
      

   

 
 

PLA D’ACCIÓ 
B+S 

Grup Sorigué 

 

 
 

1. Dades de l’organització 
 

Nom: Grup Sorigué 

  

Breu descripció: Som un grup empresarial referent en els sectors de la tecnologia i l’enginyeria de 
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 l’aigua, els serveis urbans, la construcció y els materials, que practiquem l’economia 
circular amb una clara aposta per la innovació i una vocació de retorn a la societat.   

  

Dades de contacte 
 

Ronda de Guinardó 99, 08041 Barcelona 

 
 93 446 38 50 

 
 rsc@sorigue.com  

 
 

www.sorigue.com    

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

dijous, 18 / març / 2021 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Arrel dels resultats obtinguts de l’últim Estat d’Informació no Financera (EINF), des de l’equip del 
departament de Responsabilitat Social Corporativa i Compliment,  hem treballat amb les diferents àrees de 
negoci i departaments transversals per a establir un pla d’acció per tal de seguir millorant anualment els 
resultats i els impactes del grup Sorigué.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: Juny 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció:  Juny 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors:  

 

 

2018-2020 
 

 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Actualment, el grup té certificades 8 empreses (un 85% del negoci aproximadament) per AENOR en la 
IqNetSR10 i presenta l’EINF des de 2019 de forma anual per a un conjunt de 14 empreses i 5 UTEs que 
representen més del 93% del consolidat de tot el grup. 
 

 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Indiqueu quins són els motius que us han portat a elaborar el Pla d’Acció i quins són els objectius a assolir.  

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Platio: Paviment fotovoltaic 

mailto:rsc@sorigue.com
http://www.sorigue.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Objectius d’aquesta 
actuació: 

Generació d’energia neta i reutilització 
de recursos per a la producció de 
l’asfalt.  

 

 

 

 
 
 

 
     

Breu descripció: Desenvolupar una tecnologia urbana sostenible: paviment que capta la llum solar i la  
transforma en energia elèctrica. La primera prova s’ha connectat en forma 
d’autoconsum a un punt proper de Bicing, per tal de monitoritzar l’energia generada 
en temps real. 

 
 

 
  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.sorigue.com/es/sala-de-prensa/actualidad/el-ayuntamiento-de-
barcelona-realiza-una-prueba-piloto-con-el-pavimento 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

2,3,4,5,8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable:  Departament d’innovació 

  

Calendari d’execució previst:  Primera instal·lació: abril 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics:  

10 persones 
60.000€ 
 

  

Observacions:  Escriviu, si s’escau, altres observacions.  

 

 

Indicador/s: 
 

m2 instal·lats 
kWh/any generats 

 

 

2. Nom de l’actuació: Beyond Waste 
  

 

 
Objectius d’aquesta Explorar noves opcions per a impulsar 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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actuació: solucions d’economia circular i convertir 
residus en matèria primera.  

 

 
 

 
     
Breu descripció: Projecte d’investigació i desenvolupament enfocat a obtenir nano cel·lulosa, un 

producte d’alt valor afegit per a processos industrials, a partir de residus sòlids de les 
estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR).  

El projecte, és transversal integrant dues línies de negoci del grup: la construcció i 
l’explotació d’infraestructures vinculades al cicle de l’aigua i la gestió de residus.  

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

 https://www.sorigue.com/es/sala-de-prensa/actualidad/sorigue-busca-obtener-
nanocelulosa-de-los-residuos-de-las-depuradoras 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
5,8  

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Departament d’Innovació 

  

Calendari d’execució previst:  Inici 2019, Final maig 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  

6 persones 
323.333,83€ 

  

Observacions:  Escriviu, si s’escau, altres observacions.  

 

 

Indicador/s: 

Transformar un residu d’EDAR en un producte d’alt valor afegit  
Validació del producte final obtingut en una aplicació industrial (pintura y paper) 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: Campanya d’inclusió 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millorar el percentatge d’inclusió de 
diversitat a la plantilla.  

