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EXPERIÈNCIA, CAPACITAT, COMPROMÍS

El nostre estil d’empresa
GARCIA RIERA és una empresa constructora, integrada per un equip humà experimentat en cada 
àrea, que aporta solucions integrals de construcció, sense perdre de vista els valors fundacionals: 
compromís amb la qualitat, seguretat laboral, i respecte a l’entorn.

L’empresa GARCIA RIERA neix a Vila-seca, a mitjans dels anys seixanta, de la mà dels germans 
Josep i Xavier Garcia Riera. Les oportunitats de creixement de l’entorn, unides a la manera de tre-
ballar dels emprenedors, fan que GARCIA RIERA creixi en encàrrecs i es vegi capacitada per assolir 
projectes de més envergadura.

Actualment, amb la segona generació al davant, l’empresa ha evolucionat d’una empresa local de 
construcció, fins a convertir-se en un important grup de construcció.

El model de creixement ha estat la suma del servei i la flexibilitat d’una empresa local, amb l’operati-
va, planificació i la capacitat professional que necessiten les grans constructores globals.

Per tots aquests motius, GARCIA RIERA és una de les principals empreses constructores de la pro-
víncia de Tarragona.
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Origen, evolució i diferenciació
Els orígens de GARCIA RIERA comencen en els anys seixanta a Vila-seca (Tar-
ragona), fruit de la iniciativa dels germans Josep i Xavier Garcia Riera, en veure 
la incipient indústria de la construcció de la zona i la manera de desvincular-se 
de la tradicional dedicació familiar al sector agrícola. Aviat, gràcies a la seva ma-
nera compromesa i propera de treballar, els encàrrecs comencen a augmentar 
i es veuen capacitats per assolir desafiaments i projectes de més envergadura 
que els permet créixer i ser diferenciadors.

Des d’aleshores, a GARCIA RIERA hem experimentat una expansió constant 
que, juntament amb l’increment del volum de negoci, de l’equip humà i dels 
mitjans propis, s’ha traduït en una important diversificació de les nostres àrees 
d’activitat.

Aquesta visió de diversificació ens ha dotat d’una major estabilitat i d’un menor 
risc enfront dels cicles econòmics.

Amb els anys, hem evolucionat fins a posicionar-nos entre les principals empre-
ses constructores de la província de Tarragona i també dels grans grups cons-
tructors del sector, oferint el millor de les dues bandes: la capacitat professional 
dels grans col·lectius i la proximitat en el servei, exclusiu de les pimes.

Facturació anual (M€)

Garcia Riera en xifres
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Fidelització i orientació al client
Assolir els màxims estàndards de qualitat i millorar contí-
nuament l’experiència dels nostres clients és un dels ob-
jectius fonamentals de la nostra empresa. Això implica la 
qualitat dels nostres projectes i serveis així com el com-
pliment dels compromisos establerts i totes les polítiques 
de l’empresa.

Per aquest motiu ens impliquem en cada projecte per sa-
ber quines són les necessitats reals de cada client i quins 
són els valors que volen cobrir així com estar al seu costat 
una vegada s’ha acabat el projecte, perquè no quedi res 
sense resoldre.

Aquesta involucració ens ha fet guanyar la seva confiança 
durant tots aquests anys, i ens ha encaminat a mantenir 
una privilegiada relació continuada i de fidelització.

Presència geogràfica

Distribució de la producció
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Creant valor a través de les persones
El prestigi d’una empresa rau per tenir bons professionals 
motivats per seguir un mateix camí. Són les persones les 
qui gestionen els recursos i les qui es relacionen amb els 
clients i proveïdors. Són les persones les dipositàries del 
coneixement que ha adquirit GARCIA RIERA tots aquests 
anys i, per tant, les qui seguiran transmetent els valors i 
condicionaran el creixement de l’empresa.

La combinació de talent i compromís de l’equip humà de 
GARCIA RIERA constitueix una de les bases del nostre 
èxit empresarial. Per això, entenem que la clau de la nos-
tra política de recursos humans ha de ser l’estabilitat dels 
empleats, fonamentalment, per aconseguir l’equilibri entre 
la vida personal i familiar, el desenvolupament professional 
i la motivació.

