor Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón President Independent
Senyora Esther Alcocer Koplowitz  
en representació de Dominum Desga, S.A.

Vocal Dominical

Senyora Alicia Alcocer Koplowitz  
en representació d’EAC Inversiones Corporativas, S.L. 

Vocal Dominical

Senyor Fernando Falcó y Fernández de Córdova Vocal Dominical
Senyor Juan Castells Masana Vocal Dominical
Senyor José María Verdú Ramos Secretari No Vocal ---

El 29 de juliol de 2009 es va comunicar a la CNMV que el Comitè d’Auditoria i Control va 
adoptar, per unanimitat, l’acord de nomenar nou president d’aquest el conseller independent 
Sr. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, per un període de quatre anys. Substitueix el Sr. Fer-
nando Falcó y Fernández de Córdova en haver finalitzat el període màxim de quatre anys que 
estableixen, per als presidents d’aquests comitès, la disposició addicional divuitena de la Llei 
24/1988 del mercat de valors i els Estatuts socials de la Companyia.

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Nom Càrrec Tipologia

Senyora Esther Alcocer Koplowitz  
en representació de Dominum Desga, S.A.

Presidenta Dominical

Senyor Fernando Falcó y Fernández De Córdova Vocal Dominical
Senyora Alicia Alcocer Koplowitz en representació 
d’EAC Inversiones Corporativas, S.L.

Vocal Dominical

Senyora Carmen Alcocer Koplowitz  
en representació de Dominum Dirección y Gestión, S.A.

Vocal Dominical

Senyor Rafael Montes Sánchez Vocal Dominical
Senyor Antonio Pérez Colmenero Vocal Dominical
Senyor Jaime Llantada Aguinaga  
en representació de Cartera Deva, S.A.

Vocal Dominical

Senyor Robert Peugeot Vocal Dominical
Senyor Gonzalo Anes y Alvarez de Castrillón Vocal Independent
Senyor Max Mazin Brodovka Vocal Independent
Senyor José María Verdú Ramos Secretari No Vocal ----
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7. La Comissió Executiva celebrarà les seves sessions ordinàries tots els mesos en què no hi hagi pre-
vista la celebració de reunions del Consell d’Administració, exclòs el mes d’agost; es pot reunir amb 
caràcter extraordinari quan ho requereixin els interessos socials. Juntament amb la convocatòria 
de cada reunió, es remetrà als membres de la Comissió Executiva la documentació pertinent perquè 
puguin formar la seva opinió i emetre el seu vot.

8. La Comissió Executiva es convocarà d’acord amb el que estableix a aquest efecte l’article 35 dels 
Estatuts socials, tot i que es procurarà, excepte urgència justificada, que sigui amb una antelació 
no inferior a deu dies. Juntament amb la convocatòria de cada reunió, es remetrà als membres de 
la Comissió Executiva la documentació pertinent perquè puguin formar la seva opinió i emetre el 
seu vot.

9. La Comissió Executiva quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin, almenys, entre pre-
sents i representats, la meitat més un dels seus membres.

10. La Comissió Executiva a través del seu president informarà el Consell dels assumptes tractats i 
de les decisions adoptades per la Comissió, i remetrà a tots els consellers una còpia de les actes de 
les sessions d’aquesta. 

11. En totes les altres coses, la Comissió Executiva es regirà pel que estableixen, pel que fa a aquesta, 
els Estatuts socials i, de manera supletòria, també pel que disposen aquests Estatuts i aquest 
Reglament, sobre el Consell d’Administració.”

COMITÈ D’AUDITORIA I CONTROL:

Les seves regles de funcionament les estableix el Reglament del Consell en l’article 41. Estarà 
compost per un mínim de tres consellers, que seran designats pel Consell d’Administració 
tenint en compte els seus coneixements i la seva experiència en matèria de comptabilitat, 
auditoria o gestió de riscos; tots els seus membres seran consellers externs i el Comitè 
nomenarà d’entre aquests el president, que exercirà el seu càrrec per un període no superior 
a quatre anys, i a més podrà elegir un vicepresident. El mandat dels membres del Comitè no 
podrà ser superior al del seu mandat com a consellers, sense perjudici de poder ser reelegits 
indefinidament en la mesura en què també ho siguin com a consellers.

Actuarà com a secretari, i si s’escau sotssecretari, la persona que, sense necessitar la qualitat 
de conseller, designi el Comitè.

Els membres del Comitè podran sol·licitar l’assessorament de professionals externs. Aquests 
assessors assistiran a les reunions amb veu però sense vot.

El Comitè d’Auditoria i Control tindrà com a funció principal servir de suport al Consell d’Ad-
ministració en els continguts de vigilància, mitjançant la revisió periòdica del procés d’elabo-
ració de la informació economicofinancera dels seus controls interns i de la independència de 
l’Auditor extern.

Entre les seves principals responsabilitats hi ha:

B.2.3. Realitzeu una descripció de les regles d’organització i funcionament, així com de les 
responsabilitats que té atribuïdes cadascuna de les comissions del Consell:

COMISSIÓ EXECUTIVA

Les seves regles les determina l’article 36 dels Estatuts socials de FCC que es transcriuen parcialment 
tot seguit:

“... La Comissió Executiva serà convocada pel seu president, o per pròpia iniciativa, o quan ho sol-
licitin dos dels seus membres, mitjançant carta, telegrama, correu electrònic o telefax, adreçats a 
cadascun dels membres amb una antelació mínima de 48 hores a la data de la reunió, però no 
obstant això, es pot convocar amb caràcter immediat per raons d’urgència, cas en què l’ordre del 
dia de la reunió es limitarà als punts que hagin motivat la urgència.

Les reunions es faran al domicili de la Societat o en qualsevol lloc designat pel president i indicat en 
la convocatòria.

Per constituir vàlidament la Comissió Executiva es requereix que concorrin a la reunió, presents o 
representats, la majoria dels seus membres.

Els absents es podran fer representar per un altre membre de la Comissió Executiva, mitjançant 
escrit adreçat al president d’aquesta.

Les deliberacions les dirigirà el President i, si aquest no hi és, el membre que escullin, per majoria, 
els assistents a la reunió.

El president concedirà la paraula als assistents que ho sol·licitin.

Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels membres de la Comissió.

En cas d’empat, se sotmetrà l’assumpte al Consell d’Administració, per a la qual cosa els membres 
de la Comissió Executiva en sol·licitaran la convocatòria de conformitat amb el que disposa l’art. 30 
d’aquests Estatuts...”

Així mateix, l’article 40 del Reglament del Consell disposa que:

2. “...El Consell d’Administració designarà els administradors que han d’integrar la Comissió Exe-
cutiva i vetllarà perquè l’estructura de participació de les diferents categories de consellers sigui 
similar a la del Consell. El seu secretari serà el secretari del Consell d’Administració. 

3. La Comissió Executiva estarà constituïda per un mínim de cinc i un màxim de deu membres.

4. Els membres de la Comissió Executiva cessaran quan ho facin en la seva condició de conseller o 
quan ho acordi així el Consell. 

5. Les vacants que es produeixin seran cobertes al més aviat possible pel Consell d’Administració.

6. En absència del president de la Comissió Executiva, les seves funcions seran exercides pel membre 
que sigui elegit per a aquesta finalitat.



346

GOVERN CORPORATIU

c) Proposar el nomenament i la reelecció de consellers independents i informar de les pro-
postes de nomenaments i reeleccions de la resta de consellers.

d) Informar de les propostes de manteniment de consellers independents en el seu càrrec 
una vegada transcorregut un període de 12 anys, així com informar de les propostes de 
cessament de consellers independents d’acord amb el que estableix l’article 20.3.

e) Informar dels nomenaments i cessaments d’alts directius que el primer executiu proposi 
al Consell, proposar les persones o els càrrecs que hagin de ser considerats alts directius 
de la Societat, a més dels que preveu l’article 2.2. d’aquest Reglament i elaborar les pro-
postes d’amonestació a què es refereix l’article 20.2.d d’aquest Reglament. Així mateix, 
ha d’informar prèviament dels nomenaments per a l’acompliment de càrrecs o llocs 
que tinguin una retribució anual igual o superior a la xifra que, en cada cas, fixi la 
Comissió de Nomenaments i Retribucions, de la qual cosa haurà de donar compte al 
Consell d’Administració. 

f) Vetllar per l’observança de la política retributiva establerta per la Societat i en parti-
cular, proposar al Consell d’Administració la política de retribució dels consellers i alts 
directius, la retribució dels consellers executius i altres condicions dels seus contractes, 
i les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius, i informar i fer propostes 
sobre els plans d’incentius de caràcter plurianual que afectin l’alta direcció de la 
Societat i, en particular, aquells que es puguin establir quant al valor de les accions. 

g) Elaborar i portar un registre de situacions de consellers i alts directius de FCC. 

h) Vetllar perquè en proveir-se noves vacants en el Consell, els procediments de selecció 
no prenguin rumbs implícits que obstaculitzin la selecció de conselleres, de manera que 
la Societat cerqui deliberadament i inclogui entre els potencials candidats, dones que 
compleixin el perfil professional pretès; el Consell ha d’explicar, si s’escau, a través de 
l’Informe anual de govern corporatiu, el motiu de la quantitat escassa o nul·la de con-
selleres i les iniciatives adoptades per corregir aquesta situació. 

i) Informar sobre les propostes de nomenament dels membres de les comissions del 
Consell d’Administració.

j)  Informar del nomenament i cessament del secretari del Consell. 

k) Verificar la qualificació dels consellers segons el que estableix l’article 6.4. 

l) Rebre la informació que subministrin els consellers en el supòsit que preveu l’article 24.2 
d’aquest Reglament. 

m) Informar, si s’escau, de les transaccions professionals o comercials a què es refereix l’ar-
ticle 25.3 d’aquest Reglament. 

Informar en la Junta General d’Accionistes sobre les qüestions que plantegin els accionistes en 
matèria de la seva competència.

Servir de canal de comunicació entre el Consell d’Administració i l’Auditor extern de la Societat, 
i avaluar els resultats de cada auditoria.

Supervisar els serveis d’auditoria interna de la Societat.

Analitzar la política de control i gestió de riscos.

Supervisar el procés d’elaboració de comptes anuals i informes de gestió, individuals i conso-
lidats, i de la informació financera periòdica que es difongui en els mercats. 

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS:

En regula l’organització i el funcionament l’article 42 del Reglament del Consell:

“1. Es compondrà per consellers que en un mínim de tres seran designats pel Consell d’Adminis-
tració, en què la majoria dels seus membres seran consellers externs i la Comissió nomenarà d’entre 
els seus membres no executius el president. El mandat dels membres de la Comissió de Nomena-
ments i Retribucions no podrà ser superior al del seu mandat com a conseller, sense perjudici de 
poder ser reelegits indefinidament, en la mesura en què també ho siguin com a consellers.

2. La Comissió de Nomenaments i Retribucions designarà un secretari, que podrà no ser membre 
d’aquesta, el qual auxiliarà el president i haurà de proveir per al bon funcionament de la Comissió 
i ocupar-se de reflectir degudament en les actes el desenvolupament de les sessions, el contingut 
de les deliberacions i els acords adoptats, i aquesta acta haurà de ser signada pels membres de la 
Comissió que hagin assistit a la sessió de què es tracti. Els membres de la Comissió de Nomena-
ments i Retribucions cessaran quan ho facin en la seva condició de consellers o quan ho acordi així 
el Consell d’Administració.”

3. La Comissió de Nomenaments i Retribucions tindrà facultats d’informació, assessorament i pro-
posta dins de les seves competències; en particular li corresponen les funcions següents, a més de 
les que ja s’han assenyalat en aquest Reglament: 

a) Avaluar les competències, els coneixements i l’experiència necessaris en el Consell, i 
definir, en conseqüència, les funcions i aptituds necessàries en els candidats que hagin 
de cobrir cada vacant i avaluar el temps i la dedicació necessaris perquè puguin exercir 
bé la seva comesa. Qualsevol conseller podrà sol·licitar de la Comissió de Nomena-
ments i Retribucions que prengui en consideració, per si els considera idonis, potencials 
candidats per cobrir vacants de conseller.

b) Examinar o organitzar, de la manera que s’entengui adequada, la successió del pre-
sident i del primer executiu i, si s’escau, fer propostes al Consell, perquè aquesta suc-
cessió es produeixi de manera ordenada o ben planificada. 
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7. Els membres del Comitè d’Estratègia podran ser assistits, durant la celebració de les seves ses-
sions, per les persones que, amb la qualitat d’assessors i fins a un màxim de dos per cada membre 
d’aquesta Comissió, considerin convenient. Aquests assessors assistiran a les reunions amb veu, 
però sense vot.

8. El Comitè d’Estratègia es reunirà amb la periodicitat que es determini i cada vegada que el con-
voqui el seu president o ho sol·licitin dos dels seus membres. Anualment, el Comitè elaborarà un pla 
d’actuació per a l’exercici d’allò que donarà compte al Consell.

9. De cada sessió s’estendrà acta que serà signada pels membres del Comitè que hi hagin assistit.

10. Estarà obligat a assistir a les sessions del Comitè i a prestar-li col·laboració i accés a la informació 
de què disposi, qualsevol membre de l’equip directiu i del personal del Grup FCC, que sigui requerit 
per a aquesta finalitat.

11. El Comitè d’Estratègia tindrà accés a la informació i documentació necessàries per a l’exercici de 
les seves funcions.

12. El Comitè d’Estratègia regularà el seu propi funcionament en tot el que no preveuen aquest 
Reglament i els Estatuts socials; seran aplicables, supletòriament i en la mesura en què la seva natu-
ralesa i funcions ho facin possible, les disposicions d’aquests pel que fa al funcionament del Consell 
d’Administració.”

B.2.4. Indiqueu les facultats d’assessorament, consulta i, si s’escau, delegacions que té 
cadascuna de les comissions: 

Pel que fa a les facultats de delegació de les comissions del Consell, cal assenyalar que les 
regulen l’article 40 del Reglament del Consell i l’article 35 dels Estatuts socials. 

Es deleguen de manera permanent en la Comissió Executiva totes les funcions i facultats 
necessàries per al desenvolupament dels negocis de la Societat, amb l’excepció de les que 
són indelegables per raó del que prescriu l’apartat 1 de l’article 141 de la Llei de societats anò-
nimes, i les reservades al ple del Consell com a indelegables que recull l’article 7 del Reglament 
del Consell.

En ús d’aquestes funcions i facultats podrà atorgar poders amb l’abast, limitacions i condicions 
que consideri pertinents, per actuar individualment o conjuntament amb altres apoderats així 
com revocar els poders atorgats.

L’article 40 del Reglament del Consell en l’apartat 1 estableix que “El Consell podrà delegar 
permanentment en la Comissió Executiva totes les facultats que competeixen al Consell d’Admi-
nistració, excepte aquelles la competència de les quals tingui reservades per ministeri de la llei, 
dels Estatuts socials o d’aquest Reglament. Especialment, correspon a la Comissió Executiva, si 
no es dedueix el contrari del contingut de la delegació conferida pel Consell, decidir en matèria 
d’inversions, desinversions, crèdits, préstecs, línies d’avals o fiançament o qualsevol altra facilitat 

n) Informar de l’aprofitament en benefici d’un conseller d’oportunitats de negoci o l’ús 
d’actius del Grup FCC prèviament estudiades i desestimades a què es refereix l’article 27 
en els apartats 1 i 3 d’aquest Reglament. 

4. La Comissió de Nomenaments i Retribucions regularà el seu propi funcionament en tot el que no 
preveuen els Estatuts socials i aquest Reglament; seran aplicables, supletòriament i en la mesura 
en què la seva naturalesa i funcions ho facin possible, les disposicions d’aquests relatives al funcio-
nament del Consell d’Administració.

5. “ La Comissió de Nomenaments i Retribucions tindrà accés a la informació i documentació neces-
sàries per a l’exercici de les seves funcions. Els membres de la Comissió de Nomenaments i Retribu-
cions podran ser assistits, durant la celebració de les sessions, per les persones que, amb la qualitat 
d’assessors i fins a un màxim de dos per cada membre d’aquesta Comissió, considerin convenient. 
Aquests assessors assistiran a les reunions amb veu, però sense vot i els serà aplicable el que preveu 
l’article 31 d’aquest Reglament.

6. La Comissió es reunirà amb la periodicitat que es determini i cada vegada que la convoqui el seu 
president o ho sol·licitin dos dels seus membres, i almenys una vegada per trimestre. Anualment, la 
Comissió elaborarà un pla d’actuació per a l’exercici d’allò que donarà compte al Consell.

COMITÈ D’ESTRATÈGIA:

En regula el funcionament l’article 43 del Reglament del Consell. Ha d’estar:

“1. ... compost pels consellers que nomeni el Consell d’Administració per un període no superior al 
del seu mandat i sense perjudici de poder ser reelegits indefinidament, en la mesura en què també 
ho siguin com a consellers. La majoria dels membres del Comitè d’Estratègia ha d’estar composta 
per consellers externs.

2. El Comitè d’Estratègia ha de designar, d’entre els seus membres no executius, un president. 
També ha de designar un secretari, que podrà no ser membre d’aquesta, el qual ha d’auxiliar el 
president i haurà de proveir per al bon funcionament del Comitè, i haurà d’ocupar-se de reflectir 
degudament en les actes el desenvolupament de les sessions, el contingut de les deliberacions i els 
acords adoptats.

