




Hercal, garantia de satisfacció

Des del naixement d’HERCAL, hem mantingut un creixement constant 
i sostenible, basat en un equip humà compromès amb l’empresa, amb 
experiència, qualificació tècnica i professionalitat, orientat cap a la qualitat i 
la satisfacció de les necessitats dels nostres clients.

Som una empresa especialitzada en la construcció d’obra civil i urbanització, 
moviments de terres i excavacions, obres de demolició, edificació i gestió 
mediambiental. Mitjançant el nostre sistema integrat de gestió aconseguim 
que les obres assoleixin màximes cotes en matèria de seguretat, qualitat i 
minimització de l’impacte ambiental.

La nostra àmplia cartera de clients, tant públics com privats, i el gran nombre 
d’obres executades amb èxit al llarg de la nostra trajectòria professional són 
la millor garantia de qualitat i confiança que podem oferir.





EMPRESA





Equip humà

Hercal, des de l’inici de la seva activitat empresarial, té com a objectiu fona-
mental la satisfacció plena dels requeriments i terminis d’execució dels pro-
jectes que assumeix. I aquest objectiu només és viable sobre la base d’una 
òptima organització i d’un equip de persones competents i especialitzades 
en els seus respectius àmbits de responsabilitat.

A Hercal comptem en plantilla amb un equip professional format per tècnics 
titulats i personal administratiu amb àmplia experiència i capacitat per des-
envolupar totes les tasques derivades de la nostra activitat dins del sector 
de la construcció.

Disposem també d’encarregats d’obra, maquinistes i operaris experimentats 
en totes les disciplines de la construcció, garantia d’una feina ben feta.



Maquinària pròpia

Hercal disposa d’una àmplia i versàtil flota de vehicles i de maquinària en pro-
pietat que inclou excavadores de diferents tonatges i especificacions, amb 
rodes i cadenes, de les principals marques com Volvo o Caterpillar, així com 
robots de demolició i un equip per a matxucar i produir àrids reciclats.

En definitiva, un equip potent i tecnològicament avançat que ens permet 
assumir l’execució integral d’obres civils, demolicions, excavacions, movi-
ments de terres, transport de maquinària mitjançant vehicles preparats per 
desplaçar equips de petites i grans dimensions, servei de contenidors i trans-
port de runes. Hercal compta també amb maquinistes experimentats que 
garanteixen uns nivells de productivitat adients per a l’execució de les obres 
en els terminis establerts.



Instal·lacions

Hercal disposa d’unes modernes instal·lacions a la ciutat de Terrassa (Bar-
celona), on s’ubiquen les nostres oficines, magatzem de materials, pàrquing 
de maquinària i els tallers des d’on es fa el manteniment i reparació de les 
màquines i vehicles.





COMPROMISOS



EL COMPROMÍS  D’HERCAL 
AMB LA QUALITAT

La competència i la qualitat són eixos definitoris de la cultura empresarial d’Her-
cal. Però no són sonores paraules buides de contingut, ni molt menys. Entenem 
el compromís com allò que és: l’obligació contreta, la paraula donada.

Per això Hercal ha desenvolupat un sistema de gestió basat en la qualitat i les 
necessitats derivades del creixement de l’empresa mitjançant l’aplicació de la 
norma ISO 9001:2008. Perquè entenem que el compromís, la paraula donada, té 
encara més valor si es rubrica, si es formalitza sobre protocols reconeguts que 
valoren la intensitat del compromís amb la gestió de manera objectiva.

El repte d’implementació que suposa l’aplicació de la normativa ISO als procedi-
ments de treball i gestió empresarial només és possible amb la implicació trans-
versal dels professionals d’Hercal, que esdevenen el principal actiu de l’empresa. 



EL COMPROMÍS  D’HERCAL 
AMB LA SEGURETAT

La seguretat és condició a priori, no pas una característica més d’Hercal. Som 
especialment sensibles i estem compromesos amb aquest aspecte fonamen-
tal: la vetlla per les condicions de seguretat òptimes de les persones que fan 
realitat els nostres projectes. Per aquest motiu hem implementat un Sistema 
de Prevenció de Riscos Laborals inclòs en el Sistema de Gestió Integrat de 
Qualitat i Medi Ambient, complint amb tot plegat amb totes les normatives 
vigents en aquesta matèria.

