
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   

 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – FGC 

 

Breu descripció:  

 

FGC és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i 

muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a 

Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats 

i aquells altres que genera, amb criteris d’eficàcia, respecte a la Llei i optimit zació de 

la seva rendibilitat econòmica i social.  

 

Dades de contacte: 

 

http://www.fgc.cat/ 

 

comunicaciointerna@fgc.cat  

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11 de 

desembre de 2012 

 

 

2. ACTUACIONS DESTACADES 

 

Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.  

 

Nom de l’actuació Objectiu CCS 

1. Adhesió al Pacte Global de les Nacions Unides i pla 

d’acció RSC 

6.5, 8.3, 8.7, 10.8 

2. Adhesió al Programa d’Acords Voluntaris  10.2, 10.3 

3. Prova pilot de transport sostenible 2.6, 6.3 

4. Campanyes de sensibilització: "Més transport públic, 

menys contaminació" i “Moure i Commoure” 
3.1, 9.1, 10.2 

5. Programa de l’Smart Train Day  2.7, 4.1 

 

1. Adhesió al Pacte Global de les Nacions Unides i pla d’acció RSC 

 

Breu descripció:  

 

Les principal accions que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya porta a terme, 

totes elles encaminades a avançar i aprofundir en els compromisos que inspiren el 

http://www.fgc.cat/
mailto:comunicaciointerna@fgc.cat
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

Pacte Global de les Nacions Unides, del que en som membres, i en consonància amb 

l’adhesió a la Declaració Universal de Drets Humans. 

Aquest darrer període hem posat el focus en la transparència, amb la creació d’una 

àrea específica al nostre web corporatiu. 

L’informe de progrés de l’any 2014 reflecteix clarament la nostra vocació d’empresa 

socialment responsable, aspecte que cada cop més és determinant a l’hora de 

dissenyar l’estratègia i les polítiques corporatives mitjançant plans i compromisos 

concrets. 

La Memòria d’activitats de l’any 2014 ha estat redactada seguint criteris de 

responsabilitat social i sostenibilitat. 

 

Més informació:  

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2015/216041/original/G

Compact_Informe_15.pdf?1448983899 

 

Pla d’acció RSC  

http://transparencia.fgc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Pla-RSC-2013-2015-

aprovat-CD.pdf 

 

Vigència de l’actuació: 2013-2015 

 

 

Beneficis: 

 

X  Ambientals       X Socials      X Econòmics   

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 6.5, 8.3, 8.7, 10.8 

 

 

2. Adhesió al Programa d’Acords Voluntaris  

 

Breu descripció:  

 

Adhesió de l’edifici corporatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al 

Programa d’Acords Voluntaris, organització compromesa amb la reducció d’emissions 

de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Data de l'adhesió: 15/03/2012 

Explicació Tendències Inventari: S'ha reduït el consum elèctric un 5% entre 2013 i 

2014 però s'ha incrementat l'ús del vehicle propi. 

Descripció Inventari: S'han inclòs les següents fonts d'emissió de GEH: 

- Consum elèctric gener - desembre 2014 

- Consum de combustible flota de vehicles per gestions de treball adscrits a les 

àrees de l'edifici corporatiu d'FGC. 

 

Més informació: 

https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqCode=list  

 

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2015/216041/original/GCompact_Informe_15.pdf?1448983899
https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2015/216041/original/GCompact_Informe_15.pdf?1448983899
http://transparencia.fgc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Pla-RSC-2013-2015-aprovat-CD.pdf
http://transparencia.fgc.cat/wp-content/uploads/2015/05/Pla-RSC-2013-2015-aprovat-CD.pdf
https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqCode=list


  
 
 
 

 

 

Beneficis: 

 

X  Ambientals       Socials      X Econòmics   

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 10.2, 10.3 

 

 

3. Prova pilot de transport sostenible 

 

Breu descripció:  

 

L’Ajuntament de Sant Quirze, el centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio) i 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han lliurat cinc bicicletes 

elèctriques a diverses empreses del municipi. L’acte respon a una prova pilot de 

transport sostenible amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta elèctrica com a 

mode energèticament eficient per a les distàncies curtes.  