3. Els membres del Comitè d’Estratègia cessaran quan ho facin en la seva condició de consellers o 
quan ho acordi així el Consell d’Administració.”

4. Correspon al Comitè d’Estratègia donar suport al Consell d’Administració en la determinació 
de l’estratègia del Grup, d’acord amb les línies mestres acordades per aquest òrgan, i elaborar els 
informes i les propostes corresponents d’acord amb aquesta matèria.

“6. Per al millor compliment de les seves funcions el Comitè d’Estratègia podrà sol·licitar l’assesso-
rament de professionals externs, a l’efecte de la qual cosa serà aplicable el que disposa l’article 31 
d’aquest Reglament. 
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l’article 22.1 del Reglament del Consell d’Administració i la recomanació 7 del Codi unificat de 
bon govern de les societats cotitzades.

B.2.6. Indiqueu si la composició de la Comissió Executiva reflecteix la participació en el 
Consell dels diferents consellers en funció de la seva condició:

Sí No

En cas negatiu, expliqueu la composició de la seva comissió executiva

La Comissió Executiva està formada per un 83% de consellers externs i un 17% de consellers execu-
tius, mentre que el Consell d’Administració està format per un 90% de consellers externs i un 10% de 
consellers executius.

financera, l’import unitari de la qual no superi la xifra que en cada cas s’hagi establert segons el que 
preveu l’article 7.2.j.

Així mateix, la Comissió Executiva podrà exercir, per raons d’urgència, les competències següents 
atribuïdes al Consell d’Administració, segons l’article 8 d’aquest Reglament, donant compte a 
aquest òrgan per a la ratificació posterior: el nomenament i cessament dels alts directius i clàusules 
d’indemnització d’aquests, la informació financera pública de caràcter periòdic, inversions o ope-
racions de caràcter estratègic i les que preveu la lletra f) de l’apartat 3, de l’article 8.”.

Quant a les facultats d’assessorament i consulta de les comissions, vegeu el punt B.2.3.

B.2.5. Indiqueu, si s’escau, l’existència de regulació de les comissions del Consell, el lloc en 
què estan disponibles per consultar-les, i les modificacions que s’hagin efectuat durant 
l’exercici. Al seu torn, s’ha d’indicar si de manera voluntària s’ha elaborat algun informe 
anual sobre les activitats de cada comissió.

El Reglament del Consell modificat el 5 de maig de 2009, conté en els seus articles la regu-
lació del funcionament de les diferents comissions del Consell: Comissió Executiva (article 40), 
Comitè d’Auditoria i Control (article 41), Comissió de Nomenaments i Retribucions (article 42) i 
Comitè d’Estratègia (article 43).

D’acord amb el que estableix l’article 38.6 del Reglament del Consell (“El Consell en ple dedicarà 
la primera de les seves sessions anuals a avaluar la qualitat i l’eficiència del seu propi funcionament 
durant l’exercici anterior, valorarà la qualitat dels seus treballs, avaluarà l’eficàcia de les seves regles 
i, si s’escau, corregirà els aspectes que s’hagin revelat poc funcionals. Així mateix, també avaluarà 
en aquesta sessió, atès l’informe que sobre aquest tema elevi la Comissió de Nomenaments i Retri-
bucions, l’acompliment de les funcions del president del Consell i del primer executiu de la Societat, 
així com el funcionament de les seves comissions, partint de l’informe que aquestes li elevin”), el 
Consell d’Administració, en la sessió de 27 de gener de 2010, va avaluar el seu funcionament i 
el de les seves comissions pel que fa a l’exercici 2009.

Aquesta avaluació va analitzar no només l’actuació del Consell i de totes i cadascuna de les 
seves diferents comissions (Comissió Executiva, Comitè d’Auditoria i Control, Comissió de 
Nomenaments i Retribucions i Comitè d’Estratègia), sinó també la del president i primer exe-
cutiu. 

D’aquest resultat es conclou que aquella ha estat altament satisfactòria. Tant el Consell i les 
seves comissions com el president i primer executiu han gestionat les seves competències i 
funcions amb qualitat, en organitzar el treball complint tots els procediments, alhora que es 
comprometien en la millora contínua de la seva gestió. També de l’avaluació es destaca el 
fet que les diferents comissions hagin donat suport al llançament de nombrosos projectes 
alineats amb l’estratègia del Grup, la qual cosa ha dotat el Consell de més eficàcia i transpa-
rència en la seva gestió per complir la finalitat principal: vetllar per l’interès social, entès aquest 
com a maximització, de manera sostenible, del valor econòmic de la companyia, d’acord amb  
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C.4. Detalleu les operacions rellevants realitzades per la Societat amb altres societats 
pertanyents al mateix grup, sempre que no s’eliminin en el procés d’elaboració d’estats 
financers consolidats i no formin part del tràfic habitual de la Societat quant al seu objecte 
i condicions:

Denominació social de l’entitat del seu grup Breu descripció de l’operació
Import  
(milers d’euros)

- - -

NOTA

hi ha múltiples operacions dutes a terme entre les societats del Grup que pertanyen al tràfic 
habitual i que, en tot cas, s’eliminen en el procés d’elaboració d’estats financers consolidats.

C.5. Indiqueu si els membres del Consell d’Administració s’han trobat al llarg de l’exercici 
en alguna situació de conflictes d’interès, segons el que preveu l’article 127 ter de la lSA.

Sí No

Els administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. han comunicat que no 
realitzen per compte propi o aliè el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat del que 
constitueix l’objecte social de la Societat.

La resta dels membres del Consell d’Administració de la Societat no tenen participacions en 
el capital d’entitats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat del que consti-
tueix l’objecte social de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

La resta dels administradors de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., o persona que 
actuï per compte d’aquests, durant l’exercici social no han realitzat amb la Societat ni amb cap 
societat del mateix grup altres operacions que siguin alienes al tràfic ordinari de la Societat o 
en condicions que no siguin les normals de mercat.

Respecte als membres del Consell que assumeixen càrrecs d’administradors o directius en 
altres societats del grup ens remetem a l’apartat B.1.7.

Aquests consellers tenen càrrecs o exerceixen funcions i/o tenen participacions inferiors en 
tot cas al 0,01% en altres societats del Grup FCC, en les quals Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., directament o indirectament, té majoria de vots.

C _   OPERACIONS VINCULADES

C.1. Assenyaleu si el Consell en ple s’ha reservat aprovar, amb l’informe previ favorable 
del Comitè d’Auditoria o qualsevol altre al qual s’hagi encomanat la funció, les operacions 
que la Societat realitzi amb consellers, amb accionistes significatius o representats en el 
Consell, o amb persones vinculades a ells:

Sí No

C.2. Detalleu les operacions rellevants que comportin una transferència de recursos o 
obligacions entre la Societat o les entitats del seu grup, i els accionistes significatius de la 
Societat:

Nom o denominació 
social de l’accionista 
significatiu

Nom o 
denominació social 
de la Societat o 
entitat del seu grup

Naturalesa 
de la relació

Tipus de 
l’operació

Import  
(milers d’euros)

C.3.  Detalleu les operacions rellevants que comportin una transferència de recursos o 
obligacions entre la Societat o les entitats del seu grup, i els administradors o directius de 
la Societat:

Nom o denominació 
social dels 
administradors o 
directius

Nom o denominació 
social de la Societat o 
entitat del seu grup

Naturalesa de 
l’operació

Tipus de 
l’operació

Import  
(milers 
d’euros)

Dominum Desga, S.A.
Servicios Especiales 
de Limpieza, S.A.

Contractual
Serveis de 
neteja

9,744

B 1998, S.L.
FCC Medio  
Ambiente, S.A.

Contractual
Serveis de 
neteja

5,469



350

GOVERN CORPORATIU

Segons l’article 25.1 “Es considerarà que el conseller té un interès indirecte quan l’assumpte afecti 
una persona vinculada a aquest.”

C.7 .Cotitza més d’una societat del Grup a Espanya?

Sí No

Societats filials cotitzades

Cementos Portland Valderrivas, S.A.

Indiqueu si han definit públicament amb precisió les respectives àrees d’activitat i even-
tuals relacions de negoci entre aquestes, així com les de la Societat dependent cotitzada 
amb les altres empreses del Grup:

Sí No

Definiu les eventuals relacions de negoci entre la Societat matriu i la societat filial cotitzada, i 
entre aquesta i les altres empreses del Grup

Vegeu punt F.2

Identifiqueu els mecanismes previstos per resoldre els eventuals conflictes d’interès entre 
la filial cotitzada i les altres empreses del Grup:

Mecanismes per resoldre els eventuals conflictes d’interessos

Vegeu punt F.2

C.6. Detalleu els mecanismes establerts per detectar, determinar i resoldre els possibles con-
flictes d’interessos entre la Societat i/o el seu grup, i els seus consellers, directius o accionistes 
significatius.

L’article 25 del Reglament del Consell en els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 estableix que el conseller 
haurà d’informar el Consell, a través del Departament de Responsabilitat Corporativa o de 
qualsevol altre que el pugui substituir, amb l’antelació deguda, de qualsevol situació suscep-
tible de comportar un conflicte d’interessos amb l’interès de la Societat o de les del grup de 
societats integrades en el Grup FCC o de les seves societats vinculades. Segons l’article 25.3, 
“s’exigirà l’autorització prèvia expressa del Consell de FCC sense que sigui possible la delegació i, 
l’informe previ favorable de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, per als supòsits següents:

a) Prestació a les empreses del Grup FCC per part d’un conseller, o persona a ell vinculada, 
de serveis professionals diferents dels derivats de la relació laboral que hi pugui haver 
amb els consellers executius.

b) Venda, o transmissió sota qualsevol altra forma, mitjançant contraprestació eco-
nòmica de qualsevol tipus, per part d’un conseller, d’un accionista significatiu o repre-
sentat en el Consell o de persones vinculades a ells, a les empreses del Grup FCC, de 
subministraments, materials, béns o drets, en general. A l’efecte d’aquest precepte s’en-
tendrà per persona vinculada les incloses en l’article 127 ter.5 LSA.

c) Transmissió per part les empreses del grup FCC a favor d’un conseller, d’un accionista 
significatiu o representat en el Consell o de persones vinculades a ells de subministra-
ments, materials, béns o drets, en general, aliens al tràfic ordinari de l’empresa trans-
mitent.

d) Prestació d’obres, serveis o venda de materials per part de les empreses del grup FCC 
a favor d’un conseller, d’un accionista significatiu o representat en el Consell o de per-
sones vinculades a ells que, formant part del tràfic ordinari d’aquelles, es facin en con-
dicions econòmiques inferiors a les de mercat. 

4. L’autorització a què es refereix l’apartat anterior no serà necessària en aquelles operacions vincu-
lades que compleixin simultàniament les tres condicions següents:

a) Que es facin en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandarditzades 
i s’apliquin en massa a molts clients.

b) Que es realitzin a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actuï com a 
subministrador del bé o servei de què es tracti.

c) Que la seva quantia no superi l’1% dels ingressos anuals de la Societat.

5. En tot cas, les transaccions rellevants de qualsevol classe, fetes per qualsevol conseller amb la 
societat FCC, les seves filials o participades, hauran de constar en l’Informe anual de govern cor-
poratiu. Així mateix, aquesta obligació comprèn les transaccions rellevants efectuades entre la 
Societat i els seus accionistes -directes i indirectes- significatius.”



351

GOVERN CORPORATIU

1. Gestió de riscos de mercat

El Grup FCC ha d’afrontar diversos riscos de caràcter regulatori i estructural inherents als pro-
ductes i al medi en el qual opera. 

El Consell d’Administració, amb el suport de la Comissió d’Estratègia, és responsable de definir 
l’estratègia del Grup FCC, d’assignar els recursos disponibles i de fixar i comunicar a les dife-
rents àrees d’activitat les polítiques generals que cal aplicar. 

La planificació estratègica en el Grup FCC és un procés en el qual s’identifiquen els objectius 
que cal assolir en cadascuna de les àrees d’activitat en funció de les millores que s’han d’im-
plantar, de les oportunitats del mercat i del nivell de risc que es considera acceptable. Aquest 
procés serveix de base per elaborar els plans operatius que concreten les metes que cal assolir 
en cada exercici. 

El compliment dels objectius marcats en el procés de planificació es revisa periòdicament, 
s’analitzen les desviacions als diferents nivells de responsabilitat i es prenen les mesures cor-
rectores oportunes. 

Les normes generals d’organització i funcionament estableixen el marc al qual s’han d’ajustar 
tots els membres de l’organització, les facultats delegades als diferents nivells jeràrquics i els 
principis bàsics que cal observar en els processos operatius. Aquests principis constitueixen la 
base de les normes específiques que regeixen aquests processos. 

Per mitigar els riscos de mercat corresponents a cada línia de negoci, el Grup també ha adoptat 
una estratègia de diversificació en altres negocis complementaris al de construcció com ara 
la prestació de diversos serveis als ens públics, concessions, energia o l’activitat cimentera, 
entre altres. 

2. Gestió del risc operacional

2.1 Gestió de riscos de contractació

Per al Grup FCC els riscos i les oportunitats que sorgeixen en el procés de contractació consti-
tueixen un dels principals desafiaments als quals s’enfronta l’organització. Per a això, l’organit-
zació té establerts formalment unes polítiques i uns procediments que es focalitzen en: 

a) La permanent posada al dia de la capacitat tecnològica. 

El Grup FCC és conscient que l’actuació en un mercat altament competitiu, com el que es troba 
immers, requereix una aportació de valor afegit al client a través de les seves capacitats tèc-
niques i econòmiques. En aquest sentit, el Grup FCC té una presència activa en el camp de la 
recerca i innovació tecnològica i dedica un esforç molt important a la formació contínua del 
personal. 

D _   SISTEMES DE CONTROL DE RISCOS

D.1. Descripció general de la política de riscos de la Societat i/o el seu Grup, detallant i ava-
luant els riscos coberts pel sistema, juntament amb la justificació de l’adequació d’aquests 
sistemes al perfil de cada tipus de risc.

En l’estructura organitzativa que té establerta el Grup FCC, els sistemes de planificació i els 
processos de gestió de les operacions estan dissenyats per fer front als diferents riscos als 
quals es veu sotmès en el curs dels negocis. En aquest sentit, la gestió del risc s’enquadra dins 
del procés de gestió de Grup i, com a tal, s’hi involucra tots els membres de l’organització, i 
s’acompanya d’unes polítiques preventives, de supervisió i control, així com d’unes accions 
correctives, que persegueixen la consecució dels objectius de l’organització.

A continuació es presenta un esquema dels principals riscos coberts pels sistemes:

 1 Riscos de mercat

 2 Riscos operacionals

  2.1 Riscos de contractació

  2.2 Riscos del procés productiu

  2.3 Riscos mediambientals

 3 Riscos organitzatius

  3.1 Riscos laborals

  3.2 Risc de sistemes d’informació

 4 Riscos derivats de la gestió financera

  4.1 Risc de capital

  4.2 Risc de tipus d’interès

  4.3 Risc de tipus de canvi

  4.4 Risc de solvència

  4.5 Risc de liquiditat

  4.6 Risc de concentració

  4.7 Derivats financers de cobertura de riscos

  4.8 Riscos patrimonials i industrials
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2.3 Gestió riscos mediambientals

El Grup FCC té implantats a les diferents àrees d’activitat sistemes de gestió mediambiental 
certificats sota la norma UNE-EN ISO 14001, que se centren en: 

a) El compliment de la normativa aplicable als aspectes ambientals de l’activitat. 

b) L’establiment i la consecució d’objectius de millora contínua que excedeixin les 
exigències legislatives i contractuals. 

c) La minimització dels impactes ambientals a través d’un control operacional 
adequat. 

d) L’anàlisi contínua dels riscos i de les possibles millores. 

L’eina bàsica per a la prevenció d’aquest risc és el pla mediambiental que ha d’elaborar cada 
unitat operativa i que consisteix en: 

a) La identificació dels aspectes ambientals de l’activitat i de la seva legislació apli-
cable. 

b) Els criteris d’avaluació dels impactes ambientals. 

c) Les mesures que cal adoptar per minimitzar l’impacte. 

d) Un sistema de seguiment i mesurament dels objectius establerts.

3. Gestió de riscos organitzatius

3.1 Gestió de riscos laborals

Un objectiu prioritari del Grup FCC és la realització de les seves activitats amb un alt nivell de 
seguretat i salut per a tot el personal, així com el compliment estricte de la normativa legal 
en la matèria, per a la qual cosa la implantació dels sistemes de prevenció de riscos laborals 
adquireix la màxima importància. Aquests sistemes es troben formalitzats i organitzats sobre 
la base de: 

a) L’assignació de funcions i responsabilitats. 

b) El compliment d’uns procediments integrats en el procés productiu, i adreçats a 
l’avaluació de riscos, i l’establiment de plans preventius i de seguretat i salut. 

c) Una formació contínua i amb el suport de tècnics professionals en la matèria. 

d) Un seguiment periòdic de les mesures planificades en les diferents unitats opera-
tives a càrrec de tècnics de prevenció. 

e) Un sistema d’auditories realitzades per professionals externs i interns. 

b) La qualitat tècnica, viabilitat econòmica i competitivitat de les ofertes. 

El procés de confecció, presentació i seguiment d’ofertes està sotmès a diferents nivells d’au-
torització dins de l’organització; s’assignen les principals tasques en aquest terreny a departa-
ments específics, integrats per personal tècnic altament qualificat.

