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Què és Direxis? 

Direxis és la marca que uneix l’experiència i els recursos 
d’empreses diferents especialitzades en mobilitat i, 
sobretot, en transport de viatgers.

Som un grup empresarial que vol servir la societat 
amb la proposta d’una mobilitat inclusiva, segura 
i respectuosa amb el medi ambient, i volem fer-ho 
tenint en consideració valors ètics i compromisos de 
responsabilitat. 

Els nostres col·laboradors es mobilitzen per implementar 
solucions innovadores adaptades als territoris que 
servim.



Les nostres marques
Direxis és un grup format per onze empreses amb 
un únic objectiu: prestar serveis i donar solucions 
innovadores en matèria de mobilitat i transport a les 
ciutats i a la ciutadania.

Direxis presta serveis de transport de viatgers, regular i 
discrecional (TUSGSAL, TGO Dx, MasatsTG Dx i OMB), 
així com altres serveis afins que se’n puguin derivar: 
gestiona transport sanitari (Nuevas Ambulancias Soria 
i Ambulancias Cuenca), serveis de grua (al municipi 
de Rubí), proposa solucions tecnològiques mitjançant 
SortSystems i disposa d’una empresa especialitzada en 
mitjans publicitaris (Teletransfer).

A més a més, ofereix una àmplia experiència en 
planificació i gestió de la mobilitat (tant pública com 
privada) a través de CINESI, la consultoria de mobilitat i 
transport del grup.

L’agència de viatges TGTravel Dx, és la darrera 
incorporació al grup d’empreses.

Un grup empresarial amb un objectiu únic

Salut Serveis

Mobilitat
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Les dades

44.754.165
viatgers anuals

27.937.640  
quilòmetres anuals

1.586.159
hores de servei anuals

1.597
persones en plantilla

433
vehicles transport

1.591 km
xarxa regular operada

183
vehicles sanitaris

473 
municipis servits

105
línies regulars
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Transport de viatgers
Mobilitat per a les persones

Des de la creació de la degana de les nostres 
marques, TGO Dx, han passat gairebé cent anys. 
Al llarg d’aquest període, la vocació de servei i 
l’excel·lència com a objectiu han marcat la nostra 
trajectòria i la nostra activitat principal: assegurar 
la mobilitat de les persones tant dins com fora del 
seu territori.

PLANIFIQUEM xarxes de transport efectives, 
en col·laboració amb l’Administració i les entitats 
socials.

GESTIONEM l’organització operativa per 
assegurar al màxim el benefici a les persones 
usuàries. 

INNOVEM amb serveis de valor afegit que milloren 
l’explotació (serveis embarcats, atenció a les 
persones usuàries, etc.).
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www.tusgsal.cat

950
persones

44
línies

327
vehicles

TUSGSAL és l’empresa més gran del grup. La seva 
història comença el 1985, quan un centenar de 
treballadors de l’antiga TUSA decideix continuar 
l’explotació del servei creant una nova societat, TUBLSA.

La creació d’aquesta societat anònima laboral marcar 
definitivament el caràcter social de l’empresa.

Actualment, TUSGSAL és la concessionària de la xarxa 
diürna del Barcelonès nord i de la nocturna de Barcelona, 
que en total donen servei a gairebé 40 milions de viatgers 
cada any.

La xarxa diürna consta de 30 línies que connecten els 
municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs, Montgat, Tiana, Montcada i Reixac 
i Barcelona.

D’altra banda, la xarxa nocturna opera 14 línies del servei 
Nitbus de Barcelona i de l’àrea metropolitana. TUSGSAL 
ha estat l’adjudicatària d’aquestes concessions des del 
1988 per al servei diürn i des del 1990 per al nocturn, 
a través dels diferents concursos que ha anat renovant 
gràcies a les millores proposades en cada un d’ells.

