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1. Objecte
L’objecte d’aquest document és regular les condicions relatives al procediment per adjudicar
contractes de patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el marc de projectes del
seu interès, dintre dels àmbits de cultura, patrimoni natural i foment de la mobilitat sostenible.
Els contractes de patrocini que es regulen en aquest procediment són aquells en els que FGC
actua com a patrocinador.
A través d’aquesta contractació, FGC farà una aportació econòmica (pagarà un preu a l’entitat
corresponent), a canvi de que es faci pública la seva col·laboració en l’activitat del patrocinat.
FGC gaudirà, a través d’aquestes contractacions, de la ressonància que pugui tenir l’activitat que
realitza l’empresa patrocinada, amb la finalitat d’incrementar el coneixement d’FGC, afavorir la
seva imatge i que aquesta s’associï a l’activitat que la beneficia. La imatge d’FGC apareixerà en
el desenvolupament d’una activitat (de l’entitat a la que es patrocina), en la seva condició de
patrocinador.

2. Desenvolupament
2.1 Condicions per la formalització de contractes de patrocini
Per poder formalitzar un contracte de patrocini amb FGC a l’empara del que s’estableix en aquest
procediment, serà requisit indispensable que l’objecte/finalitat/missió de l’entitat i del projecte
l’actuació/esdeveniment a patrocinar estigui alineada amb l’objecte i finalitats d’interès d’FGC en
l’àmbit de la cultura, patrimoni natural i foment de la mobilitat sostenible.
Condicions que hauran de complir les entitats que vulguin subscriure un contracte de patrocini:

-

No podran incórrer en prohibició de contractar amb el sector públic.

-

Inexistència de conflicte d’interès, en el marc de la normativa de contractació pública i aprovada
a l’efecte per la Generalitat de Catalunya.

-

Acceptar el Codi Ètic d’FGC.

Condicions relatives als projectes subjectes a patrocini:
Els projectes que siguin susceptibles de patrocini hauran d’estar alineats amb projectes d’interès
per a FGC i emmarcar-se en un dels tres àmbits següents:
-

Projectes de suport i promoció de la cultura.

-

Projectes de suport i promoció del Patrimoni natural.
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-

Projectes de suport i promoció de Foment de la mobilitat sostenible.

Condicions relatives al contracte de patrocini a complir per l’entitat:
-

Destinar l’import aportat en concepte de patrocini per part d’FGC a la finalitat indicada en el
contracte. Justificar, al final de la vigència del contracte, la destinació de l’import aportat per
part d’FGC en concepte de patrocini a la finalitat prevista en el contracte.

-

Aportar la documentació justificativa de l’activitat/actuació a patrocinar en les condicions
previstes per FGC.

-

L’entitat haurà de fer constar la condició de patrocinador d’FGC en la seva activitat, en les
condicions previstes en el contracte.

-

L’entitat haurà de posicionar el nom i marca d’FGC en les condicions previstes en el contracte.

2.2 Procediment d’adjudicació dels contractes de patrocini
Els interessats en formalitzar un contracte de patrocini a l’empara d’aquest procediment, hauran
de presentar la seva sol·licitud a través del formulari publicat al web d’FGC, incorporant les dades
i documentació requerida a l’efecte, dintre del termini que FGC estableixi.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Delegada designada a l’efecte,
revisarà, per cada sol·licitud, el compliment de les condicions previstes en aquest procediment i,
una vegada acreditades, iniciarà el procés per l’adjudicació i formalització del contracte de patrocini
corresponent. L’adjudicació es farà, fins al límit de l’import anual màxim fixat per aquest concepte
pel Consell d’Administració d’FGC.
Finalitzat el procediment d’aprovació de la contractació, s’enviarà contracte tipus entitat, la qual
l’haurà de retornar signat.

2.3 Import màxim a destinar per la contractació del patrocini i rendició de comptes
FGC podrà formalitzar contractes de patrocini en el marc de projectes vinculats al marc d’actuació
previst en aquest procediment, per l’import màxim anual aprovat pel Consell d’Administració
d’FGC.
Excepcionalment i en el cas de que finalitzat el tràmit indicat en el paràgraf anterior, no es
consumeixi la totalitat de l’import màxim anual indicat destinat a aquestes contractacions, l’òrgan
de contractació d’FGC podrà acordar obrir un nou període de sol·licituds per adjudicar nous
contractes de patrocini, fins esgotar l’import anual màxim indicat.
En el cas de que, finalitzat l’any natural, no s’hagi consumit la totalitat de l’import màxim aprovat
en concepte de patrocinis en el marc d’aquest procediment, l’òrgan de contractació podrà
determinar que s’addicionarà la part d’import no consumida a l’import destinat pel següent any
natural.
Pàgina 4 | 5

En el mes de març, amb la formulació de comptes anuals corresponent, es donarà compte al
Consell d’Administració dels contractes de patrocini formalitzats l’any anterior, en el marc del que
s’estableix en aquest procediment.

2.4 Publicitat
Aquest procediment es publicarà al web d’FGC.
Els contractes de patrocinis formalitzats a l’empara del que s’estableix en aquest procediment, es
publicaran al portal FGC – Transparència.
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