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PRESENTACIÓ
Constècnia és una empresa constructora familiar amb una trajectòria de més de 30 anys.
Els nostres serveis es desenvolupen sobre la base d’un treball responsable, amb la vocació de constructors i amb l’experiència de tots els departaments implicats en cada projecte,
tot assegurant les qualitats, preus i terminis compromesos.
El nostre àmbit d’actuació fonamental és la demarcació de Tarragona, però treballem arreu de Catalunya.
En moments com els actuals hem après a aprofitar les oportunitats que se’ns han ofert per tal de realitzar una decidida aposta per la innovació, tant en els nostres processos com
en recursos i personal, aconseguint així ser més competitius, millorant els nostres punts febles i reforçant les nostres virtuts per tal de realitzar intervencions i obres més diverses
i complexes.
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•

Treballem amb contractes de transparència, garantint al client que la seva inversió reverteix íntegrament en el seu projecte.

•

Creem un entorn col·laboratiu amb la Direcció Facultativa i la Propietat.

•

Readaptem la planificació de forma constant i coordinada amb tots els industrials.

•

Assumim els riscos financers i legals de l’execució, oferint garantia post treball.

•

Som responsables de la gestió dels treballadors en termes de formació, retenció del talent i Seguretat i Salut, a partir del control de riscos i l’aplicació de mesures per a la seva reducció.

•

Mantenim una comunicació directa entre client i gerència.

•

Fomentem bones pràctiques en l’àrea mediambiental, on proposem iniciatives per a identificar els riscos i les oportunitats, així com solucions als problemes més comuns.

•

Tenim un objectiu clar: satisfer les necessitats del client amb la màxima eficiència.

Constècnia és un referent en la seva zona dins del món de la construcció, tot treballant amb un equip que participa en el desenvolupament d’un dels sectors bàsics per a l’economia
i compromès amb el progrés econòmic i social del nostre territori.

PRESENTACIÓ

Ens diferenciem d’altres empreses constructores gràcies al fet que:

OBRA PÚBLICA
PROJECTE APROP. BARCELONA

OBRA PÚBLICA
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El projecte APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals), que ha construït i col·laborat a desenvolupar Constècnia per a l’Ajuntament de Barcelona, és el primer bloc aixecat amb contenidors
marítims reutilitzats en tot l’Estat. La iniciativa vol ser una de les respostes del consistori barceloní a la necessitat d’habitatge a la ciutat i, des del punt de vista tècnic, és una nova forma de construir
garantint els estàndards d’habitabilitat i qualitat. El projecte, inspirat en la teoria de les Plug-in-City, ha obtingut una menció especial en els premis FAD d’Arquitectura 2020.

MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT

OBRA PÚBLICA
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Els APROP s’han construit en dues fases. La primera va ser la de prefabricació dels contenidors i el muntatge del seu interior a les instal·lacions de Constècnia a la Selva del Camp, per tal de ser traslladats posteriorment a la seva ubicació
a Barcelona. Una estructura metàl·lica aixecada prèviament va servir de base i de planta baixa del bloc i, en dos dies, tot el conjunt va quedar muntat. La connexió de serveis i la instal·lació de la façana, escales i espais comuns va permetre
que en poques setmanes tot l’edifici quedés completat.

OBRA PÚBLICA
TOMB DE MURALLES.
LA SELVA DEL CAMP

OBRA PÚBLICA
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El compromís social que sempre ha marcat la nostra trajectòria ens acompanya en cada un dels projectes d’obra
civil en el qual tenim l’oportunitat d’involucrar-nos. Coneixedors del valor que té per a qualsevol de nosaltres el
control del que és quotidià, no ens limitem a construir o a executar, sinó a aportar solucions a tots els usuaris, dia
a dia. Abans, durant i després de finalitzar cada actuació. El projecte del Tomb de Muralles de la Selva de Camp, que
tanca tot el nucli antic, ho reflecteix de manera perfecta. L’obra reunia diverses premisses: modernitzar un entorn
històric, fer-ho sense aturar la vida dels seus veïns i conservar i revaloritzar, al mateix temps, la riquesa dels seus
tresors arquitectònics.

