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1. PERFIL DE L'EMPRESA
DISSENY I ENGINYERIA BÀSICA I DE DETALL, SL, creada com a Enginyeria a
finals de 1997, està formada per un equip de persones, tècnics de diverses
especialitats, amb considerable experiència en el seu àmbit d'actuació que
mantenen un objectiu comú: aportar valor afegit als nostres clients.
DÈBID gestiona els coneixements de sòlids equips d'enginyers de les següents
àrees tècniques:
 Industrial


Tecnologies de la Informació



Informàtica



Mecànica



Elèctrica



Arquitectes

Els equips de treball es conformen amb els especialistes adequats a cada projecte.
La qualitat, l'eficiència i la rendibilitat del projecte realitzat recauen directament
sobre el responsable de l'equip de treball. Aquesta configuració, la unió de
professionals especialistes amb interessos comuns, garanteix la consecució de
l'objectiu establert.
Per afrontar projectes de gran envergadura, DÈBID disposa d'un grup de
col·laboradors habituals, la incorporació dels quals dins l'empresa es porta a terme,
quan el projecte els requereix, de manera ràpida i eficient.
Els avantatges de DÈBID associats a la seva organització simple i gestionada des
de la experiència son:


Optimització de les despeses d’estructura que no carreguen el cost del servei.
 Procediments interns simplificats i agilitat en el procés intern de presa de
decisions. Absència de la inèrcia inherent a una empresa amb estructura
piramidal en nivell jeràrquics, departaments, etc. Absència de burocràcia que
alenteix els projectes.
 Contacte fàcil i directe amb el client. Els nostres directors de projectes estan
dotats de plena autoritat per la presa de decisions
Els nostres enginyers de camp tenen l'ajuda de l'oficina tècnica, la qual cosa vol dir
que gaudim d'un procés de millora continuat en especificacions tècniques i de
projectes.

2. CAMPS D'ACTIVITAT
DÈBID ofereix els següents serveis de projectes:


Estudis de viabilitat i anàlisis d’alternatives.



Relació amb les empreses de serveis públics i administracions locals.



Procediments legals per l'obtenció de permisos.



Projecte bàsic. Especificacions generals.



Projectes executius de detall. Especificacions tècniques dels diferents
sistemes.



Gestió de compra i aprovisionament de materials. Contractació de companyies
de serveis i instal·lacions. Gestió econòmica del projecte.



Direcció d'obres. Gestió de posta en marxa d'instal·lacions.



Seguiment i control de les obres. Processos de documentació e informació al
promotor.



Legalitzacions.

DÈBID té la capacitat i la flexibilitat per portar a terme projectes adaptats a
qualsevol tipus d'acord contractual amb els clients:


Contracte directe amb la propietat pel desenvolupament del projecte.



Contracte de projectes “claus en ma”.



Assessorament a la Propietat en grans projectes multidisciplinaris.

Tant en el sector industrial com en l'àmbit comercial, DÈBID pot desenvolupar les
següents activitats d’enginyeria:


Diagnòstics d’optimització energètica. Projectes i direccions d’obra per
aconseguir les millores de consum.



Disseny de la infraestructura de suport de centres de procés de dades.



Automatització de processos.



Disseny de projectes elèctrics, d'alta i baixa tensió. Sistemes de proteccions
elèctriques. Grups electrògens.



Instal·lacions de plantes fotovoltaiques.



Energia solar tèrmica, desenvolupament i instal·lació de projectes.



Disseny d'il·luminació LED, desenvolupament i instal·lació.



Sistemes de gas natural, GNL, GLP o biogàs.



Sistemes de fluids tèrmics (vapor, aigua, oli tèrmic,...). Xarxes de canonades.



Projectes de legalització d’instal·lacions. Tràmits amb Col·legis
Professionals (visats), Ajuntaments, Serveis Territorials d’Indústria,
companyies de gas, electricitat, aigua,...