LA XARXA DIURNA CONNECTA 
ELS MUNICIPIS DE BADALONA, 
SANTA COLOMA DE GRAMENET, 
SANT ADRIÀ DE BESÓS, 
MONTGAT, TIANA, MONTCADA I 
REIXAC I BARCELONA

Servei regular

http://tusgsal.cat


www.tgo.net

129
persones

14
línies regulars

72
vehicles

150.000
serveis anuals

Amb gairebé 100 anys d’història, TGO Dx és una de 
les empreses deganes del sector de la mobilitat a la 
península. Opera una xarxa de 225 km de servei regular 
al Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat, 
l’Anoia i el Barcelonès, i dona serveis discrecionals 
nacionals i internacionals que superen els 150.000 
serveis anuals.

Nascuda el 1922, compta amb una flota de 72 vehicles, 
un equip de 129 persones i opera una vintena de línies 
de transport urbà i interurbà. De forma regular, dona 
servei a Olesa de Montserrat, Terrassa, Bellaterra, 
Barcelona, Martorell, Abrera, Esparreguera, Rubí, 
Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç 
dels Horts, Sant Andreu de la Barca, Sant Joan Despí, 
Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Matadepera, 
Talamanca, Mura, Rellinars i Castellbell i el Vilar. També 
ofereix serveis de transport escolar; discrecionals 
reiterats per a empreses i col·lectius i discrecionals 
purs, amb projecció nacional i internacional.

Amb una aposta constant per la innovació, la seguretat 
i el confort, TGO Dx no ha parat de créixer. El 2019 va 
absorbir Riba Gorina i, el 2021, s’ha fusionat amb Autos 
Castellbisbal per guanyar eficàcia i dimensió empresarial. 

FUNDADA EL 1922, TGO Dx ESTÀ 
A PUNT DE CELEBRAR EL SEU 
CENTENARI

Servei regular

Servei escolar

Servei discrecional

Sistema de transport a la demanda
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www.masatstransport.com

41
persones

11
línies regulars

25
vehicles

65.000
serveis anuals

Nascuda el 1925, MasatsTG Dx és l’empresa de mobilitat 
de referència a les comarques de l’Anoia i el Bages, 
on opera una xarxa regular de més de 170 quilòmetres. 
Alhora, gràcies a la seva extensa flota presta més de 
65.000 serveis interurbans i discrecionals cada any, amb 
11 línies regulars. Actualment, l’empresa ofereix el servei 
de transport urbà conjunt entre els municipis d’Igualada, 
Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, així 
com el servei de transport interurbà que uneix Igualada 
amb Manresa. També opera a Castellfollit del Boix, Sant 
Salvador de Guardiola i La Llacuna. 

Més enllà dels serveis regulars, MasatsTG Dx és una 
empresa experta en oferir serveis de tipus discrecional, 
tant de caràcter reiterat per a empreses i col·lectius com 
per a necessitats puntuals. Precisament, la companyia 
compta amb una flota específica d’autobusos de 
diverses prestacions destinada a aquest tipus d’activitats.

Des de l’any 2021, opera també amb èxit dues línies 
amb l’innovador servei de transport a la demanda 
sota el nom ‘ElMeuBus Dx’, que connecta el Polígon 
Les Comes d’Igualada amb Igualada, Santa Margarida 
de Montbui i Vilanova del Camí amb el suport de les 
administracions territorials i del teixit empresarial de la 
Conca d’Òdena.

MASATSTG Dx APOSTA PER LA 
INNOVACIÓ AMB SERVEIS COM 
EL TRANSPORT A LA DEMANDA.

Servei regular

Servei escolar

Servei discrecional

Sistema de transport a la demanda
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www.ombtransports.cat

10
persones

36
línies

9
vehicles

Operadors de Mobilitat Balear (OMB) és la nostra 
empresa més nova. Es va crear l’any 2017 i està 
participada per dues altres empreses més que hi aporten 
una projecció a comunitats autònomes diferents. 

L’empresa es va crear amb la finalitat de prestar serveis 
relacionats amb la mobilitat d’índole diversa al territori 
balear i, així, l’activitat d’OMB es va iniciar en l’àmbit 
del transport escolar amb la prestació d’un total de 36 
rutes escolars. Ràpidament, l’activitat es va ampliar amb 
la prestació d’excursions als centres escolars i casals 
d’estiu, transport per a ajuntaments i al Consorci de la 
Serra de Tramuntana, trasllat d’equips del CD Atlético 
Baleares, trasllats a l’aeroport i al port de Palma, així com 
tota mena de serveis destinats al sector turístic i d’oci.

