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La present Memòria mostra les dades corresponents a l'any 2021 de TUSGSAL. S'ha elaborat 
durant el primer semestre de l'any 2022 de conformitat amb l'opció Essencial dels Estàndards GRI, 
que constitueix el marc internacional d’informació de referència en matèria de sostenibilitat.

Mitjançant la Memòria de Responsabilitat Social Empresarial (Memòria d’RSE), TUSGSAL té 
l'objectiu d'informar sobre qüestions ambientals, socials, econòmiques, relatives al personal, drets 
humans i impactes en la comunitat rellevants per a l'organització i les seves parts interessades.

Així mateix, dona compliment als deu principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, als quals 
TUSGSAL està adherida des de l'any 2015 en línia amb els seus compromisos relacionats amb 
la gestió ètica, responsable i sostenible, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); 
iniciativa promoguda per Nacions Unides, acordada i signada per 193 països, que compromet a 
les administracions, empreses, a les persones individuals i a tota mena d'organitzacions, a aplicar 
mesures per a millorar progressivament en l'horitzó de 2030.

Per a la seva elaboració s'han tingut en compte la Memòria d’RSE corresponent a l'any 2020, el 
Sistema integrat de gestió (SIG), l'Informe d'informació no financera del grup format per TUSGSAL 
i les seves societats dependents (EINF), corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, 
i l'anàlisi de materialitat realitzat l'any 2019.

A través d'aquesta Memòria es fa seguiment del desenvolupament dels objectius plantejats per 
al període 2021 derivats de l'anàlisi de materialitat realitzat l'any 2019, a través del qual es van 
recollir les necessitats i expectatives de les parts interessades de TUSGSAL. El desplegament dels 
objectius derivats de l'anàlisi de materialitat de 2022 es desenvoluparà en la Memòria de RSE 2022.

MEMÒRIA RSE 2021
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Un any més, tinc l'honor de presentar la Memòria de Responsabilitat Social Empresarial de 
TUSGSAL a través de la qual s'ofereix una visió àmplia de l'activitat desenvolupada durant l'any 
2021.

A través d'aquesta declaració m'enorgulleix reafirmar el compromís de TUSGSAL amb la iniciativa 
del Pacte Mundial i els seus deu principis en els seus quatre blocs: drets humans, normes laborals, 
medi ambient i lluita contra la corrupció, i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
Aquest compromís es demostra a través de la presa de decisions i l'estratègia de TUSGSAL, que 
es recolza en un sistema de gestió integrat per la qualitat en el servei, la seguretat i salut laboral, la 
gestió ambiental i energètica, la seguretat laboral vial, i la responsabilitat social empresarial com a 
eixos del dia a dia de l'organització.

La crisi sanitària generada per la COVID-19 ha impactat en tots els sectors i, especialment, en el 
transport públic, que a poc a poc va recuperant la normalitat. Els usuaris i usuàries han recuperat 
la confiança en el servei, gràcies també al fet que les empreses operadores vam adoptar en 
el seu moment les mesures necessàries per a evitar els contagis. En la realitat post pandèmia, 
el transport públic ha de tenir un paper clau per a aconseguir que les ciutats siguin més 
habitables i, per a això, tot l'equip humà de TUSGSAL continua i continuarà treballant amb il·lusió i 
professionalitat, donant el millor per a contribuir a la consecució d'aquest objectiu.

Per això, vull agrair a tots els companys i companyes que cada dia ofereixen el millor, tant 
personal com professionalment. El conjunt del personal de TUSGSAL és el pilar que sosté 
l'empresa prestant a la ciutadania un servei de transport públic d'alta qualitat, fins i tot en 
les circumstàncies més difícils, posant per davant de tot la vocació de servei, essència que 
caracteritza a la nostra organització.

Juntament amb els nostres grups d'interès, usuaris i usuàries, proveïdors, administracions, 
empreses del grup, plantilla, associacions i entitats, continuarem treballant per a millorar el nostre 
entorn i transformar-lo en un lloc més just i amable per a tota la ciutadania.

Carles Fàbregas Agustí 
Director General

MEMÒRIA RSE 2021
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TUSGSAL és una empresa d'economia social l'objecte de la qual és oferir serveis a les persones 
i les ciutats. Nascuda com a empresa de transport urbà, avui dia ha diversificat la seva oferta a 
través d'altres societats del grup que presten serveis de transport regular, discrecional, escolar i 
de consultoria en mobilitat.

L'activitat principal es desenvolupa a través de dues concessions sota la titularitat de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB): la xarxa diürna d'autobusos, formada per 29 línies, que 
cobreixen el territori del Barcelonès Nord, Montgat, Tiana, Montcada i Reixac i Barcelona, prestant 
servei urbà i interurbà; i la xarxa d'autobusos nocturns, que suposa la gestió de 12 línies nocturnes 
a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Nom de 
l’organització

L'any 1985, 117 persones de la plantilla de TUSA (Transports Urbans, S. A.) van constituir una nova 
entitat de transport de la qual eren propietaris a parts iguals, TUBLSA (Transports Urbans de 
Badalona, Laboral Societat Anònima), per a donar continuïtat als serveis que prestava TUSA fins al 
moment. Des de llavors, la denominació inicial ha canviat en diverses ocasions (TU, L. S. A. i TUB, S. 
A. L.) fins arribar a la denominació actual, Transports Urbans i Serveis Generals, S. A. L.

Principals marques, 
productes i/o serveis

TUSGSAL forma part del grup empresarial DIREXIS, que té com a propòsit servir a la societat 
proposant una mobilitat inclusiva, segura i respectuosa amb el medi ambient, secundant-se en 
valors ètics i compromisos de responsabilitat.

En definitiva, es tracta de dotze empreses amb la missió de donar servei i solucions innovadores 
en matèria de mobilitat i transport a les ciutats i la ciutadania, abastant transport de viatgers, 
regular i discrecional (TUSGSAL, TGO, Masats Transports Generals, Autos Castellbisbal i OMB), 
i altres serveis afins o complementaris: gestió de transport sanitari (Noves Ambulàncies Soria i 
Ambulàncies Cuenca), serveis de grua (municipi de Rubí), solucions tecnològiques (SortSystems) i 
mitjans publicitaris (Teletransfer).

A través de Cinesi, la consultora del grup, s'ofereix també una àmplia experiència en planificació i 
gestió de la mobilitat, tant pública com privada.

3.1

3.2
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Estructura 
de govern

El Consell d'Administració gestiona, administra i representa a la societat amb les 
facultats que li atribueixen la llei i els estatuts socials.

La designació dels membres del Consell d'Administració correspon a la Junta 
General d'accionistes i es renoven cada 6 anys.

El Consell d'Administració pot delegar totes o part de les seves facultats legalment 
establertes en la Comissió Executiva, els membres de la qual són triats pel propi 
Consell d'Administració.

La Direcció General estableix les línies de treball de la resta d'àrees sobre la base 
dels objectius estratègics de TUSGSAL, promovent i sent congruent en la presa 
de decisions amb la visió, missió i valors socials. Representa a l'empresa davant 
organismes i entitats públiques i privades, assegurant el compliment dels objectius 
establerts més enllà del contracte d'explotació del servei compromès amb 
l'Administració, i vela per la millora contínua.

Dins de l'Àmbit de Direcció General s'enquadra la Subdirecció General, coadjuvant 
de la gestió eficaç i eficient de TUSGSAL.

Estructura 
operativa

L'organigrama de TUSGSAL es divideix en tres pilars bàsics denominats Àmbit de 
Gestió Financera, de Producció, i de Gestió Administrativa i de Persones, sobre els 
quals resideix un altre principal que abasta des del Consell d'Administració fins a la 
Subdirecció General de l'empresa.

Transporte sanitari

Transport de viatgers

Serveis afins

*Empreses participades per TUSGSAL

Autos Castellbisbal, S.A.U.

Operadors de Mobilitat Balear, S.L.*

S.A.U. Masats, Transports Generals

Serveis Generals de Mobilitat i Transport, S.L.* (Aerobús)

Transports Generals d'Olesa, S.A.U.

Consorci del Transport Sanitari Regió Girona, S.A.*

Nuevas Ambulancias Soria, S.L.U. *

CINESI, S.L.U. (Consultoría de movilidad y transporte)

Sistemas de Optimización de Recursos Tecnológicos, S.L.U. 
(Tecnología e informática)

Teletransfer, S.L.U. (Publicidad)

Grúa municipal de Rubí *

3.3

3.4
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Localització 
de la seu principal

TUSGSAL compta amb tres centres de treball situats en Camí de Ca Ruti, s/n; Carrer 
Almogàvers, s/n, de Badalona (Guixeres I); i el tercer en la Plaça Joan Miró, núm. 3, 
de Badalona.

En el centre de Camí de Ca Ruti es troben l'aparcament dels autobusos i 
vehicles auxiliars, els tallers, la cabina de pintura, el túnel de rentada, l'estació de 
proveïment i les oficines. En el de Guixeres I se situen un mòdul d'oficines, una 
àrea d'estacionament de vehicles, un túnel de rentada i una estació de proveïment. 
Finalment, en el centre de Joan Miró radiquen l'oficina d'Atenció al Client, l'àmbit de 
Gestió Financera i els departaments de Sistema Integrat de Gestió i Responsabilitat 
Social Empresarial.

Naturalesa 
i forma jurídica

TUSGSAL és una Societat Anònima Laboral. El capital social d'una empresa d'aquesta 
naturalesa ha de pertànyer, com a mínim, al 51% del personal fix en plantilla, i 
ningú pot disposar de més d'un 33% de capital, excepte les excepcions legalment 
previstes.

Aquesta fórmula, juntament amb les cooperatives, es va utilitzar molt en els anys 70 
i 80 del segle passat per a superar situacions de crisis, transformant-se en Societat 
Anònima Laboral empreses amb dificultats econòmiques i risc de tancament, amb 
l'esperança de conservar els llocs de treball.

Missió, 
visió i valors

TUSGSAL és una empresa de serveis de transport de persones i serveis generals 
afins, de gestió ètica, eficient, sostenible i socialment responsable d'acord amb els 
seus valors: servei, excel·lència, honestedat i lleialtat, compromís i solidaritat. Tenint 
sempre presents en la presa de decisions i les actuacions quotidianes aquests 
valors, TUSGSAL treballa dia a dia per a ser un referent en el sector pels seus 
estàndards de qualitat, fiabilitat, eficiència i condicions de treball.

En el següent enllaç es pot consultar la Política de qualitat, missió, visió i valors de 
TUSGSAL.

https://www.tusgsal.cat/files/CALIDAD/WEB_A4_politica_SIG_CAT.pdf
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Mecanismes d'assessorament i 
preocupacions ètiques

COMPLIANCE PENAL

Assumint un ferm compromís en matèria de 
compliment normatiu, TUSGSAL ha dut a terme, 
en els últims anys, una sèrie d'accions internes 
per a la implementació de programes de 
Compliment Normatiu, tant en matèria penal 
com de competència. Com resulta evident, 
l'objectiu principal d'aquests programes 
és, d'una banda, la minimització del risc de 
comissió de delictes en el seu si i, per l'altre, la 
garantia d'un estricte compliment normatiu en 
matèria de competència.

Amb l'objectiu d'impulsar una cultura de 
compliment normatiu, TUSGSAL compta des 
de 2020 amb un Model de Prevenció de 
Delictes (MPD) enfocat a prevenir, detectar 
i corregir conductes que puguin comportar 
una responsabilitat penal per a l'empresa, per 
als seus empleats i els seus directius. Aquest 
Sistema de Gestió ha estat integrat a través 
dels documents que el conformen, com ara el 
Codi de Conducta, el Codi Ètic, o el Manual de 
Prevenció de la Corrupció, entre molts altres. 
Durant l'any 2021, el sistema de Compliance 
que té implementat TUSGSAL ha estat objecte 
de diverses millores i avanços.

Sumades a les accions dutes a terme en 
l'anterior any 2020, en 2021, s'han dut a terme 
altres tantes accions enfocades a adequar el 
MPD a la realitat de l'empresa. Per a això, es 

va substituir l'anterior Òrgan de Supervisió 
unipersonal per un altre plural, compost en 
aquest cas per un advocat penalista extern i un 
treballador de la companyia.

