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PRESENTACIÓ
A Adroix confiem la responsabilitat de la direcció dels nostres projectes en una persona amb una dilata-
da experiència professional pròpia distribuïda tant en el seu vessant com a tècnic, com en la de director 
de grups humans en obra, com en la de project mànager en el sector construcció.

No debades ha desenvolupat la seva tasca amb èxit per a empreses de primer nivell com poden ser  Es-
pais Promocions Immobiliaris, EPI, S.A.; Euroconstruc, S.A.; o Barnaconstrucció, S.A.

Entre les especialitats desenvolupades com a responsable tècnic i com a project mànager
es troben:

• Rehabilitació i manteniment edificis.
• Construcció amb formigó.
• Treball amb formigó prefabricat.
• Especialista en construcció sota rasant en presència d’aigua.
• Adequació de locals comercials, a partir d’obra nova o mitjançant tècniques de rehabilitació i mo-

dificació del ja existent.
• Seguiment i control pressupostari d’obres de tot tipus.
• Col·laboració en disseny de noves tècniques constructives.
• Valoració energètica d’immobles com a Tècnic titulat i especialista. Aplicació de millores energèti-

ques a immobles. 

En alguna d’aquesta tècniques, en tant que especialista i paral·lelament al treball professional, ha partici-
pat en sengles seminaris, a fi de conjuminar els coneixements adquirits en els treballs de camp amb les 
propostes tècniques a aplicar com a solucions òptimes ulteriors.
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Tipus d’obra Localització Ciutat Funcio
realitzada 

m2
construïts 

Pressupost 
obra 

Col·laboracions en anàlisis de costos 
y pressupostos, alternant amb 
gestions d’índole tècnica, tals com la 
direccó d’obres. 

187 habitatges plurifamiliars i tres 
plantes soterrani.

Mançana limitada per 
l’Av. Diagonal amb 
carrer Selva de Mar

Barcelona Project Mana-
ger i arquitecte 
tècnic

Canvi d’ús edifici d’habitatges a ofi-
cines, estudi tancament façana amb 
un mur cortina i paralització obres

Av. Diagonal Barcelona Project Manager 19.639,00 11.930.102,63 €

Edifici destinat a oficines, tres plan-
tes soterrani i enderroc edificacions 
antigues existents

Mançana limitada per 
l’Av. Diagonal amb 
carrer Selva de Mar

Barcelona Project Manager 9.199,75 9.743.579,60 €

Adequació de diversos locals per 
a oficines dedicades a l’atenció al 
public 

carrer Montcada,77-79 
, locals 28-29 

Ripollet Project Manager 512 260.483,00 €

278 habitatges, quatre plantes sote-
rrani por sota del nivell freàtic, una 
part edifici torre de 20 plantes, urba-
nització interior mançana y enderroc 
edificacions antigues existents.

Mançana limitada per 
l’Av. Diagonal amb 
carrer Provencials

Barcelona Project Manager

Grup de 194 habitatges, locals co-
mercials, places de garatge i urbanit-
zació interior de mançana

Ctra. Nal. 150 Pla 
parcial Uralita B Pla 
Parcial Les Illes par-
cel·les 7-9

Cerdan-
yola del 
Vallès

Arquitecte 
tècnic

26.211,27 10.255.679,30 €

Grup de 40 habitatges unifamiliars i 
urbanització interior de mançana

Plan Parcial Les Illes 
parcel·les 7-9

Vila-seca, 
Tarragona

Arquitecte 
tècnic

9.011,60 3.278.035,90 €

Grup de 78 habitatges unifamiliars, 
plurifamiliares, urbanització interior 
mançana y carrers d’accés

Sector 6-4 Gaudí Sud 
Av. Diagonal 1

Reus Arquitecte 
tècnic

12.955,00 5.353.239,75 €

Hotel Princess Av. Diagonal, 1 Barcelona Arquitecte 
tècnic

19.999,00 20.562.854,00 €

Grup de 270 habitatges plurifami-
liars, torre d’habitatges de quinze 
plantes, local per a oficines i cons-
trucció d’acabats finals

Pg García Faria, Pa de 
Taulat, carrer Lope de 
Vega

Barcelona Arquitecte 
tècnic

35.925,00 12.635.950,02 €

Grup d’habitatges a Granollers i 
urbanització zona comunitària

Carrer Industria - ca-
rrer Palaudàries

Granollers Arquitecte 
tècnic

6.447,34 2.377.861,21 €

Grup d’habitatges plurifamiliars, lo-
cals comercials i urbanització interior 
mançana a Mollet

carrer Rívoli -Gallecs 
-Agricultura i Jaume 
Coll

Mollet del 
Vallès

Arquitecte 
tècnic

35.373,00 11.257.519,62 €

Diversos grups d’habitatges plu-
rifamiliars, unifamiliars places de 
pàrquing i urbanització de la zona 
enjardinada

P.P. Guiera parcel·la 
no 6,14-15 y CE 30

Cerdan-
yola del 
Vallès

Arquitecte 
tècnic

29.212,99 6.370.573,70 €

RESUM D’ALGUNS TREBALLS SIGNIFICATIUS 
REALITZATS PEL NOSTRE DIRECTOR 
DE PROJECTES