Aplicar aquest Sistema de Prevenció inclou la formació en matèria de pre-
venció dels treballadors i treballadores d’Hercal, però també la incorporació 
de mecanismes de control que es fan extensius i condicionen a les empreses 
subcontractades. I és que la seguretat i la salut de les persones que treballen 
amb o per a Hercal és una condició, una exigència inqüestionable. Perquè no 
podem, ni volem, jugar amb la seguretat de les persones.



EL COMPROMÍS  D’HERCAL 
AMB EL MEDI AMBIENT

Hercal és una empresa que cerca un model de gestió sostenible mitjançant 
la implantació de la normativa ISO 14001:2004, un conjunt documental de 
gestió ambiental que supedita tots els aspectes de la gestió d’Hercal des del 
punt de vista de la responsabilitat ambiental.

Un sistema integral basat en un procés de millora continuada que compta 
amb la participació activa dels equips professionals de l’empresa, units en la 
voluntat de rubricar el compromís d’Hercal amb el medi ambient. Perquè mi-
nimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat és un objectiu corporatiu i 
una responsabilitat que transcendeix més enllà del present.



HERCAL I LA  
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Més enllà del lògic compliment de les lleis i les normes vigents, Hercal es-
tableix i reconeix una responsabilitat que transcendeix de l’activitat empre-
sarial i econòmica; una responsabilitat social que passa per una contribució 
activa a la millora social.

Per a aconseguir un equilibri entre les dimensions econòmiques i socials, que 
s’afegeixen al compromís mediambiental, se segueixen un conjunt d’estra-
tègies a partir dels compromisos d’Hercal amb la formació continuada del 
personal, la qualitat, la seguretat i el medi ambient. Conformen el marc d’ac-
tuació de l’empresa en la seva vessant més social, destinant recursos a donar 
suport a iniciatives de caràcter cultural, social i esportiu.



HERCAL I EL VALOR  DEL CONEIXEMENT

Des que fa quinze anys Hercal iniciés la seva activitat empresarial, la plantilla 
de treballadors i treballadores no ha deixat de créixer esglaonadament en el 
que constitueix un dels trets diferencials que més ens enorgulleix: l’estabili-
tat laboral.

Amb processos de selecció de personal molt acurats, mirem d’incorporar no 
només magnífics professionals, sinó també bones persones. Perquè l’esperit 
familiar que resideix en l’essència fundacional d’Hercal es mantingui i s’esten-
gui durant el procés de creixement. Al cap i a la fi, les persones que diària-
ment treballen a Hercal són les cares i són els ulls de l’empresa; les persones 
que donen vida a un projecte empresarial que té com a gran objectiu la sa-
tisfacció de qui diposita la seva confiança en nosaltres: els nostres clients.



HERCAL I EL PLA D’IGUALTAT

La nostra empresa ha treballat des de sempre amb una orientació i voluntat 
decidida per la igualtat i la no discriminació per raó de gènere. Però no es tracta 
tan sols d’evidenciar una voluntat, sinó d’establir els canals per fer efectives les 
polítiques que permetin avançar en aquest ferm compromís. 

Per això disposem d’un Pla d’igualtat d’oportunitats, que recull els criteris ètics i 
socials de l’empresa en la gestió interna i externa. Perseguim una cultura a favor 
de l’equitat i de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, sensibilitzant a 
tota la comunitat sobre la no discriminació i el tracte per igual en el creixement 
personal i professional de tots els membres del nostre col·lectiu. A més, hem 
posat en marxa polítiques actives per afavorir la conciliació de la vida familiar i 
laboral, en la mesura d’equilibri dels recursos i disponibilitats.





ÀREES DE
NEGOCI



URBANITZACIÓ
Realitzem obres d’urbanització en l’àmbit urbà, urba-
nitzacions industrials, execució de parcs i places, cons-
trucció d’equipaments lúdics i esportius, entre d’altres.