Des de llavors, s'han actualitzat el Codi de 
Conducta i el Codi d'Ètica corporativa, s'han 
mantingut reunions amb la certificadora 
AENOR per a adequar el Compliance als 
estàndards de la norma 19601, s'ha verificat 
la total accessibilitat del Codi de Conducta, 
política de Compliance i canal de denúncia 
per a tot el personal de l'empresa, i s'han 
publicat (per a fer-los accessibles a tercers) 
els documents més rellevants i importants en 
matèria de Compliance Penal. Al marge de 
l'anterior, s'han realitzat diverses declaracions 
responsables de compliment normatiu per 
part d'alguns membres de l'òrgan de govern 
i de l'alta direcció, i s'ha establert una partida 
pressupostària pròpia per al Comitè de 
Compliance, entre altres coses.

Al llarg del pròxim any 2022, s'adequaran les 
mesures implementades per a una prevenció 
major i encara més efectiva de delictes, si cap, 
per mitjà de l'adopció de noves polítiques 
i accions concretes dirigides als diferents 
departaments per a cobrir totes les àrees 
d'activitat.

COMPLIANCE DE COMPETÈNCIA

A més d'un Compliance en matèria penal, 
TUSGSAL té implementat un Compliance 
de competència. El seu objectiu no és un 
altre que el foment de la competència lliure, 
lleial i honesta en el mercat. Gràcies a aquest 
Compliance, totes les persones treballadores, 
sense excepció, són responsables del 
compliment de les normes que li són 
aplicables, no tolerant-se conductes que les 
puguin infringir. De nou en aquest cas, és el 
Comitè de Compliance de la companyia el 
que vela pel compliment de les disposicions 
d'aquest programa de compliment.

Al llarg de l'any 2021, s'han dut a terme 
multitud d'accions en aquesta matèria, com la 
impartició de formacions en matèria de Dret de 
Competència, la revisió del Sistema Disciplinari 
de TUSGSAL, o una comunicació i adhesió a 
aquest programa de compliment per part de 
tota la plantilla.

Així mateix, es va procedir a la signatura de 
l'Acta de Declaració del Compromís dels 
directius de TUSGSAL amb la normativa de 
competència, així com a la confecció de 
protocols per als supòsits en què poguessin 
produir-se trobades i contactes amb 

competidors o en cas de presentació d'ofertes 
de licitació i constitució d'Unions Temporals 
d'Empreses. Aquests protocols han funcionat 
correctament.

També s'han actualitzat les clàusules de 
contractes que l'empresa subscriu amb 
tercers i proveïdors, així com les referents a 
contractes laborals amb nous empleats. En tots 
dos casos, s'han introduït normes contractuals 
específicament dissenyades per a la prevenció 
d'infraccions en matèria de competència.

Al marge de l'anterior, durant l'any 2021 s'ha 
elaborat un “Manual de Procediments de 
Recerques Internes”, la fi de les quals és el de 
protocol·litzar recerques d'eventuals infraccions 
en matèria de competència. Finalment, s'ha dut 
a terme un informe anual del resultat del canal 
de denúncies.

Durant l'any vinent, continuaran portant-se 
a terme accions en matèria de Compliance 
de competència, i igualment s'adequaran les 
mesures referent a això segons hagi d'adaptar-
se el programa de compliment a les realitats 
canviants de la companyia.

3.8
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CODI D’ÈTICA CORPORATIVA

El Codi d'Ètica de TUSGSAL és un document vinculant tant per als seus membres com per a 
tercers associats. Desenvolupa el conjunt de principis que l'empresa públicament es compromet 
a respectar en l'exercici de la seva activitat social, com a forma de difusió de la cultura de 
compliment que pretén ser integrada a tots els nivells de l'estructura corporativa.

La seva importància és clau com a eina de millora i consolidació de la reputació de l'empresa en 
el mercat, servint com a patró axiològic a partir del qual són posteriorment desenvolupades les 
polítiques d'empresa.

https://www.tusgsal.cat/files/compliance22/TUSGSAL_-_Cdigo_de_tica.pdf

CODI DE CONDUCTA DE TUSGSAL

El Codi de Conducta desenvolupa els principis i valors del Codi Ètic de l'empresa. A través 
d'aquest s'implementen les normes de conducta que s'aplicaran a totes les persones 
treballadores, inclosos els membres del Consell d'Administració i directius. També s'aplica a totes 
les altres persones físiques/jurídiques que es relacionen amb TUSGSAL.

A través del Codi de Conducta, TUSGSAL difon el seu compromís d'afermar amb determinació 
el bon govern de l'empresa i assegurar un comportament ètic adequat, dins d'un entorn de 
responsabilitat social corporativa, sempre intentant detectar i preveure en origen qualsevol 
conflicte d'interès.

Per a això, tot el personal de l'empresa i els diferents grups d'interès han de comprendre i 
respectar les normes incloses en aquest Codi.

El Codi de Conducta de TUSGSAL acata la legislació vigent i també els Codis de Conducta d'altres 
institucions que siguin d'obligat compliment per a l'empresa.

TUSGSAL compta amb la figura del Compliance Officer com a òrgan de supervisió unipersonal 
per vigilar i vetllar pel bon fer de tot el personal de l'empresa.

https://www.tusgsal.cat/files/compliance22/Cdigo_de_Conducta.pdf

CANAL DE DENÚNCIES

TUSGSAL ha implantat un Canal de Denúncies accessible a tots els seus grups d'interès amb 
la finalitat d'informar sobre probables conductes infractores que puguin arribar a produir-se 
en l'empresa. Aquest canal permet realitzar denúncies preservant la identitat de la persona 
denunciant.

Durant l'any 2021 s'han rebut dues denúncies que finalment s'han derivat al departament d'atenció 
al client per estar relacionades directament amb el servei.

https://www.tusgsal.cat/cat/empresa/compliance.html

Dimensions (empleats, 
vendes, capitalizació…)

TUSGSAL, com a empresa d'economia social, contribueix a generar riquesa en l'entorn on 
desenvolupa la seva activitat millorant les condicions laborals de la plantilla i contribuint a crear 
una societat més justa i igualitària per a totes les persones. A continuació, es mostren les xifres 
més destacades corresponents a l'exercici 2021.

TUSGSAL EN XIFRES

* A partir d’aquest any 2021 es reflecteix la flota mitjana de vehicles de l’any en relació amb les dades que es 
publiquen en la declaració ambiental de TUSGSAL. (https://www.tusgsal.cat/files/empresa/Declaracio_
ambiental_2020__Annex_VII_TUSGSAL_signats.pdf)

3.9

2021 2020 2019

Concessions 3 3 2

Persones en plantilla 
(31/12/2021) 943 932 949

Viatgers anuals 32.054.105 24.816.953 42.300.000

Línies en servei 45 45 45

Km. de servei anuals 14.960.786 13.297.840 14.800.000

Flota de vehicles* 358 328 303

Certificacions 10 10 10

Petjada de CO2
23.142 TCO 2 EQ 17.895 TCO 2 EQ 22.606 TCO2 EQ

Xifra de negoci 75.429.904,27 € 70.210,877,32 € 74.210.877,32 €

Pagament a treballadors 39.134.961,87 € 37.593.536,76 € 38.672.530,00 €

Amortitzacions 6.223.066,58 € 4.981.421,88 € 4.878.502,06 €

Dividends entregats als 
accionistes 840.856,00 € 852.502,06 € 385.670,00 €

Pagament a proveïdors 23.699.000,41 € 22.224.641,23 € 27.862.398,35 €

Impost sobre societats 
pagat 1.536.399,18 € 1.274.980,00 € 1.256.925,80 €

Cotitzacions SS 11.088.721,87 € 10.476.162,67 € 11.208.688,69 €

Col·laboracions en accions 
socials 45 27 81

Hores de servei 1.240.783 1.107.989 1.229.000

Vehicles en servei 303 303 303

Edat mitjana 8,52 9,22 18

Flota adaptada 100% 100% 100%

Habitants atesos 2.372.568 2.372.568 2.624.000
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3.11Canvis 
significatius

Es destaquen els següents canvis significatius que incorporen millores en l'àmbit de gestió de 
TUSGSAL:

ADEQUACIÓ DE COTXERES A VEHICLES ELÈCTRICS

Durant l'any 2021 TUSGSAL ha estat immersa en les obres en les cotxeres de Can Ruti amb l'objectiu 
de dotar-se de la infraestructura necessària per a continuar creixent en capacitat per a incorporar 
vehicles elèctrics 100%.

MILLORES EN EL SERVEI

Sens dubte, l'any 2021 ha continuat marcat per la pandèmia. Tot i així, s'ha avançat de manera 
progressiva cap a una normalitat en el servei de transport urbà. A continuació, es detallen els 
enllaços d'accés a les principals millores que s'han dut a terme durant aquest any:

 ■ Modificacions en les línies B7, B8 i B9

 https://www.tusgsal.cat/cat/8-noticies/439-modificacions-a-les-linies-b7-b8-i-b9.html

 ■ Nous vehicles híbrids i articulats en les línies M19 i B80

 https://www.tusgsal.cat/cat/8-noticies/459-nous-vehicles-hibrids-i-articulats-a-la-m19.html

 ■ Nous trams de parada a demanda de las línies N6 i N8

 https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-
amb-amplia-el-servei-de-parades-intermedies-a-demanda-del-nitbus-i-l/11115144/11696

 ■ Prolongació del recorregut de la línia B82

 https://www.tusgsal.cat/cat/8-noticies/445-canvi-de-recorregut-a-la-linia-b82.html

 ■ Nous sanitaris per al personal operador de bus

Durant l'any 2021 s'han implantat un total de set sanitaris que constitueixen una la millora de la 
salut dels treballadors i treballadores de TUSGSAL.

Certificacions, 
premis i distincions

CERTIFICACIONS

Com cada any, TUSGSAL s'ha sotmès amb èxit a l'auditoria de la certificadora AENOR per a 
procedir al seguiment o la renovació dels seus certificats. Durant la de vigència d'aquests, AENOR 
duu a terme auditories de seguiment i, en complir-se el tercer any, realitza una inspecció més 
exhaustiva per a verificar si el sistema mereix la renovació del certificat.

En el següent quadre es detallen les certificacions de les quals disposa TUSGSAL i la seva vigència. 
 

3.10

Norma Núm. de certificado Fecha obtención Vigencia

UNE-EN-ISO 9001 ER-1844/2001 14/12/2001 07/06/2022

UNE-EN-ISO 14001 GA-2010/0332 07/06/2010 07/06/2022

ISO 45001 SST-0123/2010 18/09/2020 11/06/2022

UNE-EN 13816 (Servicio Nitbús) TPP-2011/0021 08/11/2011 08/11/2023

UNE-EN 13816 
Ampliació del certificat al conjunt de 

línies del servei diürn
TTP-2009/0005 21/04/2009 24/07/2023

UNE-EN ISO 13816 línea N10 TPP-2017/17 24/07/2017 24/07/2023

UNE-ISO 39001 SV-2014/0008 24/12/2014 17/12/2023

Model de Organització Saludable ES-2015/0008 17/11/2015 17/11/2024

Distintiu garantia qualitat ambiental ----- 28/07/2016 06/02/2023

Certificat del sistema de gestió 
energètica UNE-EN ISO 50001 GE2018/0005 26/02/2018 22/09/2023

Adhesió al programa d’acords voluntaris 
de la Generalitat per la reducció de 

gasos amb efecte hivernacle
----- 06/11/2018 Indefinidament

IQNet SR10 Social responsibility SR-0165-ES 17/12/2019 17/12/2022

Protocol contra Covid19 COV-2020/0045 03/07/2020 03/07/2022

Esquema Europeu d’Ecogestió i 
Ecoauditoria (EMAS) VM-21/012 03/08/2021 -----
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Principi o 
enfocament de precaució

TUSGSAL disposa del certificat UNE-EN-ISO 14001 de Gestió ambiental i UNE-EN ISO 50001 (gestió 
energètica), que avala la seva sensibilitat pel medi ambient i pel retorn dels recursos, i que implica 
una avaluació anual d'aspectes ambientals.

