Aquagest é unha empresa especializada en todas aquelas actividades
relacionadas directa ou indirectamente co ciclo integral da auga nas
poboacións.
40 anos de experiencia en Galicia.
56 Servicios de auga e saneamento xestionados en Galicia.
500 traballadores adscritos ao cadro de persoal.
Preto de 300.000 abonados ao Servicio.
890.000 persoas abastecidas diariamente.
1.100.000 de persoas servidas en períodos punta.
3.600 quilómetros de rede de distribución de auga.
2.000 quilómetros de rede de saneamento.
4 embalses xestionados

Non estamos sos. O Grupo Agbar é o noso máis sólido respaldo,
avalando firmemente o noso labor.

Presente en todas e cada unha das Comunidades Autónomas de
España.
973 concellos xestionados en España.
5.544.505 Clientes en España.
18.717.895 de habitantes servidos diariamente en España.
Poboación total servida (España) períodos punta: 20.000.000
Presencia internacional: Arxelia (Orán), Arabia Saudí, Arxentina,
Brasil, China (Jiangsu), Colombia, Cuba, Chile, Inglaterra,
México, Marrocos, Estados Unidos, etc., que supoñen unha
poboación total servida superior aos 25 millóns de habitantes.
Principais accionistas: Caixa de Pensiones de Barcelona “La
Caixa”, Grupo Suez S.A., Criteria, etc.
Empresas do Grupo: Aguas de Barcelona, Aguas Andinas,
Canaragua, Aquagest, Asturagua, Aguas del Norte, Aguas de La
Habana, Emasagra, Aguas de Alicante, Sorea, Adeslas, Gestión de
Aguas de Aragón, etc. En conxunto, 160 empresas de auga,
servicios de saúde, inspección, certificación, construcción e
instalacións.

Na actualidade, Aquagest xestiona os servicios
abastecemento, saneamento e depuración da auga
cincuenta e seis Concellos galegos, algúns deles
grande entidade poboacional, como os de Santiago
Compostela, Ourense ou Pontevedra.
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ZONA NORTE
Ares
As Pontes
Bergondo
Betanzos
Cabañas
Cedeira
Fene
Neda
Ortigueira
Pontedeuma
Ribadeo
Sada
Valdoviño
Viveiro

ZONA CENTRO

ZONA SUROESTE

ZONA ESTE

A Estrada
Arzúa
Cabana
Carballo
Coristanco
Dodro
Laracha
Laxe
O Pino
Oroso
Rois
Santa Comba
Santiago de Compostela
Teo
Tordoia
Val do Dubra
Vedra
Zas

Cambados
Poio
Pobra do Caramiñal
Pontecesures
Ponteareas
Pontevedra
Rianxo
Ribeira
Soutomaior

Baños de Molgas
Barbadás
Carballiño
Celanova
Chantada
Coles
O Barco de Valdeorras
Ourense
Pol. San Ciprián das Viñas
Toen
Viana do Bolo
Xinzo de Limia

AquaOurense:
Solución a pequenos e medianos
Concellos de Galicia para a Xestión
do Ciclo Integral da Auga

PRESENTACIÓN

"AQUAOURENSE, SOCIEDADE PROVINCIAL DE AUGAS E MEDIO
AMBIENTE, S.A.", é unha sociedade mixta creada o 23 de decembro de
2008, na que a Deputación Provincial de Ourense obstenta o 34% do
capital, sendo o restante 66% propiedade da mercantil AQUAGEST,
Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A..

O obxecto da Sociedade está constituído por moi variadas actividades,
para realizar na provincia de Ourense, que se poden englobar en dous
grandes bloques:
A xestión dos servizos públicos provinciais de asistencia e cooperación ás
entidades locais da provincia de Ourense en materia de servizos públicos
relacionados coa xestión do ciclo integral do auga.
A xestión dos servizos públicos provinciais de asistencia e cooperación ás
entidades locais da provincia de Ourense en materia de medioambiente.

¿Cómo nace a empresa

?