2.2 Gestió de riscos del procés productiu

Les polítiques i els procediments dissenyats formalment pel Grup FCC per fer front als riscos 
derivats de l’execució d’obres o prestació de serveis es concentren en: 

a) Els sistemes de qualitat. 

Les diferents activitats del Grup FCC tenen sistemes de gestió de qualitat formalment 
implantats i fortament arrelats en l’organització, la qual cosa ha permès obtenir certificats 
d’empresa sota les normes de la sèrie ISO 9000 i superar amb èxit les auditories periòdiques 
d’avaluació efectuades per professionals externs. 

Basant-se en uns principis generals i criteris bàsics, els sistemes de qualitat estan formalitzats 
sobre la base d’una assignació de responsabilitats, una definició i documentació dels pro-
cessos i unes pautes adreçades a detectar i corregir desviacions. 

Els comitès de qualitat són els màxims òrgans executius en aquesta matèria i tenen a càrrec 
seu l’establiment de les directrius, el control del compliment i la revisió del sistema. Els depar-
taments de gestió de qualitat tenen, entre altres comeses, la realització d’auditoria de qualitat 
a les diverses unitats operatives. 

b) La formació permanent del personal. 

Les àrees d’activitat del Grup FCC tenen implantats processos formatius que es concreten en 
plans de formació, estructurats sobre la base d’una formació periòdica programada, ja sigui 
bàsica o d’actualització de coneixements, i una formació puntual que cobreix necessitats con-
cretes a cada moment. Els comitès de qualitat tenen a càrrec seu establir la política de for-
mació, aprovar la posada en marxa dels plans de formació i efectuar el seguiment de la seva 
aplicació correcta. 

c) Suport continu a les unitats operatives a través de departaments tècnics integrats per per-
sonal d’alta qualificació. 

d) El disseny i la documentació dels processos de compres i subcontractació adreçats a garantir 
la qualitat dels subministraments i l’eficàcia i l’eficiència del sistema de contractació. 

e) Els sistemes de control econòmic i pressupostari de cada unitat operativa que serveixen de 
base per a la planificació econòmica, la captació, el mesurament, registre i la valoració dels 
costos i producció, l’anàlisi i el seguiment de les desviacions i la quantificació i el control dels 
recursos invertits.
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4. Polítiques en la gestió de riscos financers

El concepte de risc financer fa referència a la variació que per factors polítics, de mercat i altres, 
tenen les facilitats i els instruments financers contractats pel Grup i la seva repercussió en els 
estats financers.

La filosofia de gestió de riscos del Grup FCC és consistent amb l’estratègia de negoci, busca 
en tot moment la màxima eficiència i solvència; per a això hi ha establerts criteris estrictes de 
control i gestió dels riscos financers, que consisteixen a identificar, mesurar, analitzar i con-
trolar els riscos incorreguts per l’operativa del Grup, en què la política de riscos està integrada 
correctament en l’organització d’aquest.

Seguint aquesta política de riscos les cobertures realitzades pel Grup FCC, en un principi, no 
tenen cap finalitat especulativa sinó una finalitat de cobertura de l’operació principal.

Atesa l’activitat del Grup i les operacions a través de les quals executa aquestes activitats, es 
troba actualment exposat als riscos financers següents:

4.1. Gestió del risc de capital

El Grup gestiona el seu capital per assegurar que les companyies del Grup seran capaces de 
continuar com a negocis rendibles alhora que maximitza el retorn dels seus accionistes.

L’estratègia del conjunt del Grup continua incidint en la diversificació geogràfica, el desenvolu-
pament i l’ampliació de la seva activitat tant a Europa com a Amèrica del Nord i Centreamèrica.

L’estructura de capital del Grup inclou deute (constituït pels préstecs, facilitats creditícies i 
bons, caixa i actius líquids i fons propis), que inclou capital, reserves i beneficis no distribuïts.

El cost de capital així com els riscos associats a aquest, en cada projecte d’inversió, són ana-
litzats per les àrees operatives i la Divisió de Finances per ser aprovats o rebutjats posteri-
orment pel Comitè corresponent, o bé el Consell d’Administració, amb els informes si són 
necessaris d’altres àrees funcionals del Grup.

A més dels objectius habituals en les anàlisis d’inversió (rendibilitat, període de retorn, risc 
assumit, valoració estratègica i de mercat), hi ha el manteniment de la ràtio deute net / Ebitda 
en nivells raonables, i dins dels compromisos negociats amb les entitats finançadores.

La Direcció de Finances, responsable de la gestió de riscos financers, revisa de manera peri-
òdica la ràtio d’endeutament financer i el compliment dels covenants de finançament, així com 
l’estructura de capital de les filials. En aquest sentit, el desembre 2009, Cementos Portland va 
realitzar una ampliació de capital.

3.2 Gestió de riscos de sistemes d’informació

Els riscos de sistemes d’informació deriven de la dependència en els sistemes d’informació 
dels processos de decisió i negoci del Grup FCC.

Per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació, el Grup implementa 
una estratègia proactiva per minimitzar els riscos següents:

3.2.1 Risc en el tractament de la informació

Aquest és el risc derivat del tractament de la informació en general.

El Grup FCC s’ha dotat d’una política de seguretat de la informació corporativa amb l’objectiu 
d’establir uns criteris comuns de gestió de la informació per mitigar els riscos que puguin 
afectar la seva confidencialitat, disponibilitat i integritat. Aquests criteris deriven dels estàn-
dards internacionals de l’Organisme de Normalització ISO recollits en les normes de la família 
ISO 27000.

S’han implementat controls per garantir l’accés dels usuaris als recursos per als quals estan 
autoritzats segons el principi de necessitat de conèixer i els rols que tinguin assignats.

Al llarg de l’any 2009, el Grup FCC es va dotar d’un Security Operation Center (SOC) actiu en 
règim de 24h x 7 per fer front a l’amenaça creixent d’atacs provinents d’Internet i de les pos-
sibles fugues d’informació internes. El SOC implementa aquestes capacitats:

a) Descobriment de vulnerabilitats

b) Auditoria de comptes d’usuaris

c) Anàlisis forenses

d) Correlació d’esdeveniments de seguretat

e) Gestió d’incidents

f) Prevenció de fugues d’informació

g) Filtratge de correu

3.2.2 Risc del tractament de dades personals

El tractament de dades personals de clients, empleats i proveïdors està regulat per la Llei 
orgànica de protecció de dades i imposa restriccions i condicions en la seva manipulació. S’ha 
implantat un programa de control que determina les actuacions que cal realitzar i els canvis 
procedimentals i tecnològics que s’han d’adoptar, i s’ha dotat el Grup de la plataforma tecno-
lògica necessària per gestionar la comunicació entre tots els implicats.
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4.4. Risc de solvència

El 31 de desembre de 2009 l’endeutament financer net del Grup FCC ascendia a 7.655 milers 
d’euros tal com mostra el quadre següent:

2009 2008

Deutes amb entitats de crèdit 8.689 8.096
Obligacions i emprèstits 563 144
Resta deutes financers remunerats 289 285
Actius financers corrents (231) (223)
Tresoreria i equivalents (1.654) (1.409)

Endeutament financer net 7.655 6.893
Deutes nets amb recurs limitat (2.882) (1.573)
Endeutament net amb recurs 4.773 5.320

La ràtio més representativa per mesurar la solvència i capacitat de repagament del deute és: 
deute net/Ebitda. El Grup presenta unes ràtios raonables, amb la qual cosa compleix el que 
s’havia negociat amb els proveïdors del finançament.

4.5. Risc de liquiditat

Amb la finalitat de mitigar el risc de liquiditat, el Grup FCC està present en diferents mercats, 
per facilitar la consecució de línies de finançament.

Malgrat la situació desfavorable viscuda en els mercats financers durant tot l’exercici 2009, 
el Grup FCC ha mantingut una posició excel·lent; al seu torn, s’ha anticipat a possibles adver-
sitats, i d’una banda ha posat atenció permanent en l’evolució dels factors, que en un futur 
poden ajudar a solucionar crisis de liquiditat, i d’altra banda a les diferents fonts de finan-
çament i les seves característiques.

El detall de les línies de finançament el 31 de desembre de 2009 concedides, a nivell conso-
lidat, tenint en compte exclusivament els deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini, 
excloent les partides comptabilitzades com a deutes sense recurs, deutes per arrendament 
financer i els interessos meritats no pagats, és el que es mostra a continuació:

Import concedit Saldo disponible Saldo disposat

Consolidat 8.085.986 2.135.262 5.950.724

4.2. Risc de tipus d’interès

Amb l’objectiu d’estar en la posició més adequada per als interessos del Grup FCC, es manté 
una política activa en la gestió del risc de tipus d’interès, amb un seguiment constant del 
mercat i assumint diferents posicions en funció principalment de l’actiu finançat.

Atesa la naturalesa de les activitats del Grup, estretament lligades a la inflació, la política 
financera d’aquest consisteix a procurar que tant els actius financers circulants, que propor-
cionen en gran part una cobertura natural als passius financers circulants, com el deute del 
Grup, quedin, en part, referenciats a tipus d’interès variable.

Així i tot, el Grup FCC ha realitzat operacions de cobertura de tipus d’interès i ha arribat a final 
d’any a un sistema de cobertures a diferents terminis, mitjançant diversos instruments, d’un 
46,4% sobre el deute net total del Grup; en aquest import s’inclouen les cobertures per finan-
çaments estructurats de projectes.

Respectant la política que l’instrument utilitzat en origen sigui catalogat de cobertura, el Grup 
FCC ha realitzat cobertures de tipus d’interès materialitzades, principalment, en contractes de 
permuta financera (IRS), en què les societats del Grup paguen fix i reben flotant.

4.3. Risc de tipus de canvi:

Una conseqüència rellevant del posicionament en els mercats internacionals del Grup FCC ha 
estat l’exposició que sorgeix de les posicions netes de divises contra l’euro o d’una moneda 
estrangera contra una altra quan la inversió i el finançament d’una activitat no es poden dur a 
terme en la mateixa divisa.

La política general del Grup FCC és reduir, en la mesura que sigui possible, l’efecte negatiu que 
l’exposició a les diferents divises té en els seus estats financers, tant en els moviments trans-
accionals com en els purament patrimonials. Per això, el Grup FCC gestiona el risc de tipus de 
canvi que pot afectar tant el balanç com el compte de resultats.

El Grup efectua una gestió activa del risc de tipus de canvi a través de la contractació d’ope-
racions financeres en la mateixa divisa en la qual es denomini l’actiu, és a dir, el finançament 
requerit per a l’activitat local de l’empresa al país origen de la inversió s’intenta dur a terme 
sempre en moneda local per tal de realitzar una cobertura natural o “matching” entre els 
fluxos de caixa generats amb el finançament. No obstant això, hi vegades en què això no és 
possible per causa de la debilitat monetària del país origen de la inversió, i no hi ha possibilitat 
de finançament a llarg termini en la moneda del país, cas en què es fa o bé en la moneda de 
consolidació o bé en la divisa amb la qual hi hagi una major correlació.

El risc de tipus de canvi s’expressa com aquella part del patrimoni net del Grup nominat en 
monedes diferents de l’euro, entre les quals destaca la lliura esterlina.
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 • Cobertura de la inversió neta en un negoci a l’estranger: és una cobertura del risc 
de tipus de canvi que pot afectar el resultat de l’exercici per l’import de la inversió 
neta —tal com defineix la NIC 21— en un negoci estranger que opera en una 
moneda funcional diferent de l’euro.

En compliment de la normativa comptable (en particular, la NIC 39), les relacions de cobertura 
comptable són objecte de:

 • En el moment de designació de la relació de cobertura, documentació formal de 
l’objectiu d’aquesta, l’estratègia assumida per l’entitat pel que fa a la cobertura, 
identificació de l’element cobert, l’instrument de cobertura i naturalesa del risc 
que s’està cobrint.

 • Avaluació que la cobertura s’espera que sigui altament eficaç, tant a l’inici de la 
relació de cobertura com en cada tancament d’estats comptables, mitjançant l’ela-
boració de tests d’eficàcia prospectius.

 • Avaluació que la cobertura ha estat altament eficaç en cada període comptable, 
mitjançant tests d’eficàcia retrospectius, que sempre seran d’un caràcter quanti-
tatiu. 

El principal risc financer objecte de cobertura econòmica per part del Grup FCC mitjançant ins-
truments derivats és el relatiu a la variació dels tipus d’interès flotants als quals està referenciat 
el finançament de les societats del grup. El 31 de desembre de 2009 el Grup FCC té contrac-
tades operacions de cobertura amb instruments derivats sobre tipus d’interès per un import 
global de 5.109.731 milers euros, materialitzats principalment en permutes de tipus d’interès 
(IRS), en què les societats del Grup paguen tipus fixos i reben tipus flotants. 

Els canvis en el valor raonable de les cobertures de fluxos de caixa s’imputen, nets de l’efecte 
impositiu, a reserves i es reconeixen en els resultats de l’exercici en la mesura en què la partida 
coberta incideix en el compte de resultats.

La valoració dels derivats financers ha estat realitzada per experts en la matèria, independents 
al Grup i a les entitats que el financen, a través de mètodes i tècniques generalment admesos.

Les permutes de tipus d’interès s’han valorat descomptant tots els fluxos previstos en el con-
tracte d’acord amb les seves característiques, com ara l’import del nocional i el calendari de 
cobraments i pagaments. Per a aquesta valoració, s’empra la corba de tipus cupó zero deter-
minada a partir dels dipòsits i permutes que cotitzen a cada moment a través d’un procés 
de “bootstrapping”; mitjançant aquesta corba de tipus cupó zero s’obtenen els factors de 
descompte utilitzats en les valoracions realitzades sota un supòsit d’absència d’oportunitat 
d’arbitratge (AOA). En els casos en què els derivats preveuen límits superiors i inferiors (“cap” 
i “floor”) o combinacions d’aquests, de vegades lligats a compliments especials, els tipus d’in-
terès utilitzats han estat els mateixos que en les permutes, si bé per donar entrada al com-
ponent d’aleatorietat en l’exercici de les opcions, s’ha utilitzat la metodologia generalment 
acceptada de Black.

4.6. Risc de concentració

És el risc derivat de la concentració d’operacions de finançament sota unes característiques 
comunes com ara:

 — Fonts de finançament: el Grup FCC obté finançament de més de 160 entitats finan-
ceres tant nacionals com internacionals.

 — Mercats / Geografia (domèstic, estranger): el Grup FCC opera en una gran diversitat 
de mercats tant nacionals com internacionals, en què el 81% del deute està con-
centrat en euros i el 19% en diversos mercats internacionals, amb diferents divises.

 — Productes: una gran diversitat de productes financers són contractats pel Grup 
FCC, préstecs, crèdits, obligacions, operacions sindicades i descomptes, entre 
altres.

 — Divisa: el Grup FCC es finança a través d’una gran diversitat de monedes; malgrat 
que hi ha una gran concentració entorn de l’euro, dòlar i lliura, les inversions ten-
deixen a finançar-se en la moneda local sempre que això sigui possible al país 
d’origen.

4.7. Derivats financers de cobertura de riscos

Un derivat financer és un instrument financer o un altre contracte el valor del qual es modifica 
com a resposta als canvis en determinades variables, com ara el tipus d’interès, el preu d’un 
instrument financer, el tipus de canvi, una qualificació o un índex de caràcter creditici o en 
funció d’una altra variable que pot ser no financera.

Els derivats financers, a més de produir beneficis o pèrdues, poden compensar, sota determi-
nades condicions, la totalitat o part dels riscos de tipus de canvi, de tipus d’interès o del valor 
associat a saldos i transaccions.

En general, els derivats financers contractats pel Grup FCC rebran el tractament comptable 
que preveu la normativa per a les cobertures comptables per tal de mesurar el reconeixement 
de l’impacte en resultats de la cobertura amb el de la posició coberta, tret que raons de mate-
rialitat i/o eficiència en la gestió n’aconsellin la no-designació com a cobertura comptable.

A l’efecte de classificació comptable, els derivats designats com a cobertures comptables for-
maran part, juntament amb la partida coberta, en relacions de cobertura dels tipus següents:

 • Cobertura del valor raonable (VR): és una cobertura de l’exposició als canvis en el 
valor raonable d’actius o passius reconeguts en el balanç o de compromisos en 
ferm no reconeguts, que sigui atribuïble a un risc en particular i que pugui afectar 
el resultat de l’exercici.

 • Cobertura dels fluxos d’efectiu (FE): és una cobertura de l’exposició a la variació 
dels fluxos d’efectiu que (i) s’atribueix a un risc particular associat amb un actiu o 
passiu reconegut prèviament (com la totalitat o alguns dels pagaments futurs d’in-
terès d’un deute a interès variable), o a una transacció prevista altament probable, 
i que (ii) pot afectar el resultat de l’exercici. 
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D.3. Indiqueu si hi ha alguna comissió o un altre òrgan de govern encarregat d’establir i 
supervisar aquests dispositius de control.

Sí No

En cas afirmatiu detalleu quines són les seves funcions.

