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El grup - La nostra història

Amb més de 70 anys d’experiència, 
les empreses de Grup Heracles han 
participat activament en el desenvolu-
pament d’Andorra, tant en l’àmbit de 
la construcció com en serveis i gestió 

de residus.

Com va néixer? 
Grup  Heracles  és  el resultat  de  la  fusió  
d’algunes  de  les  empreses més  importants  
del  Principat  d’Andorra  en  el sector de la 
construcció i dels serveis annexos.

La  suma  de  la  llarga  trajectòria  i  de  l’expe-
riència  de  cada empresa  confereix  a  Grup  
Heracles  una  història  estretament lligada  
al  desenvolupament  i  a  la  transforma-
ció  d’Andorra  al llarg dels darrers anys. En 
aquest sentit, el grup i les seves  filials  han  
efectuat  grans  obres  d’infraestructura clau  
a Andorra i han prestat tot un seguit de ser-
veis essencials per a la configuració actual 
de la vida econòmica del país, en un entorn 
particularment difícil per la seva orografia, fet 
que els ha permès assolir l’excel·lència en tot 
tipus de projectes.

Gràcies al cúmul d’experiències, Grup Hera-
cles té la capacitació necessària  per  oferir  
solucions  integrals  per  a  obres  d’extrema 

dificultat tècnica i s’ha convertit en un refe-
rent tant en projectes especials com en cons-
truccions d’infraestructures complexes en 
entorns muntanyosos.

Fortament sensibilitzat amb la protecció del 
medi ambient, Grup Heracles s’ha dedicat 
també, pràcticament des de l’inici de les se-
ves activitats,  a  la  gestió  i  al  tractament  
dels  residus  de  la construcció i  integra to-
tes les activitats que configuren el cicle de la 
construcció sostenible.

L’evolució en el sector del medi ambient ha 
estat notable, ja que actualment  Grup Hera-
cles  gestiona  tot  tipus  de  residus  (sòlids 
urbans, recollida i triatge selectiu, especials, 
olis, fangs, runes i residus provinents d’EDAR), 
i això fa que sigui l’empresa referent i líder en 
la gestió de residus del Principat d’Andorra.

Així mateix, aquest esforç de desenvolupa-
ment del país i compromís amb la societat, 
també s’aplica en l’àrea solidària, on des de 
fa anys, Grup Heracles col·labora de forma ac-
tiva amb diversos organismes nacionals que 
ajuden a millorar diferents causes.
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Grup Heracles manté un fort 
compromís amb la societat 

andorrana i dona suport a totes 
les accions i empreses que com-
parteixen els mateixos valors. 

Missió
Desenvolupem la nostra activitat en el sector  
de la construcció  tant en l’obra civil,  l’edifi-
cació i el medi ambient com en els serveis 
vinculats. Amb una oferta  competitiva,  in-
novadora, integral, professional i socialment 
responsable, el nostre grup cerca la satis-
facció de  cada entitat pública o privada i de 
cada persona amb qui es relaciona  tant in-
ternament com externament.

Visió
Treballem amb la voluntat de ser un grup  
de referència a Andorra, 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 recer-
ca 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 centrat en valors  
essencials: unitat de les famílies propietàries, 
voluntat de continuïtat, prudència   finance-
ra, austeritat, discreció, humilitat, respecte, 
honradesa, transparència, constància,  esforç, 
excel·lència en  el treball, professionalitat.

El grup - Els nostres valors
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El grup - Empreses de Grup Heracles
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Obra pública i construcció Serveis per a la construcció

Gestió de Residus Mobilitat

* Serveis fora d’Andorra



Pioners en diferents sectors

· Obra pública i construcció 

· Serveis per a la construcció 

· Gestió de residus

· Mobilitat

Amb la capacitació necessària per oferir solucions integrals per a tot tipus d’obres, el grup  
integra totes les activitats que formen el cicle de construcció des de la producció (extracció 
de les matèries primeres) fins a l’evacuació final (eliminació o valorització), passant per la 
fabricació, el transport i la construcció. 

