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L’objecTiu

Seguint la nostra dinàmica d'expansió oferim una nova línea de 

negoci per als nostres clients: la realització d’obres de construcció 

realitzades amb materials de baix impacte ambiental i que no suposin 

cap risc de toxicitat per a les persones i el medi ambient. 

El Centre Especial de Treball de la Fundació Altem treballa 

per la inserció laboral de persones amb discapacitat 

intel·lectual i/o trastorn mental, ja sigui a través de les 

diferents línies de negoci existents al CET o aconseguint la 

inserció a empreses del territori que permetin la total 

integració de la persona al món laboral i a l’entorn social.

Realitzem petites construccions a l’exteriors tals com: 

tanques de jardí, pavimentació de terrasses, escales, 

rampes d’accés,  barbacoes, fonts d’aigua, 

senyalització de camins... També instal·lem material 

auxiliar per a parcs i jardins. 

TIPOLOGIA D’OBRES
Realitzem obres d'equipaments exteriors, reformes, 

rehabilitacions d'habitatges,etc.. així com tota mena de 

projectes i documentació  tècnica, tot promovent una 

construcció que cuida de les persones i  el medi 

ambient. 

DEPARTAMENT DE PROJECTES
Oferim també l'assistència tècnica realitzant els 

projectes i les direccions d'obra, coordinacions de 

seguretat i salut, informes, legalitzacions,  cèdules 

d'habitabilitat, I.T.E, etc... I si el que vols es construir 

amb les teves mans el teu habitatge i convertir-te 

en auto constructor, t'ajudem amb tot, a nivell de assessorament 

tècnic. Com a novetat, oferim l'estudi del teu habitatge o lloc de 

treball segons la filosofia oriental del feng-shui.



MATERIALS I 

La consciència mediambiental de la societat i les empreses 

està en augment exponencial. Des de la Fundació Altem ens 

afegim a aquest moviment, promovem la utilització de 

materials naturals, sans i ecològics. Naturals,  perquè ens 

donem el plus de confort i benestar a les nostres llars i 

equipaments; sans, perquè no desprenen compostos volàtils 

(COV) i no presenten toxicitat; i ecològics, perquè per la seva 

elaboració i distribució ha calgut poc consum  energètic i a 

més, no generen residus al final de la seva vida útil.

SISTEMES CONSTRUCTIUS

I, evidentment, en tot el procés considerem la seguretat laboral 

com a eix principal des de l’inici de les obres. 

A més  prioritzem els proveïdors locals i els sistemes constructius 

tradicionals. També valorem la utilització de materials 

reutilitzats en bon estat.

Professionals amb llarga experiència dins el sector de la 

construcció que treballen conjuntament amb el nostre 

arquitecte tècnic per a la redacció i dibuix del projecte en 

qüestió.

L’EQUIP DE TREBALL, 
EL NOSTRE VALOR MÉS IMPORTANT

En tot moment recolzats pel departament de prevenció de 

riscos laborals, vital pel compliment de la normativa en 

seguretat i prevenció en les obres de construcció. 
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