Nom de la comissió o òrgan Descripció de les funcions

Comitè d’Auditoria i Control

Encarregat d’establir i supervisar els dispositius de control de 
la Societat (vegeu B.2.3.). La gestió del risc s’enquadra dins del 
procés de gestió del Grup i, com a tal, involucra tots els mem-
bres de l’organització i s’acompanya d’unes polítiques preven-
tives, de supervisió i control. Per tant, hi ha responsables del 
disseny dels processos als diferents nivells de l’organització 
i comissions i òrgans de control encarregats de supervisar el 
funcionament adequat dels controls establerts.

D.4. Identificació i descripció dels processos de compliment de les diferents regulacions 
que afecten la seva Societat i/o el seu grup.

El Grup FCC té implantats procediments per garantir el compliment de la legislació que regula 
cadascuna de les diferents activitats econòmiques desenvolupades en el Grup; hi ha depar-
taments especialitzats en les diferents regulacions que afecten la Societat i el seu Grup (mer-
cantil, laboral, fiscal, mediambiental...). Aquests departaments s’encarreguen de:

a) Mantenir un coneixement permanentment actualitzat de les diferents regulacions.

b) Vetllar pel compliment de la normativa.

c) Dictar les normes necessàries per unificar criteris en el Grup.

d) Assessorar les diferents unitats operatives.

La Direcció de Responsabilitat Corporativa del Grup FCC és la responsable de garantir el com-
pliment de les normes de govern corporatiu.

El Departament de Seguretat de la Informació i Gestió de Riscos és responsable de garantir el 
compliment de la Llei orgànica de protecció de dades. Per a això, s’han nomenat coordinadors 
LOPD en cada àrea funcional del Grup i es duen a terme revisions independents dels controls 
adoptats.

En el cas d’un derivat de cobertura de fluxos de caixa lligat a la inflació, la metodologia és molt 
similar a la de les permutes de tipus d’interès. La inflació prevista s’estima a partir de les infla-
cions cotitzades, de manera implícita en les permutes indexades a la inflació europea ex tabac 
cotitzades en mercat i s’assimila a l’espanyola mitjançant un ajustament de convergència.

4.8. Gestió de riscos patrimonials i industrials

Dins de la política de la gestió dels riscos patrimonials, personals i industrials del Grup FCC, 
se segueix una pràctica activa de Gerència de Riscos davant els que afecten directament el 
patrimoni de l’empresa, els seus empleats o la seva activitat, ja sigui per la seva destrucció com 
per la generació d’obligacions patrimonials. 

El procés continu de Gerència de Riscos realitzat consisteix en: 

a) Identificació i avaluació dels riscos i de les conseqüències econòmiques si es pro-
dueixen aquests. 

b) Eliminació dels riscos que sigui possible mitjançant l’adopció de les mesures de 
seguretat i prevenció corresponents. 

c) Transferència al sector assegurador dels riscos que no sigui possible eliminar o 
minimitzar, mitjançant la contractació de pòlisses d’assegurances. 

d) Finançament dels riscos que no s’hagin eliminat o transferit, mitjançant polítiques 
actives d’autoassegurança. 

En definitiva, s’efectua un procés d’anàlisi dels riscos als quals està sotmès el Grup, es quan-
tifiquen les pèrdues pel seu possible esdeveniment, es determinen les mesures o els mitjans 
necessaris per eliminar-les i/o reduir-les, s’optimitzen en termes econòmics i s’escullen 
els mecanismes de cobertura més adequats, amb l’objectiu final de mantenir o garantir el 
patrimoni i els resultats de l’empresa així com les finalitats d’aquesta, com a forma de generar 
valor per a l’accionista.

D.2. Indiqueu si s’ha materialitzat durant l’exercici algun dels diferents tipus de risc (ope-
ratius, tecnològics, financers, legals, reputacionals, fiscals…) que afecten la Societat i/o el 
seu grup:

Sí No

En cas afirmatiu, indiqueu les circumstàncies que els han motivat i si han funcionat els sis-
temes de control establerts.

Risc materialitzat en l’exercici
Circumstàncies que l’han 
motivat

Funcionament dels sistemes 
de control
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E.2. Indiqueu i, si s’escau, detalleu si hi ha diferències amb el règim que preveu la llei de 
societats anònimes (lSA) per al règim d’adopció d’acords socials:

Sí No

Descriviu en què es diferencia del règim que preveu la lSA.

Majoria reforçada diferent de la que 
estableix l’art. 103.2 lSA per als supò-
sits del 103.1

Altres supòsits de 
majoria reforçada

% establert per l’entitat per a 
l’adopció d’acords

Descripció de les diferències

E.3. Relacioneu els drets dels accionistes pel que fa a les juntes generals, que siguin dife-
rents dels que estableix la lSA.

No hi ha diferències respecte al règim general de la LSA.

E.4. Indiqueu, si s’escau, les mesures adoptades per fomentar la participació dels accio-
nistes en les juntes generals.

El Reglament de la Junta General preveu una sèrie de mesures que contribueixen a fomentar 
la participació de l’accionariat en la Junta General. Aquestes mesures es concreten en l’exercici 
del dret d’informació dels accionistes regulat en els articles següents:

Article 6. Informació disponible des de la data de la convocatòria

La Societat ha de posar a disposició dels seus accionistes des de la data de la convocatòria, al 
seu domicili social, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, a les borses de valors en les 
quals estigui admesa a cotització, i a través de la seva pàgina web:

a) El text íntegre de la convocatòria.

b) El text de totes les propostes d’acords formulades pel Consell d’Administració quant als 
punts compresos en l’ordre del dia.

E _   JUNTA gENERAL

E.1. Indiqueu i, si s’escau, detalleu si hi ha diferències amb el règim de mínims que preveu 
la llei de societats anònimes (lSA) quant al quòrum de constitució de la Junta General.

Sí No

% de quòrum diferent del 
que estableix l’art. 102 lSA 

per a supòsits generals

% de quòrum diferent del 
que estableix l’art. 103 lSA 

per als supòsits especials 
de l’art. 103

Quòrum exigit en 1a convocatòria 50
Quòrum exigit en 2a convocatòria 45 45

Descripció de les diferències

Les juntes generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes:
Amb caràcter general, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats 
posseeixin, almenys, el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convoca-
tòria, serà vàlida la constitució de la Junta quan els accionistes presents o representats posseeixin, 
almenys, el quaranta-cinc per cent del capital subscrit amb dret a vot.
Amb caràcter especial, perquè la Junta pugui acordar vàlidament l’emissió d’obligacions, l’augment 
o la reducció de capital, la transformació, la fusió o l’escissió de la Societat, la cessió global d’actiu 
i passiu, la supressió o la limitació del dret d’adquisició preferent de noves accions, el trasllat de 
domicili a l’estranger i, en general, qualsevol modificació dels Estatuts socials, serà necessària, en 
primera convocatòria, la concurrència d’accionistes presents o representats que posseeixin, almenys, 
el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, n’hi haurà prou 
amb la concurrència del quaranta-cinc per cent d’aquest capital. 
Quan, en segona convocatòria, hi concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per 
cent del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què es refereix el paràgraf anterior només es 
podran adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat.
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Article 14. Informació

1. Els administradors estan obligats a proporcionar la informació sol·licitada pels accionistes, 
tret que hi concorri alguna de les circumstàncies que preveu l’article 7.4 d’aquest Reglament o 
que la informació sol·licitada no estigui disponible en l’acte de la Junta. En aquest cas, la infor-
mació es facilitarà per escrit en els set dies següents al d’acabament de la Junta, a l’efecte de la 
qual cosa l’accionista indicarà el domicili o l’adreça on fer-li arribar la informació.

2. La informació o l’aclariment sol·licitat serà facilitat pel president o, si s’escau i per indicació 
d’aquest, pel conseller delegat, el president del Comitè d’Auditoria, el secretari, un adminis-
trador o, si és convenient, qualsevol empleat o expert en la matèria que hi estigui present, 
d’acord amb l’article 9.2 d’aquest Reglament.

Article 15. Votació de les propostes

1. Una vegada finalitzades les intervencions dels accionistes i facilitades les respostes de con-
formitat amb el que preveu aquest Reglament, se sotmetran a votació les propostes d’acords 
sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia o sobre aquells altres que per mandat legal 
no sigui necessari que hi apareguin.

2. El secretari preguntarà als accionistes si volen que es llegeixin les propostes d’acord, els 
textos de les quals apareixen en la separata que s’ha d’haver lliurat als accionistes abans 
d’entrar a la Junta general així com a la pàgina web de la Societat, o si es donen per llegides. 
Si així ho sol·licita qualsevol accionista o, encara que no ho sol·liciti, el president ho considera 
convenient, es procedirà a la seva lectura. En tot cas, s’indicarà als assistents el punt de l’ordre 
del dia al qual, en cada cas, es refereixi la proposta d’acord que se sotmeti a votació.

3. Sense perjudici que, a iniciativa del president, es puguin emprar altres sistemes alternatius, 
la votació de les propostes d’acords a què es refereix l’apartat precedent es farà de conformitat 
amb el procediment següent:

a) La votació de les propostes d’acords relatives a assumptes compresos en l’ordre del 
dia s’efectuarà mitjançant un sistema de deducció negativa. A aquests efectes, per 
a cada proposta, es consideraran vots a favor els corresponents a totes les accions 
presents i representades, deduïts els vots corresponents a les accions el titular 
o representant de les quals manifesti que vota en contra o que s’absté, als quals 
s’addicionaran els corresponents a les delegacions rebudes pel Consell d’Adminis-
tració fent-hi constar el vot en contra, o l’abstenció, per a la proposta en qüestió. Els 
vots negatius i les abstencions es computaran separadament.

b) La votació de les propostes d’acords relatives a assumptes no compresos en l’ordre 
del dia, quan aquestes propostes siguin legalment possibles, s’efectuarà mit-
jançant un sistema de deducció positiva. A aquests efectes, es consideraran vots 
contraris els corresponents a totes les accions presents i representades, deduïts els 
vots corresponents a les accions els titulars o representants de les quals manifestin 
que voten a favor o s’abstenen.

Quan la proposta consisteixi en el nomenament o la ratificació de consellers, pel que fa a 
aquests, s’hi ha d’incloure la informació següent: (i) el perfil professional i biogràfic; (ii) altres 
consells d’administració als quals pertanyi, es tracti o no de societats cotitzades; (iii) indicació 
de la categoria de conseller a la qual pertanyi, i s’ha d’assenyalar, en el cas de consellers domi-
nicals, l’accionista a instàncies del qual es proposa el nomenament, la ratificació o reelecció, 
o amb qui tingui vincles; (iv) data del seu primer nomenament com a conseller de la Societat, 
així com dels posteriors; (v) i accions de la Societat i opcions sobre aquestes de les quals sigui 
titular.

c)  Els documents o les informacions que, d’acord amb la llei, s’hagin de posar a disposició dels 
accionistes sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia des de la data de la convocatòria.

d)  Informació sobre les vies de comunicació entre la Societat i els accionistes a l’efecte de 
poder sol·licitar informació o formular suggeriments, de conformitat amb la normativa apli-
cable.

Article 7. Dret d’informació previ a la celebració de la Junta General

1. Fins al setè dia anterior, inclusivament, a aquell en què estigui prevista la celebració de la 
Junta General de què es tracti, en primera convocatòria, els accionistes podran formular les 
preguntes o peticions d’informacions o aclariments que es refereixin a punts compresos en 
l’ordre del dia, o a la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, des de la celebració de la Junta immediatament anterior.

2. Les sol·licituds d’informació es podran fer utilitzant l’adreça de correu electrònic que, per a 
aquesta finalitat, es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat per a 
cada Junta general, o, si s’escau, mitjançant petició escrita adreçada al Departament de Borsa 
i Relacions amb Inversors al domicili social, personalment o mitjançant el seu lliurament per 
qualsevol mitjà de correu postal o missatgeria. El que disposa aquest article s’entén sense per-
judici del dret dels accionistes d’obtenir els documents de manera impresa i de sol·licitar-ne 
l’enviament gratuït quan així ho estableixi la llei.

3. Les peticions d’informació que regula aquest article es contestaran, una vegada comprovada 
la identitat i condició d’accionista dels sol·licitants, fins al dia de la Junta General d’Accionistes 
de què es tracti, abans que se celebri.

4. El president podrà denegar la informació sol·licitada quan, segons el seu parer, la publicació 
de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials, excepte en el cas que la sol·licitud 
tingui el suport d’accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.

5. El Consell d’Administració podrà facultar qualsevol dels seus membres, així com, el seu 
secretari i sotssecretari, a fi que a través de el “Departament de Borsa i Relacions amb Inversors” 
de la Societat, es respongui les sol·licituds d’informació formulades pels accionistes.



359

GOVERN CORPORATIU

E.5. Indiqueu si el càrrec de president de la Junta General coincideix amb el càrrec de 
president del Consell d’Administració. Detalleu, si s’escau, quines mesures s’adopten per 
garantir la independència i el bon funcionament de la Junta General:

Sí No

Detalleu les mesures

Segons estableix l’article 10.2 del Reglament de la Junta General d’Accionistes: “2. La Junta 
General serà presidida pel president i, en el seu defecte, pels vicepresidents del Consell d’Adminis-
tració per la seva ordre, i s’establirà, si aquest no està predeterminat, en funció de la major anti-
guitat en el càrrec de conseller de la Societat. A falta també de vicepresidents, presidirà la Junta el 
conseller de més edat.”

Mesures per garantir la independència i el bon funcionament de la Junta General:

El Reglament de la Junta General d’Accionistes conté un conjunt detallat de mesures per 
garantir la independència i el bon funcionament de la Junta General que es poden consultar 
a la pàgina web de la Societat.

Entre altres mesures, destaca l’article 7 Dret d’informació previ a la celebració de la Junta 
General:

1. Fins al setè dia anterior, inclusivament, a aquell en què estigui prevista la celebració de la 
Junta General de què es tracti, en primera convocatòria, els accionistes podran formular les 
preguntes o peticions d’informacions o aclariments que es refereixin a punts compresos en 
l’ordre del dia, o a la informació accessible al públic que hagi facilitat la Societat a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, des de la celebració de la Junta immediatament anterior.

2. Les sol·licituds d’informació es podran fer utilitzant l’adreça de correu electrònic que, per a 
aquesta finalitat, es posarà a disposició dels accionistes a la pàgina web de la Societat per a 
cada Junta General, o, si s’escau, mitjançant petició escrita adreçada al Departament de Borsa 
i Relacions amb Inversors al domicili social, personalment o mitjançant el seu lliurament per 
qualsevol mitjà de correu postal o missatgeria. El que disposa aquest article s’entén sense per-
judici del dret dels accionistes d’obtenir els documents de manera impresa i de sol·licitar-ne 
l’enviament gratuït quan així ho estableixi la llei.

3. Les peticions d’informació que regula aquest article es contestaran, una vegada comprovada 
la identitat i condició d’accionista dels sol·licitants, fins al dia de la Junta General d’Accionistes 
de què es tracti, abans que se celebri.

c) Quan sigui tècnicament possible, sempre que es pugui garantir el compliment de 
totes les condicions legals, el Consell d’Administració podrà establir sistemes de 
còmput electrònic de vot.

d) En cas que, de conformitat amb el que preveu l’article 5 d’aquest Reglament, en 
la convocatòria s’admeti la possibilitat d’efectuar el vot a distància mitjançant 
algunes o diverses modalitats de vot a distància i, sense perjudici de les instruc-
cions específiques que s’hi estableixin per a cadascuna d’aquestes, per a la seva 
validesa i consegüent acceptació per part de la Societat, el document en el qual es 
faci constar el vot haurà de contenir, almenys, els esments següents:

i. Data de celebració de la Junta i ordre del dia. 

ii. La identitat de l’accionista.

iii. El nombre d’accions de les quals és titular l’accionista.

iv. La manifestació del sentit del seu vot en cadascun dels punts de l’ordre del dia.

e) S’hauran de votar separadament els assumptes que siguin substancialment inde-
pendents, a fi que els accionistes puguin exercir de forma separada les seves pre-
ferències de vot, i s’aplicarà aquesta regla, en particular, quan es tracti d’adoptar 
acords sobre: (i) el nomenament o la ratificació de consellers, que s’hauran de votar 
de manera individual; (ii) i en el cas de modificacions d’estatuts, cada article o grup 
d’articles que siguin substancialment independents.

f) Sempre que això sigui possible legalment i es compleixin els requisits que sobre 
aquest tema es prevegin, s’admetrà que els intermediaris financers que apareguin 
legitimats com a accionistes, però que actuïn per compte de clients diferents, 
puguin fraccionar el vot de conformitat amb les instruccions dels seus clients.

4. Les manifestacions que continguin el sentit del vot efectuades al notari o a la mesa, que 
preveu el paràgraf 3 anterior, es podran dur a terme individualitzadament respecte de 
cadascuna de les propostes o conjuntament per a diverses o per a totes aquestes, i s’ex-
pressarà al notari o la mesa la identitat i condició d’accionista o representant de qui les realitza, 
el nombre d’accions a què es refereixen i el sentit del vot o, si s’escau, l’abstenció.
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E.6. Indiqueu, si s’escau, les modificacions introduïdes durant l’exercici en el Reglament de 
la Junta General.

La Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, celebrada el 10 de juny de 2009, va 
aprovar fer una nova redacció de l’article 11 del Reglament de la Junta General de FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (punt 5è de l’ordre del dia).