Aquesta sensibilitat cap a la societat fa que s'hagin definit processos que minimitzen l'impacte 
ambiental de l'activitat. D'aquesta manera, es pot garantir el compliment de les exigències 
ambientals dels grups d'interès de l'empresa.

Iniciatives 
externes

A continuació, es detallen algunes de les col·laboracions en les que  detallen algunes de les 
col·laboracions en las que participa TUSGSAL.

PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS DE L’OFICINA CATALANA DEL CANVI 
CLIMÀTIC (OCCC)

El Programa d'Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle 
(GEI) és una eina impulsada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de 
Catalunya (OCCC) per a empreses, entitats o organitzacions que busquen un compromís per 
a reduir les seves emissions de GEI, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant aquest 
programa d'acords voluntaris, TUSGSAL es compromet a fer un seguiment de les seves emissions 
GEI i establir anualment mesurades per a reduir-les.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és una entitat sense ànim de lucre que té per 
objectiu estrènyer vincles entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, 
institucions científiques, tecnològiques i culturals.

La Fundació és titular de tres centres universitaris on s'imparteixen estudis tecnològics, d'empresa 
i de salut. TUSGSAL té signat un acord de cooperació amb TecnoCampus amb la finalitat de 
col·laborar, dins del marc dels respectius àmbits d'actuació, en activitats de formació pràctica i 
recerca científica en l'àrea de l'Economia Social.

MENUDA BADALONA BDN LAB

BDN Lab és un centre de fabricació digital que promou l'aprenentatge i l'ús de dispositius 
i tecnologies avançades com a impressores i escàners 3D, màquines de tall i gravat làser, 
fresadores CNC, etc. TUSGSAL col·labora amb el projecte educatiu que BDN Lab ha posat en 
marxa, que porta per nom "Quina Badalona!", ajudant al fet que els centres educatius de la ciutat 
que participen en la prova pilot del projecte puguin dotar-se de tecnologia de fabricació digital, 
actualitzar coneixements dels seus docents i millorar i accelerar l'ensenyament-aprenentatge en 
les àrees STEAM.

3.12

3.13

ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG DEL BARCELONÈS NORD

El Banc de Sang i Teixits (BST), dependent del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, té com a missió garantir el proveïment i el bon ús de sang i teixits a Catalunya, sent el 
centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de teràpies avançades. 
TUSGSAL ajuda a sufragar els desplaçaments de les persones donants fins al Banc de Sang i 
Teixits de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

El departament de Seguretat i Salut de TUSGSAL ha desenvolupat una activitat de control 
i detecció d'anticossos ràpids del Sars-Cov2, en aliança amb el departament de malalties 
infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona en el marc d'actuacions de recerca i 
control de la pandèmia de COVID-19.

COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

TUSGSAL ha actuat de manera conjunta amb el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya en 
matèria d'intervenció en emergències en autobusos, i principalment autobusos elèctrics.

BANC D’ALIMENTS

La plantilla de TUSGSAL col·labora anualment amb el Banc d'Aliments de l'Associació Social Amics 
del Gorg-Mar Badalona i el de Creu Roja Santa Coloma de Gramenet. Aquest any 2021, TUSGSAL 
ha realitzat de nou la tradicional campanya solidària de Nadal “La Solidaritat es contagia” gràcies a 
la que ha recaptat 14.000kg. de productes alimentosos bàsics de primera necessitat.

MEMÒRIA RSE 2021
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UNITS CONTRA LA BASURALEZA

A través de la Comissió social de TUSGSAL, s'ha col·laborat en l'acció solidària mediambiental 
denominada “Units Contra la Basuraleza” amb la participació de personal de l'empresa en 
la recollida de residus i instal·lant una carpa per a oferir gel hidroalcohòlic, guants i bosses 
d'escombraries. En total, unes 500 persones van participar en aquesta acció solidària en la qual es 
van recollir 600 Kg. d'escombraries de la Serralada de Marina.

EIT URBAN MOBILITY

TUSGSAL ha participat l'any 2021 en dos projectes de mobilitat sostenible seleccionats per 
l'organisme europeu EIT Urban Mobility. Els projectes reben el reconeixement d'aquest organisme 
europeu que, en aquesta ocasió, destaca i distingeix l'experiència, el model i les bones pràctiques 
de mobilitat dels participants.

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER

TUSGSAL i l'Associació Espanyola Contra el Càncer han signat un acord per a promoure hàbits 
de vida saludable i fer costat al personal de la companyia i familiars que afrontin un procés de la 
malaltia. A més, el recaptat en les activitats organitzades per la Comissió social de TUSGSAL s'ha 
destinat a aquesta associació.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

TUSGSAL i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han acordat un conveni de col·laboració que 
permet incentivar la formació de l'equip de professionals de l'empresa. Aquest conveni consisteix 
a oferir una ajuda econòmica que es descomptarà del preu de la matrícula en el moment que es 
formalitzi, sent aplicable durant tot el període de l'ensenyament fins a la superació d'aquesta.

AJUNTAMENT DE BADALONA

TUSGSAL ha cedit tres plataformes-remolc a l'Ajuntament de Badalona per a la seva utilització en 
la cavalcada de Reis o altres activitats culturals de la ciutat.

FUNDACIÓ PER A LA SEGURETAT PÚBLICA

TUSGSAL col·labora amb la fundació per a impulsar activitats vinculades amb la seguretat en el 
transport públic i amb la mobilitat viària. Aquesta col·laboració atén l'objectiu estratègic de la 
fundació d'abordar el concepte de seguretat pública de manera transversal i no estrictament des 
de la perspectiva dels cossos policials.
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CIDEU

TUSGSAL està afiliada a CIDEU (Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà), xarxa 
de ciutats iberoamericanes que comparteix i promou la cultura del pensament estratègic urbà.

ATUC

ATUC és l'associació d'empreses de transport públic de l'Estat espanyol que té per objectius 
principals potenciar la utilització del transport urbà i periurbà col·lectiu, defensar la qualitat del 
servei i promoure el desenvolupament tecnològic.

TUSGSAL és membre de la Comissió Executiva d'aquesta associació i Carles Fàbregas, director 
general, és el representant de l'empresa en aquesta, a més altres membres de l'organització 
participen en les diferents comissions com, per exemple, la Comissió de Mobilitat i Gènere.

PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS DE L’OFICINA CATALANA DEL CANVI 
CLIMÀTIC (OCCC)

TUSGSAL està adherida al Programa d'Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de 
gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), eina impulsada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de 
la Generalitat de Catalunya (OCCC) per a empreses, entitats o organitzacions que busquen 
un compromís per a reduir les seves emissions de GEI, més enllà del que obliga la normativa. 
Mitjançant aquest acord, TUSGSAL es compromet a fer un seguiment de les seves emissions GEI i 
establir anualment mesures per a reduir-les.

Afiliació a 
associacions

TUSGSAL participa como a membre de diferents associacions com:

PLATAFORMA DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP)

TUSGSAL és sòcia de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP). Es tracta d'una 
entitat no governamental, sense ànim de lucre, fundada l'any 1993 i declarada d'interès públic per 
part del Departament de Justícia de la Generalitat.

FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ

FACTOR HUMÀ té per objectiu millorar la gestió de les persones en les organitzacions. TUSGSAL 
està adherida al Manifest Factor Humà com a expressió de la voluntat de mantenir en la seva 
activitat diària una actuació ètica i responsable, posant també de manifest el seu paper com a 
agent de progrés i benestar social.

MIESES

El Moviment “Mieses” sorgeix a iniciativa de persones de diferents àmbits professionals, unides 
per valors compartits i compromeses a treballar conjuntament, de manera voluntària i sense afany 
de lucre, per a ajudar a dignificar el treball i construir organitzacions saludables, sostenibles i 
competitives, especialment pimes i empreses d'economia social.

PACTE MUNDIAL DE NACIONS UNIDES

TUSGSAL participa com a soci signant des de l'any 2015 en El Pacte Mundial de Nacions Unides 
(UN Global Compact). El Pacte Mundial és un instrument de Nacions Unides (ONU) amb 
més de 13.000 entitats signants en més de 170 països, sent la principal iniciativa voluntària de 
Responsabilitat Social Empresarial en el món.

3.14
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Pla Estratègic 
de TUSGSAL

Actualment s'està treballant en un nou Pla Estratègic del grup DIREXIS en línia amb la cultura 
corporativa de TUSGSAL. A més, TUSGSAL continua desenvolupant les accions que van derivar 
del Pla Estratègic anterior i es planteja nous objectius d'acord amb el referit del grup DIREXIS.

Principals impactes, riscos 
i oportunitats

TUSGSAL és conscient de l'impacte que té la seva activitat en el mitjà, de la necessitat de millorar 
permanentment les condicions de treball del personal, així com de protegir i promoure els 
ambients saludables, ja siguin o no de treball, i de complir les expectatives dels clients per a 
millorar la qualitat del servei. Per això manté un sistema de gestió eficaç que integra en les 
activitats de negoci els requisits legals i de les parts interessades en matèria de qualitat, seguretat 
i salut laboral, empresa saludable, gestió ambiental i energètica, seguretat viària i responsabilitat 
social.

Aquest sistema inclou una anàlisi de riscos i oportunitats en cadascun dels seus processos 
operatius i plans d'acció per a minimitzar aquests riscos o bé generar aquestes oportunitats.

Política del Sistema de Gestió

Tots els aspectes que integren el sistema de gestió de TUSGSAL i les seves parts interessades 
constitueixen la Política de TUSGSAL, que es pot consultar en la web corporativa.

https://www.tusgsal.cat/files/CALIDAD/WEB_A4_politica_SIG_CAT.pdf 

4.2

4.1
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TUSGSAL entén que donar satisfacció de manera equilibrada a totes aquelles persones i 
col·lectius que tenen interessos legítims en l'activitat de l'empresa representa la seva “raó de ser” i 
l'essència de la seva responsabilitat empresarial, la qual cosa implica integrar la gestió d'aquestes 
relacions en el cicle de gestió ordinari, aplicant i actualitzant de manera periòdica els següents 
passos:

Amb la finalitat de mantenir els compromisos amb els seus grups d'interès, TUSGSAL estableix, 
a més de les relacions del dia a dia, una periodicitat biennal per a recollir les necessitats i 
expectatives dels seus grups d'interès.

Identificar i, en el seu cas, prioritzar els grups d'interès 
de TUSGSAL.

Identificar les seves necessitats i expectatives en la 
seva relació amb l'empresa.

Establir compromisos amb tots ells com a empresa, 
de manera explícita, per a donar resposta de manera 
equilibrada a aquestes necessitats i expectatives.

Concretar el marc de relacions, és a dir, generar 
la infraestructura necessària, basades en el diàleg 
-nivells de comunicació, canals/mitjans, competències 
relacionals, programes, etc.- per a poder donar la 
millor resposta possible a les expectatives canviants 
dels seus interlocutors.

Assignar els recursos necessaris, elaborar un pla 
d'acció, aplicar-lo i fer el seguiment.

Especificar els mecanismes d'aprenentatge, per a 
anar millorant i incrementar gradualment el nivell de 
l'excel·lència de la RSE en cadascun dels nous cicles de 
gestió.

a 

b 

c 
 

d 
 
 
 
 

e 

f
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Enfocament per la participació 
dels grups d’interès

TUSGSAL disposa d'un procediment de comunicació i relació amb les seves parts interessades 
que assegura una relació transparent i basada en la confiança mitjançant els canals i mitjans de 
comunicació adequats segons el nivell de relació establert.

A continuació, es detallen els grups d'interès, tipus i canals de comunicació que estableix 
TUSGSAL.

Acords de 
negociació col·lectiva

TUSGSAL disposa d'un conveni col·lectiu propi per al període 2020-2025, que inclou a la totalitat 
de la plantilla de l'empresa. Aquest conveni proporcionarà estabilitat per als pròxims anys, amb 
millores socials molt importants per al conjunt del personal.

https://bop.diba.cat/temp/01_062020000014.pdf

5.1

5.2

Qualsevol manera unidireccional 
de compartir informació amb els 

grups d'interès.