 

L’Ajuntament de Sant Quirze posa a disposició de les empreses dels polígons del 

municipi que vulguin participar-hi les bicicletes, i en gestiona el lliurament. Eurecat 

posa a disposició del projecte els recursos per al seu seguiment i plantejarà millores 

que permetin el bon funcionament del servei i la seva estabilitat. Per la seva part, 

Ferrocarrils de la Generalitat cedeix la zona destinada a l’aparcament de les 

bicicletes i als seus corresponents equips de càrrega a l’estació, aportant el 

subministrament elèctric necessari.  

 

Les tres parts es comprometen amb la sostenibilitat econòmica d ’aquest projecte 

pilot, així com també a analitzar la sostenibilitat econòmica d’una explotació de 

bicicletes elèctriques més enllà del termini inicialment previst en aquest projecte.  

Les empreses participants en un primer torn de quatre mesos, donat que hi ha més 

demanda per a propers quatrimestres són: del polígon Can Canals: New Wave 

Sportswear SA, Würth Industria España SA. Polígon Can Casablanques: Indiba SA, de 

Can Feu: Avery Dennison SA i polígon Can Torras-Can Llobet: Marken Imaje Spain 

SA.  

El segon torn s’iniciarà a mitjans del mes de març de 2016. 

 

Les bicicletes es trobaran en una zona d’aparcament reservada dins del recinte de 

l’estació dels Ferrocarrils de Sant Quirze. L’Ajuntament disposarà d’un punt de 

recollida de peticions de persones interessades en l’ús d’aquestes bicicletes. 

Per aquest projecte l’Ajuntament de Sant Quirze ha comptat amb una subvenció de 

la Diputació de Barcelona de 24.000 euros.  

 

 

Beneficis: 

 

X Ambientals       X Socials     X Econòmics   

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 2.6, 6.3 

 

 



  
 
 
 

 

4. Campanyes de sensibilització:  "Més transport públic, menys 

contaminació"  i  “Moure i Commoure” 

 

Breu descripció:  

 

Campanya "Més transport públic, menys contaminació" 

 

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi 

Ambient, el dia 5 de juny, FCG va presentar una nova 

retolació d’un tren de FGC amb el lema “Jo viatjo en 

transport públic. Més transport públic, menys 

contaminació”. L'objectiu de la campanya és promoure la 

sostenibilitat i la sensibilització amb relació a la millora de 

la qualitat de l’aire que respirem i donar un impuls a la 

mobilitat sostenible.  
 

Aquest tren circularà dins la Zona de Protecció Especial 

de l'Ambient Atmosfèric, on s'estan implementant les 

actuacions de millora de la qualitat de l'aire aprovades 

pel Govern en el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire. 

La campanya es va complementar amb la distribució de targeters commemoratius del 

Dia Mundial del Medi Ambient, que portaven el mateix lema: “Més t ransport públic, 

menys contaminació”. 

Aquestes accions de sensibilització tenen com a objectiu conscienciar la població de 

la importància de desplaçar-se diàriament en un mode de transport més sostenible i 

menys contaminant. Així, entre tots, contribuïm a millorar la qualitat de l’aire que 

respirem. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Campanya-Mes-transport-public-

menys-contaminacio 

Pla de millora de la qualitat d’aire horitzó 2020: 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/

plans_de_millora 

 

Campanya “Moure i Commoure” 

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya participa a la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura que enguany se celebra de l’11 al 18 d’octubre.  

 

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura és un esdeveniment que s'emmarca 

dins la European Mobility Week en la qual més de 1800 ciutats de 42 països diferents 

organitzen activitats durant una setmana per conscienciar sobre un model de 

mobilitat més saludable, segur i sostenible. 

 

Sota el nom “Moure i Commoure”, FGC, amb la col·laboració de l’Institut del Teatre 

de la Diputació de Barcelona, han fet una acció artística amb diverses coreografies 

realitzades a la línia Barcelona-Vallés, amb l’objectiu de promoure el viatge en 

ferrocarril i el transport públic, i que ha estat recollida en un vídeo i en fotografies 

per tal de fer arribar aquest missatge a la societat. 

El viatge en transport públic, a diferència del transport privat, és un moment de 

moviment personal però també de trobada amb altres, de connexió, on es 

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Campanya-Mes-transport-public-menys-contaminacio
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Campanya-Mes-transport-public-menys-contaminacio
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/plans_de_millora
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/plans_de_millora


  
 
 
 

 

comparteixen trajectes, mirades, estats d’ànim. Viatjar en ferrocarril és una invitació 

a moure’s d’una altra manera, a tenir una experiència enriquidora, agradable i, fins i 

tot, plena de sorpreses. 