Àrids i 
pedreres

Formigó

Gestió de 
residus

Obra pública 
i construcció

Gestió de pedreres
Producció i transport 
d’àrids

Excavacions, estabilitzacions i 
enderrocs 
Construcció i projectes 
especials
Contractació centralitzada

Terra: reutilització, 
restauració 
ambiental de les pedreres, 
gestió d’abocadors
Pedra: reutilització, fabri-
cació d’àrids, construcció 
murs
Vidre/Fusta/Plàstic: 
valorització
Residus perillosos: gestió i 
transport

Producció i
distribució de 
formigons

El grup - Dades rellevants
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Objectiu ISO

14 empreses certificades ISO 

Les ISO: un sistema de gestió per 

aconseguir l’excel·lència.

Totes les empreses de Grup Heracles 
disposen de les certificacions ISO 9001, 
ISO 14001 i ISO 45001 acreditades per 
ICDQ que garanteixen la professionalitat, 
el compromís i el rigor amb el qual les 
empreses fan la seva activitat.

El grup - Dades rellevants

Membres de:

Feu click per accedir a l’enllaç
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Accedir a totes les noticies relacionades 
amb Grup Heracles

15 empreses especialitzades i 
complementàries 

Grup Heracles disposa d’un equip humà especialitzat de aproximat de + 450 persones. 
A més, compta d’una flota aproximada de 250 vehicles i mitjans tècnics per garantír el des-
envolupament de totes les obres amb la màxima excel·lència en quant a qualitat, cost i ter-
mini d’entrega

https://www.anefhop.com/
https://www.anim.ad/
https://www.acoda.ad/
https://www.atmca.ad/
https://www.agreda.ad/
https://cea.ad/
https://www.gremiarids.com/
https://www.empresaclima.org/
https://efa.ad/
https://www.grupheracles.com/es/Noticias
https://www.ccis.ad/
https://efa.ad/
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Compromesos amb el 
futur del país.

Més  enllà  de  la  consecució  dels seus ob-
jectius econòmics, Grup Heracles impulsa tot 
un  conjunt  d’accions  amb  la  voluntat  de 
generar un impacte beneficiós i durador en 
la societat andorrana.

En  compliment  de  la  seva  política  estra-
tègica  de Responsabilitat Social Corporatia, 
Grup Heracles realitza diverses aportacions a 
entitats sense ànim de lucre  dedicades  a  la  
protecció  dels  més  desafavorits  i  efectua di-
verses  accions  de  caràcter  social. Entre elles, 
tot tipus de col·laboracions com el suport a la 
Creu Roja amb una aportació econòmica per 
al desenvolupament del projecte de primers 
auxilis per a infants (PAPI), amb Càritas An-
dorrana per l’entrega i gestió de recollida de 
roba, amb l’associació “Hi Arribarem”, col·labo-
rant amb algunes de les seves despeses, entre 
altres accions. 

De la mateixa forma, des  del  2017,  Grup  He-
racles  també  forma  part  de  la  xarxa d’em-
preses inclusives amb l’objectiu de facilitar la 
integració al món laboral de les persones amb 
discapacitat.

El grup - Compromesos
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http://creuroja.ad/
https://www.caritas.org/donde-trabajamos/europe/andorra/?lang=es
https://assandca.com/
https://www.hiarribarem.com/
https://discapacitatsandorra.org/aama/


Esdeveniments per als joves esportistes del país i accions culturals

Una altra forma de col·laborar amb la societat andorrana és a través del suport en 
accions de patrocini i esdeveniments esportius. En aquest punt, es destaca la 
col·laboració des de fa anys amb l’equip VPC Rugby Andorra XV,  l’Esquí Club Pas 
de la Casa Grau Roig i l’Associació Andorrana de Pitch&Putt per a que puguin 
seguir millorant totes les seves instal·lacions i necessitats. També donem suport a: 

Esdeveniments esportius del país: 
 - Copa del Món d’Esquí Alpí a Grandvalira 
 - Copa del Món UCI de BTT a Vallnord - Pal Arinsal. 

