Catàleg
de serveis
Projectes i serveis
vinculats a la gestió del
cicle integral de l’aigua

Comaigua és una societat mixta constituïda l’any 2006 formada pel
Consell Comarcal del Baix Camp, amb un 51%, i l’empresa Sorea, SAU
amb un 49%.
El naixement de Comaigua, amb seu a Cambrils, s’emmarca en
l’estratègia general del Consell Comarcal del Baix Camp de mancomunar serveis municipals per tal de millorar-ne la gestió i optimitzar els
recursos existents.
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Depuració
Altres serveis
Cicle integral de l’aigua

Municipis
gestionats
Actualment oferim
el servei integral a
7 municipis del Baix
Camp, i gestionem
11 depuradores
i 4 ETAPS

491 km de xarxa d’aigua potable
41.600 Usuaris
53.446 Habitants
157.587 Habitants estacionals
363 km de xarxa de clavegueram

CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
A Comaigua som especialistes en el cicle integral de l’aigua, des de la captació, passant per la potabilització, el
transport, l’emmagatzematge, la distribució als usuaris
finals, la gestió de la xarxa de clavegueram així com les
estacions d’elevació i, finalment, la depuració de l’aigua
fins al seu retorn al medi natural.
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Captació
Potabilització
Transport i
emmagatzematge

Plans directors d’aigua i clavegueram
Anàlisi, modelització i diagnosi de l’adequació de les instal·lacions del servei determinant marges de validesa i dèficits.
Proposta d’ampliacions i millores de les instal·lacions requerides per necessitats actuals i/ o previsibles en el futur.
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Recerca de fuites amb la tecnologia més innovadora, que
empra heli com a gas traçador per realitzar inspeccions
sense interrupció del servei d’aigua als usuaris.

Proposta d’optimització de l’aprofitament de la infraestructura existent.
Valoració econòmica de les actuacions.
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Proposta de programa d’actuacions i llurs prioritats.

Realització de projectes i obres
d’infraestructures hidràuliques
Redacció d’estudis, memòries valorades, projectes i execució d’obres relacionades amb el cicle integral de l’aigua.

Distribució i consum
Clavegueram
Depuració
Retorn al medi natural

ALTRES SERVEIS
Recursos alternatius,
assessorament i consultoria
Estudis d’aprofitament d’aigües regenerades per al reg i/o
altres finalitats.
Recuperació d’antigues captacions en desús per a usos
com el reg de zones verdes o neteja viària així com l’assessorament en la recerca de noves fonts de subministrament mitjançant l’elaboració d’estudis hidrogeològics.
Estudis d’eficiència de captacions, instrumentació i si és
necessari inspecció i/o neteja de reixes de captació.
Implantació de tecnologia (telecontrol i automatismes)
així com manteniment de les diverses captacions d’aigua
dels municipis. Diagnosi del funcionament d’estacions de
bombament d’aigües.

Explotació i manteniment de piscines,
fonts públiques i ornamentals
Neteja, desinfecció i reparacions de piscines, fonts ornamentals, així com el manteniment de les fonts públiques
d’aigua potable.

Instal·lació, explotació i manteniment
de sistemes de reg i de jardins públics
Des de la configuració inicial del reg fins a la seva fase de
conservació de tots els seus elements que en formen part,
captació de l’aigua i el seu tractament, distribució de l’aigua,
electrovàlvules i aspersors.

Procés de lectura i facturació
Elaboració del recorregut de les rutes de lectures, calendari segons la periodicitat establerta, revisió d’incidències,
prefacturació, mostreig de factures, facturació, enviament
a domicili de factures i emissió de remeses bancàries.

Telemesura de comptadors

Control qualitat de l’aigua

Gestió dels equips de mesura generals o domiciliaris de
telemesura, tant emissors com a receptors i posterior
tractament de les dades obtingudes així com la interpretació per a conclusions dels usuaris del servei.

Tot tipus d’analítiques referenciades al Pla de Vigilància
de la Salut en compliment al RD 140/2003.

Clavegueram

Control de Legionel·la en compliment del RD 865/03.

Manteniment preventiu i correctiu de les xarxes de clavegueram, incloent els col·lectors i les estacions de bombament.

Localització de fuites
a les xarxes d’aigua

Depuració

Diagnòstic del rendiment de la xarxa d’abastament d’aigua, verificant l’estanquitat, identificant punts febles,
localització i/o reparació de fuites..

Explotació i manteniment del sistema de depuració dels
municipis incloent bombaments, col·lectors, EDARS i
emissaris submarins.

TELÈFONS

Atenció al client

902 250 070
Avaries

900 304 070

www.comaigua.cat

@comaigua

C. Raval de Gràcia, 38 · 43850 Cambrils

