
 

 

 

DAM i Sorigué es consoliden a Catalunya amb noves 

adjudicacions 

• Des de l'1 de gener, els grups empresarials DAM i Sorigué gestionen en UTE l’EDAR de 

Montornès del Vallès i continuen operant els sistemes de depuració d’Anoia Nord. 

• Aquests sistemes de tractaments d'aigua situats a la província de Barcelona proveeixen 

a una població de més de 300.000 persones. 

Barcelona, 12 de gener de 2023 - Els grups empresarials DAM i Sorigué són responsables dels contractes de 

gestió, operació i servei de funcionament i manteniment de l’EDAR de Montornès del Vallès i els sistemes de 

depuració d’Anoia Nord, després dels processos de licitació realitzats pel Consorci Besòs-Tordera i la Agència 

Catalana de l'Aigua (ACA), respectivament. 

En tots dos casos en UTE, les empreses operen des de l'1 de gener aquests sistemes de tractament d'aigua situats 

a la província de Barcelona i que proveeixen a una població superior als 300.000 habitants equivalents. 

Aquestes noves adjudicacions permeten a tots dos grups empresarials créixer i afermar-se a Catalunya com a 

referents en l'àmbit del tractament i depuració de les aigües residuals. Tant DAM com Sorigué compten amb 

dècades d'experiència en el cicle de l'aigua, avalades en la gestió de múltiples instal·lacions hidràuliques a tot el 

país. 

L’EDAR de Montornès del Vallès 

El contracte de l’EDAR de Montornès del Vallès, que té una durada de dos anys amb possibilitat de pròrroga per 
dos anys més, permet operar una EDAR que tracta un cabal mitjà de 28.000 m³/ diaris i proporciona servei a una 
població de 206.000 habitants equivalents. 

La planta, situada al propi terme municipal de Montornès del Vallés, tracta les aigües residuals de les localitats de 
Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, Vallromanes i 
una part de Granollers i Mollet, disposant d'una xarxa de col·lectors en alta d'aproximadament 64 km de longitud. 

“Entre les millores que durem a terme cal destacar l'auditoria tècnica i modelatge BIM d’EDAR i EBAR, així com la 
instal·lació d'una nova planta fotovoltaica”, manifesten des del grup DAM. 

 
Els sistemes de sanejament de l’Anoia Nord 
També l’1 de gener ha entrat en vigor el nou contracte per a la gestió dels sistemes de depuració d’Anoia Nord i 
que comporta la gestió de les plantes de Vallbona d'Anoia, Carme, Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera i 
Castellolí. 
 
Durant un període de cinc anys, l'UTE entre DAM i Sorigué continuarà gestionant 6 EDAR, que proporcionen servei 
a una població pròxima als 100.000 habitants i tracten un cabal anual aproximat de 5.781.965 m³. A més, durant 
l'operació dels sistemes de depuració es duran a terme una sèrie d'actuacions per millorar la xarxa de col·lectors i 
bombaments, i d'aquesta manera, evitar abocaments al medi natural. 
 
Sobre DAM  
Depuració d'Aigües del Mediterrani (DAM) va néixer a València el 1995, amb l'objectiu de gestionar i mantenir 
sistemes de sanejament i depuració d'aigües residuals i sistemes de captació, tractament i proveïment d'aigües 
potables; també construeix instal·lacions hidràuliques i emissaris submarins. Actualment gestiona més de 200 



 

 

instal·lacions i té presència, a més d'Espanya, a països com Itàlia, Alemanya, Algèria, el Perú, l'Equador, Colòmbia, 
Costa Rica i Panamà. 
 
Al llarg d'aquests més de vint-i-cinc anys, DAM ha anat ampliant i sumant noves activitats, sempre avalades per la 
qualitat, la innovació i la sostenibilitat. Avui, el Grup DAM també gestiona residus i valorització de biosòlids, a 
l’agricultura i producció d'energia elèctrica i tèrmica amb aprofitament de biogàs (Sologas i La Vintena); i duu a 
terme perforacions horitzontals (Restitubo Obres i Serveis). 
 
Sobre Sorigué 
Amb més de 60 anys d'experiència i una clara visió de futur, Sorigué enforteix el seu compromís amb la societat i 
l'entorn amb el focus posat  la innovació, la gestió del coneixement i la sostenibilitat. Un treball que desenvolupa a 
través de les seves sis àrees de negoci que operen des de Barcelona, Madrid i Lleida. El grup compta a més amb 
delegacions i centres de producció de materials distribuïts per diferents regions d'Espanya i França. 
 
Sorigué s'ha consolidat com a referent als serveis a l'aigua, la ciutat, l'energia i les infraestructures. Un model de 
negoci responsable basat en la generació de coneixement a través de la innovació i la digitalització; les persones 
i el seu talent; la comunicació i el compromís mediambiental i social com a pilars essencials. 
 
Contacte DAM 
Carlos Besó Puchades 
+34 615 1500 60 
carlos.beso@dam-aguas.es 
 
Contacte Sorigué 
Sol Ortega +34 671 724 960    
comunicacion@sorigue.com 
www.sorigue.com 
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