
ESTUDI D’ENGINYERIA VALL, S.L.     N.I.F. B-61.263.679

Borràs, 59, 1r - Telèfon 93 723 16 30 - Fax 93 724 70 90 - 08208 SABADELL

e-mail : estudi@enginyeriavall.com

CARTA DE SERVEIS

ESTUDI D'ENGINYERIA VALL, S.L.



ESTUDI D’ENGINYERIA VALL, S.L.     N.I.F. B-61.263.679

Borràs, 59, 1r - Telèfon 93 723 16 30 - Fax 93 724 70 90 - 08208 SABADELL

e-mail : estudi@enginyeriavall.com

CARTA DE SERVEIS

CONSTRUCCIÓ

A partir de les dades i requeriments del client, realitzem els primers estudis per al
millor desenvolupament de l’activitat. Un cop definit l’avantprojecte, desenvolupem
el projecte executiu, el presentem a les administracions que en tenen la
competència, i mentre aquest segueix el seu curs, demanem els pressupostos als
industrials, que analitzem i oferim al client mitjançant quadre comparatiu de les
millors alternatives. Obtinguda la llicència i escollits els industrials, dirigim les
obres i les instal·lacions, comprovem i conformem la bondat de les factures,
supervisant amb el màxim rigor el compliment de terminis, qualitats i
pressupostos.

Edificis industrials

Els projectes d’edificis industrials “a mida”, és a dir, concebuts per acollir una
activitat concreta, són una de les nostres especialitats. Conjuntament amb el
client, desenvolupem el “layout” i dissenyem tots els espais (oficines, zones
d’emmagatzematge, producció, càrrega i descàrrega, vestidors i serveis,
aparcaments, etc.), i les instal·lacions necessàries.

Promocions de naus

Analitzem el solar aportat per tal d’adaptar-lo a les necessitats del promotor i
obtenir el màxim rendiment i edificabilitat, tenint en compte la superfície, la
tipologia constructiva, la possibilitat de rebre futures instal·lacions i espais per a
oficines en planta entresolat.
Si cal ens encarreguem de la parcel·lació del solar, així com de tots els tràmits
necessaris per a l’ocupació de les naus (alta d’IBI i llicència d’ús i ocupació).

Reformes en edificis

Analitzem i dictaminem la bondat de l’edifici (estructures, cobertes, capacitat de
desguàs de les clavegueres, etc.), i a partir d’aquí redissenyem i condicionem els
espais disponibles per a obtenir la millor distribució i funcionalitat: obertura de
buits, eliminació i redistribució d’envans, supressió de pilars i parets de càrrega
per estintolaments i altres elements estructurals, construcció de forjats sobrealçats
interiors, reforma de façanes, etc.
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Càlcul d’estructures

Realitzem càlculs d’estructures, tant metàl·liques com de formigó armat.
Hem calculat des de torres per a refineries petroquímiques i altres indústries, fins
a tot tipus d’elements estructurals d’edificis.

Estacions de servei

Projectem i dirigim totes les obres i les instal·lacions necessàries per a la posada
en marxa de l’establiment d’acord amb la normativa vigent (accessos a carreteres,
disseny integral de l’edifici, distribució dels recorreguts, dotació de totes les
instal·lacions, etc.) i ens encarreguem de la tramitació dels permisos exigits per
les diferents Administracions.



ESTUDI D’ENGINYERIA VALL, S.L.     N.I.F. B-61.263.679

Borràs, 59, 1r - Telèfon 93 723 16 30 - Fax 93 724 70 90 - 08208 SABADELL

e-mail : estudi@enginyeriavall.com

URBANISME/ENGINYERIA CIVIL

A l’Estudi tenim una àmplia experiència en urbanisme, projectes d’urbanització de
nova execució i adequació d’urbanitzacions existents amb acabats deficients o
obsoletes, accessos a carreteres i obres hidràuliques en general (sanejament,
endegaments, cobertura de rius i rieres, estudis hidràulics i d’inundabilitat, etc.),
mitjançant treballs efectuats tant per a l’Administració pública com per a promotors
privats, en l’execució de projectes i la direcció de les obres.

Urbanisme

Redactem Plans d’ordenació urbanística municipal (antics PGO), Plans especials
urbanístics, Plans de millora urbana, Polígons d’actuació urbanística, Projectes de
reparcel·lació, Llicències i parcel·lacions urbanístiques, Estudis de detall de
regulació de l’ordenació, etc.

