
 
 

                                                             

 
                                                                                         ■ Comunicat de premsa ■ 

 
 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  Pàgina 1 de 3 
Tel. 93 366 33 00 
premsa@fgc.cat 

 

FGC rep el Premi d'Or dels Quality Awards 
2018 en l'àmbit de la innovació i 
desenvolupament tecnològic a la península 
Ibérica 
 

• El guardó reconeix l’ús ràpid, eficient i sense incidències de software 
per proporcionar visibilitat a través de dispositius mòbils als 
processos financers, de comptes i de contractes públics de la 
companyia 
  

• Ferrocarrils ha aconseguit accelerar la presa de decisions de la seva 
àrea Economicofinancera i proporcionar accés als sistemes des dels 
dispositius mòbils 
  

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, ha 
recollit el Premi d’Or 2018 dels SAP Quality Awards en una gala celebrada 
aquesta tarda a Madrid. El president d’FGC ha destacat que “Ferrocarrils se 
situa dins de les empreses punteres a nivell global en matèria d’innovació i 
digitalització”, i ha concretat que “estem en disposició d’aprofitar el canvi 
tecnològic per millorar el servei que donem als nostres ciutadans i situar-
nos com un dels operadors de transport públic més innovador”.  
 

 



 
 

                                                             

 
                                                                                         ■ Comunicat de premsa ■ 

 
 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  Pàgina 2 de 3 
Tel. 93 366 33 00 
premsa@fgc.cat 

 

Font ha fixat l’objectiu per FGC: “volem assumir i incorporar els canvis 
tecnològics més punters per continuar sent un operador de  mobilitat de 
qualitat amb quasi un 100 % de puntualitat i preparar-nos per assumir 
qualsevol repte que ens encarregui el Govern de Catalunya”. 
  
Aquests guardons els atorga la companyia SAP, dedicada al disseny de productes 
informàtics de gestió empresarial, i amb ells reconeix els clients que han decidit 
apostar per la qualitat en les seves implementacions de software SAP i que, a 
través d’una bona gestió, planificació i execució de projecte, obtenen un valor 
afegit per el seu negoci. 
  
L'organització del premis SAP Quality Awards ha concedit a Ferrocarrils aquest 
guardó en la categoria de Fast Delivery dins la península Ibérica. Aquest categoria 
premia els projectes amb una instal·lació de SAP ràpida, eficient i sense 
problemes. Amb la concessió d'aquest premi, Ferrocarrils opta directament al 
premi internacional d'abast europeu, que s'avaluarà a partir del mes de gener de 
2019. 
 
Per al director de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions d’FGC, 
Enric González, "hem d'estar d'enhorabona perquè aquest premi, més enllà 
de la reputació en un àmbit tecnològic concret, és un premi a una forma 
molt concreta de fer les coses a Ferrocarrils, que compartim totes les 
persones que hi treballem". González ha mostrat la seva satisfacció per la feina 
feta per totes les persones que han col·laborat en aquest projecte, a les quals ha 
agraït el seu compromís i implicació. 
  
L'any 2018, Ferrocarrils ha realitzat la migració des de SAP ERP 6.0 a SAP 
S/4HANA i ha afegit funcionalitats SAP Fiori per proporcionar visibilitat a través de 
dispositius mòbils als processos financers, de comptes i de contractes públics. 
L'actualització es va realitzar en un únic pas i no va tenir cap impacte en el dia a 
dia de les persones usuàries. El jurat ha valorat l'avaluació inicial per establir els 
objectius, el calendari establert i la rapidesa de la implantació. 
  
Amb aquest projecte, Ferrocarrils ha aconseguit accelerar la presa de decisions 
de l'àrea Economicofinancera i proporcionar accés als sistemes des de dispositius 
mòbils, una mesura que ha beneficiat sobretot a les persones usuàries de l'àrea 
de Manteniment. El partner del projecte ha estat SAP Techedge España. 
 
Els SAP Quality Awards es divideixen en tres categories: Innovation, Business 
Transformation i Fast Delivery, i els premiats amb l’Or a cadascuna d’elles han 
estat respectivament Grupo Pacha, Grupo Lusiaves i FGC. La resta de 
guardonats han estat Puig i Cosentino en Innovation; Frit Ravich SL i Iberdrola en 
Business Transformation; i Bidafarma i GRUPO COFARES a Fast Delivery.  
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SAP, una eina de gestió empresarial 
  
SAP és un programa informàtic de gestió empresarial que va néixer a Alemanya 
durant la dècada dels 70. Des d’aleshores, el SAP s’ha convertit en un dels 
principals softwares utilitzats per les empreses per organitzar i gestionar els seus 
recursos. 
  
Com a software no només és útil en la seva besant informàtica, sinó que és tan 
potent que és una tecnologia dissenyada per gestionar els recursos de l’empresa 
al més alt nivell. La seva utilitat rau en el fet que permet recopilar tot tipus de 
dades de l’empresa i processar-les per proporcionar a les diferents àrees de 
l’organització, informació útil per la seva presa de decisions. El seu sistema 
modular facilita que pugui actuar en departaments molt concrets de l’empresa o 
bé a nivell global. 
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