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El pilar del nostre optimisme és l’equip de 
persones que, des de les seves responsabilitats 
i especialitats, han contribuït amb el seu talent 
i esforç perquè Hercal sigui la garantia de 
satisfacció per als seus clients que és avui, i 
que continuarà sent en el futur.

Marcos Calleja, Gerent d’Hercal Diggers

Benvinguts
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La prioritat, la satisfacció del client
15 anys

Des de la seva constitució, Hercal Diggers ha tingut 
com a prioritat absoluta de la seva activitat la 
satisfacció dels seus clients. Transcorreguts quinze 
anys, les prioritats no han canviat gens. Sí que ho 
han fet la maquinària, el talent i els recursos per 
a complir l’expectativa, per a satisfer als nostres 
clients.

Siguin de caràcter privat o públic, es tracti d’un 
enderroc, una demolició industrial, projectes 
d’edificació o obra civil, Hercal ofereix als seus clients 
un equip humà altament professional i competent 
en cada especialitat, així com recursos i maquinària 
pròpia d’exclusives capacitats productives.

Ens reconeixem en el camí recorregut, continuem 

sent exigents en el nostre present i optimistes 
en clau de futur. Hem mantingut un creixement 
constant i sostenible en aquests quinze anys, 
gestionant i executant projectes més complexos i 
de major envergadura, fent-ho, a més, sota criteris 
de qualitat que hem anat certificant a través de 
normatives ISO.

En el present i en el futur d’Hercal són essencials 
les persones que l’activen. Els pilars del nostre 
optimisme són els equips d’homes i dones que, 
des de cadascun dels seus rols i especialitats, han 
contribuït tan generosament al fet que Hercal sigui 
la garantia de satisfacció per als seus clients que és 
avui, i que continuarà sent en el futur que edifiquem 
junts cada dia.
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ISO 14001: 2004

ISO 9001: 2008

La competència i la qualitat són eixos definitoris de 
la nostra cultura empresarial. Entenem el compromís 
com el 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.

Busquem un model de gestió sostenible mitjançant 
la implantació de la normativa ISO 14001: 2004, un 
conjunt documental 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 
contínua que compta amb la participació activa 
dels equips professionals de l’empresa, units en 
la voluntat de rubricar el compromís de la nostra 
empresa per a minimitzar l’impacte ambiental de la 
nostra activitat. Responsabilitat que transcendeix 
més enllà del present.

Qualitat

Sostenibilitat
ISO 45001

La seguretat és una condició prèvia, no una 
característica més d’Hercal. Som especialment 
sensibles i estem compromesos amb aquest 
aspecte fonamental: vetllar per les condicions de 
seguretat òptimes de les persones que fan realitat 
els nostres projectes.

Aplicar aquest Sistema de Prevenció inclou formació 
en matèria de riscos laborals, però també la 
incorporació de mecanismes de control extensius 
que condicionen a les empreses que treballen amb 
nosaltres o per a nosaltres.

Seguretat
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maquinària Volvo en un exemplar únic 
que permetrà aconseguir les més altes 
cotes de productivitat en enderrocaments i 
demolicions industrials.

Perquè la Volvo EC750EL d’Hercal té, d’una 
banda, un braç amb triple articulació amb un 
abast de treball de 18 metres i una capacitat 
d’implement de 8,8 tones; per l’altra banda, un 
braç telescòpic de llarg abast de 40 metres i 
una capacitat d’implement de 3 tones.

Demolicions
Les més altes cotes de productivitat en demolicions industrials 
gràcies a maquinària específica com la Volvo EC750EL

Rendimient i Productivitat

“Maquinària pròpia 
d’altes prestacions per a 
demolicions industrials”

“Braç telescòpic 
de 40 metres i 3 
tones de capacidad 
d’implement”

La inversió en maquinària de fabricants del 
prestigi internacional més gran ens permet 
garantir en l’execució dels nostres projectes 
altes cotes de rendiment i productivitat. Una 
flota de maquinària pròpia i un equip de 
maquinistes capaços d’obtenir les màximes 
prestacions.

Sobre la base d’una Volvo EC750EL, s’han 
dut a terme una sèrie de modificacions 
que la converteixen en una màquina única 
al nostre país. Les millores, realitzades 
a Anglaterra per Kocurek Excavators, 
empresa especialitzada en modificacions 
de llarg abast, converteixen les ja per 
si mateix excel·lents fortaleses de la 
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Dimensions
Tren de rodatge amb més altura i 
extensible, amb unes mesures de 
3,5 metres amb el carro retret i de 
5,15 metres amb el carro estès.

Amb totes aquestes modificacions, 
el pes de la màquina també varia: 
105 tones amb el braç de 18 metres 
i 115 amb el de 40 metres.

Cabina inclinable amb protecció 
FOPS (Fallen Objects Protection 
System). 