Disposem d’una plantilla d’alta qualitat personal, amb un 
elevat nivell de coneixements i especialització, compro-
mès i motivat. Apostem pel desenvolupament professio-
nal i per la formació a través de l’adquisició i millora de les 
aptituds i competències, que permetin treballar amb èxit 
en el creixement professional. Afavorim el creixement per-
sonal i lideratge, compaginant-lo amb el reconeixement 
dels esforços i assoliments mitjançant polítiques de com-
pensació i desenvolupament.
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Indústria i energia
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Central Nuclear Ascó
Plataforma prefabricada per a la descàrrega de residus
Ascó, 2018
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E
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Repsol: Refineria de Tarragona
Execució de canals visitables en les xarxes soterrades
La Pobla de Mafumet, 2016
Repsol Petróleo, S.A
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ERCROS Vila-seca I
Ampliació planta
Vila-seca, 2016
Ercros, S.A
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Clariant: Planta de Tarragona
Nova planta de MPP
Tarragona, 2015
Clariant Ibérica Producción, S.A.
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BASF: Edifici social C-35 a PTK
Ampliació de 5 plantes, sobre un edifici de 4
Vila-seca, 2013
BASF
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Messer: Planta de El Morell
Ampliació de planta industrial
El Morell, 2013
Ingenieria INERCO
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Clariant: Warehouse AMPS Polimer Plant
Construcció de magatzem
Vila-seca, 2012
Clariant Ibérica Producción, S.A.
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BASF: Edifici d’oficines A1
Remodelació integral interior-exterior
La Canonja, 2011
BASF
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GOMÀ & CAMPS: EDAR (La Riba)
Supervisió i reforma
La Riba, 2011
GOMÀ CAMPS, SAU
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Caves Parxet (Avinyonet del Penedès)
Edifici per a l’elaboració de cava
Avinyonet del Penedès, 2011
PARXET, S.A.
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C.T.C.C. Port de Barcelona
Execució del lot de edificis de control i oficina de visites
Barcelona, 2011
UTE Técnicas Reunidas - Duro Feguera
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Bayer (Vila-seca)
Construcció de naus
Vila-seca, 2010
BAYSISTEMS
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REPSOL (La Pobla de Mafumet)
Obres civils en projecte T-57
La Pobla, 2009
Repsol Petróleo Complejo Industrial de Tarragona
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Equipaments
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Complex esportiu (La Pobla de Mafumet)
Reforma i adequació del complex esportiu
La Pobla de Mafumet, 2018
Ajuntament de La Pobla de Mafumet
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Pavelló d’Esports (El Vendrell)
Reforma del Pavelló d’Esports
El Vendrell, 2018
Ajuntament del Vendrell
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Base nàutica (Salou)
Base nàutica per als Jocs del Mediterrani
Salou, 2017
Ajuntament de Salou
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Tanatori de Mémora (Reus)
Nou Tanatori de Reus
Reus, 2016
Mémora Serveis Funeraris
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Pavelló poliesportiu (La Canonja)
Ampliació del pavelló poliesportiu
La Canonja, 2016
Ajuntament de La Canonja
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Idiada: Edifici “Welcome”
Edifici “Welcome” de control d’accessos a IDIADA
Santa Oliva, 2015
Idiada Automotive Technology, S.A



30

URV: Campus Catalunya (Tarragona)
Ampliació del CRAI al Campus Catalunya de la URV
Tarragona, 2013
Universitat Rovira i Virgili
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Residència Santa Tecla (Tarragona)
Edifici Residència Santa Tecla
Tarragona, 2012
Xarxa sanitària Santa Tecla
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Llar de jubilats (Sant Pere i Sant Pau) 
Edifici de la Llar de jubilats de Sant Pere i Sant Pau
Tarragona, 2011
Ajuntament de Tarragona
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Escola ITACA (Manresa)
Escola Ítaca de 2 línies
Manresa, 2011
Infraestructures, SAU
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URV: Escola d’Arquitectura (Reus) 
Construcció de l’edifici de l’Escola d’Arquitectura de la URV
Reus, 2011
Universitat Rovira i Virgili
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Diari de Tarragona (Tarragona)
Ampliació de la seu del Diari de Tarragona
Tarragona, 2009
PROMICSA
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CAP Llevant (Tarragona)
Construcció de l’edifici CAP Llevant
Tarragona, 2005
23 Setembre, S.A. Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla
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Caixa Tarragona (Tarragona)
Ampliació de la Seu de Caixa Tarragona
Tarragona, 2001
Caixa Tarragona
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Patrimoni històric
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Castell de Vila-seca
Restauració del castell de Vila-seca
Vila-seca, 2015
Ajuntament de Vila-seca 
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Parròquia de Santa Clara (Tarragona)
Reforma i ampliació de la Parròquia
Tarragona, 2012
Arquebisbat de Tarragona
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Edifici plurifamiliar catalogat (Tarragona)
Rehabilitació i reforma edifici plurifamiliar
Tarragona, 2011
RAPEJUN, S.L. 
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Església de Sant Antoni (Tortosa)
Rehabilitació església de Sant Antoni
Tortosa, 2011
Ajuntament de Tortosa
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Edifici catalogat (Tarragona)
Rehabilitació edifici catalogat
Tarragona, 2011
Rapejun, SL
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Edifici protegit (Reus)
Reforma edifici protegit
Reus, 2007
Immobiliària Fontscaldes
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Residencial
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Edifici de 44 habitatges (Tarragona)
Edifici de 44 habitatges
Tarragona, 2017
Building Center (Caixabank)
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Edifici de 8 habitatges (Tarragona)
Edifici 8 habitatges
Tarragona, 2017
Rapejun S.L.
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Edifici de 24 vivendes (El Vendrell)
Acabament de 24 vivendes en edifici plurifamiliar (6A Fase)
El Vendrell, 2013
Mas d’en Gual S.L.
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Edifici de 10 habitatges (València)
Acabament de 10 vivendes, de tres tipologies diferents
València, 2012
SOLVIA (Banc Sabadell)
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Vivendes unifamiliars aparellades (Roses)
Acabament d’edifici de 90 habitatges
Roses, 2012
Tabeirós Gestion Global de Inmuebles S.L. (Inmobiliaria Banco Pastor)
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90 Habitatges, locals i aparcament (Reus)
Acabament de 4 vivendes
Reus, 2011
Foment Immobiliari Assequible, SAU - Obra Social La Caixa
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Habitatges unifamiliars (Torredembarra)
Conjunt d’aparellats
Torredembarra, 2011
Living Torredembarra S.L.