L’empresa està dotada d’una flota pròpia de nou vehicles, 
la majoria amb una antiguitat de menys de dos anys 
i disposa d’unes instal·lacions situades a Bunyola i 
compartides amb el nostre soci local.

OMB representa la materialització d’un nou projecte, 
però amb la perspectiva de molts anys d’experiència, ara 
compartida amb els nostres socis.

EMPRESA DE RECENT CREACIÓ
QUE PRESTA SERVEIS DE
TRANSPORT A LES ILLES BALEARS

Servei escolar
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Salut
Transport sanitari

El nostre coneixement profund de la mobilitat i del 
transport, així com la nostra aposta pels valors humans 
ens converteixen en el col·laborador ideal en matèria de 
transport sanitari, peça essencial en l’àmbit de la salut.

El transport sanitari està totalment alineat amb l’ambició 
del grup d’oferir mobilitat adaptada i accessible a tots els 
públics perquè tothom pugui, independentment del grau 
d’autonomia, desplaçar-se diàriament.

El compromís de Direxis en aquest àmbit és consolidar-
se com a referent del sector i actuar sobre tots els 
factors essencials per optimitzar un servei de qualitat 
(accessibilitat, puntualitat, disponibilitat, seguretat...).

Les empreses que ofereixen aquest servei estan 
integrades per 420 persones altament qualificades i 
compten amb una flota de vehicles equipat per a cobrir 
les necessitats dels diferents tipus de serveis.

El transport sanitari de Direxis està encapçalat per 
Nuevas Ambulancias Soria (NAS).
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www.nuevasambulancias.comDes que es va crear, NAS atén a milers de persones a 
les províncies de Sòria i Conca.

Du a terme l’activitat principal a la província de Sòria com 
a proveïdor del Servicio de Salud de Castilla y León 
(SACYL). De la mateixa manera, des de NAS es presten 
serveis privats i preventius en ambdues províncies.

L’empresa disposa dels seus departaments de formació 
i d’R+D+I, amb el convenciment per impulsar nous 
projectes contribuirà a la millora de la qualitat de vida i 
del benestar de les persones que atén. 

Un equip humà altament format, qualificat i especialitzat 
per a l’atenció als usuaris i l’ús de tecnologies a mida de 
les necessitats dels clients i dels protocols d’actuació, 
assegura que l’atenció sigui personalitzada, eficaç, 
professional i de qualitat.

SACYL

Mútues i asseguradores

Serveis preventius esportius

Serveis taurins

100
persones

50
ambulàncies

183
municipis
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www.ambulanciascuenca.comUTE Ambulancias Cuenca està participada per un 95 %  
de Nuevas Ambulancias Soria i du a terme l’activitat 
principal com a proveïdor del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM).

Uns 320 professionals presten el servei de transport 
urgent coordinat amb el Centro de Coordinación de 
Urgencias 112 (CCU) i, d’altra banda, el servei de 
transport no urgent (programat i no programat). 

Hi ha quatre delegacions (bases) a tota la província 
(Conca, Motilla de Palancar, San Clemente i Tarancón) 
que permeten prestar el servei amb la màxima qualitat.

A més a més, disposa de 20 subdelegacions repartides 
en diverses poblacions del territori amb els recursos 
necessaris per assistir la demanda de serveis que es 
produeixen a cada zona.

La inversió que s’ha fet en vehicles, tecnologia, formació, 
equips electromèdics i de comunicació d’última generació, 
permet prestar el millor servei als ciutadans de la província 
de Conca i complir amb el compromís amb el SESCAM.