Joves esportistes del país: 
 - Margot Llobera 
 - Raül Ferré

Esdeveniments culturals del país: 
 - Accions i esdeveniments de l’ambaixada francesa d’Andorra
 - Quelcom

Col·laboracions amb escoles del país: 
 - Acords formatius 
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El grup - Compromesos amb el país
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La sostenibilitat és un dels punts claus per 
a Grup Hercles. El compromís cap al futur 
del país, també passa per seguir apostant 
per unes accions cada cop més respectuo-
ses. El creixement sostenible de l’empresa 
comença millorant els productes i/o serveis, 
vetllant per la seguretat i la salut de tots els 
membres del grup i actuant coherentment 
per tal de protegir el nostre entorn. Grup He-
racles aplica aquests valors al màxim nom-
bre d’actuacions de l’empresa. En els últims 
anys, també ha realitzat fortes inversions 
en la renovació de flotes més respectuoses 
amb el medi ambient.

Cicle de vida de la construcció
Si més no, per començar un dels aspectes 
més importants és el cicle de vida de la 
construcció sostenible. Sent una empresa 
integral i amb 4 camps importants d’actua-
ció, els permet oferir una solució més soste-
nible en molts entorns. De tots els residus 
generats i captats, l’empresa aprofita una 
gran part per la producció de àrids i pedre-
res. Aquests, permeten produir i distribuir 
formigó per finalment acabar al món de la 
construcció.

Capdavanters en la digitalització del 
sector 
En els últims anys, s’ha potenciat la digitalit-
zació de tots els processos de Grup Heracles. 
La tecnologia BPM (Business Project Mana-

gement), és l’últim sistema en digitalització, 
que permet a tots els col·laboradors, elaborar 
els informes d’obra de manera totalment vir-
tual. 

Petjada de Carboni
Amb l’objectiu d’acabar reduint al màxim 
les emissions de CO2, Grup Heracles ja tre-
balla en un estudi del que emet en general 
l’empresa quan desenvolupa una activitat. El 
grup podrà conèixer en general la quantitat 
d’emissions generades. La missió és acabar 
aconseguint neutralitzar i compensar aquest 
CO2 en cada acció. En el nostre compromís 
per reduïr la petjada de carboni, des de fa 
anys estem renovant constantment la nostra 
flota de vehicles.

Productes més sostenibles
Cada cop més, l’empresa té en compte as-
pectes més sostenible. L’ús de productes més 
respectuosos en el dia a dia dels processos és 
cada cop més habitual. Tot i haver de seguir 
treballant, és un dels punts que més creix.
Si més no, per tal de reforçar el compromís 
social, ambiental i empresarial, Grup Hera-
cles compta amb un departament dedicat 
exclusivament a assegurar el compliment de 
la política d’empresa en els camps de quali-
tat, medi ambient, seguretat i salut.

El grup - Compromesos amb la sostenibilitat
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El Grup inclou empreses dedicades a sector de l’obra pública i 
la construcció en tot el Principat d’Andorra.

L’empresa de treballs públic, disposa d’un reconegut 
prestigi a Andorra i garanteixen la seva capacitat de do-
nar una resposta integral i professional a tota mena de 
treballs públics: moviments de terres, estructures de con-
tenció, túnels, demolicions, obres hidràuliques i viàries, 
soterrànies, talussos i construcció.

