MUNICIPIS GESTIONATS PER PRODAISA:

���������

��������
���������
��������
��������

�����

�������
�������

��������
��������

������������
����������

��������
����������

������ �����

�������

��������

�������

��������������������
������������������

�������������
���������

�����������
�������������������
�������������������
����������
��������
������� �������
�����

�����������������
������������

�����������
�������
����������
������
����������������������
���������
��������
�����������
��������������

�����
�������������
����������
�����
��������������������
���������

����������
���������
���������

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

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:

POLÍTICA DE QUALITAT:

La societat Proveïments d’aigua S.A., es va fundar l’any 1990 i està especialitzada en la gestió
d’abastaments d’aigua potable, aigües residuals,
enllumenat públic i execució d’obra hidràulica,
elèctrica i civil.

Prodaisa aplica un sistema de gestió integrada per englobar els sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental i prevenció de riscos laborals d’acord amb les normes UNE-EN ISO 9001/2000, UNE-EN ISO 14001 i OSHAS
18001/99, assumint els següents compromisos:
• Promoure i implicar a tot el personal en la gestió de la qualitat , el medi ambient i la prevenció dels
riscos laborals.
• Avançar en la millora contínua del sistema de gestió implantat.
• Identiﬁcar i complir els requeriments dels clients.

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.

MITJANS HUMANS I MATERIALS:
Prodaisa compta amb els següents mitjans per a gestionar els compromisos adquirits en manteniments de
piscines :
• Equips de treball polivalents i altament qualiﬁcats.
• Equips multidisciplinaris de treball per a intervencions
urgents.
• Àmplia ﬂota de vehicles industrials i lleugers.

• Prevenir la contaminació i minimitzar els efectes ambientals de les nostres activitats.
• Potenciar i rendabilitzar els mitjans tècnics i humans de Prodaisa per assolir els objectius establerts.

PISCINES:

AVANTATGES DE CONTRACTACIÓ:

Seguint amb la col.laboració existent amb les entitats
públiques i aproﬁtant l’experiència dels plans preventius de manteniment i dels sistemes aplicats per al
control de qualitat de l’aigua subministrada, es crea un
departament per a la gestió del manteniment integral
de piscines.

• Garantia del permanent bon estat de les instal.lacions.
• Comunicació directa amb la direcció de Prodaisa.
• Reducció dels problemes de personal.
• Serveis de guàrdia i atenció al client 24 hores.
• Gestió de les instal.lacions i previsions de futur.

La seva principal missió es donar el suport tècnic necessari als clients per garantir la qualitat de l’aigua en les
piscines.

PRINCIPALS SERVEIS:

• Estoc permanent de bombes de recanvi i equips
dosiﬁcadors.

• Seguiment, control i garantia de la qualitat sanitària
de l’aigua.

• Oﬁcina tècnica de suport.

• Manteniment preventiu d’instal.lacions i equips
de dosiﬁcació.
• Disseny i construcció de piscines claus en mà.
• Estudis de rehabilitació.
• Millora i sanejament de les instal.lacions existents.
• Posada en marxa de les instal.lacions a l’inici de
la temporada.
• Manteniment hivernal de les instal.lacions.
• Subministrament de productes químics.
• Accessoris i recanvis per a reparacions i manteniment.

GESTIÓ DEL MANTENIMENT INTEGRAL DE PISCINES