OBRES HIDRÀULIQUES
Realitzem infraestructures hidràuliques de nova cons-
trucció o reparació, de sistemes d’abastiment, saneja-
ments, restauració de rieres o regs.

VIALS
Executem les esplanades aportant, estenent i compac-
tant diferents tipus de sòls segons les necessitats del 
projecte, realitzant també l’estabilització de sòls. Exe-
cutem les diferents capes del ferm amb materials com 
graves, saorra, formigó i aglomerats asfàltics.

OBRA CIVIL



OBRA CIVIL

OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER RIERA D’EN MATAMOROS (ENTRE 
ELS CARRERS FRANCESC LAYRET I SANTA MADRONA) I DELS CARRERS 
ADJACENTS FINS AL CARRER DE PRIM (BARRI DEL CENTRE) DE BADALONA

OBJECTE

Les obres consisteixen en la reurbanització total del carrer Riera de Matamoros al barri del Centre de 
Badalona.

L’actuació consisteix en l’eliminació de tots els paviments del carrer, execució de nova xarxa de clave-
gueram, enllumenat i soterrament del cablejat aeri, tant elèctric com de telefonia. Finalment s’executa 
una nova pavimentació incrementant l’amplada de les voreres i executant un nou paviment asfàltic en 
calçada.

També s’actua implantant nous elements de mobiliari urbà i arbrat.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Ajuntament de Badalona

Any d’execució: 
2015



OBRA CIVIL

OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE PI I GIBERT
I D’ANDRÉS SEGOVIA (BARRI DE SANT MORI DE LLEFIÀ) DE BADALONA

OBJECTE

Les obres consisteixen en la reurbanització total de dos carrers del barri de Sant Mori de Llefià, a Badalo-
na: els carrers de Pi i Gibert i d’Andrés Segovia.

L’actuació consisteix en l’eliminació de tots els paviments del carrer, execució de nova xarxa de clave-
gueram, enllumenat i soterrament del cablejat aeri, tant elèctric com de telefonia. Finalment s’executa 
una nova pavimentació incrementant l’amplada de les voreres i executant un nou paviment asfàltic en 
calçada.

També s’actua implantant nous elements de mobiliari urbà i arbrat.

DADES PRINCIPALS
Client: 
Ajuntament de Badalona

Any d’execució:
 2015



OBRA CIVIL

OBRES PER A L’EXECUCIÓ D’HORTS MUNICIPALS
 AL CAMÍ DE LA BUNYOLA DEL PRAT DE LLOBREGAT

OBJECTE

Les obres consisteixen en la construcció d’uns horts lúdics municipals. Aquesta instal·lació compta amb 
110 horts de 60 m2 destinats a la gent gran, 4 horts de 30 m2 destinats a la formació i treball per a entitats 
i associacions i 29 taules de cultiu elevades.
Es construeix una zona d’estacionament amb una capacitat de 39 places.
Es construeixen 5 mòduls destinats a magatzem per eines amb guixetes per als usuaris.
Es realitza una nova instal·lació elèctrica alimentada mitjançant panells fotovoltaics. Es realitza una nova 
instal·lació de reg i d’abastament d’aigua.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Ajuntament del
Prat  de Llobregat

Any d’execució:
2015



OBRA CIVIL

OBRES DEL PROJECTE D’ALINEACIÓ DE FAÇANES A LES FINQUES
 NÚM. 36-38 DEL CARRER DE SANTIAGO RUSIÑOL A SANTA COLOMA
DE GRAMANET

OBJECTE

Les obres consisteixen en l’ampliació de vorera a la zona ocupada per les finques números 36 i 38 al carrer 
de Santiago Rusiñol. En primer lloc es realitza l’enderroc parcial de les finques i la rehabilitació de l’espai 
que ocupen les mateixes creant una vorera ampla millorant la urbanització actual i executant una nova 
pavimentació, mobiliari urbà i jardineria.