 

 

 
 
 

 
 

     
Breu descripció: El grup té un 3% de mitjana de plantilla amb discapacitat i vol augmentar aquest 

percentatge, sobretot en aquelles empreses on és més baix. L’empresa va obtenir 
l’any passat el segell de Bequal, i a través d’un conveni de col·laboració amb la 
fundació Seeliger y Conde, s’ha habilitat per als treballadors un servei extern 
confidencial per a tota la plantilla i els seus familiars per a sol·licitar informació sobre 
les discapacitats i rebre assessorament en relació amb l’obtenció del certificat de 
discapacitat. Es poden resoldre dubtes de: causes i tipus de discapacitats, drets de les 
persones amb discapacitats i tramitació del certificat de discapacitat.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta 
actuació? 
 6,7  

 
 

 

Persona o àrea responsable:  Departament de Persones 

  

Calendari d’execució previst:  Inici maig 2021, Final maig 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Col·laboració amb Fundació Seeliger y Conde: recursos externs 

  

Observacions:  Escriviu, si s’escau, altres observacions.  

 

Indicador/s: 

Comunicacions realitzades sobre inclusió internes, número de noves incroporacions amb discapacitat 

4. Nom de l’actuació: Voluntariat Corporatiu 
  

 

 

Objectius d’aquesta Oferir més opcions de voluntariat 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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actuació: corporatiu i aconseguir més participació 
per part de la plantilla del grup.   

 

 
 

 
     
Breu descripció: Fins ara s’oferien 2-3 projectes de voluntariat anualment als treballadors i s’ha 

generat un pla de voluntariat per a poder oferir al menys un cada mes i arribar a més 
treballadors, fent més tipus de voluntariat i sempre en relació a alguna línia de negoci 
i/o objectiu del grup.  

 
 
 

  

Més informació 
(enllaç): 

  

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  

☒ Socials 
☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 
6,7  

 

 

 

Persona o àrea responsable:  Departament de RSC i Compliment  

  

Calendari d’execució previst:  Inici finals 2020 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Una persona de l’equip de RSC 

  

Observacions:  Escriviu, si s’escau, altres observacions.  

 

Indicador/s:  

Nous voluntaris del grup 
Projectes de voluntariat 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

6 
 

5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Feu clic per 
escriure una data. 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Platio: paviment fotovolatic 
Instal·lació en m2 

Generació d’energia en 
kWh/any 

50m2 

9kWh 
7560kWh/any No aplica No aplica 

Beyond Waste 

Transformar un residu 
d’EDAR en un producte d’alt 
valor afegit 
 
Validació del producte final 
obtingut en una aplicació 
industrial (pintura i paper) 
 

S’ha realitzat un 
mostreig i 
caracterització dels 
diferents residus 
EDAR. S’ha separat 
i seleccionat el 
residu més adequat 
per a obtenir nano 
cel·lulosa.  
 
S’està treballant en 
aquesta activitat, 
no es tenen 
resultats encara. 

Obtenció de 
5.000tn/any de 
nano cel·lulosa 
purificada a partir 
de 16.882 tn/any 
de fang 
 
No aplica 

S’ha demostrat 
que els fangs 
analitzats 
contenen un 30% 
de material 
cel·lulòsic  
 
No aplica 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Campanya d’inclusió 

Comunicacions realitzades 
sobre inclusió internes 
número de noves 
incorporacions amb 
discapacitat  

1 
0% 

3 
19 

3 
25 

6 
35 

Voluntariat Corporatiu 
Persones voluntàries 
Projectes de voluntariat 

12 
2 

100 
12 

250: 

12 

500 
12 
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Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció  

           
2. Espai públic i mobilitat 2.1     

  
2.5 

     
3. Qualitat ambiental i salut 

 
3.2 

 
3.4 

      
4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1  4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7  4.8 

 
4.10 

5 . Ús racional dels recursos 
   

5.4 
   

5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1  6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7  6.8 6.9 
 

7 . Benestar de les persones 7 .1  7 .2 
   

7 .6 7 .7  
   

8. Progrés i desenvolupament 8.1  8.2 8.3 
     

8.9 8.10 

           

          
 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Des del departament de RSC col·laborem amb entitats com l’Economia del Bé Comú de Catalunya, B Corp 
Spain, Pacte Mundial, DIRSE i CUMPLEN. A més a més, des de la resta de departaments del grup es 
col·labora amb múltiples organitzacions, institucions, universitats, etc., tant des del punt de la innovació, del 
propi negoci com també de l’organització dels treballadors.  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