3. REFERÈNCIES
A continuació s'enumeren els projectes més representatius desenvolupats per
DÈBID.
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3.1. Àmbit d'aplicació industrial
























Direcció d'obra de l'ampliació de les instal·lacions de Denso Barcelona, SA.
Fase 3. Sant Fruitós de Bages. 6.000 m2 de nou edifici més les instal·lacions
associades.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de l'ampliació de les instal·lacions de
Denso Barcelona, SA. Fase 4 Sant Fruitós de Bages. 7.500 m2 de nou edifici
més les instal·lacions associades.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de l'ampliació d'instal·lacions de Denso
Barcelona, SA. Fase 5 Sant Fruitós de Bages. 600 m2 de nova construcció i
instal·lacions.
Projecte claus en mà per a Denso. Expansió Fase 6 Sant Fruitós de Bages.
600 m2 d'ampliació d'edifici de producció i instal·lacions associades.
Projecte claus en mà per a Denso. Expansió Fase 7 Sant Fruitós de Bages.
1.800 m2 d'ampliació d'edifici de producció i magatzems, i instal·lacions
associades.
Projecte parcial d'ampliació Denso Fase 8. Enderroc en planta pis situada dins
la zona demominada ELEC, en la franja existent entre les àrees de Fases 2, 3 i
5 per tal de poder unificar espais i millorar procés i moviments interns dins la
fàbrica.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de les instal·lacions del magatzem i
centre de distribució de Mango a Palau-solità i Plegamans.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de les instal·lacions en el magatzem i
centre de distribució de Mango a Terrassa.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'instal·lacions de les noves oficines
del departament de disseny de Mango a Palau-solità i Plegamans. 8.000 m2.
Elaboració del projecte bàsic i executiu, llicència ambiental, legalitzacions i
direcció d'obra d'instal·lacions en el magatzem logístic i de distribució de
Mango a Parets del Vallès de 25.000 m2. amb un magatzem totalment
automatitzat de 6.500 m2.
Gestió de projecte de clavegueram i depuració d'aigües de l'empresa Panrico,
SA.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de la remodelació del magatzem
industrial de l'empresa Himel a Pallejà.
Direcció d'obra de la remodelació de les instal·lacions tècniques dels
Laboratoris Viñas a Barcelona.
Elaboració del projecte i direcció d'obra del taller de cotxes Arbúcies Valls
Automotive, SL.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de l'ampliació de la instal·lació elèctrica
en Aluminium Packaging ALM, SL. a Cabrera
Elaboració del projecte i direcció d'obra de les noves instal·lacions de l'àrea de
producció de l'empresa Giroclad, SL. a Riudellots (Girona).
Elaboració del projecte bàsic i executiu de reforma per a la instal·lació d'un
aparell elevador per la nau industrial de Sant Cugat del Vallès de l'empresa
Sharp Electronica España, SA.







Redacció i coordinació de l'estudi de seguretat i salut i control de qualitat de les
obres de reforma del túnel de pintura a la fàbrica de Yamaha Motor España a
Palau-solità i Plegamans.
Redacció del projecte de reforma de la Sala de Coles de l'empresa Mondi Bags
a Abrera.
Redacció i Direcció del projecte de reforma de la sala de test de l'empresa
Lucta a Montornés del Vallès.
Reforma de les instal·lacions, disseny i permisos de posada en marxa de la
drassana del Consorci El Far per als vaixells de competició de la Barcelona
World Race, Moll de Ponent, Port de Barcelona.