Procés unidireccional de recollir 
opinions i informació dels 

grups d'interès per a tenir-los 
en compte a l'hora de prendre 

decisions.

Procés d'intercanvi d'opinions i 
punts de vista per a la satisfacció 

dels interessos, fomentant la 
confiança i l'enteniment mutu.

Diferents combinacions de parts 
interessades que col·laboren en 

un projecte comú compartint 
recursos i competències.

Comunicació

Diàleg

Consulta

Col·laboració

Grups de interès Canals de comunicació

Plantilla/Accionistes

Portal de TUSGSAL, portal de formació, Correbus, sessions informatives, tauler 
d'anuncis, pantalles informatives, WhatsApp, blog intern, SAE, comissió d'igualtat, 

comitè de direcció, comitè d'empresa, delegats i delegades de prevenció, 
comissió social, comissió tècnica del sistema integrat de gestió, comissió de 

seguiment i participació, junta general d'accionistes.

Persones usuàries
Departament d'atenció al client, informació embarcada, mitjà social, índex de 
satisfacció del client, campanyes d'informació amb informadors/as al carrer, 

informació sobre desviaments i modificacions de recorregut.

Administracions
Modificacions i incidències del servei, reunions mensuals, informació sobre 

petjada de carboni, declaració anual de residus industrials, comunicació amb la 
seguretat social.

Proveïdors
Avaluació d'empreses proveïdores, enquesta de satisfacció, informació 

financera, reunions de coordinació empresarial, projectes en comú, comunicació 
corporativa, formació.

Societat
Consell de mobilitat, Mobilona, ATUC, INSHT, MIESES, Universitats UPC, UB, 

Universitat de València, Jornades amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, 
Fundació AMIBA, Pacte Mundial Nacions Unides, Fundació Factor Humà.

Empreses del grup
Auditories internes per part del personal qualificat de TUSGSAL, reunions, 

jornades, Mail, gestió administrativa, sessions de treball transversals.
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A través d'aquesta anàlisi, TUSGSAL identifica quins assumptes són més rellevants per al conjunt 
dels seus grups d'interès, i planteja objectius i indicadors de seguiment amb el compromís de 
revisió i nova anàlisi en les Memòries anuals de RSE.

Resultats de l’anàlisi 
de materialitat

A continuació, es mostra el rànquing total d'assumptes rellevants derivat de l'anàlisi de materialitat 
de 2019.

Entre els mesos de febrer i març de 2022 s'ha efectuat una nova anàlisi de materialitat els resultats 
de la qual es veuran reflectits en la pròxima Memòria de RSE.

6.1

3

Materials
Efluents i residus
Soroll i contaminació llumínica
Transparència informativa
Inversió en la comunitat

Aigua
Treball infantil
Treball forçós o obligatori

Presència en el mercat Conciliació
Impactes econòmics indirectes
Confidencialitat i privacitat

Biodiversitat
Economia circular
Altres serveis a persones usuàries

Plantilla ambdiscapacitat
Foment de la RSC en cadena de 
subministrament

Distribució plantilla i condicions
Polítiques de remuneració i bretxa
Relació empresa/ treballadors
Diversitat e igualtat
Llibertat d'associació i negociació
Protocol contra assetjament sexual
Promocions i publicitat

Política de desconnexió laboral Dret a la intimitat

Salut i seguretat en el treball
Formació
No discriminació
Evaluación drets humans
Acompliment econòmic
Accions d'associació i patrocini
Altres serveis als municipis

Energia
Emissione y gasos contaminants
Emissions GEI
Gestió ambiental
Pràctiques de seguretat
Anticorrupció
Aportacions a fundacions
Salut i segurett del client
Atención al cliente i serrvei posventa
Promoció del desanvolupament local
Flexibiltat del servei
Puntualitat
Accesibilitat persones usuàries
Confort i seguretat
Gestió i mantenimient de la flota
Informació i proximitat a l'usuari
Recursos tecnològics i materials
Cobertura a la xarxa servei barris

2,75
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0
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Importància dels impactes econòmics, ambientals i socials per la organizació

Qüestions medioambientals

Qüestions socials i relatives al 
personal

Respecte als drets humans

Aspectes materials Aspectes no materials

Proposta d'umbral de materialitatPrioritat alta

Prioritat mitjana

Prioritat baixa

Lluitat contra la corrupció i 
el suborn

Informació sobre la societat

Qualitat del servei

MEMÒRIA RSE 2021



3534

Objectius vinculats a 
l’anàlisi de materialitat

Al llarg d'aquesta Memòria, es desenvolupa l'evolució dels objectius i indicadors derivats de 
l'anàlisi de materialitat 2019 relacionats amb Responsabilitat Social, Sistema de gestió ambiental i 
energètica, Seguretat i Salut dels treballadors i treballadores i Qualitat. El seu seguiment es realitza 
de manera trimestral en informes conjunts del Sistema Integrat de Gestió (SIG), a més d'anualment 
en la revisió efectuada per la Direcció General de l'empresa.

Durant l'any 2022 TUSGSAL està treballant en la nova proposta d'objectius basats en el resultat de 
l'anàlisi de materialitat d'aquest mateix any.

En el següent quadre es detallen els objectius relacionats directament amb la Responsabilitat 
social empresarial i la Gestió ambiental i energètica. S'indica el número de pàgina on es 
desenvolupa cadascun d'ells i es detalla la vinculació als Principis del Pacte Mundial de Nacions 
Unides i als ODS amb cadascun d'ells.

La informació relativa a Seguretat i salut dels treballadors i treballadores es detalla en les pàgines 
42, 43 i 44 i els indicadors relacionats directament amb el servei es poden consultar en la pàgina 
46.

Els objectius vinculats a l’anàlisi de materialitat es reflecteixen en el següent quadre:

6.2

Objectiu Indicador Principis 
Pacte Mundial ODS ASSUMPTES PRIORITAT ALTA 

(MATERIALITAT) PÀG

1
Reducció del consum energètic de 

la flota
2% n/n-1 8

7 
12

Emissions i gasos contaminants 
Emissions GEH

38

2 Reducció de les emissions de CO2 2% n/n-1 8 13
Emissions i gasos contaminants 

Emissions GEH
39

3
Disminució del consum de làmpades 

fluorescents
(-5%) n/n-1 8

7 
12

Energía 40

4
Disminució del residu de làmpades 

fluorescents
(-5%) n/n-1 8

7 
12

Energía 41

5

Fomentar una representació 
equilibrada d’homes i dones en els 
llocs de treball menys representats 

(trànsit, taller, etc.) Disposar d’un nou Pla 
d’Igualtat en el primer 

trimestre de 2022.
6

5 
10

No discriminació 50

6
Continuar garantint la igualtat 

d’oportunitats en els processos de 
promoció interna.

7 Continuar garantint l’equitat salarial.

8
Sensibilitzar al 100% de la plantilla en 

drets humans en 2021.

100% de la plantilla 
sensibilitzada en drets 

humans

1 
2

4 
8 
10

Avaluació de drets humans 51

9
Implicar-se en els projectes de millora, 

desenvolupament i creixement de 
l’entorn.

Núm. d’entitats  o projectes 
que reben col·laboració 
Quantitat econòmica anual 

destinada

1 
5 
6

8 
10 
16 
17

Desenvolupament econòmic 
Aportacions a fundacions Accions 

d’associació i patrocini
52

10
Foment del desenvolupament local en 

la cadena de subministrament

Núm. de proveïdors que 
mostren compromís amb 
la ètica, la sostenibilitat i 
els drets humans % de la 
facturació anual destinada a 

proveïdors locals

1 
2 
10

1 
2 
8 
12 
13

Promoció del desenvolupament 
local

55
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Qüestions 
mediambientals

PROGRAMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
Per a l'establiment dels objectius i metes es consideren els aspectes significatius o que 
potencialment puguin ser-ho (p. ex. consums energètics), els requisits legals aplicables, el 
context i parts interessades, i els recursos disponibles, a més s'han tingut en compte l'avaluació 
d'aspectes d'aquest mateix any i l'avaluació d'anys anteriors, per la qual cosa s'han definit 
objectius relacionats amb la generació de residus fluorescents, les emissions de CO2, el consum 
de fluorescents i el consum energètic (gasoil i energia elèctrica). Així mateix, les necessitats de 
les parts interessades han fet proposar aconseguir els objectius de reducció de consum d'aigua 
embotellada en envasos de plàstic, la certificació EMAS o l'adaptació de la norma ISO 50001 a 
requisits de 2018. Un altre fet relacionat amb la sostenibilitat ambiental ha estat la renovació del 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya per a la Flota de 
Vehicles de Transport de Viatgers.

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT EMAS
En el present exercici s'ha obtingut la certificació i la inscripció en el registre comunitari de gestió 
i auditoria ambiental EMAS (número de registre ÉS-CAT-000486). L'obtenció d'aquesta certificació, 
basada en els requisits de la norma ISO 14001 i els del propi reglament EMAS, ha format part 
dels objectius estratègics pel que fa a la sostenibilitat ambiental. Les organitzacions EMAS estan 
reconegudes per la Unió Europea mitjançant un logo que garanteix la veracitat de la informació 
ambiental que aquestes faciliten, i que obliga a fer una declaració pública del comportament 
ambiental de l'organització que reflecteixi el compliment dels seus objectius ambientals i les 
accions futures que han de permetre continuar amb el procés de millora ambiental contínua.

Es pot consultar la declaració ambiental en el següent enllaç: 
https://www.tusgsal.cat/files/empresa/2022-08-16_Declaracion_ambiental_Anexo_VII_TUSGSAL_Fdos.pdf

RENOVACIÓ DE LA FLOTA
El compromís de TUSGSAL amb el medi ambient s'evidencia, entre altres aspectes, amb l'augment 
de vehicles més sostenibles en la flota. En els últims 3 anys la flota ha passat de tenir 4 vehicles 
híbrids a 100 i a 12 vehicles elèctrics 100%, passant del 1,2% al 34,5% de vehicles electrificats en 
2021.

A aquests cal sumar la incorporació de 30 nous vehicles híbrids en els pròxims mesos, passant a 
aconseguir el 43,8% de vehicles electrificats en la flota.

Gràcies a aquests 112 vehicles, TUSGSAL ha evitat l'emissió de 2.007 tones de CO2 a l'atmosfera 
durant l'any 2021 a data 31/10/2021.

OBJETIUS 2020-21
Periòdicament, TUSGSAL fa un seguiment dels indicadors que permet determinar el 
comportament ambiental de l'organització, alhora que s'assegura del compliment dels objectius 
establerts.

A continuació, s'indica el grau de compliment de cadascun dels objectius i metes establerts per a 
l'any 2021 en matèria de medi ambient.

7.1
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REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC EN LA FLOTA

L'indicador ut/100km es composa de 3 xifres:

 ■ Xifra A: unitats de consum1

 ■ Xifra B: unitats de distancia2

 ■ Xifra R: Quocient entre A y B x 100

Aquest objectiu sorgeix tant de l’avaluació d’aspectes d’anys anteriors, com del pla estratègic de 
l’organització. El consum energètic és un dels factors claus de l’activitat del transport de viatgers 
per carretera. L’objectiu no s’ha assolit respecte al consum de l’any anterior (+0,65%), atípic per la 
pandèmia, però sí respecte a la Línia de Base (consum teòric ideal) calculada per al 2021 (-1,99%). 

1 Per a determinar les unitats, per raons de confidencialitat de la informació, s'ha aplicat un índex de conversió al 
factor kWh/litre (10,18) del “Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA): PCI Combustibles i Carburants”.
2 Per a la distància recorreguda en km. s'ha aplicat, així mateix, un índex de conversió.

REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2

TUSGSAL avança en la reducció d’emissions contaminants a través de la electrificació de la flota 
mitjançant la substitució de vehicles dièsel per híbrids o elèctrics 100%.

Indicador: Ut CO2 eq/100km

 ■ Xifra A: unitats CO2 equivalent3

 ■ Xifra B: unitats de distància4

 ■ Xifra R: Quocient entre les xifres A i B

Les emissions són l’altre aspecte ambiental clau de l’activitat del transport de viatgers per 
carretera, i conseqüència directa del consum energètic derivat de fonts no renovables. Com en 
l’anterior cas, l’objectiu no s’ha assolit respecte de 2020 (+1,11%), però sí respecte a les emissions 
potencials derivades del consum teòric al 2021 (-1,99%), establert per la Línia de Base.

3 Per a determinar les unitats, per raons de confidencialitat de la informació, s'ha aplicat un índex de conversió als 
factors d'emissió que publica anualment la “Guia pràctica per al càlcul d'emissions de GEH”.
4 Per a la distància recorreguda en km. s'ha aplicat, així mateix, un índex de conversió.

Any Ut Consum (A) Ut. distància (B) Ut c /Ut dist. (R) % (n/n-1)

2019 108,99 33,69 3,24 -5,43%

2020 91,60 30,06 3,05 -5,81%

2021 103,32 33,69 3,07 0,65%
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Any Ut Consum (A) Ut. distància (B) Ut c /Ut dist. (R) % (n/n-1)

2019 26.418 33,69 784,14 -6,40%

2020 21.969 30,06 730,86 -6,79%

2021 24.893 33,69 738,94 1,11%
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Objectiu Indicador Principis Pacte 
Mundial ODS ASSUMPTES PRIORITAT ALTA 

(MATERIALITAT)

1
Reducció del consumo 

energètic de la flota
2% n/n-1 8

7 
12

Emisions y gassos 
contaminants Emissions GEH

Objectiu Indicador Principis Pacte 
Mundial ODS ASSUMPTES PRIORITAT ALTA 

(MATERIALITAT)

2
Reducció de les emissions 

de CO2

2% n/n-1 8 13
Emissions i gasos 

contaminants Emissions GEH
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REDUCCIÓ CONSUM LÀMPADES FLUORESCENTS

Indicador: unitats/bus

 ■ Xifra A: ut làmpades fluorescents
 ■ Xifra B: nº de vehicles flota
 ■ Xifra R: quocient entre les xifres A i B

Aquest objectiu neix de l’avaluació d’aspectes de 2015, aprofitant la inèrcia de les inversions 
iniciades per a la substitució de l’enllumenat tant en les instal·lacions aquell mateix any, com en 
les successives renovacions de la flota de vehicles. L’objectiu ha estat assolit, aconseguint una 
reducció del 29,47%.

REDUCCIÓ RESIDU LÀMPADES FLUORESCENTS

Indicador: kg/bus

 ■ Xifra A: kg residu
 ■ Xifra B: nº de vehicles flota
 ■ Xifra R: quocient entre les xifres A i B

Com en el cas anterior, l’objectiu neix de l’avaluació d’aspectes de 2015, aprofitant la inèrcia de 
les inversions per a la substitució de l’enllumenat tant en les instal·lacions com en les successives 
renovacions de la flota de vehicles. La comparativa versus 2020 resulta un augment de 84,35%, i 
per tant objectiu no assolit, degut però a la situació extraordinària ja esmentada.

En el gràfic següent dels darrers anys es pot observar la tendència.

Objectiu Indicador Principis Pacte 
Mundial ODS ASSUMPTES PRIORITAT ALTA 

(MATERIALITAT)

3
Disminució del consum de 

làmpades fluorescents
(-5%) n/n-1 8

7 
12

Energia

Any Ut Consum (A) Ut. distància (B) Ut c /Ut dist. (R) % (n/n-1)

2019 975 338 2,90 -17,64%

2020 700 338 2,07 -28,43%

2021 525 338 1,46 -29,47%
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Consum fluorescents flota
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2,899

2,075

1,463

2020 2021
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Any Ut Consum (A) Ut. distància (B) Ut c /Ut dist. (R) % (n/n-1)

2019 185,19 338 0,55 -29,32%

2020 78,8 338 0,23 -57,45%

2021 156,62 364 0,43 84,35%

Residu llums fluorescents
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Objectiu Indicador Principis Pacte 
Mundial ODS ASSUMPTES PRIORITAT ALTA 

(MATERIALITAT)

4
Disminució del consum de 

làmpades fluorescents
(-5%) n/n-1 8

7 
12

Energia
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Qüestions socials 
i relatives al personal

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

L'organització de la prevenció en TUSGSAL es fonamenta en un departament de Seguretat i 
Salut laboral propi, integrat dins de l'Àmbit de Gestió Administrativa i de Persones, que disposa 
de les quatre especialitats preventives i, en casos necessaris, compta a més amb el suport de 
serveis externs. TUSGSAL disposa del certificat d'organització saludable, que acredita que va més 
enllà del compliment estricte de la reducció i eliminació de riscos laborals, a causa de la seva 
preocupació tant per la salut general com pel benestar de les persones i de l'entorn social en el 
qual desenvolupa la seva activitat. 

Identificació de perills, avaluació de riscos i investigació d’incidents

Participació de la plantilla, consultes i comunicació sobre salut i seguretat 
en el treball

2021 2020 2019
Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Nº d’accidents amb baixa 35 5 32 5 33 4

Nº d’accidents sense baixa 14 4 16 1 20 3

2021 2020 2019
Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Nº de baixes per malaltia 
professional

0 0 0 0 0 0

Serveis de salut en el treball

TUSGSAL compta amb la participació i 
implicació dels quadres intermedis de 
l'empresa per a la realització de visites de 
camp sistemàtiques, de les quals s'obtenen els 
informes pertinents dins del pla d'inspeccions 
i observacions de seguretat. Així mateix, el 
servei de prevenció realitza visites de camp 
de caràcter setmanal i, periòdicament, sobre 
la base de llistes de verificació. Finalment, 
en les reunions del comitè de seguretat i 
salut s'articulen també visites de camp de les 
persones que ho componen, amb constància 
del resultat de les mateixes en les actes 
corresponents.

En relació amb la participació de les persones 
treballadores en la gestió de la prevenció, 
disposen de comunicats de risc que estan al 
seu abast, el desenvolupament dels quals es 
completa amb la intervenció dels delegats i 
delegades de prevenció. Això permet avalar 
el curs de la gestió associada, així com les 
qüestions plantejades en el comunicat. També 
es realitza de manera periòdica una revisió de 
la selecció d'equips de protecció individual, 
en la qual el personal contribueix provant els 

equips i donant la seva opinió en forma de 
procés participatiu de votació.

TUSGSAL disposa d'un protocol de coordinació 
d'activitats empresarials que, més enllà del 
compliment normatiu en aquest capítol, 
desenvolupa la integració de la prevenció en 
l'empresa. El procés s'articula a través de l'àrea 
responsable de la contractació del proveïdor, 
i la coordinació d'activitats empresarials dins 
de la pròpia estructura de l'empresa, juntament 
amb un procediment d'actuació que assegura 
la protecció i prevenció dels riscos laborals.

Finalment, es disposa de suficients recursos 
preventius per a respondre a les exigències 
normatives, atès que periòdicament es 
realitzen cursos de tècnic en nivell bàsic en 
prevenció de riscos laborals i, posteriorment, 
es fan reciclatges formatius per a poder 
constituir aquests recursos preventius

Formació sobre seguretat i salut en el treball

La prevenció de riscos i l'entorn saludable 
estan totalment integrats en els processos 
formatius de l'empresa, tant en els d'acolliment 
de nou personal com en els desenvolupats 
per a la plantilla existent. En totes les activitats 
formatives realitzades s'inclou un mòdul de 
riscos laborals i promoció de la salut específic 
i adaptat al col·lectiu receptor. Durant 2021 s'ha 
continuat informant en les sessions formatives 

de les mesures de prevenció contra la COVID- 
19. També s'han realitzat 3 tallers telemàtics de 
gestió emocional i d'entorn pandèmic.

En 2021, un total 220 persones han rebut 
formació en matèria de salut i seguretat en 
el treball, malgrat tractar-se d'un any en què 
la distància social necessària ha imperat, i 
condicionat tot tipus d'activitats.

7.2

Salut

Durant l'any 2021 s'han atès 
579 consultes de la plantilla en 

el servei mèdic d'empresa.
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Foment de la salut de les persones

Durant 2021 el nombre total d'accidents (amb i 
sense baixa) ha estat inferior al d'altres exercicis 
anuals, excepte el de l'any passat, el qual va 
ser un exercici atípic per la transcendència de 
la pandèmia en la reducció de serveis que va 
originar. Això significa un indicador satisfactori 
per a TUSGSAL.

També, s'ha intensificat l'actuació a nivell 
d'intervenció en factors psicosocials, en la qual 
l'empresa és referent en el seu sector des de fa 
ja temps.

Així mateix, TUSGSAL continua mantenint 
col·laboració activa amb entitats de primer 
nivell en el món de la prevenció de riscos 
laborals, interactuant en jornades, seminaris o 
congressos. S'han desplegat els convenis de 
col·laboració amb la Universitat Politècnica de 

Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, 
s'ha integrat en la junta directiva de l'associació 
Mieses Global (moviment per a l'excel·lència, 
salut i sostenibilitat de les empreses), i s'ha 
col·laborat en sessions de treball amb la 
Universitat del País Basc, l'Escola Nacional de 
Medicina del treball, la plataforma Prevencionar 
o el Congrés Internacional de Prevenció de 
Riscos Laborals (fundació ORP).

Finalment, s'ha desenvolupat una activitat 
de control i detecció d'anticossos ràpids del 
Sars-Cov2, en aliança amb el departament de 
malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona en el marc d'actuacions de 
recerca i control de la pandèmia de COVID-19.

Prevenció i mitigació dels impactes en la salut i la seguretat de les 
persones directament vinculades amb les relacions comercials

Durant 2020, ha predominat la situació 
generada per la pandèmia de COVID-19. 
Associada a la seva condició d'empresa 
de serveis essencials de transport urbà de 
viatgers, TUSGSAL ha nomenat un comitè de 
crisi específic per a aquesta contingència, 
liderat per la Direcció General, en el qual 
han participat les àrees i departaments 
principals de l'empresa, a més de la plantilla 
i els seus representants. Aquest comitè de 
crisi ha desenvolupat actuacions de gran 
importància per a mantenir la seguretat i salut 
dels treballadors i treballadores de TUSGSAL, 
però també dels usuaris i usuàries dels seus 
serveis. La certificació obtinguda en el protocol 
Covid19 Aenor COVID-19, és una demostració 
clara d'aquest compromís amb la ciutadania 

i les seves persones treballadores, així com 
la posada a disposició de les autoritats 
competents de tots els recursos humans i 
materials de l'empresa en cadascuna de les 
fases en què s'ha transitat amb aquesta greu 
problemàtica durant 2020.

Així mateix, l'actuació conjunta amb el cos 
de bombers de la Generalitat de Catalunya 
en matèria d'intervenció en emergències 
en autobusos, i principalment autobusos 
elèctrics, ha generat una nota tècnica oficial 
de Bombers de la Generalitat de Catalunya, 
entorn d'aquesta mena de situacions, en les 
quals TUSGSAL ha estat la principal impulsora i 
valedora.
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Indicadors de gestió relacionats amb la seguretat y salut laboral

Gestió de persones
Considerant la situació atípica que s'ha generat socialment a conseqüència de la COVID-19, 
TUSGSAL ha focalitzat tots els seus esforços a afavorir, encara més, la seguretat i salut en tots els 
seus àmbits d'activitat, així com d'assegurar i mantenir els llocs de treball dels seus professionals.

Tant és així que, durant l'any 2021, TUSGSAL, fidel als seus valors corporatius i a l'essència que 
la caracteritza com a empresa d'economia social, no sols s'ha adaptat a la nova realitat amb 
nombroses accions socials (campanya de vacunació a tot el seu personal, donació de material 
sanitari, màscares i gels hidroalcohòlics a diferents centres educatius…), sinó que ha realitzat més 
de setanta contractes indefinits amb el propòsit de millorar les condicions de treball del seu 
personal.

