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Capacitat, il·lusió i compromís



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 i la seguretat laboral, respecte a l’entorn i la 
satisfacció dels nostres clients.

L’empresa neix a Vila-seca, als anys seixanta, de la mà 
dels germans Josep i Xavier Garcia Riera. 

Un present de seixanta anys

Som una empresa constructora generalista que amb 
una sòlida base, una trajectòria envejable i una bona 
salut financera, volem seguir sent una referència per 
als nostres clients i per la societat que ens envolta.

El model de creixement ha estat possible gràcies a la 
suma del servei i la flexibilitat d’una empresa local 
amb la planificació i la capacitat professional i 
operativa que requereixen les grans constructores 
globals.

Un creixement sòlid i sostenible avalen la nostra 
evolució i les nostres capacitats. 

Consolidació i creixement sostenible

Les persones són les dipositàries del coneixement que 
ha adquirit GARCIA RIERA tots aquests anys i, per 
tant, seguiran transmetent els valors i condicionaran el 
creixement de l’empresa.

Actualment, amb la segona generació al davant, 
l’empresa ha evolucionat i ha passat d’una empresa 
constructora local  a un important grup de construcció, 
sense renunciar al millor d’ambdós models: el tracte 
personalitzat i proper de les pimes del sector i la 
capacitat professional dels grans col·lectius.
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Empresa constructora

La combinació de talent i compromís de l’equip humà 
constitueix una de les bases del nostre èxit empresarial. 
Per això, entenem que la clau de la nostra política de 
recursos humans ha de ser l’estabilitat dels empleats, 
aconseguir l’equilibri entre la vida personal i familiar, el 
desenvolupament professional i la motivació.
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L’aposta per la diversificació ha dotat a GARCIA RIERA 
d’una major estabilitat i d’un menor risc davant dels 
cicles econòmics. Entre la gran varietat de projectes que 
desenvolupa hi ha edificis d’habitatges, equipaments 

L’èxit de la diversificació
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educatius, esportius i administratius, parcs temàtics i 
d’oci, centres industrials, urbanitzacions i serveis de 
manteniment vinculats a l’obra civil.

Assolir els màxims estàndards de qualitat i millorar 
contínuament l’experiència dels nostres clients és un 
dels objectius fonamentals de GARCIA RIERA.

Ens impliquem en els projectes per determinar les 
necessitats reals de cada client i els valors que volen 

Sempre al servei del client

cobrir. Som al seu costat fins i tot quan s’ha finalitzat el 
projecte, perquè no quedi res sense resoldre.

Aquesta implicació ens ha fet guanyar la seva confiança 
durant tots aquests anys, i ens ha encaminat a mantenir 
una privilegiada relació de continuïtat i de fidelització.
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Els compromisos de
GARCIA RIERA

Compromesos amb la qualitat, la 
prevenció i el medi ambient

Disposem d'un Sistema Integrat de Gestió (SIG) de 
la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de 
Riscos Laborals per millorar contínuament com a 
empresa i per 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.

Compromesos amb la satisfacció dels 
clients

A GARCIA RIERA ens esforcem cada dia per oferir el 
millor servei als nostres clients. El reconeixement dels 
nostres clients és un indicador de la feina ben feta, i per 
a nosaltres és tot un honor poder comptar amb el 
suport i la confiança d’organitzacions que han vist en el 
nostre servei una empresa que treballa i troba 
solucions conjuntament amb ells.

Compromesos amb la societat

Ens impliquem amb la societat i, per aquest motiu, 
contribuïm a millorar el nostre entorn social, econòmic i 
ambiental.

L'acció social ens la plantegem com una gestió 
responsable i mirem de localitzar aquelles actuacions 
que tenen més sentit amb l'entorn, per la seva 
capacitat d’incidir en polítiques i estratègies que 
contribueixin al progrés i benestar de la comunitat.