320
persones

133
ambulàncies

238
municipis

SACYL

Mútues i asseguradores

Serveis preventius esportius

Serveis taurins
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Serveis
Al costat de la ciutadania

Les ciutats canvien contínuament: les necessitats 
de la ciutadania i les institucions evolucionen i creen 
nous reptes. Del nostre compromís per donar solucions 
de mobilitat i transport deriven altres serveis afins com 
són la planificació de mobilitat, solucions tecnològiques, 
de promoció i senyalística que proposem a mida per 
adaptar-nos a cada cas.
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www.cinesi.es

+350 
clients

13 
persones

+20
anys  

d’experiència

Cinesi es va crear l’any 1996 amb vocació d’empresa 
de consultoria dedicada al sector de la mobilitat i 
el transport. Des de llavors no ha parat de créixer i de 
diversificar-se.

Disposa d’un equip humà consolidat i preparat per donar 
resposta a les demandes de noves polítiques de mobilitat 
i de respecte pel medi ambient. Les aportacions des de 
l’òptica de la consultoria de transport i mobilitat ofereixen 
els arguments i la coherència necessaris per prendre 
decisions en qüestions que afecten tant a la societat 
com als reptes de futur.

Disposen de més de 350 clients d’àmbit municipal, 
provincial, autonòmic, estatal i europeu: administracions 
i empreses públiques, consorcis i operadors de 
transport (tant públics com privats), enginyeries i estudis 
d’arquitectura, consultores, etc. 

Assistència a administracions

Assessorament a operadors

Economia del transport

Plans de mobilitat

Plans de desplaçament d’empresa

Models de trànsit

Estudis de capacitat viària

Mercaderies

Plans d’accessibilitat

Pacificació

Senyalització

Inventaris i catàlegs municipals
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www.sortsystems.es

3 
persones

+200 
pantalles 

informació

SortSystems cobreix les necessitats tecnològiques de 
les empreses del grup Direxis, a més a més de treballar 
per a empreses i institucions que ofereixen serveis a la 
ciutadania, com els centres educatius.

A SortSystems entenem la tecnologia com a una 
oportunitat per fer créixer el negoci: impulsem projectes 
a mida del client, tant de maquinari com de programari 
(APP, CRM, etc.), que van des de l’estudi i el prototip fins 
a la instal·lació física.

D’entre els últims projectes destaquem els sistemes 
embarcats (pantalles d’informació a l’usuari i seguiment 
GPS) de la nova flota assignada al Barcelonès Nord. 

Subministrament de maquinari

Desenvolupament de programari

Manteniment de sistemes

Projectes personalitzats

Disseny web

Pla director d’infraestructures (PDI)
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www.teletransfer.net

5 
persones

650 
busos gfestió

impressió 

60.000
m2/any 

Teletransfer neix com a gestora dels suports publicitaris 
als autobusos, tot i que creix ràpidament, i amb 
inversions clau, s’especialitza en l’edició, la maquetació, 
la impressió i el muntatge d’elements gràfics en gran 
format.

Gràcies a un gran equip tècnic, a la maquinària i als 
recursos per confeccionar tota mena d’impressions, 
destaca en la manipulació de suports especials com 
autobusos, trens, flotes de vehicles industrials, tant a 
l’exterior com a l’interior dels vehicles i dels mitjans de 
transport.

Teletransfer aplica l’última tecnologia per oferir solucions 
als clients, com impressió amb làtex, tinta UVI solvent, el 
tall o, més recentment, la fabricació i la col·locació de 500 
mampares de metacrilat per a autobusos com a mesura 
contra la COVID-19.

Agència de mitjans publicitaris

Taller d’impressió digital de gran format

Retolació de la flota de vehicles

Gestió de publicitat en línia i fora de línia

Suports especials
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www.tgtravel.net

+35
anys experiència

18.000
clients satisfets

500
destins

TGTravel Dx és l’agència de viatges per a particulars i 
empreses que treballa per fer dels viatges experiències 
inoblidables. Nascuda el 1985, ofereix un gran ventall 
de serveis: des de viatges internacionals en destins 
exclusius fins a experiències de turisme proximitat, 
adaptant-se a les necessitats del client i a les mesures 
sanitàries vigents.