Projectes d’urbanització

Projectem i dirigim la totalitat de l’obra: definició geomètrica, xarxa de
clavegueram, voreres i guals,  calçades i aparcaments, enllumenat públic,
mobiliari urbà, jardineria, senyalització, serveis de telecomunicacions, xarxes de
mitja i baixa tensió, gas, aigua, etc., tan si es tracta d’urbanitzacions de nova
creació, com si són urbanitzacions consolidades, però degradades o sense els
serveis mínims necessaris, en les que portem a terme el seu condicionament i
millora amb la mateixa metodologia que en les d’obra nova.

Accessos a carreteres

Plantegem les necessitats de l’accés (estació de servei, restaurant, polígon
industrial, etc.), fem les consultes a l’Administració, analitzem la densitat de tràfic,
dissenyem la tipologia de l’accés, redactem el projecte i fem la tramitació dels
permisos necessaris davant les Administracions competents.

Obres hidràuliques

Redactem projectes per a canalitzacions d’aigües brutes, pluvials i d’abastament
(clavegueres, col·lectors, canals, estacions de bombament i xarxes de distribució).
Anàlogament, portem a terme diagnosis de xarxes de sanejament existents,
proposant les millores adequades per a solucionar el problema. També actuem en
endegaments de lleres, cobertura de rieres, construcció de ponts i pontons, etc.
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Estudis d’inundabilitat

Basant-nos en l’estudi de les conques naturals en condicions extremes
(crescudes de rius i pluges torrencials), procedim a l’anàlisi d’obstacles naturals i
artificials en el curs de les aigües, al càlcul hidrològic en funció dels períodes de
retorn, i finalment determinem l’àmbit d’inundabilitat dels terrenys objecte del
projecte.
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INSTAL·LACIONS

Realitzem un anàlisi exhaustiu de les necessitats, calculem i dissenyem cada
instal·lació amb els mitjans més avançats. Executem el projecte, coordinem i
dirigim la instal·lació fins la seva concreció final, i tramitem les autoritzacions
necessàries per a la seva posada en marxa.
Estem especialitzats en instal·lacions elèctriques (de mitja i baixa tensió),
il·luminació interior i exterior, calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, gas
natural, aigua potable, aire comprimit, vapor, protecció contra incendis,
comunicacions (telefonia, megafonia i xarxa informàtica), automatització i
informatització de maquinària, control d’accessos i seguretat, etc.

Edificis industrials i magatzems

En aquest tipus d’edificis, dels quals dóna fe de la nostra experiència, estem
capacitats per calcular i projectar des de la instal·lació més bàsica i
imprescindible, fins la més específicament lligada amb l’activitat que s’hi pretén
desenvolupar. També realitzem els estudis i els projectes necessaris per al
condicionament i posada al dia d’instal·lacions existents que no s’adapten a la
reglamentació vigent o que tenen mancances d’algun tipus.

Oficines

Calculem les necessitats lumíniques, calorífiques, frigorífiques, de comunicació i
serveis, etc. Avaluem el nivell de risc d’incendi i projectem totes les instal·lacions,
tenint en compte la tipologia constructiva de cada edifici.

Garatges i aparcaments

Tant si es tracta de locals d’ús privat com públic, calculem i projectem les
instal·lacions de baixa tensió, de protecció contra incendis, de ventilació (natural o
forçada), etc.

Edificis d’habitatges

Avaluem les característiques i les necessitats dels edificis i desenvolupem el
projecte per a la instal·lació de la línia d’enllaç i previsió de càrregues,
imprescindible per a la contractació del subministrament elèctric dels habitatges,
dels locals comercials i dels serveis comuns que formen part de l’edifici, així com
les instal·lacions de calefacció, gas i aigua.
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Estacions de servei, establiments comercials i de pública concurrència

Projectem totes aquelles instal·lacions que requereix una estació de servei per al
seu perfecte funcionament (electricitat, aire comprimit, instal·lacions mecàniques,
d’emmagatzematge i abastament de carburant, protecció contra incendis, etc.),
així com l’edifici de serveis, apartat en el que entrarien també els locals
comercials i de pública concurrència, com poden ser botigues, bars, restaurants,
etc. En definitiva, tota mena d’establiments comercials i públics.

Instal·lacions esportives

Estem capacitats per dissenyar i projectar tota mena d’instal·lacions esportives, ja
sigui a l’aire lliure o en pavellons coberts. Des de la il·luminació fins a la xarxa de
telecomunicacions, passant per la climatització, l’aigua sanitària, etc.

Parcs i jardins urbans/parcs temàtics

Tenim experiència en la dotació de serveis i instal·lacions en parcs urbans (Parc
Central del Vallès), i també hem col·laborat en el disseny i càlcul d’instal·lacions
diverses de projectes d’atraccions en parcs temàtics (Terra Mítica).
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MEDI AMBIENT

Al llarg dels anys de funcionament de l’estudi, hem seguit l’evolució de la
conscienciació de la societat vers la protecció del medi ambient, així com les
noves reglamentacions, abastant des del tractament de les runes i els residus de
la construcció fins a la pol·lució ambiental. La nostra àmplia experiència ens
acredita per oferir solucions a la problemàtica  relacionada amb la conservació del
medi ambient.