OBRA PÚBLICA
ESTACIÓ DEPURADORA (EDAR).
LA POBLA DE MAFUMET

OBRA PÚBLICA

13

Les grans obres d’infraestructura sempre són un repte i suposen elevats graus d’implicació per part de tota l’empresa, a més de la creació de ponts col·laboratius amb altres
sectors que ens permetin créixer en cada projecte. La recerca d’aliances de primer nivell és una garantia de millora constant en les nostres actuacions, com és el cas de l’Estació
d’Aigües Residuals (EDAR) de la Pobla de Mafumet, que dóna servei als municipis de la Pobla, el Morell i Vilallonga de Camp.

OBRA PÚBLICA
ESTACIÓ DEPURADORA (EDAR).
LA SELVA DEL CAMP

OBRA PÚBLICA
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Amb anterioritat a la planta de tractament d’aigües de la Pobla de Mafumet, el 2019 va entrar en servei una altra EDAR, en aquest cas a la Selva de Camp. La nova estació
depuradora de la Selva es troba, a més, integrada en un polígon industrial i té una capacitat màxima de tractament de 2.500 metres cúbics diaris, l’equivalent a una població
de 15.400 habitants.

OBRA PRIVADA
CELLER CLOS PACHEM. GRATALLOPS

OBRA PRIVADA
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PREMI A LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

Un món de passió i tradició com és el del vi, en una comarca dura i autèntica com és el Priorat, genera projectes extraordinaris com el del celler Clos Pachem, un
veritable prodigi arquitectònic que conjuga alguns dels aspectes més ancestrals de les tècniques constructives amb conceptes innovadors de l’aprofitament energètic
i de l’adaptació mediambiental. Aixecat en ple nucli urbà de Gratallops, el celler Clos Pachem és tot un repte constructiu a l’altura dels vins que ja ha començat a veure
néixer. L’estudi Harquitectes ha rebut una menció especial en els premis d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectura d’Espanya per
aquest projecte, mentre que Carles Bou ha estat guardonat amb el premi a la direcció d’Execució d’Obra en els Premis Catalunya Construcció 2020.

OBRA PRIVADA
REHABILITACIÓ EDIFICI REALE. REUS

OBRA PRIVADA
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Edicio Certicado

VERDE

Calicación Global 3 HOJAS VERDE
Edicio Rehabilitado

Reforma interior edicio 20 viviendas
Raval de Santa Anna 40, Reus

La rehabilitació integral d’un antic edifici al centre de Reus per convertir-lo en un bloc d’habitatges mai és una
tasca fàcil. El renovat edifici Reale ha canviat completament la seva fesomia i la seva funcionalitat per convertir
Evaluador Acreditado: Vicenç Puigdelloses Vila
els antics espais diàfans en apartaments d’última generació on se sumen les actuals tendències de disseny amb
Green Building
España
l’estètica industrial
i Council
minimalista
de l’edifici original.
Promotor: REALE IMMOBILI ESPAÑA S.A.
Constructor: CONSTECNIA 3 S.L.

OBRA PRIVADA
CELLER DOSTERRAS. MARÇÀ
Els espais productius i funcionals com el del nou celler Dosterras de Marçà permeten veure créixer joves projectes
en un entorn idíl·lic com el del Priorat. La força dels vins del Monsant s’uneix amb la practicitat d’unes instal·lacions
versàtils i amb moltes possibilitats d’aprofitament.

OBRA PRIVADA
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OBRA PRIVADA
PROMOCIÓ HABITATGES UNIFAMILIARS. LA SELVA DEL CAMP
Una promoció de diversos habitatges unifamiliars mai es pot considerar un projecte qualsevol. En certa manera, per a la nostra empresa vol dir recuperar l’essència que ens va portar a néixer, encara que el veritable protagonisme de
projectes d’aquestes característiques són sempre les persones que ens han confiat la construcció de les seves noves vides. Aquest conjunt d’unifamiliars adossats a la Selva del Camp és un reflex dels nous conceptes d’espai i edificabilitat,
als quals s’uneix el disseny i la qualitat dels acabats.