Actualment, compta amb un catàleg amb més de 
500 destins, 35 anys d’experiència i un equip de 
professionals que ja ha satisfet més de 18.000 clients. 
TGTravel Dx també organitza viatges o sortides per 
a empreses i col·lectius; experiències de proximitat; i 
excursions i circuits en autobús. L’oficina de TGTravel 
Dx ha estat reconeguda recentment com a punt 
d’informació turística del Baix Llobregat. 

Recentment ha posat en marxa el servei ‘Bus Bike’, 
pensat específicament per als amants del ciclisme, 
amb un remolc per transportar bicicletes i totes les 
comoditats: catering, allotjaments...

TGTravel Dx té una gran sensibilitat i respecte per 
l’entorn que l’envolta: treballa cada dia per generar 
impactes positius en l’àmbit del turisme i s’esforça per 
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides, dins l’Agenda 2030.

TGTRAVEL Dx OFEREIX 
UN EXTENS CATÀLEG DE 
SERVEIS: DES DE VIATGES 
INTERNACIONALS FINS A 
EXPERIÈNCIES DE PROXIMITAT.

Viatges a mida

Experiències de proximitat

Excursions i circuits en autobús

Viatges per a empreses i col·lectius

Servei “Bus Bike” per a ciclistes

Lloguer d’autobusos
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Valors

Missió
Empreses de serveis de transport de persones i de 
serveis generals afins, de gestió ètica, eficient, sostenible 
i socialment responsable, d’acord amb els nostres valors.

Visió
Ser un grup d’empreses de referència al sector pels 
nostres estàndards de qualitat, fiabilitat, eficiència i 
condicions de treball.

Valors
• Honestedat i lleialtat

• Excel·lència

• Compromís

• Servei

• Solidaritat
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Recursos
 al servei de les ciutats

Direxis aposta per la tecnologia - juntament amb les 
persones - perquè sigui un dels motors que impulsen la 
millora dels nostres serveis.

La tecnologia ens permet ser:

EFICIENTS en els processos interns

PROPERS als usuaris

SOSTENIBLES amb el medi ambient

SEGURS per als treballadors i els usuaris

PUNTUALS en els serveis

EL SAE, EN FUNCIONAMENT 
DES DE 2001, APROFITA LA 
TECNOLOGIA GPS PER TAL DE 
MILLORAR EL SERVEI

El seguiment en temps real de l’estat del servei permet 
millorar l’explotació i aportar informació exacta a l’usuari, 
tan mitjançant atenció telefònica com a través de les 
xarxes socials i llocs web corporatius.

Per aquest motiu, fa gairebé vint anys que TUSGSAL 
va implantar el Sistema d’Ajuda a l’Explotació, que 
permet conèixer en tot moment la posició dels vehicles 
i prendre decisions inmediates en cas d’endarreriment, 
d’avaria o de qualsevol altra incidència. Combinat amb la 
comunicació directa amb el conductor des de la central, 
permet resoldre amb rapidesa  qualsevol incidència i 
assolir un índex de puntualitat excel·lent.

El SAE, exemple d’innovació
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Hi incorporem vehicles cada vegada més sostenibles 
des del punt de vista energètic. Els 433 vehicles de la 
flota són de mides diferents, estan adaptats a cada tipus 
de servei, n’hi ha d’elèctrics, n’hi ha que són híbrids, i 
compleixen amb la normativa Euro VI.

El cent per cent dels vehicles de la flota regular està 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda: 
vehicles de terra baix i amb espais reservats per a 
cadires de rodes. També disposem d’una flota adaptada 
destinada al servei discrecional.

D’acord amb el nostre compromís clar amb el medi 
ambient, hem substituït part dels vehicles d’assistència 
tècnica per vehicles cent per cent elèctrics que permeten 
fer el control d’informació a les parades o l’assistència 
mecànica a vehicles en servei.

Mobilitat sostenible i adaptada

Vehicles elèctrics d’assistència

LA FLOTA CREIX EN NOMBRE 
I CAPACITAT ALHORA QUE LES 
NECESSITATS DE LES CIUTATS: 
ELS NOUS VEHICLES ARTICULATS 
PODEN TRANSPORTAR FINS A 145 
PERSONES

Tenim una flota de vehicles equipats segons la 
normativa vigent en transport sanitari. A totes les noves 
adquisicions s’hi fan totes les millores, que es basen en la 
creativitat i la innovació, per respondre satisfactòriament 
qualsevol necessitat.