Amb una alta capacitat d’execució, l’empresa ha desen-
volupat algunes de les obres més emblemàtiques d’An-
dorra. CEVALLS és experta en estudis i projectes, cons-
truccions d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, edificis 
industrials i comercials, excavacions,  moviments de te-

rres, ponts, túnels i treballs públics en general.
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Obra pública i construcció 
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Edifici El Diamant



L’empresa es desenvolupa en el sector de la construcció   
i està orientada en la realització de tota classe d’obres  es-
pecials  com  els  micropilotatges,  la  consolidació i l’esta-
bilització de terrenys, els ancoratges de barra i de cable i 
els reforços de talussos, entre d’altres.  

Disposa d’equips professionals altament qualificats, de 
maquinària de tecnologia avançada que garanteixen tant 
la seguretat del personal com la preservació del medi am-
bient i la integració en el paisatge.

Especialistes  en  obres  d’ancoratge  i  treballs  verticals 
indispensables en un país d’alta muntanya com Andorra:  
consolidació  i  protecció  de  talussos,  sanejament  de  vo-
lums  rocosos  inestables,  consolidació de  terrenys,  pre-

venció  d’esllavissades  de  roques  i d’allaus de neu. 

Ofereix serveis d’obres i d’enginyeria per a la protecció 
de les persones i de les infraestructures davant dels riscs 

geològics i naturals, fins i tot en condicions d’extrema 
dificultat tècnica.
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Obra pública i construcció 

Estabilització talussos Roc del Corb
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Carreteres

El grup ha construït nombroses 
carreteres així com els seus ele-
ments singulars com intersec-
cions, rotondes i enllaços.

Degut a l’orografia d’Andorra, 
per les obres de carreteres, es 
presenten solucions complexes 
d’enginyeria del terreny com 
ancoratges, malles de caiguda 
de blocs, murs de maçoneria i 
murs ancorats, entre d’altres.
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Obra pública i construcció - Carreteres
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Prat del Rei 

Urbanització Soqué 

Obra pública i construcció - Carreteres
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Urbanitzacions

Grup Heracles posseeix una àmplia experiència en la construcció d’urbanitzacions tant per a 
polígons residencials com industrials.

Aquestes urbanitzacions inclouen la construcció de tots els serveis necessaris: abastament 
d’aigua potable, xarxa d’aigües residuals, electricitat i telefonia.

A fi de dotar l’obra d’un innegable segell de qualitat, Grup Heracles posa tota la cura ne-
cessària en els acabats superficials com les pavimentacions tant de calçades com de voreres, 
i en el mobiliari urbà.

Obra pública i construcció - Urbanitzacions
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Túnels

Grup Heracles s’ha especialitzat en les tècniques de construcció de túnels i també ha inter-
vingut en tasques de rehabilitació, reparació i manteniment en túnels existents.

Grup Heracles compta en la seva plantilla amb els tècnics especialitzats en aquest tipus d’in-
fraestructures d’obra subterrània.
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FOTO Av. Fener

Túnel Pont plà

Túnel Radio Andorra

Obra pública i construcció - Túnels
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Ponts

Grup Heracles ha construït satisfactòria-
ment ponts de tot tipus: de formigó post 
tensat, d’estructura mixta, metàl·lics, de 
bigues prefabricades, tensats i en voladis-
sos successius. 

Aquestes estructures s’han utilitzat per a 
tot tipus de necessitats: ponts, viaductes i 
passarel·les per a vianants.

Accés Túnel 2 Valires

Obra pública i construcció - Ponts
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Feu click per accedir al video
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Plataforma esquiable de Soldeu

https://www.grupheracles.com/RoxyFileman-1.4.5-net/Uploads/Tunel%20encamp%20la%20massana.mp4


Treballs hidràulics

Entre les diverses obres hidràuliques efec-
tuades per Grup Heracles, hi ha plantes de 
tracta- ment tant per a aigua potable com 
per a aigües residuals, de diverses tecnolo-
gies, així com conduccions de diàmetres i 
materials diversos. 

Grup Heracles també ha construït tot tipus 
d’elements auxiliars a aquests tipus d’ins-
tal·lacions com estacions de bombament, 
vàlvules, peces especials així com llacunes 
artificials i embassaments.

Dipòsit Arinsal

Obra pública i construcció - Treballs hidràulics
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Excavacions

Grup Heracles és l’empresa líder a 
Andorra per excavacions de tot tipus, 
dificultats i mides.
 
Realització de les excavacions més 
complexes i més grans del país, amb 
tot tipus de mitjans especials (mar-
tell, ripper, explosius, ciment expan-
siu i gas expansiu). 

El grup disposa d’un parc de ma-
quinària complet i està especialitzat 
en tot tipus d’excavacions, sosteni-
ments i enderrocs. 
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Naus Grillaire de la Massana

Obra pública i construcció - Excavacions
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Enderrocs

Empresa pionera a Andorra en enderrocs complexos.

Disposa de l’únic robot de demolició del país, un robot elèctric amb comandament a dis-
tància que incrementa considerablement la seguretat i el rendiment dels treballadors.
Especialitzats en enderrocs manuals amb robot de demolició, màquina i martell trencador i 
mandíbula de demolició (fins a 13 metres d’alçada).

Execució de la primera obra del país amb sistema de gestió LEED, segell de qualitat americà 
amb prestigi internacional.
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Enderroc edifici Punt de Trobada Enderroc edifici Andorra Telecom

Obra pública i construcció - Enderrocs
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Edificació residencial

Grup Heracles posseeix una llarga experiència 
en la construcció d’edificis residencials, sem-
pre amb una gran cura pels acabats tant exte-
riors com interiors.

Aspectes tals com evitar ponts tèrmics i uti-
litzar correctament els aïllaments i les imper-
meabilitzacions s’uneixen de forma harmòni-
ca a la qualitat dels materials emprats.
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Conjunt residencial Ribasol Ski Park

Obra pública i construcció - Edificació residencial

Feu click per accedir al video
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https://www.youtube.com/watch?v=PB8DzOgbiLU&t=7s
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Edifici La Querola

Edifici El diamantEdifici Xamfrà

Obra pública i construcció - Edificació residencial
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Edificació no residencial

Edificacions no residencials, tant per a clients privats com públics.

Entre les nombroses edificacions del Grup Heracles, hi ha edificis d’aparcaments, naus indus-
trials, oficines, locals comercials així com edificis representatius i seus d’administracions pú-
bliques. Grup Heracles també posseeix experiència en construcció de centres d’oci i balnearis, 
com Caldea.
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Benzinera L’abarset, exterior

Obra pública i construcció - Edificació no residencial
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https://www.youtube.com/watch?v=pIm3VwxkJ7U
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Consell General

Aparcament de Ransol
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Obra pública i construcció - Edificació no residencial



Rehabilitació

Tant per a la conservació com per a la millora d’habitatges i d’edificis singulars i emblemàtics, 
Grup Heracles opera amb la seguretat, la qualitat, la innovació i el rigor tècnic que l’obra 
requereix.

Rehabilitacions com la de l’hotel Rosaleda o cases rurals demostren la qualitat de les feines 
executades.
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Hotel Anyós Park Hotel Font

Obra pública i construcció - Rehabilitació
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Estabilització de vessants

La complicada orografia andorrana ha exi-
git, des de sempre, emprar tècniques sofis-
ticades per evitar danys en infraestructures 
diverses tals com carreteres o edificis, i im-
pedir caigudes de roques, pedres, o allaus 
de neu. 

La col·locació de barreres i xarxes de pro-
tecció, així com la utilització d’ancoratges 
per fixar elements, són especialitats de les 
empreses de Grup Heracles.

Avui, aquestes necessitats de protecció són 
molt utilitzades i necessaries, en particular, 
en tota la zona muntanyosa.
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Barreres Bloc Rocosos la Trava 

La Portalada

Obra pública i construcció - Estabilització de vessants
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Instal·lacions esportives

En la seva llarga trajectòria, Grup Heracles ha construït diverses instal·lacions esportives: 
pavellons d’esport, estadis, tribunes d’estadis, pistes de patinatge, piscines, gimnasos i 
edificis per a pràctiques esportives de risc. 

Obra pública i construcció - Instal·lacions esportives
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 Edifici del Telecabina del Tarter

Obra pública i construcció - Pistes d’esquí 
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Pistes d’esquí 

Grup Heracles també s’ha especialitzat en la construcció i el condicionament de pistes d’es-
quí, algunes homologades per la Federació Internacional d’Esquí (FIS). 

A destacar la pista del Riberal, homologada per la FIS per a la prova del quilòmetre llançat. 

També ha construït xarxes de creació d’innivació artificial i edificis propis de les instal·lacions 
com ara refugis i restaurants d’alta muntanya i edificis de telecabines, a més de l’obra civil de 
tot tipus de 
remuntadors. 

Grup Heracles ha executat també una obra emblemàtica: la plataforma esquiable de Soldeu 
per a la Copa del Món d’esquí alpí. 
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Obra pública i construcció - Pistes d’esquí 

30

Ampliació pista Pastora



Serveis per a la 
construcció
Àrids i pedreres

Formigó

Residus de la construcció

Serveis de transport



Serveis per a la construcció - Àrids i pedreres

Àrids i pedreres

Les pedreres de pedra calcària situades a la comarca de l’Alt Urgell proveeixen el Grup Hera-
cles dels àrids necessaris per a la producció de formigons de la millor qualitat, així com per a 
rebliments diversos amb material seleccionat. Aquest material es ven també a tercers, per als 
usos esmentats i per a la fabricació de mescles bituminoses de capes intermèdies.
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Aquesta societat disposa de dues explotacions mineres 
amb les corresponents plantes de tractament.  Es dedica 
a l’extracció de material calcari, producció, classificació i 
distribució de diferents granulometries de sorres i graves 
per a múltiples usos en la construcció. ÀRIDS ALT URGELL 
disposa dels Certificat de Conformitat CE dels seus àrids.

Constituïda l’any 1985, l’empresa es dedica a la distribució 
i a la venta d’àrids al Principat d’Andorra.
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Serveis per a la construcció - Formigó

Formigó

Grup Heracles és el productor més important de formigó d’Andorra, produeix tot tipus de 
formigó i morter, i compleix tant els requisits de la normativa espanyola com els de la france-
sa. Dona serveia totes les constructores i empreses d’obra pública del país. També col·labora 
amb les enginyeries per cobrir-ne totes les demandes i necessitats, tant tècnicament com 
amb nous productes que puguin necessitar.
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La societat fabrica i comercialitza el  formigó a Andorra. 
Com a garantia de  qualitat,  UNIFOR  compleix  el “codi 
estructural”. A la capacitat  de  producció,  s’hi afegeix  
una  important  flota  de  vehicles  formigonera  per  dis-
tribuir  el formigó fins al punt d’utilització, així com di-
versos vehicles amb bomba que permeten un còmode 
accés a qualsevol  emplaçament  del  subministrament.

Unifor és membre d’ANEFHOP i disposa del distintiu 
“Hormigón Expert”, que certifica es compleixen els re-
quisits de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos 
laborals amb el propòsit d’obtenir l’excel·lència en la fa-
bricació de formigó preparat

Feu click per accedir a l’enllaç

https://www.grupheracles.com/RoxyFileman-1.4.5-net/Uploads/planta_unifor.mp4
https://www.anefhop.com/
https://www.anefhop.com/


Serveis per a la construcció - Residus de la construcció

Residus de la construcció

Grup Heracles disposa actualment d’una entitat gestora de residus, degudament autorit-
zada per a la gestió de residus de la construcció i disposa d’infraestructures pròpies per 
tractar, emmagatzemar i transportar runa, plàstic, ferro, fusta i tot tipus de residus de la 
construcció.
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Empresa pionera a Andorra en el transport, la recollida, 
la selecció i la manipulació dels residus procedents de la 
construcció, la indústria, el comerç i altres organismes 
públics i privats. Disposa d’una planta de triatge on es 
classifiquen els residus per gestionar-los millor, ja sigui 
mitjançant la valorització dins el país o bé l’exportació a 
altres gestors autoritzats, buscant l’eficiència més gran 
en la gestió. 