Estacions depuradores i impulsió d’aigües

Projectem estacions depuradores d’aigües industrials en funció dels paràmetres
d’abocament i del seu destí final (llera pública, xarxa de clavegueram, etc.),
supervisem la seva construcció i les legalitzem.
També, de vegades, en certes zones baixes, no hi ha altra solució per evacuar les
aigües dels punts fondos que no sigui la seva impulsió o bombament. Dissenyem
el projecte íntegrament i el desenvolupem fins a la posada en funcionament.

Abocaments d’aigües residuals

Facilitem als nostres clients solucions al problema del tractament i abocament de
les aigües residuals produïdes per les seves empreses: mesures de seguretat per
evitar abocaments accidentals, sistemes i elements de depuració i tractament
(decantadors, separadors de sòlids i greixos, tancs d’homogeneïtzació, dipòsits de
neutralització, pous de presa de mostres, etc.), i també tramitem el permís
d’abocament davant l’administració competent.

Emissions a l’atmosfera

Assessorem als nostres clients (col·laborant amb les Entitats d’Inspecció i
Control), sobre els combustibles a emprar i la seva repercussió sobre el medi
ambient, els vapors, fums i olors, els requeriments dels focus emissors i la seva
millor ubicació (forma, alçada i diàmetre de les xemeneies, distàncies a veïns,
etc.), les mesures per reduir la seva generació, i comprovem que aquests no
sobrepassin els límits fixats per la reglamentació vigent.

Immissions sonores/vibracions

Amb la col·laboració de tècnics especialitzats (consultors acústics) portem a terme
els primers diagnòstics de casos en què se sobrepassen els valors admesos, i
proposem les solucions per a la seva reducció.
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Residus

Facilitem informació sobre el tractament de tota mena de residus, i assessorament
per tal de minimitzar la seva producció, millorant el cost ambiental de la seva
retirada. Comptem amb l’experiència d’haver intervingut en la retirada de dipòsits
de productes químics i petroliers, olis d’estacions transformadores, així com en la
col·laboració en el disseny i l’execució d’instal·lacions per a la recollida
pneumàtica d’escombraries.

Emmagatzematge de productes químics i petroliers

Estem especialitzats en instal·lacions destinades a emmagatzematge de
productes químics (d’acord amb el Reglament i les instruccions tècniques
complementàries MIE APQ), i emmagatzematge de productes petroliers (MI-IP), ja
sigui en indústries com en estacions de servei o punts de subministrament de
carburant en ports, etc.

Estudis d’impacte ambiental

Estem capacitats per desenvolupar estudis d’impacte ambiental, ja sigui a
requeriment de la Llei 3/1998 (LIIA), com per qüestions urbanístiques i de
planejament relacionades amb estudis de detall, construcció de ponts, túnels i
vials, etc.
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PERMISOS I LLICÈNCIES

Oferim el servei de redacció de qualsevol tipus de projecte, documentació tècnica
o altres requeriments de les diferents administracions que permetin l’obtenció de
les corresponents llicències per a la posada en funcionament de les seves
diferents instal·lacions, així com el seguiment dels expedients fins a la seva
conclusió.

Llicències i permisos d’obres

• Obres majors (de nova planta, ampliació, reforma i rehabilitació)
• Obres menors
• Obres d’execució immediata
• Guals
• Connexió al clavegueram
• Parcel.lació i reparcel.lació
• Enderrocs i moviments de terres
• Afeccions a carreteres, autopistes, ferrocarrils, ports, conduccions i serveis,

etc.

Llicències ambientals i d’activitats

• Llicències ambientals (Annexos I, II i III del Reglament que desenvolupa la
Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIA)

• Llicències d’activitats i d’obertura, i altres Annexos propis de cada
Ajuntament

• Petició de Certificats de Compatibilitat Urbanística
• Estudis d’impacte ambiental
• Plans d’emergència
• Permisos d’abocament

Autorització d’instal·lacions

• Elèctriques de baixa, mitja i alta tensió
• Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària
• Gasos combustibles
• Aparells a pressió
• Emmagatzematge de productes químics
• Emmagatzematge de productes petroliers
• Fred industrial
• Homologació d’aparells de tipus únic
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Registre industrial i registres sanitaris

• Inscripció o modificació al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya
(REIC)

• Inscripció, ampliació o modificació al Registre Sanitari