Formació i desenvolupament
En una empresa d'economia social com TUSGSAL, el factor més important són les persones. Per 
això, disposar de personal qualificat i competent en tots els seus àmbits d'actuació és fonamental 
per a garantir el talent, consolidar el sentit de pertinença i la competitivitat de l'empresa.

A més, més enllà dels beneficis interns que la formació i el desenvolupament comporten per a 
l'empresa, també s'és conscient del gran impacte positiu que aquests generen en la societat.

En aquest marc, durant l'any 2021, un dels temes rellevants en els quals s'ha focalitzat el Pla 
de Formació de TUSGSAL ha estat la professionalització del personal de taller en les diferents 
capacitacions i coneixements tècnics que requereixen els nous vehicles elèctrics i híbrids, invertint 
més de mil hores d'especialització. Amb això es pretén contribuir a oferir un servei excel·lent, sent 
més eficients en el manteniment i reparació d'avaries, així com més sostenibles prolongant la vida 
útil dels diferents components que integren els autobusos i reduint l'emissió de contaminació que 
generen.

Formació i ensenyança

HORAS DE FORMACIÓ PER CATEGORIES PROFESIONALS I SEXE

Escola d’aprenents
TUSGSAL disposa d'un programa destinat a facilitar la inserció i el desenvolupament dels fills i 
filles dels membres de la plantilla, amb l'objectiu que puguin adquirir un primer contacte amb el 
món laboral.

Aquesta vinculació professional es formalitza mitjançant les dues modalitats següents, en funció 
de la seva situació acadèmica:

1. Conveni en pràctiques acadèmiques: ofereix la possibilitat de realitzar les pràctiques 
acadèmiques pròpies dels cicles formatius o carreres universitàries que la persona estigui cursant 
i estiguin vinculats a l'activitat de l'empresa.

2. Contractes Formatius per a la Formació en Alternança: proporciona la qualificació professional 
de les persones mitjançant l’alternança d'activitat laboral retribuïda en l'empresa i la formativa 
rebuda en el marc del sistema educatiu. Amb això, l'empresa percep el retorn de la formació 
fomentant una pedrera important de futurs professionals.

2019 2020 2021

Nº de dies que transcorren sense accidents amb baixa 68 70 38

Índex de gravetat 0,49 0,55 0,4

Índex de freqüència 13,22 16,94 13,49

Nº d’incidents de proveïdors en inspeccions CAE 1 2 3

Nº d’accidents relacionats amb proveïdors 0 0 0

Nº de substitucions de guants, ulleres (Epi´s) VS Nº treballadors usuaris 3,25 3 1,6

Nº de visites de camp realitzades Vs Nº de visites planificades 0,77 0,73 0,79

Nº de visites realitzades 238 250 210

Nº de visites planificades 307 340 264

Nº de visites de camp realitzades per comandaments Vs Nº de visites 
planificades de comandaments

0,69 0,62 0,68

Nº de visites realitzades 116 132 147

Nº de visites planificades 168 210 216

2021 2020 2019

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Personal directiu i 
comandaments

624,00 21,50 446,50 14,50 578,50 87,00

Personal tècnic i 
administratiu

199,50 120,00 375,50 213,00 418,00 527,25

Conductors/es i taller 9.462,50 1.227,00 8.915,50 1.026,50 11.503,00 1.422,00

Altres 101,00 154,50 129,50 98,50 72,00 40,00

TOTAL 10.387,00 1.523,00 9.867,00 1.352,50 12.571,50 2.076,25

11.910 11.219,50 14.647,75
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No discriminació
TUSGSAL sempre ha demostrat el seu ferm compromís de garantir la igualtat de tracte i 
oportunitats entre dones i homes, independentment del seu sexe, raça, origen, religió i orientació 
sexual, entre altres factors. En aquest sentit i prova d'això, s'han dut a terme les següents 
actuacions:

 ■ Vetllar pel benestar de les persones que conformen la seva plantilla, aplicant de manera 
acurada les lleis que afecten les relacions laborals i fins i tot desenvolupant actuacions que 
abasten més enllà de l'estricte marc legal.

 ■ Fomentar i oferir formació als treballadors i treballadores per a desenvolupar les seves 
competències, evitant qualsevol tipus de discriminació, entesa com qualsevol distinció, 
exclusió o preferència que produeixi el rebuig o la desigualtat en les oportunitats o en 
el tracte de sol·licituds realitzades per raó de raça, gènere, religió, opcions polítiques, 
nacionalitat, o qualsevol altra condició personal, física o social.

 ■ Mantenir i promoure un procés de promoció interna, així com la selecció de candidats i 
candidates, desenvolupat sobre la base exclusiva del principi de mèrit i atenció als requisits 
de capacitat precisos en cada cas.

 ■ Garantir polítiques de Recursos Humans basades en criteris i visió igualitària, d'acord amb 
les línies generals de funcionament.

 ■ Retribuir de manera igualitària a homes i dones que exerceixin les mateixes funcions, 
independentment del seu gènere.

 ■ Complir amb els protocols concrets inclosos en el Sistema Integrat de Gestió de TUSGSAL 
(SIG): Actuació en Matèria d'Assetjament en l'Àmbit Laboral i Actuació davant Embaràs i 
Lactància.

SEXE Y EDAT

SEXE I CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL (TRAMS ORIENTATIUS, ADAPTABLES)

NUMERO TOTAL I DISTRIBUCIÓ DE CONTRACTES INDEFINITS, TEMPORALS I A TEMPS COMPLERT I PARCIAL 
PER SEXE

Número total i distribució d'empleats per sexe, edat i clasificació 
professional

2021 2020 2019
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Total

Menors 30 anys 42 7 49 48 10 58 63 7 70

Entre 30 y 50 anys 437 94 531 447 83 530 449 80 529
Majors de 50 anys 325 33 358 313 31 344 323 27 350

TOTAL 804 134 938 808 124 932 835 114 949

2021 2020 2019
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Total

Directius/es i 
comandaments

47 6 53 47 6 53 48 6 54

Tècnics/es i 
administratius/es

12 15 27 11 17 28 13 17 30

Conductors/es i taller 716 86 802 718 77 795 735 68 803
Altres 29 27 56 32 24 56 39 23 62

TOTAL 804 134 938 808 124 932 835 114 949

2021 2020 2019
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Total

Contracte fixe 705 91 796 676 80 756 655 74 729

Contracte temporal 99 43 142 132 44 176 180 40 220
TOTAL 804 134 938 808 124 932 835 114 949
Jornada completa 789 124 913 786 117 903 798 111 909
Jornada parcial 15 10 25 22 7 29 37 3 40

TOTAL 804 134 938 808 124 932 835 114 949
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Pla d'igualtat

Més enllà del compliment de la normativa legal obligatòria, TUSGSAL està compromesa amb 
totes les actuacions que permetin continuar avançant i treballant cap a la igualtat d'oportunitats 
per a totes les persones.

Part d'aquest compromís es manifesta en els plans d'igualtat implantats. Gràcies a ells i, 
especialment, a la col·laboració del personal de l'empresa, es pot afirmar que TUSGSAL va per 
bon camí, malgrat que encara quedi molt per recórrer.

Durant l'any 2021 TUSGSAL ha treballat en l'adequació del seu Pla d'Igualtat a la nova legislació, 
en concret als Reials decrets 901/2020 y 902/2020, que amplien i modifiquen la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, també coneguda com a Llei 
d'Igualtat, i que van marcant els estàndards a complir per les organitzacions i empreses.

El nou Pla d'Igualtat es registrarà i publicarà durant l'any 2022.

TUSGSAL posa a la disposició de les seves parts interessades el correu electrònic de la 
seva Comissió d'Igualtat per a qualsevol dubte o necessitat en la qual pugui ser d'ajuda: 
comisiondeigualdad@TUSGSAL.es.

Mecanismes

TUSGSAL, fidel a la seva filosofia de treball orientada a les persones i a la no discriminació, té 
definit un protocol de “Actuació en Matèria d'Assetjament en l'Àmbit Laboral” amb el propòsit de 
garantir la seguretat de les persones en casos d'assetjament en l'àmbit laboral.

Diversitat

La Llei General de Discapacitat, en el seu article 42 relatiu a la quota de reserva de llocs de treball 
per a persones amb discapacitat, estableix que les empreses de més de 50 treballadors/es en 
plantilla estan obligades al fet que, d'entre ells, el 2% siguin persones amb discapacitat.

Actualment TUSGSAL té concedida, per al període 2019-2021, l'excepcionalitat parcial a la 
contractació de persones amb discapacitat en el col·lectiu de conductors i conductores i personal 
de taller, substituint-se en part l'obligació per una donació de 145.375,23 euros a la Fundació Amiba.

No obstant això, durant els anys 2020-2021 TUSGSAL es compromet a continuar facilitant entorns 
amigables i assegurances per a poder augmentar el nombre de persones amb discapacitat en 
plantilla. Aquesta iniciativa s'estructura en tres pilars: sensibilització, formació i oportunitats laborals.

Respecte als 
Drets Humans7.3

En parlar dels drets humans no sempre s'és coneixedor de tot el que abasta aquesta definició. 
TUSGSAL, a més de donar suport a accions específiques tant internes com externes, sensibilitza 
a tot el personal de l'empresa a través de campanyes informatives i formació en drets humans 
tenint com a base els ODS, els 10 principis del Pacte mundial de Nacions Unides i la Declaració 
universal de Drets Humans.

Avaluació dels Drets Humans

TUSGSAL assegura el respecte a la llei en totes les seves activitats. 

Durant 2021 no ha existit cap incident de vulneració de Drets Humans.

Objetiu Indicador
Principis 

Pacte 
Mundial

ODS ASSUMPTES PRIORITAT 
ALTA (MATERIALITAT)

8
Sensibilizar al 100% de la plantilla en 

derechos humanos en 2021.

100% de la plantilla 
sensibilizada en 

Derechos Humanos

1 
2

4 
8 
10

Evaluación de los 
derechos humanos

Objectiu Indicador
Principis 

Pacte 
Mundial

ODS ASSUMPTES PRIORITAT 
ALTA (MATERIALITAT)

5
Fomentar una representació equilibrada d'homes 
i dones en els llocs de treball menys representats 

(trànsit, taller, etc.)

Disposar 
d'un 

nou Pla 
d'Igualtat 

en el primer 
trimestre de 

2022

6
5

10
No discriminació

6
Continuar garantint la igualtat d'oportunitats en els 

processos de promoció interna.

7 Continuar Garantint l'equitat salarial.

Pot consultar-se el PLA D’IGUALTAT 2020-
2021 a través d’aquest codi QR.
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Pràctiques de seguretat 

En els serveis que presta TUSGSAL l'exposició al tracte amb el públic és inevitable i el conflicte, en 
general, és inherent a qualsevol relació humana. Per això, de manera preventiva, l'empresa actua 
per a evitar, sempre que sigui possible, els conflictes amb el públic, atès que la prevenció és la 
millor manera de garantir que aquests conflictes produeixin el menor impacte possible sobre les 
persones treballadores, el públic i la pròpia empresa.

Així doncs, TUSGSAL disposa d'un procediment de “Intervenció davant conflictes amb el públic” 
que té com a objectiu facilitar la coordinació i la intervenció en situacions de conflictes greus 
amb altres persones, en el desenvolupament de l'atenció al públic, en les quals pugui veure's 
involucrat qualsevol treballador o treballadora.

En relació amb aquest procediment, de forma metodològicament controlada i sistemàtica, 
el servei de prevenció ha liderat l'elaboració d'un catàleg de situacions conflictives tipus, 
identificant, juntament amb les àrees involucrades, línies d'actuació en cadascuna d'elles. Així, 
s'incorporen activitats formatives i informatives específiques per al personal destinades a reduir el 
possible impacte que pugui tenir el tracte amb el públic (afrontament de situacions esperables, 
informació sobre accidents del tipus "conflictes amb el públic", detecció de persones vulnerables, 
avaluacions de situacions col·lectives o individuals si escau, etc.).

Tot això cobra major importància en el col·lectiu que fa tasques de conducció i verificació en 
l'autobús, als qui la normativa de seguretat en el transport reconeix com a autoritat legal, sent 
conscients que, com a tal autoritat, ha de complir amb els valors ètics i morals en sintonia amb 
l'empresa i els principis de Drets Humans.

