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1.
QUI SOM



Som una empresa del sector del medi ambient que gestiona tots els 
processos relacionats amb el cicle integral de l’aigua: la captació, la 
potabilització, el transport, la distribució, el sanejament i la depuració, el 
reciclatge i la seva restitució al medi natural.

El model SOREA es basa en l’excel·lència del servei prestat a tots els 
clients: llars i empreses. La nostra autèntica fortalesa es fonamenta en 
l’adaptació a les necessitats de tots els clients sense excepció, en la 
innovació tecnològica constant i en la gestió adequada del coneixement, 
com també en l’ús sostenible de tots els recursos d’aigua disponibles. 

Qui som?



2.
COMPROMESOS
AMB EL 
MEDI AMBIENT



Un sector especialment sensibilitzat amb les amenaces a què s’enfronta 
el medi ambient, els reptes que planteja el canvi climàtic i el 
desenvolupament sostenible, és el de l’aigua.

SOREA té una trajectòria acreditada de respecte per l’entorn i la 
biodiversitat i ja fa anys que promou l’ús eficient dels recursos naturals i 
energètics, per tal de pal•liar els efectes del canvi climàtic. La companyia 
duu a terme una tasca especialment intensa en l’àmbit del 
desenvolupament sostenible, i ho fa a través de diverses iniciatives al 
territori que tenen l’objectiu de valoritzar els residus que genera en la 
seva activitat i reduir la seva petjada de carboni. 

Compromesos amb el medi ambient
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3.
SISTEMES DE 
QUALITAT



Sistemes de qualitat

Verificació Petjada de Carboni

La verificació voluntària de les emissions de gasos d’efecte hivernacle conforme la 
norma ISO 14064-1 s’emmarca dins l’estratègia de reducció de la petjada de carboni 
de Sorea. La companyia s’ha adherit al programa d’Acords Voluntaris per a la 
reducció de gasos d’efecte hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
(OCCC). 

Certificació mediambiental 14001

La certificació del sistema de gestió mediambiental conforme a la norma ISO 14001, 
representa la verificació independent i periòdica de què Sorea compleix estrictament 
amb els requisits legals mediambientals aplicables en la prestació del servei, així com 
amb el seu compromís de prendre totes les mesures que siguin necessàries per 
respectar la biodiversitat i establir les mesures necessàries per prevenir la 
contaminació.



4.
LA FLOTA



Sorea té una flota actual de 535 vehicles, 150 turismes i 385 vehicles 
industrials.   

Amb la nova política de flota aprovada al mes de novembre de 2016, on 
s’aposta pel canvi del turisme dièsel per híbrid i per l’electrificació dels 
vehicles industrials, SOREA vol liderar la transició global a la mobilitat 
sostenible.

La Flota
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A més, SOREA, ha dut a terme la 
conversió a dual fuel Gasoil i GNC 
dels camions de neteja de la xarxa de 
clavegueram. Aquesta conversió ha 
comportat al 2017 una reducció d’un 
8% en el consum de gasoil i d’un 20% 
en les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. Amb l’ús de gas natural es 
redueixen en un 85% les  emissions 
d’òxid de nitrogen i més del 95% del 
material particulat, principals 
contaminants atmosfèrics.

La Flota



5.
VEHICLE 
ELÈCTRIC



Vam iniciar l’any 2018 amb 49 vehicles elèctrics i l’acabarem amb 114.  
Durant el 2017 vam aconseguir reduir el consum de combustible en 
48.000 litres, quantitat equivalent a mitigar 131 tones de CO2 a 
l’atmosfera.

Vehicle elèctric

DADES 2016:

4 VEHICLES 
ELÈCTRICS

DADES 2017:

49 VEHICLES 
ELÈCTRICS

DADES 2018:

114 VEHICLES 
ELÈCTRICS



Vehicle elèctric

Quins avantatges presenta?

El vehicle elèctric no només millora l’eficiència i integra les energies 
renovables a la mobilitat, sinó que presenta molts altres avantatges, tant 
energètics com ambientals:

• No genera emissions, ni partícules amb emissions locals: PM10, NOx, 
CO i CO2.

• Disminueix la contaminació acústica.
• Afavoreix a acabar amb la dependència energètica dels derivats del 

petroli.
• Contribueix a la generació distribuïda d’energia elèctrica, que redueix 

la pèrdua de fluxos d’energia per la xarxa i afavoreix l’autoconsum.
• Accelera el desenvolupament de les xarxes intel·ligents d’energia 

(smart grids), que busquen fer un ús racional i eficient de l’energia.



Vehicle elèctric

Per altra banda, tot i que la inversió inicial és mes elevada que en els 
vehicles convencionals, a llarg termini tenen importants avantatges 
econòmics. Els principals tenen a veure amb la menor despesa en 
manteniment que comporten i el menor cost d’energia: es calcula que es 
pot estalviar entre 1 i 2€ per cada 100 km (en funció de la tarifa 
contractada) i que l’amortització del vehicle es produeix al voltant dels 
80.000 km.



Vehicle elèctric

I hi ha altres mesures que també beneficien econòmicament la compra 
de vehicles elèctrics:

• Impost de matriculació gratuït i descomptes en l’impost de vehicles de 
tracció mecànica (IVTM) de fins al 75%, depenent del municipi.

• Peatges gratuïts en les autopistes de la Generalitat de Catalunya 
(ecoviaT).

• Tarifes reduïdes en aparcaments públics municipals. D'altra banda, la 
infraestructura de recàrrega és clau per a la implantació del vehicle 
elèctric. S'ha de garantir el subministrament energètic als ciutadans i 
empreses que apostin per una mobilitat neta i eficient, ampliant la 
disponibilitat d’estacions de recàrrega i la seva interoperabilitat. Un 
altre repte és que les comercialitzadores garanteixin el 
subministrament d'energia 100% verda.



Vehicle elèctric

D’altra banda, els vehicles de les brigades de reparació d’avaries estan 
equipats amb sistemes Inverter, que substitueixen els generadors de 
combustió, de forma que es redueixen les emissions i la contaminació 
acústica, i s’eviten els riscos que suposava la manipulació de la 
maquinària de l’antic equip. A més, aquests vehicles disposen d’un petit 
autotaller, de manera que es redueixen els trajectes al magatzem 
central, i, per tant, les emissions de CO2.



Vehicle elèctric



DANIEL VELA
Responsable de Flota
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