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Presentació nous socis 
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ACO

Presentació / Breu descripció:

Amb més de 30 anys d'experiència en el mercat, ACO Iberia lidera el 

sector del disseny, fabricació i comercialització de productes per al 

drenatge, pretractament, atenuació i infiltració d'aigües pluvials, 

industrials i sanitàries en els sectors d'obra civil, urbanisme (SUDS), 

indústria i edificació.

Oferim serveis de disseny higiènic de drenatges en instal·lacions per 

complir els requisits més exigents a nivell mundial higiènicament 

segons els criteris de EHEDG (European Hygienic Engineering and

Design Group).

Oferim d´igual manera el servei ACO SERVICE, per mantenir i netejar 

estacions de bombeig i els separadors de greixos i d'hidrocarburs 

per allargar la garantia i la seva durabilitat, garantint la seva 

eficiència per millorar la qualitat de les aigües residuals.
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ADANTIA

ADANTIA S.L., fundada l'any 1995, és una 

consultoria mediambiental, tant en els seus aspectes 

tècnics com en els legals, amb una marcada 

especialització en temes d'aigües.

Tres grans àrees de treball:

• Cicle de l'aigua

Estratègies de gestió de conques, elaboració de normativa.

Projectes de depuració i reutilització d'aigües residuals.

Auditoria i control de depuradores d'aigües residuals.

Tramitació d'expedients administratius, abocaments i 

sancionadors, gestió de cànons i tributs per l’Administració

• Gestió mediambiental de projectes, plans, 

programes i direccions ambientals d’obres. 

• Programari, aplicacions web i per telèfons mòbils

Seus:Barcelona/Santiago de C./Madrid/Vitoria/Santiago de Chile
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ADIQUIMICA S.A.

Presentació ADIQUIMICA:

Empresa que ofereix solucions avançades per al 

tractament de l’aigua amb l’objectiu de cobrir d’una

manera integral i sostenible tots els requeriments

referits a la qualitat de la mateixa i també al manteniment

de tot tipus d’instal·lacions que utilitzin aigua:

- Control i prevenció de la legionelosis. 

- Circuits de refrigeració.

- Sistemes d’òsmosi inversa, NF, UF, MF, 

EDR,...

- Aigües de consum

- Calderes de vapor

- Aigües residuals industrials

- Plantes i centrals elèctriques

- Sistemes de cogeneració

Productes propis, softwares específics, equips de control 

de les instal·lacions, solucions a mida.

IMATGES

Logo de l’entitat
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AIGUES  DE GIRONA, SALT i SARRIÀ de TER

Logo de l’entitat
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Aigües de Mataró SA 

• Companyia municipal

• Gestió directa dels serveis públics de subministrament 

d’aigua potable, xarxa de clavegueram, laboratori municipal, 

fonts d’aigua i fonts ornamentals.

• Integrada a la empresa pública GIACSA

• Els nostres valors:

 L’excel·lència en la prestació dels serveis. 

 El compromís de satisfer les necessitats i expectatives 

dels ciutadans, facilitant el diàleg i la comunicació.

 La responsabilitat econòmica, social i mediambiental 

per dur a terme el desenvolupament del negoci 

sostenible.

 Aplicar la innovació tecnològica orientada a la millora 

contínua dels processos, productes i serveis.

 El comportament ètic

• Ens integrem al CWP per la ferma voluntat de que creiem en 

els projectes de col·laboració. Liderem un projecte SIG que 

agrupa en un inici a 13 empreses del sector.
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ATLL CONCESSIONÀRIA

IMATGES

ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA és l’empresa que 

gestiona l’abastament d’aigua potable en alta de la xarxa Ter-Llobregat i que 

s’encarrega de la captació, la potabilització i la distribució de l’aigua potable fins 

els dipòsits de capçalera municipals.

Subministra a més de 100 municipis de 9 comarques catalanes: Alt Penedès, el 

Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i l’Occidental, l’Anoia, el Garraf, el Baix 

Llobregat i el Barcelonès, dins un territori d’uns 1.800 Km2 i amb una població de 

gairebé 5 milions d’habitants. 
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CEPEX

Presentació / Breu descripció: Logo de l’entitat

Cepex,  empresa ubicada a Catalunya i amb activitat des del 1985. 

Pertany al grup Fluidra sent la empresa del grup amb plena dedicació 

a la conducció de fluids. Cepex esta conformada per un equip humà 

de 226 persones. 

La nostra activitat empresarial es dedicada a la fabricació de 

accessoris i valvuleria de termoplàstics.

Amb presencia internacional i marca reconeguda, mitjançant la xarxa 

de distribució comercial del grup Fluidra. Els productes de la marca 

Cepex arribant a 170 països i 150 delegacions comercials. 

Amb clara vocació de progres i innovació. Cepex a desenvolupat 

durant aquests 37 anys productes clarament orientats a diferents 

mercats com la Industria, Tractament d’aigua, Abasteix ment, 

Construcció, Reg i Piscina publica i privada.

Com a objectius principals la qualitat i competitivitat i la millora 

continua com a eina, a Cepex treballem dia a dia per aportar valor als 

nostres productes i a les aplicacions on s’utilitzen. 
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CIM AIGUA

Especialistes en el tractament de les aigües residuals

industrials en els següents camps:

1. Assessorament tècnic, realització de diagnòstics, realització

d’estudis d’aigua a nivell d’assaigs de respirometries,

assaigs de jar-test i bioindicació de fangs actius.

2. Disseny i construcció de depuradores i potabilitzadores.

3. Control i manteniment de depuradores i potabilitzadores i

serveis d’explotació outsourcing de plantes.