La finalitat d’aquesta modificació, de manera coordinada amb la modificació de l’article 17 
dels Estatuts socials, aprovada segons el punt 4t de l’ordre del dia d’aquesta Junta General, va 
ser adaptar el contingut de l’article 11 del Reglament de la Junta General a la nova redacció de 
l’article 103 de la Llei de societats anònimes que en fa la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modi-
ficacions estructurals de les societats mercantils, que afegeix als supòsits de quòrum especial 
de constitució de la Junta General regulats en la normativa anterior els de supressió o limitació 
del dret d’adquisició preferent de noves accions, cessió global de l’actiu i passiu, i trasllat de 
domicili social a l’estranger.

E.7. Indiqueu les dades d’assistència a les juntes generals celebrades durant l’exercici a què 
es refereix aquest informe:

Dades d’assistència

Data Junta 
General

% de 
presència 

física
% en representació

% vot a distància
Total %

Vot electrònic Altres

10-06-2009
30-11-2009

55,607%
7,510 %

9,258 
57,445

64,866%
64,955 %

4. El president podrà denegar la informació sol·licitada quan, segons el seu parer, la publicació 
de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials, excepte en el cas que la sol·licitud 
tingui el suport d’accionistes que representin, almenys, la quarta part del capital social.

5. El Consell d’Administració podrà facultar qualsevol dels seus membres, així com el seu 
secretari i sotssecretari, a fi que a través de el “Departament de Borsa i Relacions amb Inversors” 
de la Societat, es respongui les sol·licituds d’informació formulades pels accionistes.

L’article 23è dels Estatuts socials estableix el dret dels accionistes a sol·licitar informació:

Els accionistes podran sol·licitar, per escrit, o altres mitjans de comunicació electrònica o tele-
màtica a distància, dels administradors, fins al setè dia natural anterior a aquell en què estigui 
previst celebrar la reunió de la Junta en primera convocatòria, les informacions o els aclari-
ments que considerin necessaris, o formular les preguntes que creguin pertinents, sobre els 
assumptes compresos en l’ordre del dia o sobre la informació accessible al públic que hagi 
facilitat la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors des de la celebració de l’anterior 
Junta General. Les informacions o els aclariments així sol·licitats els facilitaran els adminis-
tradors per escrit no més tard del mateix dia de la Junta General.

Les sol·licituds d’informació o els aclariments que pel que fa als assumptes de l’ordre del dia 
formulin els accionistes verbalment al president durant l’acte de la Junta General abans de 
l’examen i deliberació sobre els punts que conté l’ordre del dia, o per escrit des del setè dia 
natural anterior al previst per a la celebració de la Junta General, seran atesos verbalment i 
durant l’acte de la Junta General per qualsevol dels administradors presents, quan ho indiqui 
el president. Si les informacions o els aclariments sol·licitats es refereixen a matèries de la com-
petència del Comitè d’Auditoria, seran proporcionats per qualsevol dels membres o assessors 
d’aquest Comitè presents a la reunió. Si segons el president no és possible satisfer el dret de 
l’accionista en el mateix acte de la Junta, la informació pendent de facilitar es proporcionarà 
per escrit a l’accionista sol·licitant en els set dies naturals següents a aquell en què hagi fina-
litzat la Junta General.

Els administradors estan obligats a proporcionar la informació a què es refereixen els dos parà-
grafs anteriors, excepte en els casos en què, segons el president, la publicitat de les dades 
sol·licitades perjudiqui els interessos socials.

Aquesta excepció no serà procedent quan la sol·licitud tingui el suport d’accionistes que 
representin, almenys, la quarta part del capital.

La Societat disposa d’una pàgina web, que conté la informació requerida legalment, a través 
de la qual es podrà atendre l’exercici del dret d’informació dels accionistes, d’acord amb la 
legislació aplicable a cada moment.
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4t. A. Modificació de l’article 17è dels Estatuts socials (“Constitució de la Junta”).

Vots en contra 0,00007

Abstencions 0,00090
Vots a favor 99,99903
Vots emesos 100,00000

4t. B. Modificació de l’article 42è dels Estatuts socials (“Dels comptes anuals”).

Vots en contra 0,00007

Abstencions 0,22308
Vots a favor 99,77685
Vots emesos 100,00000

5è. Modificació de l’article 11è (“Constitució de la Junta General”) del Reglament de la Junta.

Vots en contra 0,00007

Abstencions 0,21582
Vots a favor 99,78411
Vots emesos 100,00000

6è. Autorització al Consell d’Administració, per a l’adquisició derivativa d’accions pròpies i 
autorització a les societats filials perquè puguin adquirir accions de Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A.

Vots en contra 0,19790

Abstencions 0,00521
Vots a favor 99,79689
Vots emesos 100,00000

7è. Reducció del capital social mitjançant l’amortització d’accions pròpies.

Vots en contra 0,00000

Abstencions 0,00086
Vots a favor 99,99914
Vots emesos 100,00000

E.8. Indiqueu breument els acords adoptats en les juntes generals celebrats durant 
l’exercici a què es refereix aquest informe i el percentatge de vots amb els quals s’ha 
adoptat cada acord.

Junta General Ordinària de 10 de juny de 2009:

1r. Comptes anuals de la Societat i del seu Grup consolidat, així com de la gestió del Consell 
d’Administració durant l’exercici 2008.

Vots en contra 0,00000

Abstencions 0,00000
Vots a favor 100,00000
Vots emesos 100,00000

2n. Aplicació del resultat de l’exercici de 2008.

Vots en contra 0,00000

Abstencions 0,00000

Vots a favor 100,0000

Vots emesos 100,00000

3r. A. Reelecció com a consellera dominical d’EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L.

Vots en contra 3,54093

Abstencions 0,00997
Vots a favor 96,44910
Vots emesos 100,00000

3r. B. Reelecció com a conseller dominical del Sr. Rafael Montes Sánchez.

Vots en contra 3,80215

Abstencions 0,00997
Vots a favor 96,18788
Vots emesos 100,00000
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2n. Aprovar un programa de recompra d’accions de Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A., la finalitat de les quals sigui permetre a aquesta Societat complir les obligacions deri-
vades de l’emissió de bons bescanviables i la reducció del capital social de la Societat. Aprovar 
la reducció de capital de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., mitjançant l’amortit-
zació d’accions pròpies en un import nominal equivalent al nombre de noves accions de la 
Societat emeses per fer front a les sol·licituds de bescanvi o conversió dels titulars dels bons. 

Delegació per a l’execució d’aquests acords en el Consell d’Administració i en la Comissió Exe-
cutiva, amb facultat de substitució.

Vots en contra 0,47560

Abstencions 0,00000
Vots a favor 99,52440
Vots emesos 100,00000

3r. Autoritzar el Consell d’Administració i la Comissió Executiva, amb facultats de substitució 
expresses, per a la interpretació, esmena, complement, execució, inscripció, substitució de 
facultats i adaptació dels acords que adopti la Junta.

Vots en contra 0,00000

Abstencions 0,00000
Vots a favor 100,00000
Vots emesos 100,00000

4t. Aprovació de l’acta de la Junta. 

Aquest punt de l’ordre del dia no es va sotmetre a votació ja que va estendre acta de la Junta 
el Notari de Barcelona Sr. José Javier Cuevas Castaño.

E.9. Indiqueu si hi ha alguna restricció estatutària que estableixi un nombre mínim d’ac-
cions necessàries per assistir a la Junta General:

Sí No

Nombre d’accions necessàries per assistir a la Junta General 1

8è. Reelecció dels auditors de comptes de la Societat i del seu Grup consolidat.

Vots en contra 0,16901

Abstencions 0,00170
Vots a favor 99,82929
Vots emesos 100,00000

9è. Facultar àmpliament els administradors per al desenvolupament, elevació a públic, ins-
cripció, esmena i execució dels acords adoptats.

Vots en contra 0,00000

Abstencions 0,00000
Vots a favor 100,00000
Vots emesos 100,00000

10è. Aprovació de l’acta de la Junta. 

Aquest punt de l’ordre del dia no es va sotmetre a votació ja que va estendre acta de la Junta 
el Notari de Barcelona Sr. José Javier Cuevas Castaño.

Junta General Extraordinària de 30 de novembre de 2009:

1r. Aprovar la convertibilitat dels bons bescanviables en accions de la Societat, emesos a 
l’empara de l’acord de Junta General Ordinària d’Accionistes de 18 de juny de 2008 i en virtut 
de l’acord de la Comissió Executiva de 6 d’octubre de 2009, per delegació del Consell d’Admi-
nistració de data 30 de setembre de 2009, per permetre a la Societat que atengui les peticions 
de bescanvi dels bonistes mitjançant el lliurament d’accions de nova emissió. 

Exclusió total del dret de subscripció preferent dels accionistes. Ampliació de capital en la 
quantia necessària per atendre la conversió dels bons fins a un màxim inicialment previst en 
dotze milions d’euros, subjecte a modificacions en funció del que preveuen els termes i les 
condicions dels bons. 

Delegació per a l’execució d’aquests acords en el Consell d’Administració i en la Comissió Exe-
cutiva, amb facultat de substitució.

Vots en contra 0,40817

Abstencions 0,00674
Vots a favor 99,58509
Vots emesos 100,00000
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F _   gRAU DE SEgUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE gOVERN   
       CORPORATIU

Indiqueu el grau de seguiment de la Societat respecte de les recomanacions del Codi unificat 
de bon govern.

En el supòsit de no complir-ne alguna, expliqueu les recomanacions, normes, pràctiques o els 
criteris, que aplica la Societat.

1. Que els Estatuts de les societats cotitzades no limitin el nombre màxim de vots que 
pugui emetre un mateix accionista, ni continguin altres restriccions que dificultin la presa 
de control de la Societat mitjançant l’adquisició de les seves accions en el mercat.

Vegeu epígrafs: A.9, B.1.22, B.1.23 i E.1, E.2.

Compleix Expliqueu

2. Que quan cotitzin la Societat matriu i una societat dependent ambdues defineixin públi-
cament amb precisió:

a) Les àrees d’activitat respectives i relacions de negoci eventuals entre aquestes, així 
com les de la Societat dependent cotitzada amb les altres empreses del grup;

b) Els mecanismes previstos per resoldre els conflictes d’interès eventuals que es 
puguin presentar.

Vegeu epígrafs: C.4 i C.7

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

L’article 7.2 del Reglament del Consell d’Administració estableix que correspon al Consell d’Ad-
ministració “La definició de l’estructura del Grup i la coordinació, dins dels límits legals, de l’estra-
tègia general d’aquest Grup en interès de la Societat i de les seves participades, amb el suport del 
Comitè d’Estratègia i del conseller delegat; i ha de fer públic a través de l’Informe anual del govern 
corporatiu les àrees d’activitat respectives i relacions de negoci eventuals entre la Societat i les par-
ticipades cotitzades integrades en el seu Grup, així com les d’aquestes amb les altres empreses del 

E.10. Indiqueu i justifiqueu les polítiques seguides per la Societat pel que fa a les delega-
cions de vot en la Junta General.

Sense perjudici del que estableixen els Estatuts socials en què es regulen les delegacions, és 
política del Consell d’Administració no exigir formalismes innecessaris en el procediment de 
delegació de vot que dificultin l’ús d’aquest dret dels accionistes que volen assistir a la Junta 
General; tot això, sense minva de les garanties necessàries amb vista a comprovar la delegació 
efectiva de l’accionista que fa ús d’aquest dret.

E.11. Indiqueu si la companyia té coneixement de la política dels inversors institucionals de 
participar o no en les decisions de la Societat:

Sí No

Descriviu la política

E.12. Indiqueu l’adreça i el mode d’accés al contingut de govern corporatiu a la pàgina web.

A la pàgina web de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. www.FCC.es hi ha 
uns apartats específics a la pàgina d’inici, sota la denominació d’“Informació per a accionistes 
i inversors” i “Responsabilitat corporativa” en els quals s’ha inclòs la informació que exigeix la 
Llei 26/2003 de 18 de juliol, l’Ordre ECO/3722/2003 de 26 de desembre, la Circular 1/2004, de 
17 de març, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, l’ORDRE EHA/3050/2004, de 15 de 
desembre i el Reial decret 1333/2005, d’11 de novembre. 

Aquesta pàgina és accessible a dos passos de navegació (“clics”) des de la pàgina principal. 
Els continguts estan estructurats i jerarquitzats, sota títols d’accés ràpid. Totes les pàgines es 
poden imprimir.

El lloc web de FCC ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI 
(Web Accessibility Initiative), que marca uns estàndards internacionals en la creació de con-
tinguts webs accessibles a tothom. Els consultors en accessibilitat de Technosite, després de 
fer l’anàlisi tècnica en matèria d’accessibilitat, estableixen que el lloc web del Grup FCC com-
pleix el conjunt total de punts de verificació de prioritat 2 i de prioritat 1, establerts per les 
pautes d’accessibilitat al contingut de Web 1.0 del W3C (conegudes com a pautes WAI).

El lloc inclou un enllaç a les dades de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 
comunicades a la pàgina del web de la CNMV.
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5. Que en la Junta General es votin separadament els assumptes que siguin substanci-
alment independents, a fi que els accionistes puguin exercir de forma separada les seves 
preferències de vot. I que aquesta regla s’apliqui, en particular:

a) Al nomenament o ratificació de consellers, que s’hauran de votar de forma indi-
vidual;

b) En el cas de modificacions d’estatuts, a cada article o grup d’articles que siguin 
substancialment independents.

Vegeu epígraf: E.8

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

6. Que les societats permetin fraccionar el vot a fi que els intermediaris financers que 
apareguin legitimats com a accionistes, però que actuïn per compte de clients diferents, 
puguin emetre els seus vots de conformitat amb les instruccions d’aquests.

Vegeu epígraf: E.4

Compleix Expliqueu

7. Que el Consell exerceixi les seves funcions amb unitat de propòsit i independència de 
criteri, dispensi el mateix tracte a tots els accionistes i es guiï per l’interès de la companyia, 
entès com a fer màxim, de manera sostinguda, el valor econòmic de l’empresa.

I que vetlli, així mateix, perquè en les seves relacions amb els grups d’interès (stakeholders) 
l’empresa respecti les lleis i els reglaments; compleixi de bona fe les seves obligacions i els 
seus contractes; respecti els usos i les bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi 
l’activitat; i observi els principis addicionals de responsabilitat social que hagi acceptat 
voluntàriament.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

Grup i els mecanismes previstos per resoldre els conflictes d’interès eventuals que es puguin pre-
sentar”.

D’altra banda, és intenció de la Societat aprovar un document en el qual, en relació amb la 
seva societat filial cotitzada Cementos Portland Valderrivas S.A., es delimitin les seves àrees 
d’activitat, les relacions de negoci que mantenen i els mecanismes que s’apliquen per resoldre 
els conflictes d’interès que, si s’escau, es plantegin. 

3. Que, encara que no ho exigeixin expressament les lleis mercantils, se sotmetin a l’apro-
vació de la Junta General d’Accionistes les operacions que comportin una modificació 
estructural de la Societat i, en particular, les següents:

a) La transformació de societats cotitzades en companyies holding, mitjançant “fili-
alització” o incorporació a entitats dependents d’activitats essencials desenvolu-
pades fins a aquest moment per la Societat mateixa, fins i tot encara que aquesta 
mantingui el ple domini d’aquelles;

b) L’adquisició o l’alienació d’actius operatius essencials, quan comporti una modifi-
cació efectiva de l’objecte social;

c) Les operacions l’efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la societat. 

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

L’art. 8.6 del Reglament del Consell d’Administració estableix que el Consell sotmetrà a auto-
rització prèvia de la Junta General les operacions d’adquisició o alienació d’actius operatius 
essencials quan aquestes impliquin una modificació efectiva de l’objecte social així com 
aquelles operacions l’efecte de les quals sigui equivalent al de la liquidació de la Societat. 

No s’hi inclouen les operacions de filialització, amb la finalitat de no restar operativitat al 
Consell d’Administració, ja que es tracta d’operacions que poden requerir processos de decisió 
ràpida per raons d’oportunitat i que, d’altra banda, disposen d’amplis mecanismes legals 
de protecció dels socis i de la Societat, sense perjudici que el Consell informi la Junta sobre 
aquestes. 

4. Que les propostes detallades dels acords que cal adoptar en la Junta General, inclosa 
la informació a què es refereix la recomanació 28, es facin públiques en el moment de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria de la Junta.

Compleix Expliqueu
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v. La creació o l’adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domi-
ciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així 
com qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la 
seva complexitat, puguin menyscabar la transparència del grup.

c) Les operacions que la Societat realitzi amb consellers, amb accionistes significatius o repre-
sentats en el Consell, o amb persones a ells vinculades (“operacions vinculades”).

Tanmateix, aquesta autorització del Consell no s’entendrà necessària en les operacions vincu-
lades que compleixin simultàniament les tres condicions següents:

1a. Que es facin en virtut de contractes les condicions dels quals estiguin estandardit-
zades i s’apliquin en massa a molts clients;

2a. Que es realitzin a preus o tarifes establerts amb caràcter general per qui actuï com 
a subministrador del bé o servei de què es tracti;

3a. Que la seva quantia no superi l’1% dels ingressos anuals de la Societat.

Es recomana que el Consell aprovi les operacions vinculades amb l’informe previ favorable del 
Comitè d’Auditoria o, si s’escau, d’aquell altre al qual s’hagi encomanat aquesta funció; i que 
els consellers als quals afectin, a més de no exercir ni delegar el seu dret de vot, s’absentin de 
la sala de reunions mentre el Consell delibera i vota sobre aquesta.