Lluita contra la corrupció 
 y el suborn

TUSGSAL disposa de mecanismes d’assessorament i preocupacions ètiques com la implantació 
d’un sistema de Compliance penal, desenvolupat en l’apartat 3.8. de la present Memòria.

Aportacions a fundacions

TUSGSAL manté un fort compromís amb la societat i el territori i una clara implicació amb les 
iniciatives de caràcter cívic, cultural i esportiu de l'àrea del Barceloní Nord.

TUSGSAL històricament ha estat implicada en l'entorn on opera. Des dels seus inicis s'ha 

7.4

col·laborat amb accions socials de manera espontània i aquesta filosofia està arrelada en la 
cultura de l'empresa des dels seus inicis.

Sent un dels valors de l'empresa la solidaritat, amb aquest objectiu es pretén tenir una estructura 
que permeti identificar de manera concisa les necessitats existents i derivar les col·laboracions de 
manera sostenible, igualitària i transparent.

L’any 2021 TUSGSAL va aportar 29.259,23 € a associacions sense ànim de lucre, entre les quals:

– A.D. RONDA BÀSQUET- CAMPUS ESTIU

– AAVV BONAVISTA

– AAVV BUFALÀ - LA VEU DE BUFALÀ

– AAVV CANYADÓ

– AAVV DALT LA VILA - COSTA DEL MECO

– AAVV JUAN VALERA

– AAVV LA MORA

– AAVV SANT JOAN BAPTISTA - EL NOSTRE 
   BARRI

– AAVV SANT JOAN LLEFIÀ ALT

– AECC - PROJECTE DEL PROGRAMA 
   ONCOGERIATRIA

– AGARIMOS

– AMICS DE CAN RUTI - APADRINA RECERCA

– AQUATLÓ CIUTAT DE BADALONA - CLUB 
   NATACIÓ BADALONA

– ASOCIACIÓN DONANTES SANGRE 
   BARCELONÉS NORTE

– ASSOCIACIÓ FESTA MEDIEVAL SANT JORDI

– ASSOCIACIÓ GUITARRA DE BADALONA

– AYUDA EN ACCIÓN

– BADALONA SARDANISTA

– BADATRAIL BUDO SPORTS EVENTS

– BÀSQUET DRAFT GRAMENET

– C.F. SINGUERLIN

– CAMPIONAT ESPANYA DOMINO

– CENTRO AIRIÑOS DA NOSA GALICIA

– CLUB BITLLES CATALANES TERMITES LLEFIÀ

– CLUB PETANCA BADALONA

– CURSA SAN SILVESTRE BADALONA

– EDUCO

– EL GENERADOR

– FESTES SANT ANTONI DE LLEFIÀ

– FUNDACIÓ ESPORTIVA MONTGAT

– FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ

– FUNDACIÓ VICENTE FERRER

– FUTBOL CD POMAR

– GREENPEACE

– LA ROTLLANA

– LXX TRAVESSIA CIUTAT DE BADALONA - CLUB 
    NATACIÓ BADALONA

– MAGIC BDN RUNNING

– PERE GOL

– PLATAFORMA ACCIÓ BADALONA - CURSA 
    MALATIES MINORITÀRIES

– SORTEO DEL ORO CRUZ ROJA

– TRENCANT SETGES - ÒMNIUM BADALONA

– UNIFICACIÓ LLEFIÀ

Objetiu Indicador
Principis 

Pacte 
Mundial

ODS ASSUMPTES PRIORITAT 
ALTA (MATERIALITAT)

9
Implicar-se en els projectes de millora, 

desenvolupament i creixement de 
l'entorn.

Núm. d'entitats o projectes 
que reben col·laboració 

Quantitat econòmica anual 
destinada

1 
5 
6

8 
10 
16 
17

Acompliment econòmic 
Aportacions a fundacions 

Accions d'associació i 
patrocini

MEMÒRIA RSE 2021MEMÒRIA RSE 2021



5554

ATENCIÓ AL CLIENT I SERVEI POSTVENDA

Web:
El lloc web de TUSGSAL es manté actualitzat tant amb informació corporativa com dels serveis 
diürn i nocturn (línies, recorreguts, horaris). De manera puntual, es publiquen missatges de 
campanyes i avisos de les possibles alteracions del servei. Actualment existeix una versió per a 
dispositius mòbils i una altra per a la d'escriptori.
La versió per a dispositius mòbils és la que més activitat registra i compta amb la majoria de les 
consultes realitzades. El 53% de les visites es dirigeixen a l'apartat «Pròxims busos», que facilita 
informació en temps real del pas dels vehicles per una parada.
En el cas de la versió per a ordinador de sobretaula, la informació sobre el servei és la més 
consultada, especialment la del servei diürn, amb el 70% de les visites.

Xarxes socials:
La presència en xarxes socials, concretament en Facebook i Twitter, permet informar diàriament 
de l'estat del servei i, així mateix, conèixer les necessitats i els interessos de les persones usuàries 
per a poder donar-los resposta, redirigir i garantir la privacitat de les seves possibles queixes.

Servei d’atenció al client
El servei d'atenció al client proporciona informació en temps real sobre horaris, recorreguts, 
incidències, canvis en la xarxa, etc. A més, atén les reclamacions i queixes rebudes per a 
posteriorment donar una resposta satisfactòria a les necessitats i expectatives de les persones 
usuàries.
Els canals més utilitzats per a comunicar-se amb l'empresa són el formulari web, el telèfon 
d'atenció al client i la comunicació a través de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).

Informació 
sobre la societat

TUSGSAL repercuteix de manera directa i indirecta en els sistemes socials on opera. A continuació 
s'ofereix informació sobre aspectes del servei relacionats amb el servei.

SALUT I SEGURETAT DEL CLIENT

Quant als casos d'incompliment relatius als impactes en la salut i seguretat de la categoria de 
serveis, s'indiquen les lesions produïdes a les persones durant el servei, cursats i rebutjats per 
l'asseguradora:

Informació en parades i a bord dels vehicles
TUSGSAL disposa d'un departament especialment dedicat a revisar i actualitzar la informació 
que s'ofereix en les parades i a bord dels vehicles de manera permanent. Quan es produeix una 
alteració del servei que afecta de manera considerable el recorregut o l'horari habitual d'una 
línia, confecciona els avisos que s'instal·len tant en les parades com en els vehicles de les línies 
afectades.

Enquestes a clients
Una vegada a l'any es realitza un estudi dirigit a les persones usuàries, el resultat d'aquest estudi 
es troba integrat en l'estudi de materialitat de TUSGSAL.

Proveïdors i cadena de subministrament
Les persones responsables de compres de TUSGSAL disposen d'una “Guia de compra saludable, 
sostenible i responsable” que integra, en el procés de decisió previ a la compra o contractació, 
criteris predefinits que incideixen en els impactes mediambientals, socials i econòmics de la 
compra.
Tenint en compte que tot procés de compra té un impacte negatiu, positiu o neutre en el medi 
ambient, societat, proveïdors, clients, etc., TUSGSAL analitza com optimitzar les seves decisions 
tenint en compte aquesta realitat, la seva missió, visió i valors.
Aquesta política engloba la compra saludable (amb èmfasi en la salut i seguretat de les i els 
treballadors), la compra verda (amb èmfasi en l'impacte mediambiental), la compra ètica (amb 
èmfasi en els aspectes relatius a la producció dels béns com les condicions de treball, els preus, 
terminis, etc.), la compra social (amb èmfasi en l'impacte que la compra pugui tenir en l'entorn 
social com el desenvolupament local, la seguretat, etc.) i la compra responsable (amb èmfasi en 
l'actitud des de la qual es realitza la compra, implicant valors ètics que impregnen el procés de 
decisió en els àmbits mediambiental, social i econòmic).
Les empreses proveïdores poden consultar els requisits que els afecten en la web de TUSGSAL.
https://www.tusgsal.cat/files/empresa/proveidors/20220622_Requisits_proveidors.pdf
Un dels objectius de TUSGSAL és el foment del desenvolupament local en la cadena de 
subministrament. Amb això, TUSGSAL pretén augmentar tant el nombre d'empreses proveïdores 
que estan en l'àmbit de desenvolupament de l'empresa com el percentatge de facturació anual a 
proveïdors locals.

7.5

Cursats Rebutjats

2019 271 12

2020 178 8

2021 168 3

Objetius Indicador
Principis 

Pacte 
Mundial

ODS ASSUMPTES PRIORITAT 
ALTA (MATERIALITAT)

10
Foment del desenvolupament local 
en la cadena de subministrament

Núm. de proveïdors que 
demostren compromís amb 
l'ètica, la sostenibilitat i els 

drets humans 
% de la facturació anual destinada 

a proveïdors locals

1 
2 
10

1 
2 
8 
12 
13

Promoció del 
desenvolupament local
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Durant l'any 2021 s'ha treballat, al costat de les persones responsables de compres, en la 
sensibilització cap a la contractació d'empreses proveïdores que mostrin el seu compromís amb 
la RSE, això es reflecteix tant en la Guia de compra de TUSGSAL com en el seu procediment de 
compres i avaluació de proveïdors. A més, s'està desenvolupant una metodologia per a obtenir 
més informació sobre el compromís de les empreses proveïdores que col·laboren amb TUSGSAL.

El percentatge de facturació a proveïdors locals ha estat d'un 24% l'any 2021, un 3% menys que en 
2020, no obstant això, no es considera significatiu pel fet que també ha disminuït el percentatge 
global.

Qualitat 
del servei

Sota el Sistema Integrat de gestió, TUSGSAL dirigeix els seus esforços a la millora de l'eficàcia i de 
la productivitat, incrementant la competitivitat, per a poder proporcionar un servei de transport 
que satisfaci les expectatives de les persones usuàries. La certificació UNE-EN 13816 de Transport 
de viatgers acredita el compliment de tots els requisits de qualitat en el servei atenent vuit criteris 
de qualitat: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, atenció al client, confort, seguretat i 
respecte pel medi ambient.

A continuació, es presenten les dades referents als assumptes materials relacionats directament 
amb el servei.

Accessibilitat
El 100% dels vehicles de TUSGSAL son accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

El quadre següent mostra el nombre de queixes sobre accessibilitat rebudes pel servei d'atenció 
al client.

Puntualitat
Com es pot observar en les xifres, TUSGSAL assegura un alt índex de puntualitat en el global dels 
seus serveis.

Confort
A continuació, es detalla el % de parades amb equipament adequat als requeriments contractuals

Seguretat
L'activitat de TUSGSAL juga un paper molt important en el sistema viari. Per això, s'han identificat 
i avaluat els riscos de seguretat viària i s'ha impulsat un pla d'eliminació o minimització dels 
riscos i de reducció d'accidents, amb atenció especial sobre els quals poguessin ser mortals o 
provocar lesions greus. Aquests aspectes es desenvolupen en el Sistema Integrat de Gestió sota 
la certificació UNE-ISO 39001 de Seguretat Viària.

Recursos tecnològics i materials
Tots els vehicles de TUSGSAL estan equipats amb els recursos tecnològics i materials necessaris 
per al servei que garanteixen la seva qualitat, complint en tot moment amb els requeriments 
contractuals.

Flexibilitat del servei, cobertura de la xarxa de servei als barris i altres 
serveis als municipis
Complementant els requeriments de l'oferta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
TUSGSAL efectua, sempre sota la tutela del AMB, altres serveis puntuals que reforcen els pics de 
demanda que es produeixen com a resultat d'esdeveniments especials, com, per exemple, la 
festivitat de Tots els Sants, concerts, festes locals, així com els causats per incidències en altres 
mitjans de transport.

Un altre servei prestat és el que es realitza sota el títol T-ESCOLAR, gràcies a un acord signat entre 
l'Ajuntament de Badalona i l’AMB, que ofereix a les escoles de Badalona l'opció d'avisar del dia, 
hora, parada, lloc de destinació i origen en què s'efectuarà el trajecte.