DADES PRINCIPALS
Client: 
Àrea Metropolitana 
de Barcelona

Any d’execució: 
2015



OBRA CIVIL

OBRES  DE CONSTRUCCIÓ D’UNS HORTS URBANS AL CARRER DELS
ALMOGÀVERS, S/N AL BARRI DE SANT ILDEFONS DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

OBJECTE

Les obres consisteixen en la restauració d’un solar i la formació de 36 horts urbans per al cultiu, amb els 
seus camins, espais d’ús comú i compartit (serveis i magatzems d’eines) i instal·lacions. El projecte també 
inclou la formació d’un mur, el tancament perimetral de l’espai i la reparació de les voreres afectades.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Any d’execució: 
2015



OBRA CIVIL

PLACETA DAVANT L’ESGLÉSIA DE POMAR, ESPAI URBÀ  ENTRE 
L’AVINGUDA DE TERRASSA, EL CARRER SITGES  I L’AVINGUDA DEL 
PRIMER DE MAIG, AL BARRI DE POMAR DE BADALONA

OBJECTE

Les obres consisteixen en la reurbanització de la placeta davant de l’Església de Pomar. El projecte pre-
veu la col·locació de paviments nous de peces prefabricades de formigó, jocs infantils amb paviment de 
cautxú i nous bancs i papereres.
Es manté l’enllumenat, xarxa de clavegueram i arbrat existent.

DADES PRINCIPALS
Client: 
Ajuntament de Badalona

Any d’execució: 
2015



OBRA CIVIL

OBRES D’URBANITZACIÓ DE L’ENTORN DE LA MASIA
DE CAN SERRA A RUBÍ

OBJECTE

Les obres consisteixen en l’adequació de la urbanització exterior de la masia de Can Serra de Rubí. Es 
realitza l’enderroc total dels paviments existents, i s’executa una nova xarxa de clavegueram i drenatge, 
xarxa d’enllumenat i renovació de la pavimentació, el mobiliari urbà i la jardineria.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Ajuntament de Rubí

Any d’execució: 
2015



DEMOLICIONS MECÀNIQUES
Disposem d’un ampli parc de maquinària, amb capacitat 
per a poder executar tot tipus de demolicions mecàni-
ques amb la màxima garantia de professionalitat.

DEMOLICIONS MANUALS
Quan per circumstàncies concretes no és possible la de-
molició mecànica, disposem de personal especialitzat en 
la demolició manual, executant els treballs amb la màxima 
garantia, rapidesa i eficiència.

DEMOLICIONS TÈCNIQUES
Quan per motius de seguretat no és possible realitzar 
treballs manuals de demolició o treballs amb maquinària 
mitjana o gran, disposem de robots de demolició dirigits 
per control remot, dotats d’elements com martell trenca-
dor i cisalla. Estem capacitats també, quan sigui necessari, 
per efectuar perforacions o talls d’estructures amb fils de 
diamant.

DESBALLESTAMENT INDUSTRIAL
Per a la realització d’aquests tipus de treballs, disposem 
de maquinària amb cisalles hidràuliques i equips d’oxitall 
de les marques més reconegudes del mercat.

DESAMIANTATS
Hercal, inscrita al RERA amb número 79/AB/11, disposa de 
personal tècnic i operaris qualificats per a portar a terme 
els treballs de desmuntatge i retirada de materials que 
continguin amiant, tant material friable com no friable, se-
gons Reial Decret 396/2006. S’inclou la tramitació, el trans-
port i la gestió final del residu.

OFICINA TÈCNICA
Disposem d’oficina tècnica pròpia per a l’Estudi i Redac-
ció de Projectes, Plans de Seguretat, Plans de Gestió Me-
diambiental, Direccions Tècniques d’obra, Coordinació de 
Seguretat, permanències i l’assessorament tècnic neces-
sari per a la realització de qualsevol tipus treball.