Instal·lació de càmera al braç 
telescòpic per a una bona visibilitat a 
la zona de treball.

Sistema de seguretat en la 
manipulació del braç de llarg abast, 
per als límits en capacitat amb els 
màxims àngles del mateix.

Contrapès addicional hidràulic per a 
una major facilitat en el transport.

Seguretat

Mobilitat

Modificació per a acollir dos tipus 
de braços amb un enganxament 
ràpid i fabricació de dos cilindres 
amb major capacitat de càrrega.

La combinació de maquinària pròpia i 
equips tècnics d’alt nivell i experiència 
en la gestió d’enderrocs i demolicions 
industrials ens ha permès atendre 
els requeriments dels nostres 
clients a tot el territori nacional, 
especialment en projectes de gran 
envergadura i complexitat com són 
centrals tèrmiques, refineries i grans 
equipaments esportius.

Versatilitat

Instal·lació de polvorització d’aigua 
en la punta dels dos braços per a la 
reducció d’emissions de pols.

Qualitat

Cobertura estatal
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Enderrocs i Sostenibilitat
15 anys

Equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia. 
Tot el que cal per a l’execució d’un enderroc, incloent-
hi la càrrega, el transport i la gestió dels residus 
generats amb total solvència, seguretat, qualitat i 
dins dels terminis pactats.

En el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició a la Unió Europea (UE) es determina que 
els residus de construcció i demolició (RCD) suposen 
el flux més gran de residus de la UE, però també 
incideix en què una gestió adequada d’aquests i dels 
materials reciclats, que inclogui una manipulació 
correcta dels residus perillosos, pot suposar grans 
beneficis en quant a la sostenibilitat i la qualitat de 
vida. 
Parlem del futur més enllà dels negocis i ens 

concerneix a tots exercir les nostres responsabilitats 
en cadascun dels àmbits que són de la nostra 
competència.

En aquest Protocol es plantegen uns objectius de 
reciclatge del 70% dels residus de construcció i 
demolició el 2020, tancant així el cicle de vida dels 
productes mitjançant l’augment del reciclatge i la 
reutilització. Hercal es mou ja en aquestes xifres en 
els projectes que executa.

Hercal separa la fracció pètria (formigó, maons, 
teules), el plàstic, la fusta, el metall i el paper i 
el cartró. Això possibilita després la reutilització 
d’aquests materials en noves construccions, 
minimitzant els residus.
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Claus en el tractament de 
residus de la construcció
Trituradora d’impacte mòbil extremadament potent 
amb un disseny robust sense concessions, ideal 
tant per al reciclatge com per a la trituració de pedra 
calcària.

El motor elèctric de 250 kW de la trituradora, 
impulsat per un motor dièsel de 365 kW, fa que el 
treball sigui curt, fins i tot de formigó fortament 
reforçat o grans blocs de material de pedra calcària.

La gran folgança entre el rotor i el conducte de 
descàrrega vibrant, així com el transportador de 
descàrrega de 1.400 mm d’ample, asseguren que 
fins i tot les barres d’acer torçades es moguin a l’àrea 
de contacte de l’imant sense dificultat.

El concepte d’accionament de la màquina i el seu 
disseny intel·ligent permeten una operació altament 
eficient econòmicament.

L’avantatge d’equip mòbil de trituració és que pot 
funcionar de manera elèctrica, amb la qual cosa 
disminuïm la contaminació de gasos i consums en 
carburants. 

A més, disposa d’aspersors d’aigua en les diferents 
cintes de processament amb el qual es redueix de 
manera notable la formació de pols.

Kleeman MR122Z

Unitat mòbil de garbellat de dos pisos, capacitat 
d’alimentació de fins a 400 t/h, adequada per a 
material d’alimentació de fins a 400 mm. La planta 
és adequada per a processament de pedra natural 
i aplicacions de reciclatge. Sistema per a neteja i 
retirada de plàstics, fustes o altres residus que hagin 
passat a la unitat de garbellat.

Kleeman MS15Z
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Especialitats

EdificacionsEnderrocs tècnics
Disposem de robots de demolició dirigits a 
distància, dotats de martell trencador i cisalla. 
Estem capacitats també, quan calgui, per a efectuar 
perforacions o talls d’estructures de formigó armat 
amb disc o fil de diamant.

Som especialistes en enderrocs d’edificacions entre 
mitgeres. Maquinària pròpia i equip tècnic per a la 
direcció i execució de les actuacions pròpies d’un 
enderroc d’aquestes característiques. 

Enderrocs i demolicions
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NausDesamiantats
Inscrits en el RERA amb número 79/AB/11, 
comptem amb personal tècnic i operaris qualificats 
per a portar a terme els treballs de desmuntatge i 
retirada de materials que contenguin amiant, tant 
material friable com no friable.

