
 
 

Entrevista al Sr. Miquel Àngel Cerdà, Director General de Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. 

La indústria catalana arriba al 23% de tota 

l’exportació española 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ens pot indicar quina és l’activitat 

de Veolia Serveis Catalunya? 

Som una empresa de serveis 

d’enginyeria, eficiència energètica 

i manteniment tècnic. El nostre 

àmbit territorial és Catalunya i 

Balears. Tenim actualment una 

plantilla de 519 col·laboradors i 

desenvolupem l’activitat als 

sectors de la Sanitat, Terciari i 

Industrial. 

Pertanyen a un grup francès, ens 

ho pot confirmar? 

Efectivament, Veolia Serveis 

Catalunya, forma part del Grup 

Multinacional  Veolia,  líder 

mundial de les activitats de 

l’Aigua, Residus i Energia. Disposa 

d’una plantilla de 180.000 

empleats i l’any 2.016 es va tancar 

amb  una  facturació  de  24,3 

Bilions d’Euros. 

Ens podria dir quina és la xifra 

de negocis de Veolia Serveis 

Catalunya d’aquest darrer any? 

Hem facturat 32 milions d’euros. 

No obstant això, la xifra de 

negocis consolidada ha assolit 

els 50 milions d’euros, ja que 

dirigim i gestionem les societats 

següents: Ecoenergies Barcelona, 

Quatre Camins Infraestructures i 

Manteniment i UTETEM (planta 

de tractament de Residus Urbans 

de Mataró). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Al sector sanitari som 

referent ja que 

mantenim les 

instal·lacions i 

equipaments de 41 

clíniques i hospitals de 

Catalunya " 

Ens has comentat que esteu 

presents a tres sectors, ens podria 

dir alguns clients? 

Al sector sanitari som referent ja 

que mantenim les instal·lacions i 

equipaments de 41 clíniques i 

hospitals de Catalunya; entre elles 

la Clínica Sant Josep – Althaia i 

l’Hospital Comarcal d’Igualada. A 

nivell privat, la Clínica Plató, 

l’Hospital de Barcelona, entre 

d’altres. A la Divisió Industrial, 

tenim clients que són referències 

mundials com, Merck, Sandoz, 

Novartis, Roche, Damm, San 

Miguel, Europastry, Cacaolat, 

KAO, etc. També realitzem 

l’operació i manteniment de les 

estacions depuradores d’aigües 

residuals de la planta d’Hinojosa a 

Sarrià de Ter, Europastry (Rubí), la 

Damm (Prat de Llobregat), etc. A 

la Divisió d’Edificis destaquem el 

manteniment integral de Torre 

Collserola, Universitat de 

Barcelona, tots els edificis de 

Presidència i Vicepresidència de la 

 
Generalitat de Catalunya, CRESA 

(laboratori d’alta seguretat P3), 

etc,.. 

Tenim entès que vostès són 

experts en biomassa? 

Realment som un actor important 

ja que a més de la planta 

d’Ecoenergies, hem dissenyat, 

invertit  i  mantenim  les  centrals 

de calor i les xarxes de distribució 

de l’Ajuntament de Ribes, Vic, 

Castelló d’Empúries, Sant Sadurní, 

Escola Sek La Garriga, etc. També 

mantenim la xarxa de calor de 

l’Ajuntament  de  Molins  de  Rei 

que subministra aigua calenta 

sanitària i calefacció a 2.000 veïns 

al barri de La Granja. 

Com afecta la situació política al 

seu grup? 

Veolia considera a Catalunya com 

una Comunitat Autònoma amb 

moltíssim potencial, de fet, creu, 

aposta i inverteix a Catalunya. 

Veolia  Serveis  Catalunya,  cada 

any inverteix 3 milions d’euros en 

projectes d’eficiència energètica, 

que permeten a les indústries, 

empreses i institucions, ser 

més competitives. A la central 

d’Ecoenergies, hem invertit 80 

milions d’euros, a la planta de 

tractament de residus urbans de 

Mataró 11 milions d’euros més 

i a la única planta a Espanya de 

tractament de residus industrials 

especials i perillosos (Constantí- 

Sarpí) a Tarragona, s’han invertit 

també 22 milions d’euros. A 

més, Veolia HPD ha subministrat 

la planta d’evaporació i 

cristal·lització de la planta de 

Iberpostash (ICL) a Súria, etc,... 

Aprofito per fer menció que 

Veolia ha invertit 4,5 M d’euros al 

centre de gestió remot Hubgrade. 

És un centre de control que 

disposa de tres seus (Biscaia, 

Barcelona i Madrid), capaç de 

portar un control telemàtic de 

les instal·lacions dels clients de la 

companyia a tota  Espanya. 

Quines són les claus de l’èxit de 

Veolia  Serveis Catalunya? 

Doncs la capacitat de treballar, 

de fer un equip molt ben 

avingut i amb moltíssima il·lusió 

i compromís. El coneixement 

i l’experiència del Grup a 

nivell mundial que sumat a la 

responsabilitat pressupostària 

realitzada de manera local 

ens diferencia de la resta 

d’empreses. Un alt nivell tècnic i 

 
organitzatiu. Som una empresa 

seria que complim amb els nostres 

compromisos. Garantim resultats. 

 

“Veolia Serveis Catalunya, 

cada any inverteix 3 

milions d’euros en 

projectes d’eficiència 

energètica, que permeten 

a les indústries, empreses 

i institucions, ser més 

competitives” 

Què ofereix Veolia Serveis 

Catalunya a les empreses? 

Veolia Serveis Catalunya és una 

empresa de serveis amb més de 

30 anys de presència a Catalunya. 

Gràcies a aquesta experiència 

i coneixements, ajudem a les 

empreses a ser més eficients i més 

competitives. Oferim serveis de 

manteniment  fonamentats  en 

les noves tecnologies. Auditem 

les instal·lacions industrials per 

incrementar el seu rendiment. 

Apliquem  estratègies  d’operació 

i manteniment per tal  de 

reduir la demanda energètica. 

Analitzem la viabilitat de 

projectes d’incorporació 

d’energies renovables i de 

reutilització d’aigua o energies 

residuals. Finalment, apliquem 

les nostres tecnologies per ajudar 

a les empreses a reduir l’impacte 

ambiental de la seva activitat, en 

un entorn de reglamentació cada 

cop més exigent. 

Per vostè, quin és el principal 

repte que han d’abordar les 

indústries catalanes? 

En primer lloc, crec que el 

creixement de les indústries ha 

estat i és espectacular; de fet el 

nivell d’exportació de la indústria 

catalana ha assolit el 23% de tota 

l’exportació espanyola. Això vol 

dir que han efectuat una bona 

feina i ara es tracta de consolidar- 

la. Entenc que han de reduir els 

seus costos energètics per poder 

competir en mercats globals, 

probablement millorar en costos 

de distribució, realitzar projectes 

mancomunats, potenciar el 

concepte de polígon industrial, 

abordar els objectius 20/20/20 de 

la UE, etc... 

Per finalitzar vull agrair al Grup 

Taelus, l’oportunitat que m’ha 

brindat de donar a conèixer la 

nostra Empresa i al Grup. 
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