ENDERROCS I
DEMOLICIONS



ENDERROCS I DEMOLICIONS

REFORMA DE L’EDIFICI ROTONDA, AL PASSEIG DE SANT GERVASI NÚM. 
51-53 DE BARCELONA

OBJECTE 

Aquesta reforma es realitza en un edifici de gran interès cultural i arquitectònic en el que hi ha parts 
originals protegides i parts construïdes a posteori que s’han enderrocat. Es realitza una estabilització de 
tota l’estructura de l’edifici. 
Degut a la precarietat estructural, l’enderroc es fa amb un procediment curós amb mitjans manuals i mi-
tjans mecànics, mitjançant eines trencadores que trituren l’estructura evitant els mètodes de percussió 
i les vibracions.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Nuñez i Navarro

Any d’execució:
 2015



EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ DE LES EDIFICACIONS DE LES
FINQUES 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 I 18 DEL PROJECTE D´ENDERROCS DE LES 
EDIFICACIONS DE LA UA-89d (ERNEST LLUCH / VALDEIX) A MATARÓ

OBJECTE 

Les obres consisteixen en l’enderroc total de les edificacions amb una superfície de 18.345,15 m2 i un 
volum de 91.335 m3. En primer lloc es realitza una neteja de tots els elements continguts en els edificis. 
Les cobertes són de fibrociment i es desmunten amb mitjans i personal propi, seguint el protocol de 
seguretat i de gestió mediambiental.
Un cop net l’interior de l’edifici i desmuntades les cobertes, es realitza l’enderroc dels edificis amb mitjans 
manuals i mecànics. Les runes generades es trituren a obra i es reutilitzen com a material de reble per als 
soterranis dels edificis.

DADES PRINCIPALS
Client: 
TEYCO S.L.

Any d’execució: 
2015

ENDERROCS I DEMOLICIONS



ENDERROCS I DEMOLICIONS

EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DEMOLICIÓ PER A LA REFORMA I 
AMPLIACIÓ D’EDIFICI PER A CENTRE COMERCIAL AL CARRER DE LAUREÀ 
MIRÓ, 363-369 A SANT FELIU DE LLOBREGAT

OBJECTE

L’enderroc consisteix en la demolició de la façana principal de l’edifici afectant a tota la seva alçada. És 
necessari l’apuntalament estructural i l’enderroc de les unitats de forjat, les jàsseres de formigó armat i 
els pilars. 
Es realitzen també enderrocs puntuals en forjats per a la formació de rampes per a vehicles d’accés a la 
planta soterrània. S’executen nous forats d’escala, d’ascensors i reubicació de les rampes mecàniques per 
a vianants. 

DADES PRINCIPALS
Client: 

Construcciones ACR

Any d’execució:
 2015



TREBALLS COMPLEMENTARIS EN LA DEMOLICIÓ DE LA NAU DE BASF 
ESPAÑOLA AL CARRER 42 DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

OBJECTE

Aquest enderroc consisteix en la demolició dels pilars i instal·lacions de les mitgeres, així com la demoli-
ció de la llosa de formigó i les restes d’antigues cimentacions, rebaixant la cota de terres. També s’ende-
rroca el mur de tancament perimetral de la parcel·la.

DADES PRINCIPALS
Client:
Ferrolezama Amianto y 
Fibrocemento

Any d’execució: 
2015

ENDERROCS I DEMOLICIONS



ENDERROCS I DEMOLICIONS

OBRES D’ENDERROC DE PARADA  DE PUNT D’INFORMACIÓ A LES 
RAMBLES DE BARCELONA

OBJECTE

Les obres consisteixen en l’enderroc d’una parada de punt d’informació ubicada a les Rambles de Barce-
lona. Es desmunten de manera manual els paviments, fonaments, envans, divisòries, sostres, cels rasos i 
revestiments. 
Es desmunten les instal·lacions internes fora de servei i finalment s’executen els treballs de reposició de 
paviments format per lloses d’idèntiques característiques a les existents a les Rambles de Barcelona.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Institut Municipal de
Mercats de Barcelona

Any d’execució: 
2015



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES
Estem especialitzats en la realització d’excavacions i mo-
viments de terres amb grans volums de moviment. Dispo-
sem de maquinària pròpia d’última generació i en contínua 
renovació, així com de camions de diferents capacitats 
per al transport de terres.