3.2. Àmbit Comercial i Administratiu
























Elaboració dels projectectes d'obres i llicència ambiental i projectes i direcció
d'obra de les instal·lacions del Centre d'Estudis Adams a Barcelona.
Elaboració dels projectectes d'obres i llicència ambiental i projectes i direcció
d'obra de les instal·lacions per ARQ Arquitectura d'un local comercial a Platja
d'Aro, Girona.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de de les instal·lacions de diverses
botigues d'Original Levi's Stores a Espanya i Portugal.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de les instal·lacions de 40 botigues de
la cadena Mango a Catalunya, les Illes Balears i València.
Direcció facultativa i executiva de totes les instal·lacions de l'hotel Arts de
Barcelona.
Renovació dels sistemes de calefacció i aire condicionat de les instal·lacions de
la zona comercial de l'hotel Arts de Barcelona.
Renovació de les instal·lacions generals de l'hotel Hilton de Barcelona.
Projecte de remodelació del sistema de producció i distribució d'ACS (aigua
calenta sanitària) a l'hotel Hilton (Barcelona), inclosa la planta d'energia solar
tèrmica.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de l'hotel Sabadell a Sabadell.
Elaboració del projecte de reforma de l'ampliació de l'hotel Axel a Barcelona.
Projecte Executiu d'instal·lacions de l'edifici d'oficines de Fadesa a la plaça
Europa, de l'Hospitalet de Llobregat
Elaboració del projecte i direcció d'obra de l'edifici d'oficines d'Immobiliària
Colonial SA, a l'avinguda Tarradellas de Barcelona.
Proposta de projecte de remodelació de les oficines del Banc de Santander a
Catalunya.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de les oficines d'Assistència Sanitària
Col·legial, SA (Barcelona).
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'un edifici d'oficines, "Marina Village",
per a l'empresa Hovisa, Barcelona
Elaboració del projecte executiu i direcció d'obra del Complex Esportiu Europa,
Barcelona.
Elaboració del projecte executiu i direcció d'obra de de remodelació de les
oficines de Lucta, SA. Fase 1 a Granollers.
Elaboració del projecte executiu de l'escola oficial d'idiomes a Sabadell per
GISA
Elaboració del projecte i direcció d'obra de d'una residència de la 3a edat, 50
suites, per a Prytanis a Sant Boi de Llobregat,
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'ampliació de les instal·lacions del
Museu Arqueològic d'Empúries.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de Museu Olímpic de Barcelona a
Montjuïc (2006). per a B:SM

3.3. Àmbit Residencial

















Elaboració del projecte i direcció d'obra d'edifici de 36 habitatges de la
Immobiliària Habitat a Pallejà.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'edifici de 36 habitatges al carrer
Àngel Vidal, El Retir, de Sitges.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'edifici de 24 habitatges al carrer
Ceravalls d'Hospitalet.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de conjunt de 44 cases unifamiliars
Centre Llevantina de Sitges.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'edifici de 36 habitatges al carrer
Vilamarí de Barcelona.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'un conjunt de 20 habitatges en filera
a Sta. Maria Cubelles.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'un conjunt de 45 habitatges, "Can
Pei", a Sitges.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'un conjunt de 40 cases, "Pujades", a
Sitges.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de conjunt de 240 habitatges, "Can
Giró", a Sitges.
Projecte executiu d'un edifici aïllat de 50 apartaments a Lloret de Mar.
Projecte executiu d'instal·lacions de 180 habitatges en 3 edificis aïllats (carrer
Puigcerdà (Barcelona). Constructora Vallehermoso.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de conjunt de 33 cases a Torelló.
Elaboració del projecte i legalització aparcament i BT de dos edifici
plurifamiliars de 16 habitatges a Molins de Rei.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges al
carrer Montserrat de Casanoves de Barcelona
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'edifici plurifamiliar de 17 habitatges
per a Gramepark a Santa Coloma de Gramanet.
Elaboració del projecte executiu d'un edific plurifamiliar de 54 habitatges per a
Altimira Real State, Banco Santander, a la Grípia, Terrassa.

3.4. Àmbit de l'Administració Pública (excloent sector sanitari)


Redacció del projecte executiu de reforma i per a la direcció de les obres del
projecte d'adaptació a normativa del túnel de pintura dels tallers de l'empresa a
Martorell per a FGC



Elaboració d'un informe sobre marc normatiu i periodicitat recomanada de les
inspeccions que es duen a terme a les instal·lacions de protecció contra
incendis de la seva xarxa d'estacions, línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.
FGC.