 » A1 Individuals: ambulàncies convencionals, destinades al transport 
de pacients en llitera.

 » A1 Bariàtrica: ambulància destinada al transport en llitera, 
condicionada especialment per a pacients de pes molt elevat.

 » A2 Col·lectives: ambulàncies de transport col·lectiu, condicionades 
per al transport conjunt de malalts, el trasllat dels quals és de 
caràcter no urgent, i no tinguin malalties contagioses.

 » B Suport vital bàsic: vehicles condicionats per a l’assistència 
tecnicosanitària en ruta, destinades a oferir suport vital bàsic i 
atenció sanitària inicial.

 » C Suport vital avançat: vehicles condicionats per a  l’assistència 
tecnicosanitària en ruta, destinades a oferir suport vital avançat. Són 
també conegudes com a UVI mòbil o unitats mòbils d’emergència.

 » Unitats d’assistència mòbil, que ens permeten dur a terme els 
serveis amb més cobertura i qualitat.

Vehicles sanitaris avançats

38
39



Les instal·lacions consten de 75.000 m2 repartits 
en diversos emplaçaments estratègics del territori 
espanyol. Hi ha oficines, aparcaments, tallers, zones 
de proveïment de carburant i túnels de rentat per 
mantenir els vehicles en perfectes condicions de 
servei.

A les instal·lacions més noves, situades a Badalona, 
s’hi emplaça la flota que dona servei a la xarxa 
de transport de superfície del Barcelonès Nord i 
incorporen les últimes tecnologies per a la lectura 
informatitzada de les dades de servei.

També s’ha prestat especial atenció a la seguretat 
als accessos i a la circulació interior, tant de 
persones com de vehicles. A més a més, aquestes 
instal·lacions s’estan adaptant per incorporar-hi 
vehicles propulsats per energies netes.

Instal·lacions: 75.000 m2 per 
garantir el millor servei
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Responsabilitat social
L’ADN de les nostres empreses

DIREXIS TREBALLA DIA A DIA 
ENVERS EL RESPECTE I EL 
COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

La nostra convicció sobre la importància de 
l’economia social i el fort arrelament de les 
nostres empreses al territori han fet de nosaltres 
- com no podia ser d’altra manera - una marca 
compromesa amb les persones.

La solidaritat com a valor de la marca, 
practicada diàriament, dins i fora de les 
empreses, ens ha portat a signar l’adhesió 
al Pacte Mundial de les Nacions Unides i a 
ser socis de la Fundació Factor Humà, que té 
l’objectiu de millorar la gestió de les persones i 
de fer organitzacions més humanes.

A més, col·laborem periòdicament amb entitats 
i organitzacions dedicades a la millora de la 
societat, com la Fundació Tallers, la Fundació 
Vicente Ferrer, Ayuda en Acción, Fundación 
Educación y Cooperación, Fundación Badalona 
contra el Cáncer, Fundació Josep Comaposada 
i l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic (PTP).

Les empreses de transport de viatgers tenen 
un paper destacat en la millora mediambiental 
de les ciutats, en contraposició amb el transport 
privat.

Dins del grup, totes les decisions tenen en 
compte la protecció del medi ambient, tant pel 
que fa als consums energètics i de materials, 
com pel que fa a les emissions atmosfèriques 
i d’aigües residuals, l’eliminació gradual del 
paper i la gestió eficient de la climatització. Tot 
està encaminat a disminuir progressivament 
l’impacte ambiental que la nostra activitat 
genera.

Solidaritat Medi ambient
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Persones
El veritable motor del nostre treball

La millora constant del servei a les persones i el 
creixement personal dels nostres treballadors i 
treballadores ha estat des de sempre un punt clau 
en l’estratègia empresarial.
Per això, des de fa molts anys, el pla de formació 
interna té una importància cabdal en el dia a dia del 
grup.
Cada any es realitzen gairebé 12.000 hores 
de formació, que inclouen adaptació a noves 
normatives, formació sobre hàbits saludables i 
formació de caràcter tècnic per a totes les àrees.

