MUNICIPIS GESTIONATS PER PRODAISA:
ENLLUMENAT GESTIONATS PER PRODAISA:

Boadella
d’Empordà

La Molina

(Boadella i les Escaules)

Cistella
Montagut

Tortellà
Argelaguer
Maià de
Montcal

La Pinya
Sant Privat d’en Bas

Serinyà

Joanetes

Lladó
Navata Ordis
Fontcoberta

Santa Llogaia
d’Àlguema
Riumors
Garrigàs
Sant Jordi Desvalls

Hostalets d’en Bas

La Cellera
de Ter

Avinyonet de
Puigventós

Cornellà de Terri

Medinyà

Viladasens
Colomers
Sant Julià de Ramis Bordils
Canet d’Adri
Flaçà
Amer
Celrà
Sant Gregori
La Creueta

Aiguaviva
Brunyola
Vilobí d’Onyar
Riudarenes

DELEGACIÓ GIRONÈS
- LA SELVA - PLA DE L’ESTANY:
Carrer Astúries, 9 • 17003 GIRONA
T. +34 972 20 20 78 • F. +34 972 22 44 51
e-mail: administracio@prodaisa.com

Palol d’Onyar
Quart

Bescanó

Vilablareix

Llambilles
Fornells de la Selva

Riudellots Campllong
de la Selva
Caldes de
Malavella

DELEGACIÓ
GARROTXA - ALT EMPORDÀ
Carrer Cistella, 1 • 17744 NAVATA
T. +34 972 56 59 59 • F. +34 972 56 55 11
e-mail: adminemporda@prodaisa.com

EMPRESA:

SERVEIS:

La societat Proveïments d’aigua S.A., es va fundar l’any 1990 i està especialitzada en la gestió
del cicle integral de l’aigua, enllumenat públic,
execució d’obra i Telecontrol de processos.

• Control d’encesa i apagada.
• Control de làmpades en servei.
• Control dels consums i energia.
• Revisió de l’estat dels elements visibles.
• Verificació i adaptació de les instal·lacions segons la normativa vigent.

Actualment Prodaisa gestiona més de 40 municipis a la província de Girona, mantenint una
política de constant relació amb professionals
de la zona, apostant per una especialització i
continuïtat en els seus equips de treball i estructura directiva.

• Neteja de lluminàries.
• Inventari de les instal·lacions.
• Reposició general de làmpades.
• Actuacions puntuals (desplaçament de línies, punts de llum, substitució de punts de llum accidentats...).
• Adequació d’instal·lacions.
• Servei de guàrdia les 24 h durant tot l’any.
• Gestió i manteniment de subministraments complementaris (escomeses de seguretat, grups electrògens... ).

MANTENIMENT I EXECUCIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:

LEGALITZACIÓ DE PROJECTES:
• Realització de projectes i memòries tècniques.

• Enllumenat públics.
• Enllumenats ornamentals.
• Enllumenats esportius.

• Legalització d’instal·lacions.

• Enllumenat de seguretat i socors.

• Estudis energètics i lumínics.

• Instal·lació de panells solars (fotovoltaica i tèrmica).

• Assessorament i tramitació de legalització segons

• Il·luminació de marquesines publicitàries.

el REBT.
• Adequació de les instal·lacions a la Llei d’ordenació
del medi nocturn.

• Il·luminació de dependències municipals.

AVANTATGES DE CONTRACTACIÓ:
• Seguiment i control del bon estat de les instal·lacions.
• Comunicació directa Ajuntament - direcció.
• Reducció dels problemes de personal.
• Garantia de qualitat de servei.

• Enllumenats de Nadal i pessebres.

• Gestió de les noves instal.lacions i previsions de futur.

• Automatització d’enceses i apagades.

• Adequació de les instal.lacions a les normatives vigents.

• Telecontrol a distància de les instal·lacions.

• Plena disposició de mitjans tècnics i personal altament qualificat.
• Estadística de punts crítics i incidències.

LES NOSTRES GARANTIES:
Per aconseguir els nostres objectius treballem amb
marques de reconegut prestigi:

CARANDI
DISANO
IEP
PETIT JEAN
HIMEL
INDALUX
OMRON

• Servei de guàrdia 24 x 7.
• Estalvi energètic en l’enllumenat públic.

BJC

SOLUCIONS PER A L’ENLLUMENAT PÚBLIC, ORNAMENTAL I INDUSTRIAL