Reforma i millora de la instal·lació de ventilació a l'estació de Plaça d'Espanya
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Línia Llobregat-Anoia. FGC.



Instal·lació i reforma de la instal·lació d'enllumenat de 4 túnels de la xarxa de
FGC, enllumenat de 2 túnels nous (Sarrià i UAB) i reforma de 2 túnels existents
(Terrassa i Sant Andreu) FGC.



Feines auxiliars per a la implantació provisional d'uns equips de fred per a la
climatització del Pavelló Olímpic de Badalona.
Gestió tècnica de la remodelació de l'estació de trens del carrer Muntaner de
Barcelona pertanyent als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Gestió tècnica de les obres del metro del Triangle Ferroviari de Barcelona
pertanyent a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
Gestió tècnica de les obres per a TMB de Barcelona Metro. Estació La Pau.
Gestió tècnica de les obres per a la TMB de Barcelona Metro. Estació Clot.
Projecte executiu de cobertura de 500 metres de la Ronda Gral. Mitre,
Barcelona.
Col·laboració tècnica en el projecte de remodelació de l'estació de trens de
Ferrocarrils Catalans de la Generalitat “Martorell Central”.
Projecte executiu de modificació de l'enllumenat públic a la carretera d'accés a
Canyelles.
Projecte executiu de modificació de l'enllumenat públic a Girona.
Projecte executiu d'urbanització del sector UA-3 de Sta. Maria de Cubelles.
Projecte executiu de cablejat d'alta i baixa tensió de l'estació de captació
d'aigües del riu Segre, Segrià Sud.
Elaboració del projecte i direcció d'obra del projecte d'urbanització del Barri El
Vilet. Ajuntament de Torrelavit.
Elaboració del projecte i direcció d'obra del túnel de Miramar a Barcelona.
Col·laboració en l'elaboració del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un
aparcament públic en el carrer Torrent Gornal a l'Hospitalet de Llobregat.
Capacitat per a 300 cotxes per a L'Hospitalet 2010.
Col·laboració en l'elaboració del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un
aparcament públic en l'avinguda Amèrica a l'Hospitalet de Llobregat. Capacitat
per a 199 cotxes per a l'Hospitalet 2010.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de la urbanització del carrer Segimon














































Tomeu per l'Ajuntament de Torrelavit (Barcelona).
Elaboració del projecte d'obra civil així com d'instal·lacions i direcció d'obra de
les noves instal·lacions de Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona.
Projecte de la Fase 2 del Centre Municipal “Coma Cros” de Salt (Girona).
Elaboració del projecte i direcció d'obra de la restauració de les oficines de
l'avinguda Martí Pujol de l'Ajuntament de Badalona.
Elaboració del projecte i direcció d'obra del camp de futbol de Vilassar de Dalt
(Barcelona)
Projecte executiu de les instal·lacions del centre de municipal d'esports a Cunit
(Calefacció, BT, aire condicionat, ventilació, GN, comunicacions, il·luminació i
energia tèrmica solar).
Col·laboració en l'elaboració del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un
aparcament municipal Margarida Xirgu de Barcelona. Capacitat de
l'estacionament per a 260 cotxes per a B:SM.
Projecte executiu de les instal·lacions del Consorci d'Esports La Mina a Sant
Adrià del Besòs.
Col·laboració en l'elaboració del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un
aparcament públic de la Rambla Marina a L'Hospitalet de Llobregat. Capacitat
de l'estacionament per a 238 cotxes. Per a L'Hospitalet 2010.
Col·laboració en l'elaboració del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un
aparcament públic al Tanatori de Les Corts. Capacitat de l'estacionament 68
cotxes per a B:SM.
Revisió del projecte de l'aparcament annex a l'Hospital Comarcal del Baix
Llobregat a Sant Joan Despí. Capacitat de l'estacionament 405 cotxes.
Revisió del projecte i direcció d'obra de l'aparcament del carrer València –
Calàbria. Capacitat de l'estacionament 361 cotxes per a B:SM.
Col·laboració en l'elaboració del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un
aparcament públic al carrer Migdia – Avinguda del Carrilet de l'Hospitalet de
Llobregat. Capacitat de l'estacionament 417 per a cotxes i 157 per a motos per
a L'hospitalet 2010
Elaboració del projecte d'instal·lacions d'una Sala Polivalent a Sant Pere de
Vilamajor per a l'Ajuntament.
Reforma parcial de les instal·lacions de baixa tensió per a una aula de treball a
la seu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya..
Revisió del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un aparcament públic al
Parc de la Marquesa de l'Hospitalet de Llobregat. Capacitat de l'estacionament
260 cotxes per a L'Hospitalet 2010.
Auditoria del projecte d'instal·lacions d'un aparcament públic l'Avinguda
Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat. Capacitat de l'estacionament 300 cotxes
per a L'Hospitalet 2010.
Auditoria del projecte d'instal·lacions d'un aparcament públic a la Plaça
Comunitats de l'Hospitalet de Llobregat. Capacitat de l'estacionament 280
cotxes per a L'Hospitalet 2010.
Auditoria del projecte d'instal·lacions i direcció d'obra d'un aparcament públic al
carrer Menendez y Pelayo de Barcelona. Capacitat de l'estacionament 255
cotxes i 17 motos per a B:SM.