Es recomana que les competències que s’atribueixen al Consell ho siguin amb caràcter inde-
legable, excepte les que esmenten les lletres b) i c), que podran ser adoptades per raons d’ur-
gència per part de la Comissió Delegada, amb la ratificació posterior del Consell en ple.

Vegeu epígrafs: C.1 i C.6

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

9. Que el Consell tingui la dimensió necessària per aconseguir un funcionament eficaç i 
participatiu, la qual cosa fa aconsellable que la seva mida no sigui inferior a cinc ni superior 
a quinze membres.

Vegeu epígraf: B.1.1

Compleix Expliqueu

8. Que el Consell, com a nucli de la seva missió, assumeixi aprovar l’estratègia de la com-
panyia i l’organització necessària per a la seva posada en pràctica, així com supervisar i 
controlar que la Direcció compleix els objectius marcats i respecta l’objecte i l’interès 
social de la companyia. I que, amb aquesta finalitat, el Consell en ple es reservi la compe-
tència d’aprovar:

a) Les polítiques i estratègies generals de la Societat, i en particular:

i. El Pla estratègic o de negoci, així com els objectius de gestió i pressupost anuals;

ii. La política d’inversions i finançament;

iii. La definició de l’estructura del grup de societats;

iv. La política de govern corporatiu;

v. La política de responsabilitat social corporativa;

vi. La política de retribucions i avaluació de l’acompliment dels alts directius;

vii. La política de control i gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels sis-
temes interns d’informació i control.

viii. La política de dividends, així com la d’autocartera i, especialment, els seus límits.

Vegeu epígrafs: B. 1.10, B.1.13, B.1.14 i D.3

b) Les decisions següents:

i. A proposta del primer executiu de la companyia, el nomenament i cessament 
eventual dels alts directius, així com les seves clàusules d’indemnització.

Vegeu epígraf: B.1.14.

ii. La retribució dels consellers, així com, en el cas dels executius, la retribució addi-
cional per les seves funcions executives i altres condicions que hagin de respectar 
els seus contractes.

Vegeu epígraf: B. 1.14.

iii. La informació financera que, per la seva condició de cotitzada, la Societat hagi de 
fer pública periòdicament.

iv. Les inversions o operacions de tot tipus que, per la quantia elevada o caracte-
rístiques especials, tinguin caràcter estratègic, tret que la seva aprovació corres-
pongui a la Junta General;
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12. Que dins dels consellers externs, la relació entre el nombre de consellers dominicals i el 
d’independents reflecteixi la proporció existent entre el capital de la Societat representat 
pels consellers dominicals i la resta del capital.

Aquest criteri de proporcionalitat estricta es podrà atenuar de manera que el pes dels domi-
nicals sigui més gran que el que correspondria al percentatge total de capital que representin:

1r En societats de capitalització elevada en les quals siguin escasses o nul·les les parti-
cipacions accionarials que tinguin legalment la consideració de significatives, però 
hi hagi accionistes, amb paquets accionarials de valor absolut elevat.

2n Quan es tracti de societats en les quals hi ha pluralitat d’accionistes representats en 
el Consell, i no tinguin vincles entre si.

Vegeu epígrafs: B.1.3, A.2 i A.3

Compleix Expliqueu

13. Que el nombre de consellers independents representi almenys un terç del total de con-
sellers.

Vegeu epígraf: B.1.3

Compleix Expliqueu

L’article 6.3 del Reglament del Consell d’Administració estableix que s’ha d’integrar en el 
Consell un nombre adequat de consellers independents a fi d’establir un equilibri raonable 
entre els consellers independents i els dominicals, i el nombre de consellers externs ha de 
constituir una àmplia majoria.

El Consell disposa al seu si de 5 consellers independents que, si bé no arriben a representar un 
terç del total de consellers existents a què fa referència la recomanació, es considera, donada 
l’estructura actual del capital de la Societat, que suposen, com assenyalen els principis de 
govern corporatiu de l’OCDE i la Recomanació de la Comissió Europea de 15 de febrer de 2006, 
un “nombre suficient” de consellers independents per garantir adequadament la protecció 
dels interessos del capital flotant. 

L’article 27 dels Estatuts socials disposa que el Consell d’Administració ha d’estar compost per 
un mínim de 5 i un màxim de 22 membres; el 31 de desembre de 2009 el nombre de consellers 
és de 20. 

Tenint en compte les característiques de la Companyia, es considera que la dimensió del 
Consell és apropiada per a l’acompliment adequat de les funcions de gestió, direcció i admi-
nistració de la Companyia; d’aquesta manera es dóna entrada més fàcilment a diferents tipus 
de consellers, sense que això posi en risc l’operativitat del Consell. 

10. Que els consellers externs dominicals i independents constitueixin una àmplia majoria 
del Consell i que el nombre de consellers executius sigui el mínim necessari, tenint en 
compte la complexitat del grup societari i el percentatge de participació dels consellers 
executius en el capital de la Societat.

Vegeu epígrafs: A.2, A.3, B.1.3., B.1.14

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

11. Que si hi ha algun conseller extern que no pugui ser considerat dominical ni inde-
pendent, la Societat expliqui aquesta circumstància i els seus vincles, ja sigui amb la 
Societat o els seus directius, ja sigui amb els seus accionistes.

Vegeu epígraf: B.1.3

Compleix Expliqueu No aplicable
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16. Que el president, com a responsable del funcionament eficaç del Consell, s’asseguri 
que els consellers rebin amb caràcter previ informació suficient; estimuli el debat i la 
participació activa dels consellers durant les sessions del Consell, i salvaguardi la seva 
lliure presa de posició i expressió d’opinió; i organitzi i coordini amb els presidents de les 
comissions rellevants l’avaluació periòdica del Consell, així com, si s’escau, la del conseller 
delegat o primer executiu.

Vegeu epígraf: B.1.42

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

17. Que, quan el president del Consell també sigui el primer executiu de la Societat, es 
faculti un dels consellers independents per sol·licitar la convocatòria del Consell o la 
inclusió de nous punts en l’ordre del dia; per coordinar i fer-se ressò de les preocupacions 
dels consellers externs; i per dirigir l’avaluació del president per part del Consell.

Vegeu epígraf: B.1.21

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

18. Que el secretari del Consell vetlli de manera especial perquè les actuacions del Consell:

a) S’ajustin a la lletra i a l’esperit de les lleis i els seus reglaments, inclosos els aprovats 
pels organismes reguladors;

b) Siguin conformes amb els Estatuts de la Societat i amb els reglaments de la Junta, 
del Consell i altres que tingui la companyia;

c) Tinguin presents les recomanacions sobre bon govern que conté aquest Codi uni-
ficat que la companyia hagi acceptat.

14. Que el caràcter de cada conseller l’expliqui el Consell davant la Junta General d’Ac-
cionistes que hagi d’efectuar o ratificar-ne el nomenament, i es confirmi o, si s’escau, es 
revisi anualment en l’Informe anual de govern corporatiu, amb la verificació prèvia de la 
Comissió de Nomenaments. I que en aquest informe també s’expliquin les raons per les 
quals s’hagi nomenat consellers dominicals a instàncies d’accionistes la participació accio-
narial dels quals sigui inferior al 5% del capital; i s’exposin les raons per les quals no s’hagin 
atès, si s’escau, peticions formals de presència en el Consell procedents d’accionistes la 
participació accionarial dels quals sigui igual o superior a la d’altres a instàncies dels quals 
s’hagin designat consellers dominicals.

Vegeu epígrafs: B.1.3 i B.1.4

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

15. Que quan el nombre de conselleres sigui escàs o nul, el Consell expliqui els motius i 
les iniciatives adoptades per corregir aquesta situació; i que, en particular, la Comissió de 
Nomenaments vetlli perquè en proveir-se noves vacants:

a) Els procediments de selecció no prenguin rumbs implícits que obstaculitzin la 
selecció de conselleres;

b) La companyia cerqui deliberadament, i inclogui entre els potencials candidats, 
dones que compleixin el perfil professional buscat.

Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.27 i B.2.3.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable
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22. Que el Consell en ple avaluï una vegada l’any:

a) La qualitat i l’eficiència del funcionament del Consell;

b) Partint de l’informe que li elevi la Comissió de Nomenaments, l’acompliment de les 
funcions del president del Consell i del primer executiu de la companyia;

c) El funcionament de les seves comissions, partint de l’informe que aquestes li 
elevin. Vegeu epígraf: B.1.19

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

23. Que tots els consellers puguin fer efectiu el dret a sol·licitar la informació addicional 
que considerin necessària sobre assumptes de la competència del Consell. I que, llevat que 
els Estatuts o el Reglament del Consell estableixin una altra cosa, adrecin el seu reque-
riment al president o al secretari del Consell.

Vegeu epígraf: B. 1.42

Compleix Expliqueu

24. Que tots els consellers tinguin dret a obtenir de la Societat l’assessorament necessari 
per al compliment de les seves funcions. I que la societat arbitri les vies adequades per a 
l’exercici d’aquest dret, que en circumstàncies especials podrà incloure l’assessorament 
extern amb càrrec a l’empresa.

Vegeu epígraf: B.1.41

Compleix Expliqueu

 que, per salvaguardar la independència, imparcialitat i professionalitat del secretari, el seu 
nomenament i cessament siguin informats per la Comissió de Nomenaments i aprovats pel 
ple del Consell; i que aquest procediment de nomenament i cessament consti en el Reglament 
del Consell.

Vegeu epígraf: B.1.34

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

19. Que el Consell es reuneixi amb la freqüència necessària per exercir amb eficàcia les seves 
funcions, seguint el programa de dates i assumptes que estableixi a l’inici de l’exercici; 
cada conseller pot proposar altres punts de l’ordre del dia no previstos inicialment.

Vegeu epígraf: B.1.29

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

20. Que les inassistències dels consellers es redueixin a casos indispensables i es quanti-
fiquin en l’Informe anual de govern corporatiu. I que si la representació és imprescindible, 
es confereixi amb instruccions.

Vegeu epígrafs: B.1.28 i B.1.30

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

21. Que quan els consellers o el secretari manifestin preocupacions sobre alguna proposta 
o, en el cas dels consellers, sobre la marxa de la companyia i aquestes preocupacions no 
quedin resoltes en el Consell, a petició de qui les hagi manifestat se’n deixi constància en 
l’acta.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable
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28. Que les societats facin pública a través de la seva pàgina web, i mantinguin actua-
litzada, la informació següent sobre els consellers:

a) Perfil professional i biogràfic;

b) Altres consells d’administració als quals pertanyin, es tracti o no de societats cotit-
zades;

c) Indicació de la categoria de conseller a la qual pertanyin segons correspongui; i 
assenyalar, en el cas de consellers dominicals, l’accionista al qual representin o amb 
qui tinguin vincles.

d) Data del seu primer nomenament com a conseller en la Societat, així com dels pos-
teriors, i;

e) Accions de la companyia, i opcions sobre aquestes, de les quals sigui titular. 

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

29. Que els consellers independents no romanguin com a tals durant un període continuat 
superior a 12 anys.

Vegeu epígraf: B.1.2

Compleix Expliqueu

30. Que els consellers dominicals presentin la seva dimissió quan l’accionista a qui repre-
sentin vengui íntegrament la seva participació accionarial. I que també ho facin, en el 
nombre que correspongui, quan aquest accionista rebaixi la seva participació accionarial 
fins a un nivell que exigeixi la reducció del nombre dels seus consellers dominicals.

Vegeu epígrafs: A.2, A.3 i B.1.2

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

25. Que les societats estableixin un programa d’orientació que proporcioni als nous con-
sellers un coneixement ràpid i suficient de l’empresa, així com de les regles de govern cor-
poratiu. I que també ofereixin als consellers programes d’actualització de coneixements 
quan les circumstàncies ho aconsellin.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

26. Que les societats exigeixin que els consellers dediquin a la seva funció el temps i l’esforç 
necessaris per exercir-la amb eficàcia i, en conseqüència:

a) Que els consellers informin la Comissió de Nomenaments de les seves restants 
obligacions professionals, per si poden interferir amb la dedicació exigida;

b) Que les societats estableixin regles sobre el nombre de consells dels quals puguin 
formar part els seus consellers.

Vegeu epígrafs: B.1.8, B.1.9 i B. 1. 17

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

27. Que la proposta de nomenament o reelecció de consellers que elevi el Consell a la Junta 
General d’Accionistes, així com el nomenament provisional per cooptació, els aprovi el 
Consell:

a) A proposta de la Comissió de Nomenaments, en el cas de consellers independents.

b) Amb l’informe previ de la Comissió de Nomenaments, en el cas de la resta de con-
sellers.

Vegeu epígraf: B.1.3

Compleix Compleix parcialment Expliqueu
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33. Que tots els consellers expressin clarament la seva oposició quan considerin que 
alguna proposta de decisió sotmesa al Consell pot ser contrària a l’interès social. I que 
facin el mateix, de forma especial els independents i altres consellers als quals no afecti el 
potencial conflicte d’interès, quan es tracti de decisions que puguin perjudicar els accio-
nistes no representats en el Consell.

I que quan el Consell adopti decisions significatives o reiterades sobre les quals el conseller 
hagi formulat reserves serioses, aquest tregui les conclusions que escaiguin i, si opta per 
dimitir, que n’expliqui les raons en la carta a què es refereix la recomanació següent.

Aquesta Recomanació afecta també el secretari del Consell, encara que no tingui la con-
dició de conseller.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

34. Que quan, ja sigui per dimissió o per un altre motiu, un conseller cessi en el seu càrrec 
abans del terme del mandat, expliqui les raons en una carta que ha de remetre a tots els 
membres del Consell. I que, sense perjudici que aquest cessament es comuniqui com a fet 
rellevant, del motiu del cessament es doni compte en l’Informe anual de govern corpo-
ratiu.

Vegeu epígraf: B.1.5

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

31. Que el Consell d’Administració no proposi el cessament de cap conseller independent 
abans del compliment del període estatutari pel qual hagi estat nomenat, excepte quan 
hi concorri una causa justa, apreciada pel Consell amb l’informe previ de la Comissió de 
Nomenaments. En particular, s’entendrà que existeix causa justa quan el conseller hagi 
incomplert els deures inherents al seu càrrec o hagi incorregut en algunes de les circums-
tàncies que descriu l’epígraf 5 de l’apartat III de definicions d’aquest Codi.

També es podrà proposar el cessament de consellers independents de resultes d’ofertes 
públiques d’adquisició, fusions o altres operacions societàries similars que comportin 
un canvi en l’estructura de capital de la Societat quan aquests canvis en l’estructura del 
Consell estiguin propiciats pel criteri de proporcionalitat que assenyala la Recomanació 
12.

Vegeu epígrafs: B.1.2, B.1.5 i B.1.26

Compleix Expliqueu

32. Que les societats estableixin regles que obliguin els consellers a informar i, si s’escau, 
a dimitir en aquells supòsits que puguin perjudicar el crèdit i la reputació de la Societat i, 
en particular, els obliguin a informar el Consell de les causes penals en les quals apareguin 
com a imputats, així com de les seves posteriors vicissituds processals.

Que si un conseller és processat o es dicta contra ell interlocutòria d’obertura de judici 
oral per algun dels delictes que assenyala l’article 124 de la llei de societats anònimes, el 
Consell examini el cas tan aviat com sigui possible i, ateses les seves circumstàncies con-
cretes, decideixi si escau o no que el conseller continuï en el càrrec. I que de tot això, el 
Consell en doni compte, de manera raonada, en l’Informe anual de govern corporatiu.

Vegeu epígrafs: B.1.43, B.1.44

Compleix Compleix parcialment Expliqueu
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36. Que se circumscriguin als consellers executius les remuneracions mitjançant lliurament 
d’accions de la Societat o de societats del grup, opcions sobre accions o instruments refe-
renciats al valor de l’acció, retribucions variables lligades al rendiment de la Societat o sis-
temes de previsió.

Aquesta recomanació no afectarà el lliurament d’accions, quan es condicioni al fet que els 
consellers les mantinguin fins al seu cessament com a conseller.

Vegeu epígrafs: A.3, B.1.3

Compleix Expliqueu

37. Que la remuneració dels consellers externs sigui la necessària per retribuir la dedicació, 
qualificació i responsabilitat que el càrrec exigeixi; però no tan elevada com per compro-
metre’n la independència.