55

Habitatges unifamiliars (Cambrils)
Conjunt d’aparellats en filera
Cambrils, 2008
Comunitats Residencials de Cambrils, SL
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Edifici plurifamiliar (Mont-roig)
Construcció de edifici plurifamiliar
Mont-roig, 2007
Activitiresorts, S.L.
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Habitatges unifamiliars (La Secuita)
Conjunt d’aparellats en filera
La Secuita, 2007
Capasatus
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Edifici plurifamiliar (Cambrils)
Construcció d’edifici plurifamiliar
Cambrils, 2006
Urbanizaciones Toba S.L.
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Edifici plurifamiliar (Vila-seca)
Edifici de 35 habitatges, locals comercials i aparcament
Vila-seca, 2005
Garcia Riera S.L
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Turisme i oci
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Hotel Golden Donaire (La Pineda)
Reforma Hotel Golden Donaire
La Pineda, 2018
Golden Hotels



63

Hotel Golden Port Salou (Salou)
Reforma Hotel Golden Port Salou
Salou, 2018
Golden Hotels
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Hotel Blaumar (Salou)
Reforma Hotel Blaumar
Salou, 2018
Grupo Reside
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Càmping Cambrils Park (Cambrils)
Càmping Cambrils Park Resort
Cambrils, 2013
Camping Cambrils Park, S.L.U.
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Hotel California Garden (Salou)
Reforma Hotel California Garden
Salou, 2009 
Hotel California Garden S.L.
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Casa club camp de golf (Port Aventura)
Casa Club del Camp de Golf Sud
Port Aventura, 2008
Portaventura, S.A.
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Atracció Furius Baco (Port Aventura)
Treballs necessaris per a la construcció de les diferents edificacions
Port Aventura, 2007
PORTAVENTURA, S.A.
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Aparthotel Atenea **** (Vila-seca)
Construcció del Aparthotel Atenea ****
Vila-seca, 2005
Atenea Aventura S.L.
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Obra civil
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Aparcament al CAP (Vila-seca)
Finalització d’aparcament públic de 111 places
Vila-seca, 2012
Ajuntament de Vila-seca
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Bayer: Carrer 9 (Vila-seca)
Urbanització carrer 9 a Bayer
Vila-seca, 2012
Bayer Material Science, S.L.
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Idiada: Rampes de baixa adherència
Construcció de tres rampes
Santa Oliva, 2011
IDIADA APPLUS CORP.
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Parc urbà (Vila-seca)
Adequació de pati d’illa. Fase I
Vila-seca, 2011
Ajuntament de Vila-seca
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DIPTA: Reductors de velocitat
Instal·lació de reductors de velocitat
Provincia de Tarragona, 2011
Diputació de Tarragona
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DIPTA: Rotonda a la Ctra. TV-7331
Execució de Rotonda a la Ctra. TV-7331
La Fatarella, 2011
Diputació de Tarragona
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Urbanització de carrers (La Secuita)
Treballs urbanització pla parcial S.U.E. 1.2
La Secuita, 2010
CAPASATUS, S.L.
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Rierol Mestres (La Pobla de Mafumet)
Actuacions al Rierol Mestres
La Pobla de Mafumet, 2010
Repsol Petróleo Tarragona
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Zona Cap Llevant (Tarragona)
Urbanització amb un fort desnivell
Tarragona, 2005
23 de Setembre, S.L.
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Manteniment
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Serveis de manteniment industrial
La formació específica del seu personal, una estructura adequada al servei i una àmplia experiència, han consoli-
dat a GARCIA RIERA com una empresa de referència en l’àrea de manteniment i serveis industrials.