Auditoria del projecte d'instal·lacions d'un aparcament públic al carrer Bilbao –
Ramon Turró de Barcelona. Capacitat de l'estacionament 253 cotxes per a
B:SM.
Projecte executiu d'un aparcament al carrer Thous de Barcelona. Capacitat de
l'estacionament 525 cotxes per a B:SM
Projecte executiu d'un aparcament a l'aire lliure a la zona Fòrum de Sant Adrià.
Capacitat de l'estacionament 250 cotxes per a B:SM.
Direcció d'obra d'una aparcament a la plaça Navas de Barcelona. Capacitat de
l'estacionament 325 cotxes per a B:SM.
Direcció d'obra de l'ampliació de la L5 de Metro entre les estacions d'Horta i
Vall d'Hebrón i construcció de noves cotxeres, per a TMB a través de GISA.

3.5. Àmbit de l'Administració Pública. Sector sanitari
























Estudi de viabilitat de la implementació de sistemes d'energia tèrmica solar en
els següents hospitals de referència de la Sanitat a Catalunya: Hospital
Universitari Vall Hebron (Barcelona), Joan XXIII (Tarragona), Arnau Vilanova
(Lleida) i Josep Trueta (Girona)
Projecte de sectorització de les plantes d'hospitalització de l'Hospital
Universitari Trias i Pujol (Can Ruti) i reforma de la instal·lació de detecció i
alarma antiincendis. Servei Català de la Salut.
Projecte d'ampliació de l'edifici d'energies i projecte de sectorització de les
plantes d'hospitalització a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) i
reforma de la instal·lació de detecció i alarma antiincendis. Servei Català de la
Salut.
Projecte de llicència ambiental per a l'hospital matern infantil (55.000 m2) de
l'Hospital Vall Hebron (Barcelona).
Projecte de llicència ambiental per a l'hospital del trauma (35.000 m2) de
l'Hospital Vall Hebron (Barcelona).
Projecte de llicència ambiental per a l'hospital general (80.000 m2) de l'Hospital
Vall Hebron (Barcelona).
Estudi de la viabilitat, elaboració d'un Pla Director i gestions amb l'Administració
per tal d'obtenir la llicència ambiental per a l'Hospital Universitari Bellvitge
(52.000 m2) Hospitalet de Llobregat
Estudi de la viabilitat, elaboració d'un Pla Director i gestions amb l'Administració
per tal d'obtenir la llicència ambiental per a l'Hospital Verge de la Cinta (35.000
m2) Tortosa
Elaboració del projecte i direcció d'obra dels treballs de remodelació del Centre
d'Atenció Primària (CPHC) “Travessera de Gracia”, gestionat per l'Institut
Català de la Salut (ICS), per adaptar-lo a les normes d'eliminació de barreres
arquitectòniques
Projecte executiu per a la restauració de la instal·lació d'aire condicionat del
CPHC Quevedo. Servei Català de la Salut.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de de l'ampliació del CPHC Bordeta
Magoria, Barcelona. Institut Català de la Salut.
Elaboració del projecte i direcció d'obra del projecte de restauració del CPHC
de Palau-solità i Plegamans. Institut Català de la Salut.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de de l'ampliació del CPHC Numància
Barcelona. Institut Català de la Salut.
Projecte de llicència ambiental per als centres manejats pel CPHC i l' Institut
Català de la Salut a Barcelona.
Elaboració del projecte i direcció d'obra d'una residència assistida per a gent
gran de 34 places a Barcelona.
Elaboració del projecte i direcció d'obra del treball de restauració i ampliació de
dues llars residencials per a gent gran a La Garriga i Blanes.
Elaboració del projecte i direcció d'obra de construcció d'una clínica dental a
Barcelona.















