


La nostra missió

Grup TERSA és una empresa pública que 
opera a l’àrea metropolitana de Barcelona.
La nostra missió és gestionar serveis mediambientals 
relacionats amb l’economia circular.

Treballem amb vocació de servei públic per a les administracions  
amb el convenciment que el destinatari final és la ciutadania;  
i amb l’objectiu de millorar la societat i l’entorn amb la nostra actuació.



 

 

Els nostres valors

Sostenibilitat

Innovació

Transparència



E
Grup TERSA
Estructura 
organitzativa

TERSA
58,64% B:SM
41,36% AMB

ECOPARC DEL 
MEDITERRANI, SA

DISTRICLIMA, SA

48,00% CESPA
32,00% URBASER
20,00% TERSA

 50,80% Engie
 20,00% TERSA
 19,20% AGBAR
 5,00% IDAE 
 5,00% Institut Català  
  d’Energia

GESTORA DE RUNES 
DE LA CONSTRUCCIÓ, SA

55,00% Empreses privades
45,00% ARC i TERSA

94,80%  URBASER
 5,20%  TERSA

 54,00%  TIRSSA
 31,00%  FCC
 10,00%  URBASER
 5,00%  TERSA

ECOPARC DE BARCELONA, SA
ECOPARC DEL BESÒS, SA

100,00% TERSA 100,00% TERSA

SEMESA SIRESA



Activitats

Valorització
de residus

Selecció d’envasos lleugers
+ de 22.600 tones d’envasos lleugers tractades
67% d’envasos recuperats

Valorització energètica
+ de 269.700 tones de residus valoritzats
+ de 142.000 MWh d’energia elèctrica generada
+ de 76.900 tones de vapor subministrades a la xarxa urbana de fred i calor 



Activitats

Punts verds i deixalleries
+ de 1.300.000 usuaris
+ de 84.900 tones de residus recollits

Tractament de residus voluminosos
+ de 57.000 tones de voluminosos i fusta tractades
79% de voluminosos i fusta recuperats



Activitats

Energia
renovable

Instal·lacions fotovoltaiques
112 instal·lacions fotovoltaiques
+  de 1.800.000 kWh d’energia generada

Aprofitament energètic de biogàs
+ de 19.200 MWh d’energia elèctrica
+ de 11.400.000 Nm3 de biogàs captat

Barcelona Energia 
+ de 3.000 clients
+ de 4.600 punts de subministrament municipals
+ de 156.500 MWh d’energia comercialitzada



Activitats

Promoció de 
la sostenibilitat

Barcelona + Sostenible
Barcelona + Sostenible: 1.500 organitzacions membres
Escoles + Sostenibles: 358 centres educatius 

Ecogestió
+ de 5.800 inspeccions realitzades
+ de 280.000 ciutadans informats a les campanyes de sensibilització
+ de 171 activitats formatives
+ de 320 caracteritzacions de matèria orgànica
+ de 5.600 consultes ateses a l’Oficina TMTR
+ de 1.500 reserves gestionades del programa “Compartim un futur”



Al servei de la ciutadania i de l’entorn

Compromís ambiental
Certificacions mediambientals: 

• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 50001 (TERSA)
• ISO 45001
• EMAS

Contractació responsable: integrem criteris socials 
i ambientals en la nostra cadena de valor.

Innovació
Col·laboració amb centres 
universitaris per avançar en 
projectes de recerca en el sector.

Participació en jornades tècniques, congressos 
i grups de treball sectorials.

Incorporació de l’última tecnologia disponible 
i millora dels sistemes de gestió.



Transparència
Memòria de Sostenibilitat del Grup TERSA.

Programa de Prevenció 
de Delictes: Codi de Conducta, 
Guia Anticorrupció 
i Bústia Ètica. 

A prop de la comunitat
Impuls i foment d’accions de comunicació 
i educació ambiental: més de 3.000 visitants 
a les nostres instal·lacions.

Foment de l’ocupació i la inserció sociolaboral
a través de convenis de pràctiques i la contractació 
d’empreses de l’economia social. 

Participació en associacions com: AEVERSU, 
ASPLARSEM, CEEC, CEWEP, ELIGE, AERCE, EIC, 
AEM, PIMEC, Respon.cat i Clúster de l’Energia Efi cient 
de Catalunya 

Al servei de la ciutadania i de l’entorn



Col·laboració UPC i Grup TERSA



Treballs de fi de grau i màster
    Projecte d’implementació del sistema catalític per a la reducció de NOx

Borsa de treball
   Ofertes publicades a www.tersa.cat

Visites tècniques a les nostres instal·lacions
   PVE – Sant Adrià de Besòs
   Planta selecció d’envasos / Tractament de Voluminosos- Gavà

Conveni de pràctiques en empresa
   Planta de Valorització Energètica:
      Col·laboració en la implementació del sistema GMAO al Departament de Manteniment 
      Suport tècnic en l’optimització de la gestió de la dessaladora i planta d’osmosi
      Estudi d’autoconsum de planta mitjançant la implantació de l’eina d’anàlisi de dades PI SYSTEM.



Per què escollir-nos?

Energia
Electricitat
Materials
Electrònica, industrial i automàtica
Química

Som especialistes en:
Proximitat: Sant Adrià de Besòs – 500 m de EEBE
Tutorització personalitzada
Desenvolupament de projectes de l’àmbit de l’enginyeria
Empresa referent al sector

Què oferim?



www.tersa.cat

Gràcies!