7.6

Any Queixes Viatgers
2021 29 32.054.105 1 per milió de viatgers

2020 28 24.816.953 1,15 per milió de viatgers

2019 65 48.519.024 1,34 per milió de viatgers

Any Diürn Nitbús
2021 86,64% 89,91%

2020 86,96% 90,75%

2019 87,51% 83,64%

2021 2020 2019
Diürn 99,11% 99,44% 99,13%

Nitbús 99,08% 98,91% 98,42%
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Accions d'oci i temps lliure 
per treballadors i treballadores

COMISSIÓ SOCIAL

La Comissió Social és un òrgan participatiu en el qual col·laboren més de 30 voluntaris i 
voluntàries de la plantilla. Disposa d'un pressupost anual que prové dels beneficis de l'empresa 
i es destina a organitzar activitats socials per al personal i les seves famílies i col·laboracions de 
caire social.

Aquesta comissió existeix des de fa més de 20 anys i té com a missió, entre altres, incidir a 
través de les seves activitats en els valors corporatius de TUSGSAL i transmetre'ls als treballadors 
i treballadores i el seu entorn. Entre altres, organitza activitats com a excursions, esdeveniments 
esportius, sessions de cinema en família, etc. Així mateix, col·labora amb altres entitats sense 
ànim de lucre organitzant, per exemple, la calçotada de TUSGSAL, en la qual aquestes entitats 
participen i per a les quals es recapten aportacions econòmiques o se'ls facilita la promoció de la 
seva activitat.

Aquest any 2021, a conseqüència de la pandèmia generada pel coronavirus, no ha estat possible 
gaudir de tots els esdeveniments i activitats socials que estaven planificats. Malgrat això, la 
solidaritat del personal de TUSGSAL s'ha mantingut i la Comissió Social ha continuat implicant-se 
en el teixit social col·laborant amb la Fundació Ajuda contra el Càncer, Creu Roja o en la recollida 
d'escombraries en la Serralada de Marina.

Entre les activitats que s'han dut a terme dirigides al personal de TUSGSAL i el seu entorn, estan 
les següents:

 ■ Celebració de Sant Jordi

 ■ La Castanyada

 ■ Concurs infantil de dibuix per la postal de Nadal

 ■ Sessions matinals de cinema en família

 ■ Torneig de pàdel

 ■ Sortida amb motos

 ■ Caminada a Montserrat

 ■ Olimpíades i bicicletada solidaries

 ■ Ajuda escolar en col·laboració amb Abacus

7.7
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Estàndards Universals

GRI 101: Fonaments 
2016

Perfil de l'organització

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió

102-1 Nom de l'organització 9

102-2 Activitats, marques, productes i serveis 9

102-3 Ubicació de la seu 13

102-4 Ubicació de les operacions No aplica

102-5 Propietat i forma jurídica 13

102-6 Mercats servits 9

102-7 Grandària de l'organització 17

102-8 Informació sobre empleats i altres treballadors 17

102-9 Cadena de subministrament 17

102-10 Canvis significatius en l'organització i la seva cadena de subministrament 18

102-11 Principi o enfocament de precaució 20

102-12 Iniciatives externes 20

102-13 Afiliació a associacions 24

Estratègia

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió

102-14 Declaració d'alts executius responsables de la presa de decisions 6

102-15 Principals impactes, riscos i oportunitats 27

Ètica i integritat

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta 13 
https://www.tusgsal.cat/files/CALIDAD/WEB_A4_politica_SIG_CAT.pdf

102-17 Mecanismes d'assessorament i preocupacions ètiques 14

Participació dels grups 
d'interès

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió

102-40 Llista de grups d'interès 30

102-41 Acords de negociació col·lectiva 31

102-42 Identificació i selecció de grups d'interès 29

102-43 Enfocament per a la participació dels grups d'interès 30

102-44 Temes i preocupacions clau esmentats 33

Pràctiques per a 
l'elaboració d'informes

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 

102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats

"L'estat d'informació no financera ha estat preparat a l'abril de 2021 segons el que 
s'estableix en la Llei 11/2018 d'Informació no Financera i Diversitat i s'emet com 
un estat separat però integrant de l'informe de gestió consolidat de l'exercici 2020 
i sotmès als mateixos criteris d'aprovació. L'abast de la informació presentada es 
correspon amb el perímetre d'integració del grup format per TRANSPORTS URBANS 
I SERVEIS GENERALS, S.A.L. i les seves societats dependents."https://www.tusgsal.
cat/files/empresa/WEB_informe_EINF_2021.pdf"

102-46 Definició dels continguts dels informes i les Cobertures del tema 33

102-47 Llista de temes materials 33

102-48 Reexpressió de la informació No aplica

102-49 Canvis en l'elaboració d'informes
S'ha realitzat una anàlisi de materialitat amb la participació dels grups d'interès 
per a determinar els continguts de la memòria en 2019, el proper anàlisi es 
realitzarà durant el primer trimestre de 2022

102-50 Període objecte de l'informe De l'1 de gener al 31 de desembre de 2021

102-51 Data de l'últim informe Desembre de 2020

102-52 Cicle d'elaboració d'informes Anual

102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l'informe Sra. Eva Navas, Tècnica d'RSE de TUSGSAL, 93.460.30.27, enavas@tusgsal.es

102-54 Declaració d'elaboració de l'informe de conformitat amb els Estàndards GRI La memòria d'RSE s'ha elaborat de conformitat amb la opció essencial dels 
estàndard GRI

102-55 Índex de continguts GRI 61

102-56 Verificació externa No aplica

Enfocament de Gestió

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 

103-1 Explicació del tema material i la seva Cobertura 33

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 36

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 36

GRI 201: Acompliment 
econòmic

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït 17 1,2,3,4,5,6 8

201-2 Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats derivats del canvi climàtic 37 1,2,3,4,5,6,7,8,9 8,13

201-3 Obligacions del pla de beneficis definits i altres plans de jubilació TUSGSAL no disposa de plans de pensions 1,2,3,4,5,6 8

201-4 Assistència financera rebuda del govern 17 1,2,3,4,5,6, 10 16

GRI 205: Anticorrupció

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

205-1 Operacions avaluades per a riscos relacionats amb la corrupció 14 1,2,3,4,5,6,10 16

205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció 14 1,2,3,4,5,6,10 16

205-3 Casos de corrupció confirmats i mesures preses No s'han detectat 1,2,3,4,5,6,10 16

GRI 302: Energia

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

302-1 Consum energètic dins de l'organització 38 1,2,3,4,5,6,7,8,9 7,12,13

302-2 Consum energètic fora de l'organització 38 1,2,3,4,5,6,7,8,9 7,12,13
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302-3 Intensitat energètica
https://www.tusgsal.cat/files/empresa/2022-08-16_Declaracion_ambiental_
Anexo_VII_TUSGSAL_Fdos.pdf

1,2,3,4,5,6,7,8,9 7,12,13

302-4 Reducció del consum energètic 1,2,3,4,5,6,7,8,9 7,12,13

302-5 Reducció dels requeriments energètics de productes i serveis 1,2,3,4,5,6,7,8,9 7,12,13

GRI 305: Emissions

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

305-1 Emissions directes de GEI (abast 1)

https://www.tusgsal.cat/files/empresa/2022-08-16_Declaracion_ambiental_
Anexo_VII_TUSGSAL_Fdos.pdf

7,8,9 13

305-2 Emissions indirectes de GEI en generar energia (abast 2) 7,8,9 13

305-3 Altres emissions indirectes de GEI (abast 3) 7,8,9 13

305-4 Intensitat de les emissions de GEI 7,8,9 13

305-5 Reducció de les emissions de GEI 7,8,9 13

305-6 Emissions de substàncies que esgoten la capa d'ozó (SAO) 7,8,9 13

305-7 Òxids de nitrogen (NOX), òxids de sofre (SOX) i altres emissions significatives a l'aire 7,8,9 13

GRI 403: Salut i seguretat 
en el treball

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

403-1 Sistema de gestió de la salut i la seguretat en el treball 42 1,2,3,4,5,6,10 3,8

403-2 Identificació de perills, avaluació de riscos i recerca d'incidents 42 1,2,3,4,5,6,10 3,8

403-3 Serveis de salut en el treball 42 1,2,3,4,5,6,10 3,8

403-4 Participació dels treballadors, consultes i comunicació sobre salut i seguretat en el 
treball 43 1,2,3,4,5,6,10 3,8

403-5 Formació de treballadors sobre salut i seguretat en el treball 43 1,2,3,4,5,6,10 3,4

403-6 Foment de la salut dels treballadors 44 1,2,3,4,5,6,10 3

403-7 Prevenció i mitigació dels impactes en la salut i la seguretat
dels treballadors directament vinculats amb les relacions comercials 44 1,2,3,4,5,6,10 3,8

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 46 1,2,3,4,5,6,10 3,8

403-9 Lesions per accident laboral 46 1,2,3,4,5,6,10 3,8

403-10 Malalties i malalties laborals 46 1,2,3,4,5,6,10 3,8

GRI 404: Formació i 
ensenyament

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

404-1 Mitjana d'hores de formació a l'any per emprat 47 1,2 4

404-2 Programes per a millorar les aptituds dels empleats i programes d'ajuda a la transició 46 1,2,3,4,5,6 4,8

404-3 Percentatge d'empleats que reben avaluacions periòdiques de l'acompliment i 
desenvolupament professional 46 1,2,3,4,5,6,10 5,8,10

GRI 406: No discriminació

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

406-1 Casos de discriminació i accions correctives empreses TUSGSAL no ha registrat cap cas de discriminació 
en el periode que compren la memòria 1,2,3,4,5,6,10 10

GRI 410: Pràctiques en 
matèria de seguretat

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

410-1 Personal de seguretat capacitat en polítiques o procediments de drets humans 51 1,2,3,4,5,6,10 16

GRI 412: Avaluació dels 
drets humans

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

412-1 Operacions sotmeses a revisions o avaluacions d'impacte sobre els drets humans 51 1,2,3,4,5,6 8

412-2 Formació d'empleats en polítiques o procediments sobre drets humans 51 1,2,3,4,5,6 4,8

412-3 Acords i contractes d'inversió significatius amb clàusules sobre drets humans o 
sotmesos a avaluació de drets humans No aplica 1,2,3,4,5,6 8

GRI 416: Salut i seguretat 
dels clients

Estàndard GRI Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

416-1 Avaluació dels impactes en la salut i seguretat de les categories de productes o serveis 52 1,2,3,4,5,6,10 3

416-2 Casos d'incompliment relatius als impactes en la salut i seguretat de les categories de 
productes i serveis 52 1,2,3,4,5,6,10 3

No GRI

Estàndard Contingut Números de pàgina o URL Omissió 10 Principis ODS

Contracte Flexibilitat del servei 57 1,2,7,8,9 11

Contracte Puntualitat 57 1,2,7,8,9 11

Contracte Accessibilitat persones usuàries 56 1,2,3,4,5,6,10 10

Contracte Confort i seguretat 57 1,2,3,4,5,6,10 3

Contracte Informació i proximitat a l'usuari 54 1,2,3,4,5,6,10 10

Contracte Recursos tecnològics i materials 57 3,4,5,6,7,8,9 9

IQ 8.4.5. Atenció al client i servei postvenda 54 7,8,9 12

IQ 8.7.2 Promoció del desenvolupament local 55 7,8,9 14

L09 Aportacions a fundacions 52 1,2,3,4,5,6,10 16

L10 Accions d'associació i patrocini 24 1,2,3,4,5,6,10 16
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EXTERNA

 ■ IQNet SR 10 Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Social.
 ■ UNE-ISO 26000 Guía de responsabilidad social.
 ■ Global Reporting Initiative (GRI) (2013). Guía para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad.
http://www.mas-business.com/docs/Spanish-G4.pdf

 ■ 10 principios del Pacto Mundial (ONU, 1999).
https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/

 ■ Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

 ■ Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) (2019). Guía práctica para la 
integración de los ODS.
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/07/Integrando-los-ODS-en-el-reporting-
corporativo-gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica.pdf

1  Font derivada de documentació interna (no accessible públicament) de TUSGSAL..
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