Estudi de la reforma, viabilitat i negociacions per a l'obtenció de la llicència
ambiental d'un edifici emblemàtic, el Pavelló Central Torribera, del centre de
salut mental a Santa Coloma de Gramenet, de la Diputació de Barcelona
Elaboració de la llicència ambiental de l'edifici de la seu central de l'Institut
Català de la Salut al carrer Balmés de Barcelona. Edifici històric de la ciutat.
Col·laboració en l'elaboració del projecte d'instal·lacions de l'ampliació d'una
residència assistida per a la Gent Gran a Sant Joan Despí de 180 places per a
Gestió Geriàtrics Sophos, SL
Elaboració del projecte de reforma de les instal·lacions i canvi d'activitat d'una
Residència per a Malalts Mentals de la Fundació Vella Terra a Gurb.
Elaboració del projecte de llicència ambiental del Centre d'Atenció Primària
Caldes per a l'Institut Català de la Salut.
Elaboració del projecte de llicència ambiental del Centre d'Atenció Primària
Montornès per a l'Institut Català de la Salut.
Elaboració del projecte de llicència ambiental del Centre d'Atenció Primària Les
Franqueses del Vallès per a l'Institut Català de la Salut.
Elaboració del projecte de llicència ambiental del Centre d'Atenció Primària
Gironella per a l'Institut Català de la Salut.
Elaboració dels projectes d'arquitectura i enginyeria així com la direcció
facultativa de l'obra i el control de qualitat de la reforma i rehabilitació de
l'Hospital Clínic de Barcelona.
Redacció i direcció del projecte de construcció d'una residència per a malalts
mentals a Grub per a la fundació Vella Terra, amb una capacitat per a 60
places.

3.6. Projectes de TI


Elaboració del projecte executiu i Direcció d'Obra per a la reforma d'un CPD
propi de l'IFAE Port d'Informació Científica de la UAB



Disseny i direcció de les obres de construcció de les instal·lacions (elèctriques,
climatització, accessos, detecció i extinció incendis, cablejat estructurat,
comunicacions) del CPD Nucli A del Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya, a través de T-SYSTEMS (800 m2).