EXECUCIÓ DE MURS PANTALLA
Comptem amb maquinària i personal especialitzat propi 
per a la realització d’aquest tipus d’actuacions, donant 
solucions a la construcció de pantalles que permetin la 
contenció de terrenys i l’admissió simultània de càrregues 
sobre les mateixes.

MURS D’ESCULLERA 
Hercal disposa de maquinària específica per a executar 
murs d’escullera amb diferents tipus de roca, ja sigui per a 
canalitzacions fluvials o per a la contenció de terres.

DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS
Per a la realització d’aquest tipus de treballs disposem de 
personal tècnic i de maquinària pròpia per al desenvolu-
pament de processos de descontaminació de sòls, apli-
cant diferents solucions depenent del tipus de contami-
nant a tractar.

EXCAVACIONS I
MOVIMENTS DE TERRES



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

MOVIMENT DE TERRES EN FASE 2 DE LES OBRES 
DEL MERCAT DE SANT ANTONI DE BARCELONA

OBJECTE

Excavació sota llosa de formigó de coberta d’un volum d’excavació de 173.890m3 inclosa la càrrega i el 
transport de terres a l’abocador autoritzat.
Es realitza una excavació de 15m de fondària sota el nivell de la llosa.

DADES PRINCIPALS
Client: 

UTE NOU MERCAT DE  
SANT ANTONI FASE II

(Copcisa-Sacyr-Scrinser)

Any d’execució: 
2015



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

MOVIMENT DE TERRES PER A LES OBRES DEL COMPLEX 
VILADECANS THE STYLE OUTLETS

OBJECTE

Les obres consisteixen en el desbrossament i neteja d’una superfície de 47.550m2, i el moviment de te-
rres consistent en l’excavació de 105.750m3 i un terraplenat de 140.070m3.
Es terraplena i compacta la coronació del terraplè amb sòl seleccionat d’aportació.
S’excaven el conjunt de les rases de la xarxa de sanejament i xarxa elèctrica, i posteriorment es terraple-
nen i compacten les rases un cop implantades les instal·lacions.
Se subministren, estenen i compacten les subbases de llast amb àrid reciclat per a la formació de vials, 
aparcaments i paviments per a les zones de vianants.

DADES PRINCIPALS
Client: 
Sacyr

Any d’execució: 
2015



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

PANTALLES, APUNTALAMENTS, ANCORATGES I EXCAVACIONS DE TERRES 
EN LES  OBRES DEL PROJECTE D’HOTEL, LOCAL COMERCIAL I SOTERRANIS 
D’APARCAMENT AL CARRER CÒRSEGA 344-352 DE BARCELONA 

OBJECTE

Aquestes obres formen part del projecte que contempla l’execució d’un edifici destinat a hotel, local 
comercial i aparcament en soterrani.
L’edificació s’executa en un solar que es troba entre mitgeres, amb una amplada de 66,4 m i una llarga-
da de 40 m aproximadament. El projecte preveu la formació de sis plantes sota rasant. 
Els treballs consisteixen en l’execució de les pantalles, apuntalaments, ancoratges i excavacions de 
terres.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Nuñez i Navarro 

Any d’execució: 
2015



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES PER A LES OBRES DEL NOU MERCAT 
MUNICIPAL A LA PLAÇA DE LA MARE DE MONTGAT 

OBJECTE

Treballs necessaris per a l’enderroc de paviments existents, formació de murs pantalla en els costats nord 
i oest de l’àmbit d’actuació.

Es realitza una excavació de terres entre pantalles per un costat i a cel obert per l’altre amb un volum de 
28.755m3.

DADES PRINCIPALS
Client: 
PBS

Any d’execució:
 2015



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

MOVIMENTS DE TERRES PER A LA CONSTRUCCIÓ  D’UNA NAU LOGÍSTICA
PER A LA FIRMA DECATHLON A MARTORELL

OBJECTE 

Les obres consisteixen en el refinament i condicionament de 40.300m2 de terreny, per a la implantació 
d’un centre logístic de l’empresa Decathlon. S’excaven i terraplenan les rases i pous per a la xarxa de 
sanejament i la resta d’instal·lacions. 
Se subministra, estén i compacta la base de llast en una superfície de 61.400m2.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Byco S.A.

