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INTRODUCCIÓ

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(en endavant FGC) és una empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya, dedicada al transport 
de viatgers per ferrocarril i a la gestió d’activitats 
de turisme i muntanya, de les que destaquen la 
gestió d’estacions d’esquí.

La seva actuació ha d’emmarcar-se amb una 
clara voluntat de servei públic, per aquest 
motiu, és essencial dotar la contractació de 
l’empresa d’elements que afavoreixin la integra-
ció d’aspectes socials, ètics i ambientals.

L’actual Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 
9/2017), recull en el seu Preàmbul quins són els 
principis que han inspirat la redacció i aprovació 
d’aquesta llei, identificant com a un dels objec-
tius essencials, obtenir contractacions amb una 
millor relació qualitat-preu.

En aquesta línia, s’estableix “l’obligació dels 
òrgans de contractació de vetllar perquè el 
disseny dels criteris d’adjudicació perme-
ti obtenir obres, subministraments i serveis 
de gran qualitat, concretament mitjançant la 
inclusió d’aspectes qualitatius, mediambien-
tals, socials i innovadors, vinculats a l’objecte 
del contracte”.

FGC ha adoptat com a principi general, rep-
te i obligació en la seva contractació, integrar 
aquests aspectes, esdevenint un model de 
contractació socialment responsable, tant en 
aspectes socials, ambientals, ètics, així com re-
lacionats amb la perspectiva de gènere.

En el marc de l’Estratègia 10/30, un dels quatre 
eixos estratègics incorporats de forma transver-
sal a tots els àmbits de l’empresa són la soste-
nibilitat i les persones. Així, FGC aposta per un 
model d’empresa en el qual la Responsabilitat 
Social esdevé un element essencial, incorpo-
rant-lo com un dels set àmbits de l’Agenda Es-
tratègica 10/30 d’FGC.

Com a element vertebrador en aquesta estra-
tègia d’empresa, s’ha contemplat la compra 
socialment responsable com a pilar bàsic, amb 
la voluntat  de que FGC pugui convertir-se en 
referent en el sector públic català, per la seva 
capacitat d’influir en el seu entorn a través de 
la contractació pública fomentant mesures de 
respecte al Medi Ambient, d’inclusió social, 
de millora de la qualitat del treball, d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, de lluita 
contra la corrupció i de promoció del comerç 
just i de proximitat.

Això implica que el disseny de les licitacions no 
només s’enfoqui en adquirir un producte, servei 
o obra sinó que també  tingui en compte molts 
altres aspectes relacionats amb el contracte que 
tindran afectacions en la nostra societat 

En aquesta línia d’actuació, s’ha elaborat el  pre-
sent codi de Contractació Socialment Respon-
sable, el qual recull les condicions mínimes que 
s’hauran d’aplicar en tots els procediments de 
contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.

Aquest codi es publicarà al Perfil de Contractant 
d’FGC, inserit a la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat de Catalunya, esdevenint un 
conjunt de condicions a aplicar en els seus pro-
cediments de contractació.
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MARC NORMATIU 
DE REFERÈNCIA  

Aquest codi s’ha elaborat tenint en compte el marc de referència normatiu general que es detalla a 
continuació:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 Instrucció 1-2019, de 6 de juny, de la Direcció General de Contractació Pública del Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, sobre la incorporació de la clàusula ètica als plecs de 
clàusules administratives que regeixin les contractacions dels departaments de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i el seu Sector Públic.

 Directriu 1/2019, de 19 de juny de 2019, de la Direcció General de Contractació Pública, per la 
qual es fixen criteris per a l’aplicació de les clàusules de millores laborals i salarials com a criteri de 
valoració en determinats contractes.

 Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics, aprovada per 
Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 12 de setembre de 2018.

 codi per a una contractació socialment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i el Sector Públic que en depèn, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 20 de juny de 2017.
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3CRITERI 
D’APLICABILITAT 

Com a criteri general d’aplicació, s’estableix l’obligació d’incorporar condicions socialment res-
ponsables a tota la contractació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sotmesa a licitació. 

L’objecte i finalitats de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya permeten que les seves con-
tractacions puguin ser susceptibles de contenir condicions d’aquest tipus (atenent al seu objecte i 
sempre d’acord amb les condicions que preveu la normativa de contractació pública), afavorint una 
millora en la qualitat de les condicions en les que contracta aquesta empresa.

En aquest sentit, essent aquest el criteri d’actuació general, en el cas de que es consideri que 
una contractació no és susceptible d’incorporar aquestes condicions, serà necessari motivar-ho i 
justificar-ho adequadament en la documentació necessària prèvia que ha de constar a l’expedient 
de contractació.