Compleix Expliqueu

38. Que les remuneracions relacionades amb els resultats de la Societat tinguin en compte 
les excepcions eventuals que constin en l’informe de l’auditor extern i minorin aquests 
resultats.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

39. Que en cas de retribucions variables, les polítiques retributives incorporin les cauteles 
tècniques necessàries per assegurar que aquestes retribucions tenen relació amb l’acom-
pliment professional dels seus beneficiaris i no deriven simplement de l’evolució general 
dels mercats o del sector d’activitat de la companyia o d’altres circumstàncies similars.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

35. Que la política de retribucions aprovada pel Consell es pronunciï com a mínim sobre 
les qüestions següents:

a) Import dels components fixos, amb desglossament, si s’escau, de les dietes per participació 
en el Consell i les seves comissions i una estimació de la retribució fixa anual a la qual donin 
origen;

b) Conceptes retributius de caràcter variable, incloent-hi, en particular:

i. Classes de consellers als quals s’apliquin, així com explicació de la importància 
relativa dels conceptes retributius variables respecte als fixos.

ii. Criteris d’avaluació de resultats en els quals es basi qualsevol dret a una remune-
ració en accions, opcions sobre accions o qualsevol component variable;

iii. Paràmetres fonamentals i fonament de qualsevol sistema de primes anuals (bonus) 
o d’altres beneficis no satisfets en efectiu; i

iv. Una estimació de l’import absolut de les retribucions variables a les quals donarà 
origen el pla retributiu proposat, en funció del grau de compliment de les hipòtesis 
o objectius que prengui com a referència.

c) Principals característiques dels sistemes de previsió (per exemple, pensions complemen-
tàries, assegurances de vida i figures anàlogues), amb una estimació de l’import o cost anual 
equivalent.

d) Condicions que han de respectar els contractes dels qui exerceixin funcions d’alta direcció 
com a consellers executius, entre les quals s’inclouen:

i. Durada;

ii. Terminis de preavís; i

iii. Qualssevol altres clàusules relatives a primes de contractació, així com indemnitza-
cions o blindatges per resolució anticipada o finalització de la relació contractual 
entre la Societat i el conseller executiu.

Vegeu epígraf: B. 1. 1 5

Compleix Compleix parcialment Expliqueu
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41. Que la Memòria detalli les retribucions individuals dels consellers durant l’exercici i 
inclogui:

a) El desglossament individualitzat de la remuneració de cada conseller, que ha d’incloure, si 
s’escau:

i. Les dietes d’assistència o altres retribucions fixes com a conseller;

ii. La remuneració addicional com a president o membre d’alguna comissió del 
Consell;

iii. Qualsevol remuneració en concepte de participació en beneficis o primes, i la raó 
per la qual es van atorgar;

iv. Les aportacions a favor del conseller a plans de pensions d’aportació definida; o 
l’augment de drets consolidats del conseller, quan es tracti d’aportacions a plans 
de prestació definida;

v. Qualssevol indemnitzacions pactades o pagades en cas de finalització de les seves 
funcions;

vi. Les remuneracions percebudes com a conseller d’altres empreses del grup;

vii. Les retribucions per l’acompliment de funcions d’alta direcció dels consellers exe-
cutius;

viii. Qualsevol altre concepte retributiu diferent dels anteriors, sigui quina sigui la seva 
naturalesa o l’entitat del grup que el satisfaci, especialment quan tingui la con-
sideració d’operació vinculada o la seva omissió distorsioni la imatge fidel de les 
remuneracions totals percebudes pel conseller.

b) El desglossament individualitzat dels lliuraments eventuals a consellers d’accions, opcions 
sobre accions o qualsevol altre instrument referenciat al valor de l’acció, amb detall de:

i. Nombre d’accions o opcions concedides durant l’any, i condicions per al seu 
exercici;

ii. Nombre d’opcions exercides durant l’any, amb indicació del nombre d’accions 
afectes i el preu d’exercici;

iii. Nombre d’opcions pendents d’exercitar a final d’any, amb indicació del preu, data 
i altres requisits d’exercici;

iv. Qualsevol modificació durant l’any de les condicions d’exercici d’opcions ja con-
cedides.

40. Que el Consell sotmeti a votació de la Junta General d’Accionistes, com a punt separat 
de l’ordre del dia, i amb caràcter consultiu, un informe sobre la política de retribucions dels 
consellers. I que aquest informe es posi a disposició dels accionistes, ja sigui de manera 
separada o de qualsevol altra forma que la Societat consideri convenient.

Aquest informe se centrarà especialment en la política de retribucions aprovada pel 
Consell per a l’any ja en curs, així com, si s’escau, la prevista per als anys futurs. Tractarà 
totes les qüestions a què es refereix la Recomanació 35, excepte els punts que puguin 
comportar la revelació d’informació comercial sensible. Posarà èmfasi en els canvis més 
significatius d’aquestes polítiques sobre l’aplicada durant l’exercici passat a què es refe-
reixi la Junta General. També inclourà un resum global de com es va aplicar la política de 
retribucions en l’exercici passat.

Que el Consell informi, així mateix, del paper exercit per la Comissió de Retribucions en 
l’elaboració de la política de retribucions i, si ha utilitzat assessorament extern, de la iden-
titat dels consultors externs que l’hagin prestat.

Vegeu epígraf: B.1.16

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

A partir de l’anunci de la convocatòria de la Junta General ordinària de 10 de juny de 2009 es 
va posar a disposició de tots els accionistes un informe sobre la política de retribucions del 
Consell d’Administració. Aquest informe va ser aprovat pel Consell d’Administració el dia 5 
de maig de 2009, si bé no es va sotmetre a votació amb caràcter consultiu de la Junta General 
d’Accionistes.

L’informe es pronuncia sobre:

a) el procés d’elaboració de l’informe

b) l’objectiu i l’estructura de la política de retribucions

c) la retribució dels consellers per la seva pertinença al Consell d’Administració

d) la retribució dels consellers executius per l’acompliment de funcions directives o 
executives

 • estructura de la retribució

 • condicions bàsiques dels contractes dels consellers executius
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43. Que el Consell sempre tingui coneixement dels assumptes tractats i de les decisions 
adoptades per la Comissió Delegada i que tots els membres del Consell rebin còpia de les 
actes de les sessions de la Comissió Delegada.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

44. Que el Consell d’Administració constitueixi al seu si, a més del Comitè d’Auditoria exigit 
per la llei del mercat de valors, una comissió o dues comissions separades, de nomena-
ments i retribucions.

Que les regles de composició i funcionament del Comitè d’Auditoria i de la Comissió o 
comissions de Nomenaments i Retribucions apareguin en el Reglament del Consell, i 
incloguin aquestes:

a) Que el Consell designi els membres d’aquestes comissions, tenint presents els 
coneixements, les aptituds i l’experiència dels consellers i les comeses de cada 
Comissió; deliberi sobre les seves propostes i informes; i davant seu hagin de donar 
compte, en el primer ple del Consell posterior a les seves reunions, de la seva acti-
vitat i respondre del treball realitzat;

b) Que aquestes comissions estiguin compostes exclusivament per consellers 
externs, amb un mínim de tres. Tot l’anterior s’entén sense perjudici de l’assistència 
de consellers executius o alts directius, quan així ho acordin de manera expressa 
els membres de la Comissió.

c) Que els seus presidents siguin consellers independents.

d) Que puguin sol·licitar assessorament extern, quan ho considerin necessari per a 
l’acompliment de les seves funcions.

e) Que de les seves reunions s’estengui acta, de la qual s’ha de remetre còpia a tots 
els membres del Consell.

Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.3

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

c) Informació sobre la relació, en l’exercici passat, entre la retribució obtinguda pels consellers 
executius i els resultats o altres mesures de rendiment de la Societat.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

La Societat ofereix en els apartats B.1.11 i següents d’aquest Informe anual de govern cor-
poratiu la informació requerida sobre la retribució dels consellers (retribució que per cada 
concepte reben els consellers per la seva pertinença al Consell de FCC o de societats del Grup; 
retribució per tipologia de consellers; existència de clàusules de garantia a favor de conse-
llers executius) així com sobre el procés per establir aquesta retribució (aprovació per part del 
Consell d’un informe detallat sobre política de retribucions, amb l’informe previ de la Comissió 
de Nomenaments i Retribucions). 

Per tot això, es considera que la Societat ofereix una informació adequada i prou detallada 
sobre els diferents aspectes relatius a la retribució dels consellers per les funcions que, tant 
com a òrgan col·legiat com específicament per tipologia de consellers duen a terme, sense 
que, sense perjudici d’altres raons de privacitat i seguretat que també s’han de tenir en 
compte, sigui necessari informar de manera individualitzada sobre la retribució percebuda 
pels consellers. 

42. Que quan hi hagi Comissió Delegada o Executiva (en endavant, “Comissió Delegada”), 
l’estructura de participació de les diferents categories de consellers sigui similar a la del 
Consell i el seu secretari sigui el del Consell.

Vegeu epígrafs: B.2.1 i B.2.6

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

La Comissió Executiva està formada per un 83% de consellers externs i un 17% de consellers 
executius, mentre que el Consell d’Administració està format per un 90% de consellers externs 
i un 10% de consellers executius.

El secretari del Consell és el secretari de la Comissió Executiva.
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47. Que les societats cotitzades disposin d’una funció d’auditoria interna que, sota la 
supervisió del Comitè d’Auditoria, vetlli pel bon funcionament dels sistemes d’informació 
i control intern.

Compleix Expliqueu

48. Que el responsable de la funció d’auditoria interna presenti al Comitè d’Auditoria el 
seu pla anual de treball; l’informi directament de les incidències que es presentin en el 
desenvolupament; i li sotmeti al final de cada exercici un informe d’activitats.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

49. Que la política de control i gestió de riscos identifiqui almenys:

a) Els diferents tipus de risc (operatius, tecnològics, financers, legals, reputacionals...) 
als quals s’enfronta la Societat, incloent-hi entre els financers o econòmics, els 
passius contingents i altres riscos fora de balanç;

b) La fixació del nivell de risc que la Societat consideri acceptable;

c) Les mesures previstes per mitigar l’impacte dels riscos identificats, en cas que s’ar-
ribin a materialitzar;

d) Els sistemes d’informació i control intern que es faran servir per controlar i ges-
tionar els riscos esmentats, inclosos els passius contingents o riscos fora de balanç.

Vegeu epígraf: D

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

El Consell d’Administració ha tingut en compte els coneixements, les aptituds i l’experi-
ència dels consellers i les comeses de cada Comissió a l’hora de procedir a la designació dels 
membres d’aquestes. Així mateix, es reconeix expressament a les comissions la facultat de 
sol·licitar assessorament extern i el Consell ha deliberat sobre les propostes i els informes pre-
sentats per les comissions, que han donat compte, en el primer ple del Consell posterior a les 
seves reunions, de la seva activitat i han respost del treball realitzat. 

Pel que fa a la composició i presidència de les comissions, el Consell ha donat prioritat a l’hora 
de designar-ne els membres i el càrrec de president, no tant la classe de consellers com les 
aptituds, l’experiència i la qualificació dels consellers per contribuir a un acompliment millor 
per part de les diferents comissions de les competències i funcions que tenen atribuïdes.

El 29 de juliol de 2009 es va comunicar a la CNMV que el Comitè d’Auditoria i Control va 
adoptar, per unanimitat, l’acord de nomenar nou president d’aquest el conseller independent 
Sr. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, per un període de quatre anys. Substitueix el Sr. Fer-
nando Falcó y Fernández de Córdova en haver finalitzat el període màxim de quatre anys que 
estableixen, per als presidents d’aquests comitès, la disposició addicional divuitena de la Llei 
24/1988 del mercat de valors i els Estatuts socials de la Companyia.

45. Que la supervisió del compliment dels codis interns de conducta i de les regles de 
govern corporatiu s’atribueixi a la Comissió d’Auditoria, a la Comissió de Nomenaments, o, 
si existeixen de forma separada, a les de compliment o govern corporatiu.

Compleix Expliqueu

46. Que els membres del Comitè d’Auditoria, i especialment el seu president, es designin 
tenint en compte els seus coneixements i l’experiència en matèria de comptabilitat, audi-
toria o gestió de riscos.

Compleix Expliqueu
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Vegeu epígrafs: B.1.35, B.2.2, B.2.3 i D.3

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

51. Que el Comitè d’Auditoria pugui convocar qualsevol empleat o directiu de la Societat, i 
fins i tot disposar que compareguin sense presència de cap altre directiu.

Compleix Expliqueu

52. Que el Comitè d’Auditoria informi el Consell, amb caràcter previ a l’adopció per part 
d’aquest de les decisions corresponents, sobre els assumptes següents que assenyala la 
Recomanació 8:

a) La informació financera que, per la seva condició de cotitzada, la Societat hagi 
de fer pública periòdicament. El Comitè hauria d’assegurar-se que els comptes 
intermedis es formulen amb els mateixos criteris comptables que els anuals i, amb 
aquesta finalitat, considerar si és procedent una revisió limitada de l’auditor extern.

b) La creació o l’adquisició de participacions en entitats de propòsit especial o domi-
ciliades en països o territoris que tinguin la consideració de paradisos fiscals, així 
com qualssevol altres transaccions o operacions de naturalesa anàloga que, per la 
seva complexitat, puguin menyscabar la transparència del grup.

c) Les operacions vinculades, llevat que aquesta funció d’informe previ hagi estat 
atribuïda a una altra comissió de les de supervisió i control.

Vegeu epígrafs: B.2.2 i B.2.3

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

50. Que correspongui al Comitè d’Auditoria:

1r Pel que fa als sistemes d’informació i control intern:

a) Supervisar el procés d’elaboració i la integritat de la informació financera relativa 
a la Societat i, si s’escau, al grup, i revisar el compliment dels requisits normatius, 
la delimitació adequada del perímetre de consolidació i la l’aplicació correcta dels 
criteris comptables.

b) Revisar periòdicament els sistemes de control intern i gestió de riscos, perquè els 
principals riscos s’identifiquin, es gestionin i es donin a conèixer adequadament.

c) Vetllar per la independència i l’eficàcia de la funció d’auditoria interna; proposar 
la selecció, el nomenament, la reelecció i el cessament del responsable del servei 
d’auditoria interna; proposar el pressupost d’aquest servei; rebre informació peri-
òdica sobre les seves activitats; i verificar que l’alta direcció té en compte les con-
clusions i recomanacions dels seus informes.

d) Establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats comunicar, de manera 
confidencial i, si es considera apropiat, de manera anònima les irregularitats d’una 
transcendència potencial, especialment financeres i comptables, que adverteixin 
al si de l’empresa.

2n Quant a l’auditor extern:

a) Elevar al Consell les propostes de selecció, nomenament, reelecció i substitució de 
l’auditor extern, així com les condicions de la seva contractació.

b) Rebre regularment de l’auditor extern informació sobre el pla d’auditoria i els 
resultats de la seva execució, i verificar que l’alta direcció té en compte les seves 
recomanacions.

c) Assegurar la independència de l’auditor extern i, a aquest efecte:

i. Que la Societat comuniqui com a fet rellevant a la CNMV el canvi d’auditor i 
l’acompanyi d’una declaració sobre l’existència eventual de desacords amb 
l’auditor sortint i, si n’hi ha hagut, del seu contingut.

ii. Que s’asseguri que la Societat i l’auditor respecten les normes vigents sobre 
prestació de serveis diferents dels d’auditoria, els límits a la concentració del 
negoci de l’auditor i, en general, les altres normes establertes per assegurar la 
independència dels auditors;

iii. Que en cas de renúncia de l’auditor extern, examini les circumstàncies que 
l’hagin motivat.

d) En el cas de grups, afavorir que l’auditor del grup assumeixi la responsabilitat de les 
auditories de les empreses que l’integrin.
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c) Comunicar els nomenaments i cessaments d’alts directius que el primer executiu 
proposi al Consell.

d) Informar al Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere que assenyala la 
Recomanació 14 d’aquest Codi.

Vegeu epígraf: B.2.3

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

56. Que la Comissió de Nomenaments consulti el president i el primer executiu de la 
Societat, especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius.

I que qualsevol conseller pugui sol·licitar de la Comissió de Nomenaments que prengui en 
consideració, per si els considera idonis, candidats potencials per cobrir vacants de conseller.

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

53. Que el Consell d’Administració procuri presentar els comptes a la Junta General sense 
reserves ni excepcions en l’informe d’auditoria i que, en els supòsits excepcionals que hi 
hagi, tant el president del Comitè d’Auditoria com els auditors expliquin amb claredat als 
accionistes el contingut i l’abast d’aquestes reserves o excepcions.

Vegeu epígraf: B.1.38

Compleix Compleix parcialment Expliqueu

54. Que la majoria dels membres de la Comissió de Nomenaments -o de Nomenaments i 
Retribucions, si és una de sola- siguin consellers independents.

Vegeu epígraf: B.2.1

Compleix Expliqueu No aplicable

Tal com assenyala la Recomanació 44, el Consell ha donat prioritat a l’hora de designar els 
membres de la Comissió de Nomenaments i Retribucions a les aptituds, experiència i quali-
ficació dels consellers per contribuir a un acompliment millor de les competències i funcions 
que té atribuïdes la Comissió. 

La Comissió de Nomenaments i Retribucions està integrada per una majoria de consellers 
externs, amb la qual cosa es dóna compliment a allò que disposa l’article 42.1 del Reglament 
del Consell d’Administració. 

55. Que corresponguin a la Comissió de Nomenaments, a més de les funcions indicades en 
les recomanacions precedents, les següents:

a) Avaluar les competències, els coneixements i l’experiència necessaris en el Consell, 
definir, en conseqüència, les funcions i aptituds necessàries en els candidats que 
hagin de cobrir cada vacant, i avaluar el temps i la dedicació necessaris perquè 
puguin exercir bé la seva comesa.

b) Examinar o organitzar, de la manera que s’entengui adequada, la successió del pre-
sident i del primer executiu i, si s’escau, fer propostes al Consell, perquè aquesta 
successió es produeixi de manera ordenada i ben planificada.
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57. Que correspongui a la Comissió de Retribucions, a més de les funcions indicades en les 
recomanacions precedents, les següents:

a) Proposar al Consell d’Administració:

i. La política de retribució dels consellers i alts directius;

ii. La retribució individual dels consellers executius i les altres condicions dels seus 
contractes.

iii. Les condicions bàsiques dels contractes dels alts directius.

b) Vetllar per l’observança de la política retributiva establerta per la Societat.