La formació com a eina 
de millora

CADA ANY ES DEDIQUEN 
12.430 HORES A LA 

FORMACIÓ
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En un sector en què a causa de l’activitat 
desenvolupada es generen postures repetitives 
que poden produir problemes de salut, s’ha 
apostat per la prevenció de riscos laborals com 
a element clau a l’hora de millorar la qualitat del 
lloc de treball.

Amb la intenció d’anar encara més lluny, també 
s’ha implementat un programa de consells sobre 
hàbits saludables dins i fora de l’àmbit laboral.

Una prova n’és la recent certificació per part 
d’AENOR com a empresa saludable.

Empresa saludable

El Comitè de Gestió Ètica -creat fa poc- és 
l’òrgan encarregat d’assegurar l’objectiu de ser 
una marca responsable i sostenible socialment. 
Entre les seves funcions hi ha la de catalogar els 
proveïdors segons el seu impacte ambiental i ètic 
i proposar accions de millora de Responsabilitat 
Social Corporativa (RSC).

AMB UNA PLANTILLA DE MÉS 
DE 1.000 PERSONES, EL 
CONTROL DE LA SALUT I DELS 
RISCOS LABORALS HAN DE SER 
UNA PRIORITAT

La igualtat entre homes i dones és, abans que 
res, un dret fonamental per a qualsevol persona.

Per això disposem d’un Pla d’Igualtat en el 
qual s’estableixen objectius i accions, amb el 
propòsit d’assumir la igualtat de gènere en tots i 
cadascun dels àmbits de treball: cultura i gestió 
organitzativa, selecció de personal, formació 
i desenvolupament professional, promoció, 
retribució, conciliació i corresponsabilitat, 
prevenció i assetjament laboral, comunicació  
i impuls.

Gestió ètica

El Pla d’Igualtat



Qualitat
per a una millora constant

En el nostre compromís permanent amb la qualitat i el 
medi ambient hem certificat els nostres procediments.

MILLOREM TOTS ELS ASPECTES
DE LA NOSTRA GESTIÓ AMB LES 
NORMES DE QUALITAT CERTIFICADES 
PER AENOR COM A REFERÈNCIA

Distingeix les flotes d’empreses respectuoses amb 
el medi ambient per reconèixer que es compleixen uns 
requisits (gestió de la flota, la formació dels conductors, 
els tipus de vehicles i altres accions de compromís 
ambiental) d’excel·lència ambiental més enllà dels 
que s’estableixen com a obligatoris a la normativa 
vigent.

Distintiu de  
garantia de qualitat ambiental

Des del desembre del 2015, TUSGSAL s’ha convertit
en la primera empresa del sector del transport de 
persones per carretera a tot Espanya a obtenir el 
certificat d’Empresa Saludable que concedeix l’Associació 
Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).
Aquesta certificació acredita que la companyia ha 
implantat el Model d’Empresa Saludable, un sistema de 
gestió que promou i protegeix la salut, el benestar i la 
seguretat dels treballadors, així com la sostenibilitat de 
l’ambient de treball.

Certificació empresa saludable
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• ISO 9001 - GESTIÓ DE LA QUALITAT 
Certifica la utilització d’un sistema de gestió per millorar l’eficàcia 
i la productivitat, incrementar la competitivitat i proporcionar 
serveis que satisfacin els requisits dels clients.

• ISO 39001: SEGURIDAD VIAL 
Certifica la identificación y evaluación de los riesgos de seguridad 
viaria para impulsar un plan de eliminación o minimización y 
reducir los accidentes y otros incidentes de tráfico, tanto a 
nuestros trabajadores como a los usuarios del servicio y el 
resto de usuarios de la red viaria. 

• ISO 14001 - GESTIÓ AMBIENTAL 
Sistematitza i certifica els processos que apliquem per reduir 
l’impacte mediambiental negatiu i evitar la contaminació, en 
compliment de les exigències ambientals que els usuaris, la 
societat i l’Administració demanen.

