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Ens trobaràs a la segona planta
de Casa Ricart, Vic.
Ens trobaràs a la segona planta
de Casa Ricart, Vic.

OFERIM UN SERVEI GLOBAL
D’ENGINYERIA PER A LA INDÚSTRIA

D’aquesta manera, només hauràs de girar la clau! 

A més dels serveis anteriors, oferim la possibilitat 
de contractar la modalitat obres claus en mà, on 
ens ocupem de la construcció integral de l’edifici. 

Gestió de tràmits per a 
obtenir les llicències i 
permisos administratius.

Direcció de l’obra, direcció 
d’execució i coordinació de 
seguretat i salut.

Gestió de tràmits 
administratius per al 
tancament de l’obra.

Commissioning: per a la 
posada en funcionament de 
les obres i les instal·lacions.

Gestió global del projecte 
Project Management 
per tal de dur a terme 
un control global dels 
terminis, del control de 
qualitat i econòmic.

Estudis de lay-out, 
avantprojectes, 
valoracions econòmiques, 
estudis de viabilitat i 
disseny dels projectes.

ENGINYERIA ARQUITECTURA
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INSTAL LACIONS
TECHNOTRAF

Superfície construïda: 9.500 m²
St. Vicenç de Torelló,  Barcelona

 GRUP BON PREU

Superfície construïda: 35.000  m²
Lloret de Mar, Barcelona

Centre comercial amb supermercat Esclat

LOGISTICA
ENGINYERIA

MANUFACTURERES

AGROALIMENTARIES

CENTRES COMERCIALS
VIEFE

Superfície construïda: 3.186 m²
St. Pere de Torelló, Barcelona

SODECA

Superfície construïda: 10.165 m²
Ripoll, Girona

GRUP VALLCOMPANYS - PATEL 

Superfície construïda: 22.100 m²
L’Esquirol, Barcelona
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AQUARIUS COSMETICS

Superfície construïda: 
8.388 m²

Les Masies de Voltregà,
Barcelona

GRUP BON PREU

Superfície construïda: 78.000 m²
Balenyà, Barcelona
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Magatzem robotitzat a -20 ºC  i molls d’expedició refrigerats

Nau industrial i oficines

Nau industrial i oficines

Centre logístic

Nau industrial i oficines

.

ENGINYERIA CIVIL

ETAP TORELLÓ

Superfície construïda: 5.769 m²
Torelló, Barcelona
Planta pel tractament d’aigua potable

Instal·lació d’autoconsum 
amb calderes de biomassa i 

refredadora d’absorció 

METODOLOGIA I
FILOSOFIA DE TREBALL

Fa més de 40 anys que oferim serveis en els àmbits de 
l’enginyeria, l’arquitectura i el medi ambient. 

Formem un equip pluridisciplinar altament qualificat que 
ens permet oferir al client un servei global adaptat a les 
seves necessitats. 

COM HO FEM?

La nostra prioritat és escoltar les necessitats i 
expectatives dels nostres clients.

Dediquem el temps necessari en cada projecte 
per tal d’assolir els objectius establerts.

Utilitzem la metadologia BIM en tots els 
processos de treball.

Ens apropem al client, l’assessorem, i 
treballem conjuntament per desenvolupar el 
projecte. 

Tots els nostres projectes tenen com a 
prioritat l’ús d’energies renovables,
l’autoconsum i l’eficiència energètica.


