
Solucions globals en infraestructures



EVSA, més 
de 60 anys 

transmetent 
confiança

als nostres 
clients Els nostres clients ens consideren com una part

del seu equip, responsable i de confiança, que entén 
i dóna solucions completes d'enginyeria als reptes 
actuals i futurs en infraestructures, processos i 
serveis.

A EVSA ens encarreguem de que la seva organització
no s'aturi i estigui preparada per afrontar 
adequadament tots els riscos i oportunitats que es 
plantegen.
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Els nostres valors



Un equip 
compromès 

amb la millora 
contínua 

de la seva 
empresa, 

l’entorn 
i la societat

RSC Activa
Incorporem objectius de sostenibilitat.
Participem d'un propòsit social comú 
d'ajuda als col·lectius més desfavorits del 
nostre entorn més proper.

Certificats per:
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Per què EVSA



El partner 
de confiança 
en execució, 

estratègia i 
competitivitat

El nostre enfocament multi-especialista i 360º,
juntament amb el nostre experimentat equip tècnic,
li ofereixen solucions claus en mà, amb un sol 
interlocutor, perquè la seva empresa sigui més 
productiva i competitiva en front a reptes actuals i 
futurs.

Som compromís i eficiència. Oferim 
assessorament, instal·lació i manteniment.
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Organització i serveis



Divisió de Serveis 
Globals

Divisió de Serveis 
Especialitzats

Divisió de Serveis 
de Manteniment
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Amb interlocutor únic
i formada per un equip

d'enginyers multidisciplinars 
amb experiència en el 

desenvolupament, gestió i 
execució

de nous projectes.

Encarregada de l'execució
de noves instal·lacions

en les diferents especialitats. 
Està composta per tres àrees: 

Instal·lacions, Serveis
d'automatització i Gestió 

energètica.

Li oferim solucions
amb la màxima agilitat
estalvi i eficiència en 

manteniment normatiu, 
preventiu

i predictiu, així com 
contractes de Facility 

Management.



Divisió 
de Serveis 

Globals

Plans d’estratègia tècnica: 
Partim d’una anàlisi completa de les seves necessitats 
empresarials, punts crítics de la seva actualitat, processos, i 
creixement futur, així com del seu entorn físic
i sectorial.

Gestió de projectes 360o: 
La gestió 360o li aporta una millor qualitat 
en la gestió i execució del projecte, sense ineficiències 
organitzatives que augmenten els costos, el temps
o dedicació de recursos.

Assessorament d’enginyeria: 
Tenim experiència en projectes d’enginyeria 
a nivell nacional i europeu, en  l’àmbit de les pimes 
i el multinacional, en instal·lacions de grans dimensions 
amb plantes en diversos països.
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Divisió 
de Serveis 

Especialitzats

Instal·lacions
Més de 60 anys d’experiència en l’execució de tot tipus 
d'instal·lacions, tant d’infraestructura bàsica com 
productives. Des del seu disseny i concepció fins la posada 
en marxa i certificació. Instal·lacions Mecàniques, 
Elèctriques, Fluids i Seguretat de Persones.

Serveis d’Automatització: 
Solucions d’automatització, control i supervisió 
de processos que s’adapten al seu procés productiu 
i tipus instal·lacions. Solucions claus en mà, 
incloent totes les fases, des de R+D i enginyeria fins 
la posada en marxa, monitorització i seguiment.

Gestió energètica: 
A les nostres intervencions estan presents objectius 
d’estalvi, eficiència energètica i sostenibilitat. 
Som el seu partner ideal per a: Estudis de millora 
energètica, Instal·lacions fotovoltaiques i Instal·lacions solars 
tèrmiques.
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Divisió 
de Serveis de 
Manteniment

Solucions de Manteniment: 
La nostra divisió de Serveis de Manteniment ofereix totes
les solucions que la seva empresa pot necessitar en: 
manteniment Normatiu, Preventiu, Predictiu 
i Facility Management.

Nivells de Manteniment: 
1.  Desenvolupament i adequació de Plans de Manteniment
2.  Gestió del Manteniment
3.  Execució

Serveis 360o: 
Treballem pels sectors més exigents, 
des de plantes industrials i edificis d’oficines 
fins a centres sociosanitaris. Treballant per objectius 
en base a KPI’s lligats a la seva activitat i clima de treball.
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Els nostres èxits 
són la base per a la seva 
confiança



Casos d’èxit

01

Projecte de climatització en l'ala A de l'Hospital Mare
de Déu de la Mercè de Barcelona. Inclou una nova 
planta refredadora formada per 2 unitats de 100kW 
frigorífics Carrier, instal·lació de fancoils i sistema de 
renovació d'aire primari amb recuperadors entàlpics. 
Tota la instal·lació és supervisada i controlada a través 
d'un sistema Synco de Siemens, plataforma que permet 
la gestió remota de la climatització i la ventilació.

Projecte 
de climatització 

i planta refredadora 
a l’Hospital Mare 

de Déu de la Mercè
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Casos d’èxit

02

Pels treballs, es van instal·lar més de 24 km de fibra 
òptica i es van superar les 3.600 connexions, així com 
diverses instal·lacions auxiliars per a la integració dels 24 
quiròfans dins de l'HUB.

Integració de 
l’estructura 

de comunicacions 
en quiròfans 
de Bellvitge
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Casos d’èxit

03

Projecte d’adaptació elèctrica de totes les UCI's de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB ) a la normativa 
ITC-038. El projecte inclou actuacions en la part de l’obra 
civil, climatització, veu i dades, i sistemes IT.

Adaptació 
elèctrica 

de 80 UCI’s 
a Bellvitge
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Casos d’èxit

04

Projecte per a multinacional del sector químic. 
Desenvolupament de la interfície de transferència
d'informació i dades entre SAP i el sistema de control 
industrial de processos basat en arquitectura de PLC.

La implementació d'aquest nou sistema interfície té com 
a objectiu aconseguir que la planificació
de la fabricació dels productes es traslladi directament 
als controls de les línies de producció perquè quedin 
configurades sense intervenció humana.

D'aquesta forma la fabricació dels productes 
s'autogestiona a distància i remotament minimitzant
les probabilitats d'errors en la fabricació.

Sistema 
d’alimentació 

gestionat 
per SAP
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Contacte



+34 937 755 213

Segueix-nos a

Telèfon:

info@evsagroup.comE-mail:

evsagroup.comweb:
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Montserrat, 11 08760 Martorell (Barcelona)Adreça:




