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1.1. la nostra història
Amb més de 60 anys d’experiència, les empreses
de Grup Heracles han participat activament en el
desenvolupament d’Andorra.

L

’any 2005 diverses empreses andorranes dedicades
al sector de la construcció van decidir unir-se
per constituir un únic grup. 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’experiència de cada
empresa confereix a Grup Heracles una història estretament
lligada al desenvolupament i a la transformació d’Andorra al
llarg dels darrers 60 anys. En aquest sentit, Grup Heracles i les
seves filials han efectuat grans obres d’infraestructura clau a
Andorra i han prestat tot un seguit de serveis 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 Heracles té la capacitació
necessària per oferir solucions integrals per a obres d’extrema
dificultat tècnica i s’ha convertit en un referent tant en projectes
especials com en construccions 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
seves activitats, a la gestió i al tractament dels residus de la
construcció i integra totes 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 Heracles 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.
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1.2. els nostres valors

cultura d’empresa

responsabilitat social corporativa

Grup Heracles manté un fort compromís amb la societat
andorrana i dona suport a projectes socials i esportius en relació
amb la seva cultura d’empresa.

missió

visió

valors

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.

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.

Basem la nostra cultura
empresarial en un model
d’empresa sostenible centrat en valors essencials:
unitat de les famílies propietàries, voluntat de continuïtat, prudència financera, austeritat, discreció,
humilitat, respecte, honradesa, transparència, constància, esforç, excel·lència
en el treball, professionalitat.

Amb una oferta competitiva, innovadora, integral,
professional i socialment
responsable, el nostre
grup cerca la satisfacció
de cada entitat pública o
privada i de cada persona
amb qui es relaciona tant
internament com externament.

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

és enllà de la consecució dels objectius
econòmics, Grup Heracles impulsa tot
un conjunt d’accions amb la voluntat de
generar un impacte beneficiós i durador en
el si de la societat andorrana.

Per detectar les necessitats a satisfer i per
determinar les accions i mesures més adequades, Grup Heracles
manté un diàleg permanent amb diversos interlocutors de
l’entorn social.
En compliment de la seva política estratègica d’RSC, Grup
Heracles realitza diverses aportacions a entitats sense ànim de
lucre dedicades a la protecció dels més desafavorits i efectua
diverses accions de caràcter social, com la col·laboració amb
Càritas Andorrana per gestionar la recollida de roba.
Des del 2017, Grup Heracles també forma part de la xarxa
d’empreses inclusives amb l’objectiu de facilitar la integració al
món laboral de les persones amb discapacitat.
Finalment, el compromís de Grup Heracles amb la societat
andorrana s’evidencia amb les accions de patrocini d’activitats
esportives, ja sigui donant suport a clubs esportius o participant
en esdeveniments rellevants.

7

1.3. dades rellevants

14

empreses especialitzades
i complementàries

Grup Heracles: Unitas

Grup Heracles: Inaccés

Unitat d’identificació

Unitat d’identificació

Obra pública i construcció
REDUCCIÓ MÀXIMA

Reducció màxima

Imatge corporativa

30 mm

158

Imatge corporativa

Imatge corporativa

PANTONE

158

PANTONE

158

40 mm

Reducció màxima

Reducció màxima

PANTONE

Positiu/Negatiu

Positiu/Negatiu

REDUCCIÓ MÀXIMA

35 mm

Grup Heracles: Contar

PANTONE

Black

Pantones

Residus

REDUCCIÓ MÀXIMA

Serveis per a la construcció
PANTONE

Grup Heracles: Treposa
Unitat d’identificació

Grup Heracles: Àrids Andorrans
Grup Heracles: Àrids Alt Urgell
Grup Heracles: Unifor
Positiu/Negatiu

Totes les empreses del grup disposen d’equips humans
altament especialitzats (400 persones) i d’una flota
d’aproximadament 240 vehicles i mitjans tècnics per
garantir el desenvolupament de les obres amb la màxima
excel·lència en quant a qualitat, cost i termini.

Black

PANTONE

Black

Pantones

Pantones

Concessions

Grup Heracles: Gavsa - Aparcaments la Massana
Grup Heracles:
B
Remapalex

Unitat d’identificació
Unitat d’identificació

Unitat d’identificació

Unitat d’identificació

Unitat d’identificació

Grup Heracles: Transports Daniel
REDUCCIÓ MÀXIMA

30 mm

REDUCCIÓ MÀXIMA

30 mm

REDUCCIÓ MÀXIMA

REDUCCIÓ MÀXIMA

45 mm

Unitat d’identificació

35 mm
REDUCCIÓ MÀXIMA

56 mm

REDUCCIÓ MÀXIMA

Reducció màxima

Unitat d’identificació
Imatge corporativa

Imatge corporativa

REDUCCIÓ MÀXIMA

Imatge corporativa

Reducció màxima

Imatge corporativa

Reducció màxima

23 mm

Reducció màxima

Aplicacions especials (molt reduïdes)

REDUCCIÓ MÀXIMA

Imatge corporativa

Orange 021

Positiu/Negatiu

Positiu/Negatiu

PANTONE

PANTONE

Black

Pantones

464
Positiu/Negatiu

PANTONE

Positiu/Negatiu

Pantones

122
Pantones

PANTONE

158
Positiu/Negatiu

PANTONE

ReduccióBlack
màxima

Imatge corporativa

Reducció màxima

45 mm

PANTONE
PANTONE

Imatge corporativa
464

Reducció màxima

PANTONE

Black

PANTONE

Black

PANTONE

221

Pantones
Positiu/Negatiu

Pantones

PANTONE

PANTONE

Black

221
Positiu/Negatiu

Pantones

PANTONE

Black

Pantones
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PANTONE

Black

47 mm

Experts en 3 sectors principals: l’obra pública i la construcció,
els serveis per a la construcció i la gestió de residus.
Cada sector es complementa per aportar les millors solucions als seus clients i
contribueix al desenvolupament sostenible del grup.

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.

G

Àrids i pedreres

Formigó

. Gestió de pedreres
. Producció i transport d’àrids

. Producció i distribució

rup Heracles inclou empreses dedicades a
l’obra pública i a la construcció a tot Andorra.
Compta amb una gran experiència i gaudeix del
prestigi que li aporta la seva trajectòria avalada
per més de 40 anys d’experiència i l’execució
d’obres emblemàtiques al país.

Grup Heracles té la capacitat financera, tècnica i professional per
a la consecució de projectes de construcció de tot tipus d’edificacions i infraestructures, així com per gestionar serveis públics.
El coneixement aprofundit de les necessitats dels seus clients,
siguin professionals del sector de la construcció, clients particulars o institucions públiques ha fet de Grup Heracles, l’empresa
líder a Andorra.
En aquest sector, el grup comprèn àmplies classificacions per
efectuar tant obra civil com edificació, i en destaquen les següents: túnels, ponts, urbanitzacions, excavacions, treballs hidràulics, estabilitzacions de terrenys, poliesportius, pistes d’esquí.
El treball coordinat de les diferents empreses i la transversalitat
de les actuacions en els projectes de construcció i obra pública
han permès oferir solucions adaptades a cada client i preservar
el medi ambient dels impactes potencials dels procediments i
serveis.
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Gestió de
residus
. Terra: reutilització, restauració
ambiental de les pedreres,
gestió d’abocadors
. Pedra: reutilització, fabricació
d’àrids, construcció murs
. Vidre/Fusta/Plàstic: valorització
. Residus perillosos: gestió i
transport

Obra pública i
construcció
. Excavacions, estabilitzacions i enderrocs
. Construcció i projectes especials
. Contractació centralitzada
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empreses certificades ISO

OHSAS 18001
SEGURIDAD LABORAL

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 OHSAS 18001 acreditades per ICDQ
que garanteixen la professionalitat, el compromís i el rigor
amb el qual les empreses fan la seva activitat.

membres de
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2. obra pública
i construcció

Grup Heracles: Unitas
Grup Heracles: Unitas

Unitat d’identificació
Unitat d’identificació

REDUCCIÓ
REDUCCIÓ MÀXIMA 30
mm MÀXIMA

És el resultat de la fusió de 2 empreses pioneres en el
sector de la construcció a Andorra.
Imatge corporativa
Imatge corporativa

La suma de les experiències de les dues empreses i la
seva llarga trajectòria donen a UNITAS un reconegut
prestigi a Andorra i garanteixen la seva capacitat de
donar una resposta integral i professional a tota mena
de treballs públics: moviments de terres, estructures
de contenció, túnels, demolicions, obres hidràuliques
i viàries, soterrànies, talussos i construcció.
+40 anys d’experiència

Grup Heracles: Treposa
> Rotonda CG2 Meritxell

Positiu/Negatiu

Unitat d’identificació
Positiu/Negatiu

Amb una alta capacitat d’execució, l’empresa ha desenvolupat algunes de les obres més emblemàtiques
d’Andorra com Caldea, el Pont de París, la nova seu
Reducció màxima
delReducció
Consell màxima
General, l’edifici El Diamant, el Centre
Residencial Salita, la rotonda C.G.3 a Escaldes, la
Querola i la plataforma de Soldeu, dotant cadascuna
d’elles d’un innegable segell de qualitat.
CEVALLS és experta en estudis i projectes, construccions d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, edificis
industrials i comercials, excavacions, moviments de
terres, ponts, túnels i treballs públics en general.
+28
anys d’experiència
PANTONE
PANTONE

Grup Heracles: Inaccés
158

Black

Pantones PANTONE

> Edifici El Diamant

PANTONE

158
Unitat d’identificació

Black

Pantones

REDUCCIÓ MÀXIMA

L’empresa es desenvolupa en el sector de la construcció i està orientada en la realització de tota classe
Imatge corporativa
d’obres especials com els micropilotatges, la consolidació i l’estabilització 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 ambient i la integració en el paisatge.
+25 anys d’experiència

> Aparcament El Falgueró

Positiu/Negatiu

40 mm

REDUCCIÓ MÀXIMA

Especialistes en obres d’ancoratge i treballs verticals indispensables en un país d’alta muntanya com
Reducció màxima
Imatge corporativa
Andorra: consolidació i protecció de talussos, sanejament de volums rocosos inestables, consolidació
de terrenys, prevenció 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.
+20
anys d’experiència
PANTONE
PANTONE
158
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30 mm

Reducció màxima

PANTONE

Black

158

> Estabilització talussos Roc del Corb

Positiu/Negatiu Pantones

Pantones
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PANTONE

Black

35 mm

carreteres

> Eixample CG2 La Bartra
> Accés Túnel Dos Valires

El grup ha construït nombroses carreteres així
com els seus elements singulars com interseccions, 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.

> Rotonda CG2 Ransol

> Eixample CG2 Encamp
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> Eixample CG4 Llorts
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urbanitzacions

> Passeig Gran Valira

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 necessària en els acabats superficials com les
pavimentacions tant de calçades com de voreres, i en el mobiliari urbà.
> Avinguda Meritxell

> > Avinguda del Fener

> Avinguda del Fener
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túnels

>Túnel de Radio Andorra
>Túnel del Pont Pla

Grup Heracles s’ha especialitzat en les tècniques
de construcció de túnels
i també ha intervingut 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’infraestructures d’obra
subterrània.

> Túnel dels Dos Valires
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ponts

> Accés Túnel Dos Valires

Grup Heracles ha construït satisfactòriament ponts de tot tipus:
de formigó post tensat, d’estructura mixta, metàl·lics, de bigues prefabricades, tensats i en voladissos successius.
Aquestes estructures s’han utilitzat per a tot tipus de necessitats: ponts, viaductes i passarel·les per a vianants.

>Pont de Paris

>Rotonda d’Escaldes-Engordany
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>Plataforma esquiable de Soldeu
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treballs hidràulics

> Dipòsit d’Arinsal

> Minicentral Hidràulica d’Arcalís

Entre les diverses obres hidràuliques efectuades per Grup Heracles, hi ha plantes de tractament tant per a aigua potable
com per a aigües residuals, de
diverses tecnologies, així com
conduccions de diàmetres i materials diversos.
Grup Heracles també ha construït tot tipus d’elements auxiliars a aquests tipus d’instal·lacions com
estacions de bombament, vàlvules, peces especials així com llacunes artificials i embassaments.

> Depuradora sud

> Dipòsit d’Arinsal
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excavacions

enderrocs

> Excavació Aparcament del Falgueró

> Enderroc edifici Andorra Telecom

Grup Heracles és l’empresa líder
a Andorra per excavacions de
tot tipus, dificultats i mides.

Empresa pionera a Andorra en enderrocs complexos.

Realització de les excavacions més complexes i més
grans del país, amb tot tipus de mitjans especials
(martell, ripper, explosius, ciment expansiu i gas
expansiu).
El grup disposa d’un parc de maquinària complet
i està especialitzat en tot tipus d’excavacions,
sosteniments i enderrocs.

Disposa de l’únic robot de demolició del país, un robot elèctric amb comandament a distància 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 13m d’alçada).

Execució de la primera obra del
país amb sistema de gestió LEED,
segell de qualitat americà amb
prestigi internacional.

> Xalets Grogués
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edificació residencial

> Edifici Tàpies

Grup Heracles posseeix una llarga experiència en la construcció
d’edificis residencials, sempre amb una gran cura pels acabats
tant exteriors com interiors.
> Conjunt Residencial Ribasol Ski Park

Aspectes tals com evitar ponts tèrmics i utilitzar correctament els aïllaments i les impermeabilitzacions s’uneixen
de forma harmònica a la qualitat dels materials emprats.

> Edifici El Diamant (interior i exterior)

> Edifici La Quirola
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edificació no residencial

> Accés Túnel Dos Valires
> Residencial Salita

> Consell General

Edificacions no residencials, tant per a clients privats com públics.
Entre les nombroses edificacions del Grup Heracles, hi ha edificis d’aparcaments, naus industrials, oficines, locals
comercials així com edificis representatius i seus d’administracions públiques. Grup Heracles també posseeix
experiència en construcció de centres d’oci i balnearis, com Caldea.
>Benzinera
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> Caldea
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>Centre de Congressos d’Andorra la Vella

rehabilitacions

> Casa Bauseli (abans i després)

> Hotel Anyós Park
> Hotel Rosaleda

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 ponts històrics demostren la qualitat de les feines executades.
> Edifici Capri (abans i després)

> Millora d’accessibilitat centre comercial
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estabilització de vessants

> Engolasters

> Roc dels Corbs

La complicada orografia andorrana ha exigit, des de sempre, emprar
tècniques sofisticades per evitar danys en infraestructures diverses tals
com carreteres o edificis, i impedir caigudes de roques, pedres, o allaus
de neu.
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La col·locació de barreres i xarxes de protecció, 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, en particular, en tota la zona muntanyosa.
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instal·lacions esportives

> Centre Freestyle

> Centre Esportiu d’Ordino

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.

> Camp de Futbol de La Massana

> Pistes de pàdel de Caldea
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pistes d’esquí

> Pista d’esquí l’Àliga (El Tarter)

> Edifici de serveis Coll de la Botella

Grup Heracles també s’ha especialitzat
en la construcció i el condicionament de
pistes d’esquí, 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.

> Central de Neu Petavit (Grau Roig)

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 executa també una obra emblemàtica: la plataforma esquiable de Soldeu que acollirà la Copa del Món d’esquí
del 2019.
> Pista d’esquí del Riberal (Grau Roig)

> Edifici del Telecabina del Tarter
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> Edifici de serveis Pla de la Cot (Pal, Arinsal)

> Plataforma esquiable de Soldeu

> Escales mecàniques Riba Escorxada (El Tarter)

> Teleesquí Llac de Cubil (Grau Roig)
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3. serveis per a la
construcció

àrids i pedreres
Les pedreres de pedra calcària situades a la comarca de l’Alt Urgell proveeixen el Grup Heracles 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.

rids
ALT URGELL
Aquesta empresa es dedica a l’elaboració d’àrids per a la construcció.
Disposa d’un jaciment de pedra calcària i d’una planta de tractament
d’àrids
+30 anys d’experiència

rids
ANDORRANS
L’empresa es dedica a la distribució i
venda de tot tipus d’àrids per a l’elaboració de morters, formigons, mescles
bituminoses i capes estructurals de
ferms, destacant entre d’altres, sorra
rentada i seca amb una granulometria
de 0,2mm fins a 0,4mm, grava de 4 a
70 mm, tot-ú artificial, gravilló, matxaca i barreja. El material li és subministrat per les dues pedreres que el grup
té a l’Alt Urgell.
+30 anys d’experiència
> Pedrera Àrids Alt Urgell

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 francesa. Dona servei a 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.

La societat fabrica i comercialitza el
formigó a Andorra. Com a garantia
de qualitat, UNIFOR compleix la
“instrucció del formigó estructural”.
A la capacitat de producció, s’hi
afegeix una important flota de vehicles formigonera per distribuir el
formigó fins al punt d’utilització, així
com diversos vehicles amb bomba
que permeten un còmode accés a
qualsevol emplaçament del subministrament.
+35 anys d’experiència
44
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residus de la construcció
Grup Heracles disposa actualment d’una entitat gestora de residus, degudament autoritzada 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.

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.
+30 anys d’experiència

altres serveis

> Planta Contar

Grup Heracles també compta amb empreses molt arrelades a Andorra, estretament lligades al sector de
la construcció.

Des de 1985, l’empresa es dedica al transport de terres, runes i àrids, així
com trasllats especials mitjançant gòndoles.

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 bricolatge,
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 permeten oferir les principals marques i els models més actuals del
mercat.

> Riba
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Materials 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.

4. residus

L’evolució en les necessitats de la societat andorrana
quant a reducció i reciclatge dels residus 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).

La companyia s’encarrega de la recollida, el transport, el tractament, l’exportació així
com l’eliminació si s’escau, de residus sòlids urbans i industrials i els seus derivats,
incloent la recollida selectiva. També s’inclouen serveis de neteja de vials públics i
privats.
Des del 2016, Pirinenca de Serveis és l’empresa concessionària de la recollida de
brossa i de la recollida selectiva de vidre, envasos i paper-cartró a totes les parròquies
del Principat.
Pirinenca de Serveis SA disposa dels permisos de gestor de residus en:
- categoria de transportista de residus amb autorització per transportar residus de
200 categories aproximadament
- categoria d’emmagatzematge de residus amb autorització per emmagatzemar residus d’olis minerals i olis vegetals
- diversos permisos d’expedients d’exportació de residus.
+ 20 anys d’experiència

> Camions de recollida selectiva
> Destrucció de documents i premsa cartró.

S’encarrega de la gestió de residus en general, neteges industrials i urbanes,
comercialització de sistemes per al medi ambient.
També ofereix un servei de recollida i destrucció de documentació confidencial
tant per organismes públics com privats.
+ 20 anys d’experiència
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5. concessions

L’empresa Gestora d’Aparcaments de les Valls (GAVSA) es dedica a la gestió integral d’aparcaments de qualitat a
la Massana, i en va aconseguir la concessió per una durada de 50 anys.
Actualment, gestiona més de 1.700 places d’aparcament entre pàrquings coberts, aparcaments descoberts i
places en zona blava, i ofereix un servei personalitzat de màxima qualitat.

> El Farré Negre

Amb la voluntat de respondre a les necessitats variades dels clients (estacionaments per hores, per dies o de llarga
durada, autocaravanes, autobusos, abonaments, especial Vallnord o fortes nevades), GAVSA proposa diverses
alternatives per facilitar l’aparcament a la parròquia de la Massana.

Remapalex és una empresa que executa el procediment de diferenciació del gasoil mitjançant traçadors
(colorants) per a usos de calefacció.

> La Closeta

Es dedica també a la supervisió, el seguiment i
la gestió administrativa de les reparacions dels
parcs de vehicles i maquinària de les empreses del grup, actuant com a central de compres especialitzada.
A més, compra, ven i gestiona tot el carburant
necessari per al funcionament de les empreses del grup i efectua la gestió administrativa
del consum del túnel d’Envalira, i obté més
estalvi en la compra, optimitzant els recursos
administratius.

> Prat del Molí

> Zona blava
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directori
J +376 805600
+ grupheracles.com

J +376 737 550
+ unitas.ad

J +376 877 900
+ cevalls.com

J +376 877 900
+ inacces.ad

J +376 809 130
+ grupheracles.com/
Empreses/treposa

J +376 802 905
+grupheracles.com
Empreses/arids-andorrans

J +34 973 387293
+ grupheracles.com/
es/Empreses/arids-alt-urgell

J +376 804 900
+ unifor.ad

J +376 80 10 20
+ contar.ad

J +376 729 800
+ grupheracles.com/
Empreses/riba

J +376 737 560
+ grupheracles.com/
Empreses/transports-daniel

J +376 810 510
+grupheracles.com/

J +376 810 510
+ grupheracles.com/Empreses
/eco-grup-internacional

J +376 737 460
+aparcamentslamassana.com

J +376 805 600
+grupheracles.com
Empreses/remapalex
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Empreses/pirinenca-de-serveis