CONTAR ofereix el servei del canó anti pols per controlar 
la pols i les olors que es produeixen en espais tancats. 
El que fa és fer precipitar la pols que es genera i fa que 
caigui a terra. 

Compacte, versàtil i fàcil de moure. Prioritzar la segure-
tat dels professionals i de l’entorn.

Canó anti pols



Serveis per a la construcció - Serveis de transport
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Des de 1985, l’empresa es dedica al transport de terres, runes i 
àrids, així com trasllats especials mitjançant gòndoles. 

Transports Daniel disposa del Sistema Integrat de Gestió, ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 certificat per ICDQ.



Residus

Gestió de residus urbans

Planta de triatge

Tractament de residus de la 
construcció



L’evolució en les necessitats de la societat andorrana quant a reducció i reciclatge dels resi-
dus ha motivat que aquesta qüestió esdevingui prioritària per al Grup.

Així, Grup Heracles respon a les necessitats dels serveis públics i s’encarrega de la gestió i del 
tractament d’altres tipus de residus (sòlids urbans, recollida i triatge selectiu, especials, olis, 
fangs EDAR).

 Residus - Gestió de residus urbans
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La companyia s’encarrega de la recollida, el 
transport, el tractament, l’exportació així com 
l’eliminació si s’escau, de residus sòlids ur-
bans i industrials i els seus derivats, incloent 
la recollida selectiva. També s’inclouen ser-
veis de neteja de vials públics i privats.

Des del 2016, Pirinenca de Serveis és l’em-
presa concessionària de la recollida de bros-
sa i de la recollida selectiva de vidre, envasos 
i paper-cartró a totes les parròquies del Prin-
cipat.

Pirinenca de Serveis SA disposa dels per-
misos de gestor de residus en: 

1.- Categoria de transportista de residus amb 
autorització per transportar residus de 200 
categories aproximadament

2.- Categoria d’emmagatzematge de residus 

3.- Permisos d’exportació de residus.

4- Gestió de deixalleries 

Feu click per accedir al video

https://www.youtube.com/watch?v=dAsVCfuuAXk


Nova planta ECOGRUP

L’evolució en les necessitats de la societat andorrana quant a reducció i reciclatge dels resi-
dus ha motivat que aquesta qüestió esdevingui prioritària per al Grup.

 Residus - Planta de triatge
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S’encarrega de la gestió de residus en general, 
neteges industrials i urbanes, comercialitza-
ció de sistemes per al medi ambient.

També ofereix un servei de recollida i destruc-
ció de documentació confidencial tant per or-
ganismes públics com privats.

Eco Grup, nova planta de triatge automatitzada
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https://www.youtube.com/watch?v=YT0Ar1uQkWI
https://www.instagram.com/p/CWqpNmPFVA0/
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Residus - Tractament de residus de la construcció
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Tractament de residus 

A més de la gestió de residus de la construcció, Contar s’encarrega també del seu trac-
tament. En aquest cas,  un cop refectuat tot el triatge es tritura o es transporta qualsevol 
tipus de residus de la construcció. 



Mobilitat
Aparcaments GAVSA

Mobilitat elèctrica



Mobilitat
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L’empresa Gestora d’Aparcaments de les 
Valls (GAVSA) es dedica a la gestió integral 
d’aparcaments de qualitat a la Massana i a 
Andorra la Vella.