83

Serveis de manteniment d’equipaments
La formació específica del seu personal, una estructura adequada al servei i una àmplia experiència, han consoli-
dat a GARCIA RIERA com una empresa de referència en l’àrea de manteniment i serveis d’equipaments.
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Serveis de manteniment d’empreses 
d’hostaleria, turisme i oci
La formació específica del seu personal, una estructura adequada al servei i una àmplia experiència, han consoli-
dat a GARCIA RIERA com una empresa de referència en l’àrea de manteniment i serveis d’hosteleria, turisme i oci.
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Compromís
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Sistema Integrat de Gestió
Des del 2010, disposem d’un Sistema Integrat de Gestió (SIG) de la Qualitat, el Medi Ambient i la Preven-
ció de Riscos Laborals per millorar contínuament com empresa i augmentar el grau de satisfacció dels nostres 
clients, així com l’eficàcia i la gestió dels projectes que desenvolupem, segons els requisits de les normes UNE-EN 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OSHAS 18001:2007.

“Volem ajudar a construir
un futur sòlid i sostenible,

amb el talent i la implicació
de tot l’equip”
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Compromesos amb la Prevenció,  
la Qualitat i el Medi Ambient

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MEDI AMBIENTQUALITAT
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Compromís d’innovació
Durant el 2017, fruit de la incorporació de contractes de manteni-
ment en centres nuclears a la nostra cartera, hem superat l’audito-
ria que ens acredita que el nostre sistema de qualitat compleix els 
requisits de la norma UNE 73401:1995, que defineix els principis 
per establir i executar programes de garantia de qualitat en 
instal·lacions nuclears.
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Compromís de satisfacció
Tots els processos de l’empresa els gestionem d’acord amb els requisits del SIG. A més, hem adaptat els sis-
temes de gestió, incorporant les últimes tecnologies en comunicacions i sistemes informàtics que ens 
permeten un millor control i seguiment de tots els processos.

Amb la implantació, certificació, manteniment i l’aplicació eficaç del SIG, aspirem a augmentar la satisfacció 
dels nostres clients, els nostres treballadors, d’aquelles organitzacions que mantenim relacions labo-
rals i de la societat en general.

El compromís amb la prevenció, el respecte al 
medi ambient i l’esforç constant per aconseguir 
sempre els màxims estàndards de qualitat en 
l’execució de les obres són tres objectius fona-
mentals de la nostra empresa.
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Compromesos amb la societat
Ens sentim implicats amb la nostra societat i ens agrada contribuir de forma activa a millorar l’entorn social, eco-
nòmic i ambiental per tal d’ajudar a ampliar la seva situació competitiva i el  seu valor afegit.

L’acció social ens la plantegem com una gestió responsable i mirem de localitzar aquelles actuacions que tenen 
més sentit amb l’entorn i les característiques pròpies de l’empresa, incidint en polítiques i estratègies que contri-
bueixin al progrés i benestar de la comunitat.

Inversió social (x 100€)
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Les iniciatives solidàries en les quals 
participem es divideixen en quatre grups:

Formació, investigació i desenvolupament
Col·laborem amb entitats centrades en el món de la investigació i la docència.

Promoció de la cultura
Participem en projectes relacionats amb la música, el teatre i les arts plàstiques.

Promoció de l’esport
L’esport i els valors associats segueixen essent una de les línies més significatives de patrocini.

Ajuda Social
Donem suport a entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de l’entorn i, especialment, 
dels sectors menys afavorits.
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OFICINES CENTRALS
Avinguda Ramon d’Olzina, 48-50
43480 Vila-seca (Tarragona) España
+ 34 977 391 402 (Seu central)
+ 34 650 975 609 (mòbil)
+ 34 977 390 614
info@garciariera.es

41º 6’ 29’’ N, 1º 8’ 49’’ E

MAGATZEM LOGÍSTIC
Camí de l’Estadi, s/n
43480 Vila-seca (Tarragona) España
+ 34 650 975 609 (mòbil)

41º 6’ 39’ N, 1º 7’ 38’ E

Contacte