• 179002 - GESTIÓ DE QUALITAT PER A EMPRESES DE 
TRANSPORT SANITARI 
Contribueix a millorar la qualitat del servei a les entitats del 
sector mitjançant la reducció del temps de resposta davant d’una 
emergència, amb la identificació i la documentació de cada 
servei, i amb la revisió del material sanitari i de les instal·lacions 
mòbils, entre altres aspectes.

• OHSAS 18001 -  SEGURETAT I SALUT A LA FEINA 
Assegura que l’empresa practica un sistema complet per 
identificar i avaluar els riscos derivats del treball i de l’activitat i 
aplica tots els recursos necessaris per controlar- los, i fomenta, 
doncs, una cultura preventiva que abasta tots els nivells de 
l’empresa.

• IQNET SR 10 - SISTEMES DE GESTIÓ DE LA  
RESPONSABILITAT SOCIAL 
Acredita que s’ha implementat un sistema de gestió de 
responsabilitat social, i se’n destaca, per tant, el lideratge i el 
compromís per general beneficis econòmics d’una manera 
responsable amb el medi ambient i la societat.

• UNE EN 13816 - TRANSPORT DE VIATGERS 
Acredita el compliment de tots els requisits de qualitat quant al 
servei de la línia: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, 
atenció al client, confort, seguretat i respecte mediambiental.

• UNE EN ISO 45001 - SEGURETAT I SALUT LABORAL 
Certifica el benestar de les persones treballadores mitjançant el 
sistema de seguretat i salut al treball de l’organització.

• CERTIFICACIÓ ENFRONT DE LA COVID-19 (AENOR/OCA) 
Aval extern sobre l’efectivitat de les mesures que s’apliquen i, 
de forma paral·lela, recolza que aquestes iniciatives compleixen 
amb les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat en matèria de 
prevenció i d’higiene envers la COVID-19.

• UNE-EN-ISO 50001: SISTEMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA 
Hem donat un pas més en el compromís amb el medi ambient i 
la sostenibilitat amb la implantació i certificació d’un sistema de 
gestió de l’energia, la funció del qual és establir els processos 
i mesures necessaris per garantir un ús eficient de l’energia. 
D’aquesta manera, es pretén reduir l’emissió a l’atmosfera de 
gasos d’efecte hivernacle i altres impactes ambientals lligats a al 
consum energètic.

EMAS

(Eco-Management and 
Audit Scheme), basat en la 
norma ISO140001, defineix 
un esquema de gestió i 
auditoria ambientals i ajuda 
al desenvolupament de 
l’economia circular.

RESPONSIBLE TOURISM

Compliment amb la 
Especificació UNE 0066-17 
de Juny de 2020 elaborada 
per ICTE sobre mesures per 
a la reducció del contagi pel 
coronavirus SARS-CoV-2.

STANDARD SAFE TRAVEL

És un segell que reconeix els 
protocols de viatge segur a 
escala mundial. El segell és 
promogut per The World Travel 
& Tourism Council (WTTC).

BIOSPHERE COMMITTED 
ENTITY COSTA BARCELONA

És una certificació de 
sostenibilitat dirigida a entitats 
que ofereixen serveis de 
transport de viatgers amb 
conductor (per a empreses de 
transport turístic).
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Atenció a l’usuari
En empreses de transport públic, en les quals la 
disponibilitat del servei depèn de causes externes (estat 
del trànsit, obres a la via pública, etc.) l’atenció a l’usuari 
és una prioritat indiscutible.

La informació en temps real - proporcionada pel SAE 
- que rep el centre d’atenció al client permet donar 
resposta a l’usuari/ària sobre incidències puntuals.

D’altra banda, la planificació de canvis en el servei 
permet avisar l’usuari/ària a través de campanyes de 
comunicació, sigui a les mateixes parades, en mitjans 
audiovisuals o a través del lloc web i de les xarxes 
socials.

La informació a l’usuari
com a prioritat
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Pl. d’en Joan Miró 3,
08912 Badalona
T: 93 460 30 27

www.direxis.es09
20

21
CA

T