Any d’execució: 
2015



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE TERRES PER A LA FORMACIÓ DE SOTERRANI EN EDIFICI 
D’HABITATGES AL PASSEIG DE LA VALL D’HEBRON, ENTRE CARRER TRUEBA
 I CARRER D’ARENYS, A BARCELONA

OBJECTE 

Excavació a cel obert d’un volum de terres de 30.000m3 inclosa la càrrega i transport de terres a l’abo-
cador autoritzat. Excavació de 5 plantes sota rasant.

DADES PRINCIPALS
Client: 
Transfel S.A.

Any d’execució:
 2015





OBRA NOVA 
Hercal realitza tot tipus d’edificacions destinades a l’ha-
bitatge, ús industrial i equipaments, des de la fase de 
projecte fins al lliurament final de l’obra.

REHABILITACIÓ
Realitzem obres de rehabilitació, conservació i can-
vi d’ús de tot tipus d’edificacions: habitatges, locals 
comercials i industrials. Realitzem estabilitzacions de 
façanes i formació de soterranis mantenint la façana 
existent.

EDIFICACIÓ



EDIFICACIÓ

OBRES DE REFORMA DE L’HOTEL CONDES DE BARCELONA , AL
PASSEIG DE GRÀCIA 73-75 DE BARCELONA

OBJECTE 

Obres d’enderroc interior de l’edifici Hotel Condes de Barcelona per a una reforma completa del mateix. 
S’efectua la demolició de les fusteries, sanitaris, revestiments, falsos sostres, instal·lacions, etc. Tot seguit 
es procedeix a la demolició de totes les divisions interiors que no són de càrrega per a la seva posterior 
rehabilitació total.

DADES PRINCIPALS
Client: 

PAI

Any d’execució: 
2015



EDIFICACIÓ

CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI DE 46 HABITATGES I 2 PLANTES 
D’APARCAMENT AL CARRER CAMÍ VELL DE LA COLÒNIA, A SANT BOI
DE LLOBREGAT

OBJECTE

Construcció d’estructura per a edifici de 46 habitatges concertats amb aparcament. Estructura realitzada 
mitjançant murs pantalla i llosa de cimentació en soterranis i forjats reticulars d’aproximadament 9.300 
m2.

DADES PRINCIPALS
Client: 
Aralia S.I.C.S.A.

Any d’execució:
 2015



EDIFICACIÓ

REHABILITACIÓ DE MASIA, ANNEXES AGRÍCOLES I URBANITZACIÓ
D’ACCÉS I ENTORN DE CAN SERRA, AL MUNICIPI D’ALELLA

OBJECTE

Les obres consisteixen en la rehabilitació total d’una masia mantenint la façana de l’edifici. En primer 
lloc es realitza  la consolidació de l’edifici principal, mitjançant un lligat perimetral exterior de las faça-
nes principals.
Es procedeix a la demolició interior de l’estructura, distribució i instal·lacions de l’edificació existent i 
s’excava un nou soterrani.
S’executa una nova cimentació mitjançant una pantalla perimetral de micropilots. Finalment s’executa 
una nova estructura interior, per a quatre plantes, amb pilars de formigó armat, forjats unidireccionals 
de formigó armat en plantes intermitges i lloses armades en últims forjats i coberta.

DADES PRINCIPALS
Client: 

TEYCO S.L.

Any d’execució: 
2015



EDIFICACIÓ

PANTALLES, EXCAVACIONS DE TERRES I BATATXES DINS EL PROJECTE 
D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN HOTEL DE 3 ESTRELLES I 
APARCAMENT SITUAT AL CARRER  MUNTANER 110 DE BARCELONA

OBJECTE

L’actuació consta de l’execució de murs pantalles i excavació de terres de l’espai entre pantalles per a la 
formació dels tres soterranis de l’edifici. L’actuació es troba dins el projecte de les obres de construció de 
l’hotel de 3 estrelles i aparcaments situat al carrer Muntaner 110, xamfrà carrer Mallorca 178, de Barcelona. 
El projecte conserva la façana existent. En primer lloc s’executen les pantalles, s’excaven els primers 3 
metres de fondària, es procedeix a la formació de biga de coronació, execució d’ancoratges, i es continua 
excavant per fases de 3 metres formant línies d’ancoratge. Les últimes terres es retiren mitjançant cinta 
transportadora. 
Un cop excavades les terres, s’executen els batatxes i sabates per a la fonamentació de l’edifici.

