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El GRUP HERACLES fou creat l’any 2007 per diferents grups empresarials andorrans. Des del mateix Consell 
d’Administració s’ha considerat oportú  de crear un sistema integrat de gestió aplicat a totes les empreses del grup.  
El Grup està dividit en 4 sectors, que alhora estan dividits en diversos sectors i organitzacions: 
 

o Obra Civil i Construcció:  
CEVALLS, INACCES, TREBALLS PÚBLICS UNITAS, TREPOSA.  
 

o Serveis de la Construcció: 
FORMIGONS: UNIFOR; ÀRIDS I PEDRERES: ÀRIDS ALT URGELL (Espanya), ÀRIDS 
ANDORRANS; RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: CONTAR, ALTRES SERVEIS: 
MATERIALS RIBA,  TRANSPORTS DANIEL. 
 

o Concessions:  
RESIDUS: ECO GRUP INTERNACIONAL, PIRINENCA DE SERVEIS; ALTRES: GAVSA, 
REMAPALEX. 
 

o Corporatiu: GRUP HERACLES 
 
 

MISSIÓ: DESENVOLUPEM LA NOSTRA ACTIVITAT EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ TANT EN L’OBRA 
CIVIL, L’EDIFICACIÓ I EL MEDI AMBIENT COM EN ELS SERVEIS VINCULATS. 

El nostre grup, amb una oferta competitiva, innovadora, integral, professional i socialment responsable, cerca la 
satisfacció de cada entitat, de cada empresa i, en especial, de cada persona amb qui es relaciona tant internament com 
externament. 

VISIÓ: TREBALLEM AMB LA VOLUNTAT DE SER UN GRUP DE REFERÈNCIA A ANDORRA I ESPANYA AL 
CAPDAVANT D’UNS NEGOCIS SOLVENTS I COMPETITIUS GRÀCIES A UN EQUIP PROFESSIONAL I A UNS 
ACCIONISTES UNITS I COMPROMESOS. 

El nostre objectiu és la recerca constant de l’excel·lència, la competitivitat i la sostenibilitat de totes les activitats que 
desenvolupem.  

VALORS: Basem la nostra cultura empresarial en un model d’empresa sostenible fonamentat en valors essencials: 

Unitat de les famílies propietàries, voluntat de continuïtat, prudència financera, austeritat, discreció i humilitat, 
respecte, honradesa, transparència, constància, esforç, excel·lència en el treball, professionalitat i sostenibilitat en 
l’entorn.  

Definim com a elements fonamentals per aconseguir-ho: 

 Cercar la qualitat actuant de manera correcta i millorar contínuament. 
 Vetllar per unes condicions de treball segures i saludables.  
 Compromís d’eliminar els perills i reduir els riscos per la seguretat i la salut en el treball.  
 Compromís per la protecció del medi ambient. 
 Cercar la màxima compatibilitat entre procés productiu, seguretat i salut en el treball, i respecte al medi 

ambient.  
 Compromís per a complir els requisits legals, reglamentaris i aquells que es considerin oportuns per a cada 

activitat. 
 Compromís per la consulta i la participació dels treballadors. Informar i formar sobre els riscos associats a la 

seva activitat, sensibilitzar-los sobre la importància de respectar el medi, motivant-los perquè es reflecteixin 
aquestes nocions en el seu lloc de treball i participin en la millora contínua. 

 Posar a disposició del públic interessat aquella informació de rellevància a nivell de qualitat, medi ambient i 
seguretat i salut en el treball de les nostres empreses. 

Tots i cada un de nosaltres som responsables del correcte desenvolupament de les directrius i metes dins del nostre 
Sistema Integrat de Gestió, donant compliment amb les Normes: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. 