En tot cas, la incorporació d’aquestes condicions es farà respectant els principis que han de regir la 
contractació dels Estats de la Unió Europea, els quals estan incorporats a la Llei de Contractes del 
Sector Públic i que es resumeixen en:

 Concurrència   Transparència   Llibertat d’accés 
 No discriminació   Publicitat     Igualtat de tracte

Les condicions socialment responsables estaran vinculades amb l’objecte del contracte i es fixaran 
atenent al principi de proporcionalitat entre la finalitat/objectiu a assolir, l’objecte del contracte i la 
resta de condicions essencials d’aquella contractació. 
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EIXOS 
D’ACTUACIÓ  
Les condicions socialment responsables previstes en aquest codi seran d’aplicació en els pro-
cessos de contractació sotmesos a licitació (contemplant tota la tipologia de procediments, inclo-
sos, els negociats sense publicitat), que siguin susceptibles d’incorporar aquestes condicions i en 
els àmbits d’actuació que es detallen a continuació. 

Se seleccionaran les condicions més adequades  per a cada contracte tenint en compte la natura-
lesa i finalitat de l’objecte. 

 Condicions socialment responsables:
 - condicions socials laborals
 - condicions relatives a la igualtat de gènere
 - condicions d’afavoriment de l’accés de les pimes a la contractació pública

 Condicions ambientalment responsables
 Condicions relacionades amb les conductes èticament responsables

Aquestes condicions es podran incorporar en la contractació que sigui susceptible com a:

 Criteris de selecció (condicions de solvència)
 Criteris d’adjudicació
 Condicions especials d’execució
 Condicions tècniques obligatòries

4.1. CONDICIONS SOCIALMENT 
      RESPONSABLES

FGC, com a empresa pública de la Generalitat, pren consciència de la necessitat d’impulsar un mo-
del de contractació que incorpori, com a garantia de qualitat, la inclusió de condicions socialment 
responsables.

L’article 28 de la LCSP, estableix que “les entitats del sector públic valoraran la incorporació de con-
sideracions socials, mediambientals i d’innovació, així com promouran la participació de la pime (..)”

Aquest objectiu va més enllà del compliment estricte de la llei, posicionant a FGC com a capdavan-
tera en la matèria.

En tots els procediments de licitació gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
s’inclouran condicions que afavoreixin la qualitat social de la contractació, sempre en el marc del 
que estableix la LCSP.

Es contemplen, com a àmbits que poden incidir en aquesta qualitat social els següents:

1. Condicions socials aplicables al contracte
2. Condicions que afavoreixin el respecte a la perspectiva de gènere en els contractes
3. Condicions que dotin a la contractació d’uns principis ètics 
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Aquestes condicions es podran fixar:

 Com a criteri de solvència tècnica/professional dels licitadors
 Com a criteri d’adjudicació  
 Com a condició especial d’execució

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions socials que siguin 
adients, en relació a l’objecte del contracte.

Només s’admetrà, com excepcionalitat, la no inclusió de condicions socialment responsables en 
aquells expedients de licitació en els que, de forma motivada, el responsable del contracte justifiqui, 
en la documentació inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella contractació.

Es tindran en especial consideració la incorporació de condicions relatives a:

 Ètica en la contractació pública
 Mesures en matèria d’igualtat de gènere
 Condicions d’accessibilitat/disseny universal (inclusiu)
 Afavoriment de la contractació de personal en situació de risc d’exclusió social
 Mesures que permetin l’accés de les pimes a la contractació (Guia de bones pràctiques per al 

foment de l’accés de les PIME a la Contractació del sector públic de Catalunya)
 Reserva de contractes (o lots) a CET/empreses d’inserció
 Condicions relacionades amb millores laborals (conciliació/horaris, etc.)
 Obligacions específiques per als subcontractistes, en matèria de contractació socialment responsable

Es podran incorporar com annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els proce-
diments de licitació d’FGC.

Condicions aplicables al personal d’FGC que participi en la contractació 

Tot el personal que participi directament o indirectament en la contractació, sotmetrà la seva ac-
tuació al codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, aprovat per Acord 
de Govern de la Generalitat de Catalunya d’1 d juliol de 2014 i actualitzat per l’Acord de govern de 
9 de maig de 2017.
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 4.2. CONDICIONS AMBIENTALMENT 
       RESPONSABLES

En tots els procediments de licitació gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat, s’inclouran condi-
cions que afavoreixin la qualitat ambiental de la contractació.

Aquestes condicions es podran fixar:

 com a criteri de solvència tècnica/professional dels licitadors
 com a criteri d’adjudicació 
 com a condició especial d’execució 

Els responsables dels contractes hauran d’incorporar aquelles condicions ambientals que siguin 
adients, en relació a l’objecte del contracte.

Només s’admetrà, com excepcionalitat, la no inclusió de condicions ambientalment responsables 
en aquells expedients de licitació en els que, de forma motivada, el responsable del contracte 
justifiqui, en la documentació inicial, la impossibilitat d’incloure aquestes condicions en aquella 
contractació.

Es podran incorporar com Annex a aquest codi, exemples de condicions a incorporar en els 
procediments de licitació d’FGC.
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5VIGÈNCIA4
Aquest codi va ser aprovat pel Comitè 

de Direcció de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya el 20 de gener 
del 2020, amb una vigència indefinida 
o bé fins a la seva derogació o bé la 

seva substitució per un nou codi.