DADES PRINCIPALS
Client:
Nuñez i Navarro 

Any d’execució: 
2015



EDIFICACIÓ

PANTALLES, APUNTALAMENTS, ANCORATGES, MURS I EXCAVACIONS DE
TERRES EN LES OBRES DEL PROJECTE D’UN HOTEL, LOCAL COMERCIAL I 
SOTERRANIS  D’APARCAMENT SITUAT AL C. CÒRSEGA 344-352 DE BARCELONA

OBJECTE

Aquestes obres estan contingudes dins del projecte que contempla l’execució d’un edifici destinat a 
hotel i aparcament en soterrani. 
L’edificació s’executa en un solar que es troba entre mitgeres, amb una amplada de 66.4 m i una llarga-
da de 40 m aproximadament. El projecte preveu la formació sis plantes sota rasant. 
Els treballs consisteixen en l’execució de les pantalles, apuntalaments, ancoratges, murs de contenció 
i excavacions de terres.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Nuñez i Navarro 

Any d’execució: 
2015



EDIFICACIÓ

PANTALLES, APUNTALAMENTS, ANCORATGES I EXCAVACIONS DE
TERRES PER A HOTEL AL CARRER DEL REC COMTAL NÚM. 17-19 DE 
BARCELONA 

OBJECTE

El projecte contempla l’execució d’un edifici destinat a hotel de 3 estrelles amb 100 habitacions, apar-
cament en soterrani i local-restaurant en planta baixa. El hotel està situat al barri del Born al carrer Rec 
Comtal 17-19 de Barcelona.
En primer lloc s’executen les pantalles, s’excaven els primers 3 metres fondària, es procedeix a la formació 
de biga de coronació, execució d’ancoratges, i es continua excavant per fases de 3 metres formant línies 
d’acoratge. Les últimes terres es retiren mitjançant cinta transportadora. 
Un cop excavades les terres s’executen els batatxes i sabates per a la fonamentació de l’edifici.
Els treballs d’excavació estan condicionats per les restes arqueològiques que sorgeixen i per la conser-
vació de part del Rec Comtal.

DADES PRINCIPALS
Client: 
Nuñez i Navarro 

Any d’execució: 
2015



EDIFICACIÓ

PANTALLES I EXCAVACIONS DE TERRES EN L’EDIFICI DE LA ROTONDA
SITUAT  AL PASSEIG DE SANT GERVASI NÚM. 51-53 DE BARCELONA 

OBJECTE

Els treballs consisteixen en la formació de murs pantalla en tot el perímetre de l’àmbit d’actuació, s’ex-
caven les pantalles, es col·loquen armadures i formigonat de murs pantalla.
Excavació de l’espai entre pantalles de l’obra amb una fondària total d’excavació de 15m, que s’executa 
en 5 trams de 3 metres cadascun. En primer lloc s’excaven els primers 3 metres de fondària, posterior-
ment es procedeix a la formació de biga riostra i execució d’ancoratges. Un cop finalitzada aquesta 
primera fase es procedeix de la mateixa manera amb les quatre fases restants fins arribar al fons d’ex-
cavació a 15 metres de fondària.
Es realitza una primera fase d’excavació de terres en la qual s’executa una rampa d’accés per la qual 
poden accedir els camions a l’interior de l’obra i es carreguen directament amb plataforma giratòria.
Es realitza una segona fase que consisteix en l’excavació de la rampa. En aquesta segona fase les terres 
es carreguen sobre una cinta transportadora que les treu fora de l’obra.

DADES PRINCIPALS
Client: 

Nuñez i Navarro 

Any d’execució: 
2015
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