Actualment, gestiona més de 1.800 places 
d’aparcament entre pàrquings coberts, apar-
caments descoberts i places en zona blava, 
i ofereix un servei personalitzat de màxima 
qualitat.

Amb la voluntat de respondre a les neces-
sitats variades dels clients (estacionaments 
per hores, per dies o de llarga durada, auto-
caravanes, autobusos, abonaments, especial 
Vallnord - Pal Arinsal o fortes nevades), 
GAVSA proposa diverses alternatives per fa-
cilitar l’aparcament a la parròquia de la Mas-
sana i Andorra la Vella.

Aparcament Prat del Molí
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Mobilitat
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Cicland és el servei públic de bicicletes elèctriques compartides d’Andorra. Un servei 
disponibles els 365 dies de l’any durant les 24 hores. Actualment, Cicland disposa de 
17 estacions ubicades a Andorra la Vella, Escaldes - Engordany i Sant Julià de Lòria. 

En total, ofereix una varietat de més de 60 bicicletes en diferents punts cèntrics.

L’objectiu de Cicland és seguir promocionant la mobilitat sostenible i saludable.

Feu click per accedir al video

https://www.youtube.com/watch?v=1DEv1ZFjk7c


Construcció, 
bricolatge, ferreteria, 
cuina i banys



Serveis per a la construcció - Comerç d’articles i 
materials de construcció

44

Des de 1952 Materials Riba és l’empresa més antiga del grup. Es dedica al 
comerç d’articles i materials de construcció, ferreteria, banys, cuines i bri-
colatge, fet que li proporciona un extens coneixement de les necessitats 
tant de professionals com de clients particulars. 

Gràcies a la seva experiència i a la llarga  trajectòria  en  el  sector,  Materials 
Riba té acords de distribució amb operadors de primer ordre que li perme-
ten oferir les principals marques i els models més actuals del mercat. Mate-
rials  Riba  disposa  d’un  espai d’exposició  de  més  de  1.000  m2  i compta  
amb  un  equip  humà  altament  qualificat  que  ofereix  un assessorament 
personalitzat.

Feu click per accedir al video

https://riba.ad/Uploads/video_riba_andorra_6_20220331111915.mp4


Destacats
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Eco Grup, nova planta de triatge automatitzada Festa +50 aniversari Unitas

Evolució de projectesNova amassadora de Formigó a UNIFOR

Transformadors d’alta tensió - La Gonarda

https://www.youtube.com/watch?v=YT0Ar1uQkWI
https://www.youtube.com/watch?v=gCAHi0lEZhs&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=PB8DzOgbiLU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4ix50UBbl_M
https://www.youtube.com/watch?v=pIm3VwxkJ7U


Directori

Obra pública i construcció

Serveis per a la construcció Gestió de residus

Concessions

+376 737 550

+376 805 600 +376 802 905 +376 810 510

+376 737 460+376 877 900

+376 973 387 293 +376 810 510

+376 805 600

+376 691 088

+376 877 900

+376 804 900

+376 809 130
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+376 729 800

+376 737 560
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https://www.grupheracles.com/Empreses/tpunitas
https://www.grupheracles.com/
https://www.grupheracles.com/Empreses/arids-andorrans
https://www.grupheracles.com/Empreses/pirinenca-de-serveis
https://www.grupheracles.com/Empreses/gavsa
https://www.grupheracles.com/Empreses/cevalls
https://www.grupheracles.com/Empreses/arids-alt-urgell
https://www.grupheracles.com/Empreses/eco-grup-internacional
https://www.grupheracles.com/Empreses/remapalex
https://www.grupheracles.com/Empreses/remapalex
https://www.grupheracles.com/Empreses/inacces
https://www.grupheracles.com/Empreses/unifor
https://www.grupheracles.com/Empreses/treposa
https://www.grupheracles.com/Empreses/contar
https://riba.ad/
https://www.grupheracles.com/Empreses
http://cicland.ad
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