La demolició de naus industrials és una altra de 
les especialitats d’Hercal. Maquinària específica 
i equips experimentats en l’execució de la fase 
manual ens converteixen en una garantía per als 
nostres clients. 
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Equipaments

Demolicions mecàniques
Disposem d’un ample parc de maquinària, amb 
capacitat per poder executar qualsevol tipus de 
demolició mecànica amb la màxima garantia de 
professionalitat.

L’enderroc o la demolició d’equipaments esportius, 
culturals o mercats de gran format forma part 
del catàleg de serveis que l’àrea d’enderrocs i 
demolicions d’Hercal pot emprendre amb total 
garantia de satisfacció.
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Centrals

Desballestament industrial
Per a la realització d’aquest tipus de tasques, 
disposem de maquinària amb cisalles hidràuliques 
i equips d’oxitall de les marques més reconegudes i 
prestigioses del mercat.

Hercal està executant actualment la demolició de 
centrals tèrmiques a Ponferrada, Huelva i Gran 
Canària, demostrant així la capacitat per a gestionar 
i executar demolicions d’envergadura a tot el 
territori nacional.
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Obres i Serveis
Hercal planifica i executa projectes d’obra civil, edificació i 
rehabilitació per a clients públics i privats.   

Disposem d’equip tècnic, mitjans humans i 
maquinària pròpia per a l’execució de tota mena de 
projectes d’obra civil, edificació i rehabilitació per a 
clients públics i privats amb la prioritat de sempre: 
la satisfacció del nostre client. 

En la nostra Oficina Tècnica reunim el 
coneixement, la competència i l’experiència 
necessària per a, des de la fase d’estudi i fins al 
lliurament d’obra, l’execució del projecte compleixi 
amb els requeriments i terminis pactats, es 
tracti de vials, obres hidràuliques o projectes 
d’urbanització. 

Urbanització:
En l’àmbit de l’obra civil, Hercal projecta i executa 

obres d’urbanització en l’àmbit urbà i industrial, 
execució de parcs i places, així com la construcció 
d’equipaments lúdics i esportius entre altres.

Vials i obres hidràuliques:
Executem les esplanades aportant, estenent 
i compactant diferents tipus de sòls segons 
les necessitats del projecte, realitzant també 
l’estabilització d’aquests, utilitzant per a això 
diferents capes de ferma amb graves, llast, 
formigó i aglomerats asfàltics. 

Des de l’enderrocament total dels paviments 
existents, l’execució de noves xarxes de 
clavegueram i drenatge, enllumenat, pavimentació, 
mobiliari urbà i jardineria.
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Obres destacades
En el darrer any i mig, la divisió d’Obres i Serveis ha executat 
importants projectes d’obra civil.

Litoral del Maresme Passeig Marítim El Prat
Execució de les obres del nou tram del Passeig 
Marítim al Prat de Llobregat.

Treballs de reparació i manteniment del litoral a la 
comarca del Maresme.

Conxita Supervia Accessos Mas Blau II
Nous accessos viàris al Parc de Negocis Mas 
Blau II

Reurbanització del carrer Conxita Supervia, al 
districte barceloní de Les Corts.
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Edificació

Obres de rehabilitació, conservació i 
canvi d’ús de tot tipus d’edificacions: 
habitatges, locals comercials i industrials. 
Realitzem estabilitzacions de façanes 
i formació de soterranis mantenint la 
façana existent. 

Rehabilitació d’edificis

Ja sigui per a habitatge, ús industrial o equipaments, Hercal 
realitza tot tipus d’edificacions des del projecte al lliurament. 

Moviment de terres

Estem especialitzats en la realització 
d’excavacions i moviments de terres 
de grans volums. Maquinària d’última 
generació i camions de diferents 
capacitats per al transport de tierres.

Excavacions profundes

Disposem de maquinària específica per 
a excavacions de profunditat per a la 
realització de pantalles. També executem 
apuntalaments i anclatges. 
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Murs pantalla

Maquinària i personal especialitzat en 
la realització de murs pantalla, donant 
solucions a la construcció de pantalles 
que permetin la contenció de terrenys i 
l’admissió simultània de càrregues sobre 
elles. 

Murs de escullera

Disposem de maquinària específica i 
personal qualificat per a l’execució de 
murs d’escullera amb diferents tipus de 
roca, ja sigui per a canalitzacions fluvials 
o per a la contenció de terres.

Descontaminació de sòls

Apliquem la solució òptima en funció del tipus de contaminant. Descontaminació on site 
mitjançant l’excavació del sòl i posterior tractament del terreny, o ex situ, que a més de la 
feina en excavació, inclou el transport i tractament. Resulta més car, però sens dubte és 
més eficaç.



Més informació de la 
nostra activitat al nostre 

canal de YouTube
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