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ELS NOSTRES VALORS

SOM

són ferris i ens ajuden a complir aquest objectiu.

La responsabilitat social de
saber que el nostre treball és 

fonamental per a la ciutat.

una empresa pública que 
s’encarrega de la cura i 
l´endreçament del terme municipal 
de Sagunt i el Port de Sagunt. El 
nostre objectiu és molt clar: fer de 
la nostra ciutat un lloc millor per  
a tots, ajudant a la convivència.

El compromís total 
amb els ciutadans.

La professionalitat
com a eix en totes

les nostres actuacions.

Respecte al medi ambient. Ens
preocupem i esforcem diàriament 

perquè les nostres accions 
generen el menor impacte 
possible sobre el planeta.



ELS TREBALLADORS
Són part essencial de la SAG. Amb un total de 400 de plantilla 
mitjana, ens encarreguem de mantindre la ciutat els 365 dies 
de l’any, des dels diferents departaments i serveis de la SAG 
organitzem i coordinem totes les actuacions.



«El teu entorn, la nostra 
responsabilitat»
Al·ludeix directament als ciutadans fent-los partícips de 
la ciutat. Aquest eslògan a més s’adapta a cada servei 
i ens ajuda perfectament a comunicar cada àrea i ser 
coherents en cada actuació.

Aquesta transformació també s’ha vist reflectida 
en la nostra imatge corporativa, un nou símbol que 
ha contribuït a posicionar la Societat Anònima de 
Gestió d’una manera més clara i directa. 

En aquest sentit, el nou logotip recrea un centelleig 
que parla de neteja i una fletxa que simbolitza 
evolució i millora.

EL LEMA

«Els teus jardins, la nostra responsabilitat»

«Les teues platges, la nostra responsabilitat»

«Els teus carrers, la nostra responsabilitat»



Neteja viària

Recollida i transferència 
de residus urbans

Jardins

Recollida d’estris

Neteja edificis públics

Pàrquing de camions

Senyalització

Ecoparc

Aigualeig i neteja de les vies 
públiques del terme municipal.

Retirada dels residus sòlids urbans de totes 
les tipologies de contenidors i transport a les 
seues plantes de processament.

Cura i manteniment de 
parcs i jardins, amb especial 
atenció a la jardineria.

Manteniment de col·legis

Neteja de platges

Operacions i cures necessàries en col·legis 
perquè les instal·lacions puguen continuar 
funcionant adequadament.

Neteja i manteniment de les 
platges i el seu mobiliari urbà al 
municipi. 

Recollida a domicili d’articles 
voluminosos a retirar.

Neteja interior i exterior de totes  
les àrees d’edificis públics.

Espai vigilat d’aparcament per a  
aquesta mena de vehicles.

Ubicació de senyals (pintats o físics)  
sobre calçada o vertical, sota  

les directrius de la Policia Local.

Gestió dels ecoparcs fixos i mòbils 
per a facilitar a la ciutadania l’accés 
al reciclatge de productes sense un 

contenidor concret.

Grua municipal
Gestió de la grua municipal  
i servei de remolc.

Engloben totes les àrees del municipi i responen a les necessitats 
de la ciutat perquè aquesta respire neta i cuidada.

SERVEIS
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