Els ballarins i ballarines de la IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre 

desenvolupen “frases” coreogràfiques i improvisacions inspirades en les diferents 

postures, ritmes, maneres de caminar i formes de moure’s dels propis viatgers en una 

atmosfera positiva, amb simpatia i humor. El seu moviment busca despertar la 

curiositat, que, dins la rutina quotidiana, el viatge esdevingui una injecció d’aire fresc  

i optimisme i, alhora, mitjançant la poesia de la dansa, fer aflorar les emocions i 

commoure. 

 

El vídeo de la campanya es pot compartir en el següent enllaç: 

http://moureicommoure.fgc.cat/ 

 

 

Beneficis: 

 

X Ambientals      X Socials      Econòmics   

 

Vigència de l’actuació: anual 

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 3.1, 9.1, 10.2 

 

 

5. Programa de l’Smart Train Day  

 

Breu descripció:  

 

El concepte smart mobility centra el programa de l’Smart Train Day d’FGC . 

La II edició de la jornada va tenir lloc en el marc del saló BcnRail i coincidint amb 

l'Smart City Expo. 

Empreses i institucions com Siemens, Ideograma, ESADE o Light Eyes, entre d'altres, 

van compartir les seves experiències en l’àmbit de la gestió ferroviària intel·ligent.  

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha organitzat, juntament amb l’empresa 

IDP i el clúster ferroviari Railgrup, la III edició de l’Smart Train Day. 

Aquesta jornada, creada per FGC el 2013, té per objectiu debatre i aprofundir sobre 

aspectes relacionats amb la gestió ferroviària intel·ligent aplicant la tecnologia i la 

innovació per millorar l’eficiència i la sostenibilitat del territori. 

El programa de la jornada gira al voltant del concepte smart mobility aplicat a 

l’entorn ferroviari i incideix en aspectes claus com l’eficiència i la qualitat del servei 

en el transport mitjançant l'aplicac ió dels últims avenços en tecnologia. Les sessions 

que es desenvolupen aborden diverses experiències internacionals intel·ligents 

d'operadors metropolitans, tendències i iniciatives de l'smart mobility en l'àmbit 

europeu. 

 

El saló BcnRail, que arriba a la seva cinquena edició, emfatitza l'smart mobility i ho 

fa tractant temes com ara les tecnologies smart, l’accés a nous mercats i projectes 

internacionals i la logística de mercaderies. 

La celebració de l’Smart Train Day d’FGC en el marc del BcnRail coincideix amb la 

cinquena edició de l’Smart City Expo World Congress –cita internacional sobre les 

http://moureicommoure.fgc.cat/


  
 
 
 

 

ciutats intel·ligents que el novembre de 2015 va reunir a Barcelona més de 500 urbs 

per tal d'abordar els reptes de la transformació urbana tot garantint la sostenibilitat. 

Aquesta coincidència afavoreix que la jornada organitzada per FGC es posicioni com 

a una data clau en l’àmbit de la mobilitat  sostenible i de la indústria ferroviària. 

 

Més informació: www.smarttrainday.cat 

 

 

Beneficis: 

 

X Ambientals       X Socials      X Econòmics   

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 2.7, 4.1 

 

 

 

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS 

 

Ferrocarrils de la Generalitat disposa d’un pla d’acció en RSC que apart dels 

compromisos empresarials contempla tot un seguit d’accions en cada un dels cinc 

àmbits del nostre pla: 

· Clients 

· Persones 

· Medi Ambient 

· País, territori i societat 

· Governança corporativa. 

 

El pla d’acció i els nostres compromisos estan accessibles al Portal Transparència 

FGC i els informes de progrés a UN GlobalCompact en els enllaços següents: 

 

http://transparencia.fgc.cat/governanca/rsc/ 

 

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-

submit/advanced/195111 

 

http://www.smarttrainday.cat/
https://legacy.bcn.cat/owa/bcnsostenible@bcn.cat/redir.aspx?C=aj1Zy2a1bkWNsKo5sRUN9hzqtR4BDdNIem0wDPhzhO9mDB19G0NRBxohKGyNROi6rrsuBvwJyIU.&URL=http%3a%2f%2ftransparencia.fgc.cat%2fgovernanca%2frsc%2f
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/advanced/195111
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/advanced/195111