BÉNS HISTÒRICS
TEATRE ROMÀ. TARRAGONA
Els reptes són una constant en la nostra empresa. És per aquesta raó, i pel privilegiat entorn en el qual ens trobem a nivell històric, que ens hem especialitzat i disposem
de certificació per treballar en projectes i intervencions en Béns Històrics i Patrimonials. Actuacions com la recreació de l’antic teatre romà de Tàrraco (Tarragona) són un
exemple de com les accions per a la conservació de restes arqueològiques poden conjugar-se amb una interpretació física i imaginativa de com hauria estat originalment
aquell monument.

FINALISTA CIUTAT I PAISATGE

BÉNS HISTÒRICS
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BÉNS HISTÒRICS
REHABILITACIÓ MAS MIRÓ. MONT-ROIG DEL CAMP
La recuperació de diversos espais de l’antiga masia de l’artista Joan Miró a Mont-roig del
Camp per a la seva museïtzació suposa un exercici de responsabilitat majúscul. Rehabilitar
estances i elements únics, treballats durant anys pel mateix artista i per la seva família, per
tornar-los la vida i la funció que van tenir durant els anys en què Miró els va convertir en
recer del seu art, és un orgull que permet entendre el grau d’implicació dels nostres tècnics
i de tota l’empresa en les intervencions que se’ns confien.

BÉNS HISTÒRICS
JACIMENT DE VILARDIDA. TARRAGONA
Els treballs en Béns Històrics també inclouen tasques que van molt més enllà dels tradicionals projectes constructius,
com seria el cas del jaciment iber i romà de Vilardida (Tarragona), on Constècnia s’ha fet càrrec de coordinar i realitzar
les prospeccions arqueològiques. El projecte s’ha emmarcat en un espai de gran envergadura on s’ha localitzat una
necròpoli i nombroses restes d’instal·lacions agrícoles.

BIENES HISTÓRICOS
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OBRA PRIVADA
HABITATGE UNIFAMILIAR. CASTELLVELL DEL CAMP
El compromís amb la nostra feina mai resulta tan complex i, alhora, tan gratificant com quan destinem la nostra passió a construir habitatges.
L’oportunitat i la confiança que acceptem quan construïm la casa d’una família no es pot equiparar a cap altre compromís més gran. Assumim
que se’ns confia un dels projectes més importants en la vida de qualsevol persona, de manera que cal respondre amb rigor i amb uns nivells de
dedicació, empatia i professionalitat inigualables.

OBRA PRIVADA
EDIFICI PLURIFAMILIAR C. COMTE.
TARRAGONA

OBRA PRIVADA
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Aquest edifici plurifamiliar al carrer de Comte de Tarragona podria considerar-se un referent per a qualsevol empresa dedicada al món de la construcció i, al mateix temps, a les
intervencions en béns patrimonials. D’una banda perquè es tracta d’una promoció privada d’habitatges de primer nivell i, de l’altra, perquè es troba emmarcada dins de l’estructura
d’un edifici històric catalogat que cal conservar estèticament. La suma de reptes, unida a uns pisos amb acabats de màxima qualitat i a l’exigent tasca de recuperació de façanes i
d’elements medievals, fan que aquest projecte sigui un motiu especial d’orgull.

SECTOR SERVEIS
LIDL

SECTOR SERVEIS
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El sector serveis s’ha convertit en un puntal important de l’activitat de Constècnia gràcies a la bona capacitat d’adaptació i a la tasca dels nostres professionals, que gestionen
a la perfecció la necessitat d’un sector que exigeix la màxima precisió i uns acurats terminis d’execució. L’exemple més clar és el dels centres de la cadena alemanya Lidl, una
de les principals companyies amb les que habitualment treballa la nostra empresa.

NOUS PROJECTES

REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL CABELLUT A RODONYÀ

NOUS PROJECTES

NOUS PROJECTES
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NOVA PROMOCIÓ D’HABITATGES UNIFAMILIARS A LA SELVA DEL CAMP

NOVA PROMOCIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR A LA SELVA DEL CAMP

Ventura Gassol, s/n
43470 La Selva del Camp
Tel. 977 844 257
constecnia.com