Outubro 2007: O servicio de Augas e Medio Ambiente da
Deputación Provincial de Ourense, realiza enquisa nos
Concellos da Provincia para coñecer:
– Datos sobre a xestión dos servizos públicos relacionados có ciclo
integral da auga, nos que ven realizando tarefas de cooperación.
– E as actuacións que no ámbito da asistencia e cooperación, cada
Concello ten interese en que a Deputación lles poida prestar.

CICLO INTEGRAL DO AGUA

Captación

Restitución ó
medio natural

Potabilización

Depuración

Transporte

Distribución

Alcantarillado

LABORATORIO

AquaOurense dispón dun laboratorio para a realización
do control analítico de auga e no que, actualmente, se
realiza o control de 55 concellos da provincia.

O laboratorio, duns 120 m2, está dividido en tres salas:
•Sala para análisis microbiolóxicos.
•Sala de absorción atómica.
•Laboratorio xeral onde se realizan as análises físico-químicos.

Este laboratorio está deseñado para a realización de todas as analíticas
de auga de consumo segundo o R.D. 140/03:
• Análises organolépticos.
• Análises de control.
•Análises complementarios

Tamén permite a análise de augas residuais.

MANTENENTO DO SINAC

SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL
DE AUGA DE CONSUMO HUMANO

Sistema desenvolvido polo Ministerio de Sanidade e Consumo que
permite ó consumidor dispor de información sobre:
Zonas de abastecemento
Orixe da auga e tratamento aplicado (filtración, desinfección..)

Calidade da auga. Tipo de análisis, resultados de aptitude.
Os últimos análisis da agua nos que se detalla se cumpren ou
non cós límites establecidos na legislación (valores paramétricos)

XESTIÓN DE INSTALACIONS

 Xestión de ETAP´s (Potabilización de auga).
Control proceso, proporcionar e optimizar
reactivos, etc.
Xestión EDAR´s (Depuración de auga
residual). Control e optimización do proceso,
xestión residuos, etc.
Xestión de bombeos (auga potable e
residual).
Xestión de depósitos: limpeza, mantemento,
control niveis, cloro, etc.
Xestión fosas: control de vertidos.
Xestión dos sistemas de distribución

MANTEMENTO

Xestión do mantemento mediante Programa Informático de Mantemento
Preventivo.
 Procedimiento de limpeza normalizado:
Auga a presión, hipoclorito, axentes
desincrustantes/ desinfectantes
Inspección estado de conservación das
instalacións e outras tarefas:
Engrases, Mnto. Bombas, motores, etc.

Mantemento correctivo.

XESTIÓN DE REDES

 Búsqueda e Reparación averías.
 Mantemento válvulas, bocas de
riego, etc.
 Limpeza e desinfección tuberías.
 Inspección de redes.
 Execución acometidas.
 Ampliacións de redes.

PROXECTOS E OBRAS
Redacción
de
proxectos
de
abastecemento de auga e de sistemas
de alcantarillado.
Proxectos de renovación de redes.
Proxectos de captación e depuración.
Proxectos de novos depósitos ou
ampliacións.
Memorias valoradas.
Financiamento de obras.

AREA TÉCNICA
Realización de estudios de plans
directores de auga potable e
saneamento.
Realización de modelos matemáticos de
redes de auga potable e de
alcantarillado.
Sectorizacions de redes.

XESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Lectura de contadores.
 Facturación.

 Cobro de recibos.
 Xestións de corte por impago.
 Estudios económicos.
 Elaboración de ordenanzas.
 Asesoramento xurídico.
 Legalización e tramitación de
expedientes: concesión de
aproveitamento do dominio hidráulico,
verqidos, revisións de autorizacións,
etc.

Convenios en vigor
Concellos
Control analitico augas de consumo
57
Control analitico augas de baño
36
Mantementos EDAR´s 90 prantas
53
Legalización de Captacions
32
Autorizacions de puntos de verquido (205)
31
Protocolos de Abastecementos
20
2
Control de Verquidos a rede del alcantarillado

Proximos Convenios
Central de compras

Control de Lexionella
Programación e limpeza de Depositos
Auditoria Tecnico-Sanitaria de instalacións de abastecemento