Vegeu epígrafs: B.1.14, B.2.3

Compleix Compleix parcialment Expliqueu No aplicable

58. Que la Comissió de Retribucions consulti el president i el primer executiu de la Societat, 
especialment quan es tracti de matèries relatives als consellers executius i alts directius.

Compleix Expliqueu No aplicable
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President i Conseller Delegat Baldomero Falcones Jaquotot 

MEDI AMBIENT I AIGUA

President de FCC Servicios José Luis de la Torre Sánchez

MEDI AMBIENT

Director General Agustín García Gila

Zona I Jordi Payet Pérez

Aragó-La Rioja Manuel Liébana Andrés

Barcelona capital Pablo Martín Zamora

Barcelona exterior Martín Juanola Carceles

Lleida-Tarragona Jesús Padulles Caba

Llevant I Salvador Otero Caballero

Llevant II Francisco Javier del Olmo Gala

Municipal de Serveis, S.A.  Miquel Boix Moradell

Tirssa Juan Almirall Sagué

Tirmesa Ángel Fernández Omar

Zona II Faustino Elías Morales

Andalusia I Blas Campos Gabucio

Andalusia II Manuel Calderón Capilla

Canàries Miguel Ángel Castanedo Samper

Múrcia-Almeria José Alcolea Heras

Zona III Jesús Medina Peralta

Castella i Lleó Antonio Rodríguez Gómez

Centre José María Moreno Arauz

Galícia Guillermo de Cal Alonso

Guipúscoa-Navarra Ignacio Eguiguren Tellechea

Madrid  Raúl Pérez Vega

Nord Ernesto Barrio Vega

Biscaia Eladio Orive Fernández

SERVEIS CENTRAlS

 Serveis Tècnics Alfonso García García

Maquinària Antonio Bravo Díaz

Aprovisionament Santiago Muñoz Crespo 

 Estudis Antonio Pousa Blasco

 Gestió de Qualitat i Medi Ambient José María López Pérez

Tractament de Residus Sylvain Cortés

Coordinació i Desenvolupament Catherine Milhau

Sistemes i Tecnologies de la Informació Ignacio Arespacochaga Maroto

Administració i Finances Juan Ricote Garbajosa

RESIDUS INDUSTRIAlS

Director General Aurelio Blasco Lázaro

Director d’Activitat Íñigo Sánz Pérez

Catalunya Felip Serrahima Viladevall

Aragó Julián Imaz Escorihuela

Centre i Llevant Javier Fuentes Martín

Nord Iñaki Díaz de Olarte Barea

Sud Manuel Cuerva Sánchez

Desenvolupament Mª Jesús Kaifer Brasero

ECODEAL       Manuel Simôes

Director EUA Kenneth D. Cherry

Administració i Finances Domingo Bauzá Mari

Estudis Antonio Sánchez-Trasancos Álvarez

GESTIÓ DE l’AIGUA

Director General Fernando Moreno García

Sotsdirecció General de Desenvolupament i
Internacional

Miguel Jurado Fernández

Zona Europa Roberto Pérez Muñoz

Itàlia Nicolás Martínez Bautista

Sm Vak Miroslav Kyncl
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Portugal i Extremadura Jesús Rodríguez Sevilla

      Concessions Luis de Lope Alonso

      Aigües Industrials Luis de Lope Alonso

      Aqualia Infraestructuras Javier Santiago Pacheco

      

Zona Centre Félix Parra Mediavilla

Llevant Manuel Calatayud Ruiz

Castella-la Manxa Matias Loarces Úbeda

Centre i Canàries Higinio Martínez Marín

Zona Nord Santiago Lafuente Pérez-Lucas

            Galícia José Luis García Ibañez

            Castella i Lleó Juan Carlos Rey Fraile

            Astúries Francisco Delgado Guerra

            Nord Fernando de la Torre Fernández

Zona Sud Lucas Díaz Gázquez

            Andalusia I Lucas Díaz Gázquez

            Andalusia II Francisco Jiménez Medina

Zona Est Juan Luis Castillo Castilla

             Catalunya Juan Luis Castillo Castilla

             Balears Eduardo del Castillo Fernández

Direcció Tècnica Pedro Rodríguez Medina

Contractació Antonio Vassal'lo Reina

Comercial Cecilio Sánchez Martín

Estudis Alejandro Benedé Angusto

Administració i Finances Isidoro Marbán Fernández

Control de Gestió Manuel Castañedo Rodríguez

Innovació i Tecnologia Frank Rogalla

INTERNACIONAl

Director Internacional Tomás Núñez Vega

Director adjunt Felipe Urbano de Saleta

Operacions Agustín Serrano Minchán

Àustria i Centreeuropa

CEO Petr Vokral

CFO Björn Mittendorfer

Àustria, Hongria Leitner Wolfgang

R. Txeca, Eslovàquia, Polònia Arnost Kastner

Romania, Bulgària, Sèrbia Jakub Koznarek

Recuperació Energètica RSU Gerhard Ganster

Egipte Manuel Ramírez Ledesma

Portugal Eduardo Segura Delgado

Regne Unit

CEO Paul Taylor

CFO Vicente Orts Llopis

Director Desenvolupament Andy Ryan

Tractament i Reciclatge Steve Jennings

Abocadors Chris Ellis

Recuperació Energètica RSU Paul Andrews

Director PFI John Plant

PROACTIVA MEDIO AMBIENTE, S.A.

Presidente Olivier Orsini

Director general adjunt - Operacions Ramón Rebuelta Melgarejo

Director general adjunt - Financer Marcos García García

Director Assessoria Jurídica Ignacio Montes Pérez del Real

Director Mèxic Roberto Gómez Morodo

Director Veneçuela Fernando Moncaleano

Director Brasil Régis Hahn

Director Argentina Juan Carlos Hegouaburu

Director Colòmbia / Equador José Quevedo

Director Xile José Blanco Peris

Director Perú Marlik Bentabet

Administració i Finances Alberto Alcañiz Horta
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VERSIA

President de FCC Versia, S.A. José Luis de la Torre Sánchez

Director General  Carlos Barón Thaidigsmann

Zona I Vicente Beneyto Perles

Estacionaments i Serveis José María Paz Sánchez

Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) San Agustín Jorge Antonio Soriano San Agustín

Conservació i Sistemes Ángel Luis Pérez Buitrago

Sistemes i Vehicles d'Alta Tecnologia (SVAT) Ignacio Cabanzón Alber

Zona II

Handling-Flightcare Ángel Felipe Marcos Fernández

Corporación Europea de Mobiliario Urbano 
(CEMUSA) 

Eric Marotel Guillot

FCC Logística, S.A. Luis Marceñido Ferrón

Administració i Finances Juan Carlos Andradas Oveja

CONSTRUCCIÓ

President de FCC Construcción José Mayor Oreja

Director general FCC Construcción Avelino Juan Acero Díaz

Director general adjunt de Construcció Jordi Piera Coll

Sotsdirectors generals

Àrea I: zones I, IV, VII i VIII Javier Lázaro Estarta

Àrea II: zones II, IX , Europa i Alpine Alejandro Tuya García

Àrea III: zones III, V i VI Jordi Piera Coll

Àrea IV: empreses participades, industrials i 
concessions 

Santiago Ruiz González

 Estudis i Contractació Pedro Gómez Prad

Concessions Félix Corral Fernández

Administració i Finances Cesar Mallo Arias

Administració i Finances Delegació Enllaç Alpine Enrique Sanz Herrero

Assumptes Corporatius José Ramón Ruiz Carrero

Relacions Institucionals Julio Senador-Gómez Odériz

SERVEIS TèCNICS DE CONSTRUCCIÓ

Sotsdirector general. Director Serveis Tècnics José Luis Álvarez Poyatos

Qualitat i Formació Antonio Burgueño Muñoz

Sistemes Especials Luis Viñuela Rueda

Maquinària José Manuel Illescas Villa

CONSTRUCCIÓ NACIONAl

Zona I José María Torroja Ribera

Francisco Campos García 
(Sotsdirector)

Andalusia Occidental Edificació Jesús Amores Martín

Andalusia Occidental Obra Civil Jaime Freyre de Andrade Calonge

Andalusia Oriental Edificació Andrés García Sáiz

José Manuel Garrido Reyes
(Sotsdirector)

Andalusia Oriental Obra Civil José Antonio Madrazo Salas

Director tècnic José Luis García-Orad Carles

Zona II Emilio Giraldo Olmedo

Madrid Edificació I Alfonso García Muñoz

Madrid Edificació II Francisco Mérida Hermoso

Madrid Edificació III Francisco Javier Córdoba Donado

Enrique Díaz Valdés  
(Sotsdirector)

Madrid Edificació IV Carlos García León

Director tècnic Fernando Arrechea Veramendi

Zona III Francisco Vallejo Gómez

Francisco José Diéguez Lorenzo  
(Sotsdirector)

Catalunya Edificació Jordi Mari Escanellas

Zona IV Juan Madrigal Martínez-Pereda

Las Palmas Enrique Hernández Martín

Tenerife
Pablo Zosimo Nieto Sanz 
(Sotsdirector Delegación)
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Zona V Teodoro Velázquez Rodríguez

València Edificació Leopoldo Marzal Sorolla

València Obra Civil Rafael Catalá Reig

Balears Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez

Múrcia Juan Antonio López Cánovas

Aragó i Navarra Roberto Monteagudo Fernández

José Manuel Ojanguren Gambra
(Sotsdirector)

Zona VI Francisco Vallejo Gómez

Catalunya Obra Civil I Josep Torrens Fonts

Catalunya Obra Civil II José Luis Negro Lorenzo

Director tècnic zones III i VI Javier Ainchil Lavín

Zona VII Antonio Pérez Gil

Castella-la Manxa i Extremadura Aurelio Callejo Rodríguez

Madrid Obra Civil Ángel Serrano Manchado

País Basc i La Rioja Norberto Ortega Lázaro

Portugal Antonio Antonio Jose A.S. Tenreiro

Zona VIII Javier Hidalgo González

Castella i Lleó Edificació Florentino Rodríguez Palazuelos

Castella i Lleó Obra Civil José Manuel San Miguel Muñoz

Galícia Juan Sanmartín Ferreiro

Nord Guillermo Castanedo Elizalde

Zona IX Alejandro Cisneros Müller

Transports Alberto Enciso García

Ricardo Gil Edo 
(Sotsdirector)

Director tècnic zones IV, V, VII i IX Jesús Mateos Hernández-Briz

CONSTRUCCIÓ INTERNACIONAl

Zona Amèrica Eugenio del Barrio Gómez

Amèrica Central Julio Casla García

Mèxic Pedro Diftel Zarco Carneiro Chaves

Zona Europa Alcibíades López Cerón

Construcció Europa I Lorenzo Aníbal-Álvarez Díaz-Terán

Enllaç Alpine Ramón G. Gómez Andrío

CONSTRUCCIÓ ESPECIAlITZADA I EMPRESES PARTICIPADES

Prefabricados Delta Rafael Villa López

Construcció Especialitzada José Miguel Janices Pérez

Ibérica de Servicios y Obras (ISO) Pablo Colio Abril

Auxiliar de Pipelines (APL) Eduardo Yges Peña

Mantenimiento de Infraestructuras (Matinsa) Fernando Martín Barrios

Ignacio Sánchez Salinero 
(Sotsdirector)

Pinturas Jaque Fernando Martín Barrios

Empreses Participades Ramón Fontcuberta García

Proyectos y Servicios (Proser) Amalio Aguilar Bustillos

Megaplas

Empreses Industrials Antonio Alfonso Avello

Espelsa

Internacional Tecair y Eurman

Deneo José Ramón Romero Correcher

Director tècnic Miguel Ángel Lobato Kropnick

Concessions d'Infraestructures

Globalvía

President Juan Béjar Ochoa

Director general Francisco Javier Falces Valle
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CIMENT

President i conseller delegat Dieter Kiefer

Director corporatiu, mercat de Tunísia François Cherpion (Tunísia)

Director corporatiu comercial 
Mercat d'Espanya i el Regne Unit

Antonio Crous Millet

Director corporatiu de Recursos Humans, Sistemes 
d'Informació i Serveis Generals

Fernando Dal-Re Compaire

Director corporatiu d'Auditoria Interna José Ignacio Domínguez Hernández

Director corporatiu de Medi Ambient, Tècnica i 
Innovació

José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego

Director corporatiu, mercat dels Estats Units Duncan Gage (EUA)

Director corporatiu, Assessoria Jurídica José Luis Gómez Cruz

Director corporatiu de Planificació i Control i 
adjunt al president

José Manuel Revuelta Lapique

Director corporatiu d'Administració i Finances Jaime Úrculo Bareño

Assessor de la Presidència Vicente Ynzenga Martínez-Dabán

Director corporatiu d'Operacions 
Mercat d'Espanya

Francisco Zunzunegui

ENERGIA I SOSTENIBIlITAT

Director general Eduardo González Gómez

Energies renovables Juan Cervigón Simó

Valoració de Residus i Sostenibilitat Carlos Urcelay Gordobil

Planificació i Inversions Alejandro Seco Barragán

IMMOBIlIÀRIA

Realia

President de Realia Bussines, S.A. Ignacio Bayón Mariné

Director General Íñigo Aldaz Barrera

Directors d'Àrea:

Patrimoni Agustín González Sánchez

Promoció Tomás Marín Zarza

Administració i Finances Juan Antonio Franco Díez

Estratègia i Relació amb Inversors Jaime Llorens Coello

Secretari del Consell d'Administració Jesús Rodrigo Fernández

Director d'Assessoria Jurídica José María Richi Alberti

TORRE PICASSO

Director General Guillermo Alcaide García

SECRETARIA GENERAl

Secretari General Felipe B. García Pérez

Director general d'Assessoria Jurídica José María Verdú Ramos

Assesoria Jurídica de Madrid Javier Gil-Casares Armada

Assessoria Jurídica de Barcelona Esteban Correa Artés

Construcción Nicolás Ossorio Martín

Servicios Alfonso Goncer Coca

Versia Juan de los Ríos Jimeno

FCC Europa Astrid Menacho Erxleben

Energía Mar Sáez Ibeas

Gastos Corporativos y Servicios Generales José María Seoane Yarza

Francisco J. Sánchez Pérez 
(Sotsdirector)

ADMINISTRACIÓ I TECNOlOGIES DE lA INFORMACIÓ

Director General Antonio Gómez Ciria

Sotsdirector general d'Administració Juan José Drago Masià

    Coordinació Administrativa Alberto Farré Ramos

    Fiscal Miguel Mata Rodríguez

Fiscalitat internacional Natalia Soto Reumkens

    Organització Administrativa i Pressupostos José Mª Alamañac Gil
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Sistemes i Tecnologies de la Informació Javier López Costa

Reenginyeria de Processos Manuel Argüello Pastor

Explotació d'Infraestructures i Telecomuni-
cacions 

Marcos Navarro Alcaraz

Seguretat de la Informació i Gestió de Riscos Infor-
màtics

Gianluca D'Antonio

Gestió de Compres Juan Carlos Montejano Domínguez

Gestión de la Innovación Enrique Unamunzaga Guisasola

FINANCES

Director General Victor Pastor Fernández

Finances. Director financer Manuel Somoza Serrano

Esther Alcocer Koplowitz  (Adjunta)

Alicia Alcocer Koplowitz  (Adjunta)

Borsa i Relacions amb Inversors Miguel Coronel Granado

Finançaments José Manuel Carrasco Delgado

Afigesa José Manuel Carrasco Delgado

Asiris, S.A. Miguel Angel Jabal Madrid

RECURSOS HUMANS

Director general Francisco Martín Monteagudo

 Processos i Serveis a l’Organització José María Merino Matesanz

    Formació i Desenvolupament Alfredo Amores Gorospe

    Organització i Compensació Ana Valderrábano González

    Selecció i Ocupació Germán García Caballero

 Serveis als Empleats Emilio Hermida Alberti

    Administració de personal Juan María Egido García

    Assessoria juridicolaboral Álvaro García-Orea Álvarez

    Oficina de l’Empleat Carlos Cobián Babé

    Prevenció de Riscos Laborals Juan Carlos Sáez de Rus

    Relacions Laborals Luis Suárez Zarcos

    Serveis Mèdics Rafael Echevarría de Rada

    S.I. Reporting i Quadre de Comandament Miguel Jesús Rubio Ruiz

 Seguretat Eduardo del Rosal Vergara

AUDITORIA INTERNA

Director General Miguel Hernanz Sanjuán

Sotsdirecció d'Auditoria Interna 
Àrea Nacional

María Jesús Fernández López

Sotsdirecció d'Auditoria Interna 
Àrea Internacional

Sara Megía Recio

ESTRATèGIA I DESENVOlUPAMENT CORPORATIU INTERNACIONAl

Director general adjunt Gèrard Ries

Director de Desenvolupament Corporatiu Interna-
cional

José Liébana Alcantarilla

COMUNICACIÓ I RESPONSABIlITAT CORPORATIVA

Director General José Manuel Velasco Guardado

Relacions Informatives Julio Pastor Bayón

Responsabilitat Corporativa Javier López-Galiacho Perona

Màrqueting Corporatiu i Marca Juan Pablo Merino Guerra
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