Due Diligence de les instal·lacions mecàniques i de protecció i detecció
d'incendis de dos CPD de l'empresa ARK Continuity de 1.600 i 800 m2 a Bristol
(GB) per a l'empresa PTS Consulting
Consultoria per al disseny de centres de dades científics pel Port d'Informació
Científica (PIC), amb col·laboració amb el CERN.
Projecte bàsic per al CPD principal de la Generalitat de Catalunya, a Can
Pedrosa (L'Hospitalet de Llobregat)
Estudi d'eficiència energètica del CPD principal de control d'ENDESA
(Barcelona)
Disseny de les instal·lacions (elèctriques, climatització, accessos, detecció i
extinció incendis, cablejat estructurat, comunicacions) del CPD principal de
Mango (200 m2).
Sistema de vídeo-vigilància de l'edifici on s'ubiquen les oficines centrals de
Mango i de diversos magatzems remots.
Disseny de les instal·lacions (elèctriques, climatització, accessos, detecció i
extinció incendis, cablejat estructurat, comunicacions) del CPD del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (30 m2).
Disseny de les instal·lacions de climatització d’un CPD de 400 m2 per a Ark
Continuity ubicat al Regne Unit.
Estudi d'eficiència energètica del CPD principal de la UAB, de 450 m2, incloent
el mapa de ruta per als propers anys
Projecte executiu i direcció d'obra del CPD de la CMT i sistema de monitoratge
(Barcelona)
Tasques de consultoria del CPD a la Clínica Diagonal (FIATC) i sistema de
monitoratge.
Estudi de millora del CPD del Centre Esther Koplowitz (Barcelona)
Auditoria d'instal·lacions del CPD de l'Ajuntament de Montcada i Reixac.
Sistema de monitorització dels paràmetres de correcte funcionament i alarmes
de les instal·lacions elèctriques, climatització i accessos del centre de procés
de dades (CPD) de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) de l'Ajuntament de
Barcelona.
Sistema de vídeo-grabació de les sales VIP per a la Fundació La Caixa.
Projecte i direcció d'obra de l'instal·lació del sistema de circuit tancat de
televisió per el projecte Pou del Mon del Parc del Poblenou de Barcelona de
l'empresa Barcelona Gestió Urbanística, SA. (BAGUR) i assessors del projecte
Ventana del Mundo a Guayaquil (Equador).




















3.7. Altres projectes rellevants

















Direcció d'obra i adaptació del Projecte de SOM (Chicago, EUA) de l'hotel Arts
Barcelona per a The Travealsted Group (1990).
Estudi energètic per a la implantació de sistemes d'energies renovables en un
complex turístic en Saadiyat Island a Abu Dhabi (2007).
Elaboració del projecte de reforma del Teatre Municipal de Vilanova i La Geltrú
(2004).
Direcció d'obra de nova fàbrica multinacional Denso a Budapest, Hongria.
Ampliació instal·lacions industrials en una nau de nova planta de 54.000 m2
(2001).
Assessorament en la direcció d'obra de la nova fàbrica de la multinacional
Denso a Katowice, Polònia (2002).
Estudis tècnics per a l'assessorament en la compra de l'edifici 561 Broadway
st, Nova York, EUA per a l'empresa Mango (2005).
Col·laboració en estudis tècnics en la direcció d'obra del parc aquàtic de
l'empresa Vardon Attractions, UK, a Benalmádena, Màlaga. (1998)
Estudis bàsics de prospecció per a diversos clients per a l'empresa Immobiliària
Laietana a Barcelona (2008).
Col·laboració en elaboració d'auditoria instal·lacions per al projecte Torre Agbar
per a Immobiliària Laietana a Barcelona (2006).
Elaboració del projecte, legalitzacions i direcció d'obra de la seu de l'Orfeó
Martinenc a Barcelona. Amb un auditori per a 170 espectadors, oficines, bar,
camerinos, tallers, sales d'assaig i magatzems.
Elaboració del projecte, legalitzacions i direcció d'obra d'un Alberg de Joventut
a l'avinguda meridiana de Barcelona per a l'empresa RV Youth Hostels,SLU.
Amb tretze plantes i tres soterranis. Dos-cents llits i tots els serveis necessaris.
Col·laboració en la restauració de l'antiga fàbrica de Moritz a la Ronda Sant
Antoni de Barcelona,
Elaboració de la llicència ambiental de la seu del Centre Internacional de Vela
de Catalunya per a la Federació Catalana de Vela a Sant Adrià del Besòs.
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