4. Gestió Ambiental.

Des de CiM AIGUA SL oferim un servei mediambiental a les

empreses donant solucions adaptades a les seves necessitats.

www.cimaigua.cat

http://www.cimaigua.cat/
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Consorci Besòs Tordera

Entitat Local de l’Aigua (1988):

• 59 Ajuntaments del Barcelonès, Osona, Vallès Occidental 

i Oriental

• Consell Comarcal del Vallès Oriental

• Diputació de Barcelona

• Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

• Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

• Superfície territorial: 1230 Km2

Àrees d’activitat:

• Sanejament en baixa (1250 Km xarxa clavegueram 

municipal)

• Sanejament en alta (300 Km de col·lectors, 45 EBARs, 17 

EDARs)

• Millora del medi fluvial (6 rius)

• Promoció i educació ambiental

• Assessorament i suport a Administracions consorciades

• R+D+I

IMATGES
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La Empresa

Fabricacion de 

valvulas de control 

hidraulico

Hidroglobal pertenece al Grupo MAT Holding (www.matholding.com). 

Dentro de la división MAT Water el Grupo opera en las siguientes 

industrias:

Proveedor de 

soluciones para 

riego agricola

Proveedor de 

soluciones para el 

ciclo integral del 

agua
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Líneas de actividad

• Hidroglobal cuenta con una completa gama de producto en cada una de sus tres 

divisiones :               La Conducción y el Transporte, El Tratamiento de aguas y La 

Automatización y el Control.

Water

Treatment

cycle

Conduction

Manual Valves

Hydraulic Valves

Air Valves

Drinking and process water

treatment

Waste water treatment

Plant O & M

DIVISION
LINE OF 

PRODUCT
PRODUCTS

Automation

Taylored Turn Key project

Monitoring AQQUOSEYE®

Telecontrol of Water Meters
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DEFCON8

Estalvi hidric i

energétic a 

edificis i 

vivendes

mitjançant

l’aplicació de IOT
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CHEMIPOL S.A. 

Companyia catalana ubicada a Terrassa que es dedica a la 

fabricació i comercialització de especialitats químiques per 

la industria. Un dels principals camps d’actuació son els 

productes per el tractament de les aigües, tant siguin de 

captació, procés, depuració o potabilització.

Tanmateix, des de fa uns tres anys hem incorporat al 

nostre catàleg de productes el que anomenem productes 

d’enginyeria. 

Són equips molt innovadors amb els que pretenem donar 

resposta i millora als tractaments de l’aigua del nostres 

clients i mercat, i que van des de membranes de UF 

tecnologia TIPS, recuperadors d’energia per dessalació, 

filtres d’anelles de nova generació, mini dessaladores, etc.
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CREATECH

Especialistes en solucions de control 
intel·ligent per l'optimització de 

processos i l’estalvi energètic

SOLUCIONS:

Integral – EDAR360º

Objectiu:

 Compliment qualitat

 Estalvi costos operació

 Fiabilitat procés

EXPERIENCIA:

Més de 130 instal·lacions a 
nivell global

Plantes urbanes i industrials
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Hydrometeorological Innovative Solutions

Serveis d’informació i alerta hidrometeorològics per 

subscripció i a sistemes a mida



KRYPTON CHEMICAL
Fabricants de resines per la impermeabilització d’infraestructures

hidràuliques

Des de l’any 1999, Krypton Chemical es dedica a la formulació, producció i distribució de resines de poliuretà i

poliurea destinades a la impermeabilització líquida d’edificis i estructures.

Els nostres productes i sistemes s’han aplicat en molts projectes diferents arreu del món, com per exemple en obres

d’impermeabilització d’infraestructures hidràuliques com ara tancs, basses, dipòsits d’agua potable i residual,

canals, fonts i depuradores.

Per aquest tipus d’aplicacions es requereixen sistemes d’altes prestacions, molt eficaços i de molt ràpida aplicació.

Condicions per les quals Krypton Chemical presenta la solució adecuada a cada cas.

Dipósit d’aigua potable a Irlanda Depuradora a Brasil Font a França
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laGota

laGota és un projecte especialitzat en gestió integral i ecològica de l’aigua

amb més de 20 anys d'experiència professional.

Disseny, projecte d’enginyeria i execució d’obra d’instal·lacions de

depuració d’aigües residuals mitjançant sistemes naturals: per a

nuclis urbans aïllats, centres de turisme rural, cases de colònies, indústria

agroalimentària, instal·lacions ramaderes i certs usos industrials.

Projectes de gestió integrada: captació d’aigües pluvials, reducció de

consums, tractament de les aigües residuals i la seva reutilització,

sistemes de reg i aprofitament de subproductes per a finques o altres

nuclis aïllats.

Instal·lacions de jardineria: combinat amb sistemes de recollida d’aigües

pluvials, tractament d’aigües grises i piscines naturals sense clor

depurades mitjançant jardins aquàtics

Innovació i divulgació: introducció dels sistemes naturals de tractament

des de l’any 1995, amb projectes pilot en col·laboració amb l’administració

pública als Països Catalans, Navarra i Canàries. Cursos formatius de

diferents nivells, des d’introductoris fins a cursos de 300 hores lectives



TECNOTURBINES
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Grid Tied

Battery 
Charging

Manufacture of  hydraulic turbines to generate electricity, 
using the excess of pressure present in the water pipes
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ZYMVOL BIOMODELING SL

Zymvol assists industries in the discovery and

development of biocatalysts through computer-driven

innovation.

We can help you to:

- Improve the performance of enzymes to meet precise

industrial requirements

- Identify the right enzyme to replace unsustainable

chemical processes/products

- Find new gainful applications for biocatalysts

And more specifically to:

- Design and implement enzyme-based solutions for

eco-friendly water remediation
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