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des de 1856

evolució
ó
experiència

qualitat

innovació

A FERRÉ CONSTRUCTORA els anys han forjat un mateix esperit,
un mateix afany: ser cada dia millors. Hem crescut en un entorn de
valors innegociables:
Compliment dels terminis de lliurament.
Compliment dels màxims requisits de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.
Un equip humà format per professionals amb experiència i formació continuada.
Una organització interna àgil i accessible.
Dimensionament adequat dels recursos humans i tècnics per a
l’execució de les obres.
Capacitat per actuar en projectes globals i integrals.
EN RESUM: EXPERIÈNCIA, EVOLUCIÓ, INNOVACIÓ.
3

capdavanters
perquè ser

és tot just

el començam ent

GRUP
Des de 1856 ens impulsa una
actitud: ser els millors. I això
només s’aconsegueix sumant
tres premisses: Qualitat, innovació i orientació al client.
Així és FERRÉ GRUP , compromís amb el futur .
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FERRÉ CONSTRUCTORA
(CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL)

CONSTRUCTORA

des de 1856

Construcció d’obra pública i particular
Construccions residencials
Edificació industrial i concessions portuàries
Hotels i Oficines
Distribució i Retail
Vivenda per a particulars

FERRÉ SERVEIS

FERRÉ CONSTRUCTORA
és l’empresa capçalera de Ferré Grup,
empresa familiar amb més de 150
anys d’experiència en el sector de
la construcció i en altres sectors empresarials. Va néixer el 1856 a V ilaseca, Tarragona, on actualment té la
seva seu social, i així, a poc a poc, va
anar donant pas a una àmplia xa rxa empresarial que avui abasta diferents empreses dels àmbits de la
construcció, la promoció, els serveis
immobiliaris i el lloguer.

SERVEIS

logística...).
de platges, parcs, col.legis, gestió de residus, gestió d’aigües, sanejament i proveïment...).
l’explotació d’abocadors i gestió d’ecoparcs.

Al llarg d’aquests anys, FERRÉ
CONSTRUCTORA
ha desenvolupat
més de 1.000 projectes d’iniciativa
pública i privada, tots aquests avalats per la qualitat i el saber fer d’un
equip humà propi format només per
professionals del sector.

GRUP

La reeixida trajectòria de FERRÉ
CONSTRUCTORA
ve del Grup al
qual pertan y, i és conseqüència de
la millora constant de la qualitat en
tots i cadascun dels productes i se rveis que ofereix i que constitueixen
la seva tasca diària de satisfacció de
les expectatives i necessitats dels
seus clients.

FERRÉ PROMOTORA
PROMOTORA

FERXAC
(ARRENDAMENTS I INVERSIONS FERXAC, SL )

propis o de tercers.

SE RVIGESTIÓ
(SERVIGESTIÓ GRUP FERRÉ IMMOBILIARI, SL)

Reconeixement oficial
a una trajectòria
centenària.
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Equipaments

FERRÉ CONSTRUCTORA és l’empresa matriu a partir de la qual el grup
arribar a esdeveni r-ne líder tant en

dencial i no residencial. El seu èxit
es basa en els controls exigents de
qualitat als quals sotmeten tots els
seus projectes, així com en les solucions diferencials que la doten d’un
caràcter especial en tots els seus treballs.
Especialitzada en tot tipus d’infraestructures, FERRÉ CONSTRUCTORA
experimenta un procés de creixement constant des de l’any del seu
naixement, que es reflecteix en la
clara oreintació al client, amb qui
s’estableix un compromís a llarg
termini que facilita l’anticipació de
les seves necessitats per a adequar
l’oferta constantment i d’una maneL’activitat d’obra pública és el punt
de partida de l’expansió nacional
de
la companyia, que inclou el desenvolupament de projectes de serveis
públics dissenyats per facilitar la
vida dels ciutadans.

Els treballs de FERRÉ CONSTRUCTORA van des de la construcció i
reforma de centres assistencials,

Construcció Civil i Equipaments.

conservatoris i espais d’oci. A més,
compta amb una dilatada experiència en el condicionament i refo rma d’espais públics, així com en la
construcció i restauració d’esglésies

Construcció d’ediﬁcació Privada i
Pública.
Construcció Industrial.

Aquest clar enfocament cap a la societat mostra l’estreta relació que la
companyia manté amb l’entorn, un
compromís de responsabilitat amb
el progrés i el desenvolupament
econòmic i social que es manifesta
en l’execució de projectes que afavoreixen aquests aspectes.
FERRÉ CONSTRUCTORA,
amb més
d’un segle d’història, ha dut a ter-

Centre Assistencial Ajuntament de Vandellós

Ampliació Institut Educació Secundaria Alcover

Guarderia El Serrallo

Centre Cívic La Pineda

Plaça Abat Escarré Vila-seca

Castellera de St. Pere i St. Pau

Reforma de tot tipus d’immobles i de
vials.
Manteniment i serveis.

i construccions que avalen la seva
experiència en el sector i en el camp
de la construcció.
L’activitat desenvolupada per l’empresa s’ha centrat en el següent tipus d’obres:

El nostre

objectiu és

CRÉIXER
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i fer créixer
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Residencial i Rehabilitació

Edifici “L’Estel” 79 habitatges i locals Vilaseca

20 cases adosades Vilafortuny

Edifici 14 habitatges de protecció oficial i pàrkings Vila-seca

14 vivendes i pàrkings Pobla de Mafumet

Finalització 42 habitatges i garatges Orihuela, Alacant

Finalització 30 habitatges i 28 trasters Benicarló

Finalització 251 habitatges unifamiliars Urbanització Golf Mar Vinarós

Finalització 25 habitatges a Arcos de la Salina, Terol

Finalització 15 habitatges a Vergel, Alacant

Finalització 16 habitatges Vilallonga del Camp, Tarragona

Finalització 10 habitatges Riudoms, Tarragona

Finalització 8 habitatges Roda de Ter, Girona
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Obres Executades
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Distribució, Retail i Hotels

Obra Industrial

Concessionari de vehicles VW a Reus

Reforma Hotel Donaire de la Pineda

Centre Logístic Municipal i de Gestió de Recollida de Residus
Polígon Alba Vila-seca

Construcció planta de saponificació Novus

Ampliació fàbrica Inteplast Vall de Vianya

Concessionari VW Tarragona

Restaurant Sol de Mar, La Pineda

Galeria per a rack de canonades Tarragona

Fonamentació Rack Euronergo Port de Tarragona

Construcció planta de saponificació Novus

14

15

bri,
l’equilib
Creiem en

vam apostar
pel futur
ur

16

17

Sostenibilitat
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FERRÉ CONSTRUCTORA és una empresa compromesa amb el seu entorn. Entén que, donada la seva activitat empresarial, ha d’establir un
fort compromís amb la sostenibilitat
en general i amb el medi ambient en
particula r, responsabilitat aquesta
que integra dintre de la seva estratègia empresarial per a crear valor a
llarg termini per als grups d’interès
de la companyia.

FERRÉ
CONSTRUCTORA
entén
aquest compromís com un objectiu
prioritari a compli r, sent respectuosa amb el medi ambient alhora que
el compromís i l’esforç de tots els
treballadors i que s’aconsegueix
gràcies a un equip humà summament format i amb un alt grau de

La companyia integra aquesta prioritat en la seva estratègia, que depèn
directament del Consell d’Administració, i la relaciona directament
amb la competitivitat i la reputació,
tot això amb l’objectiu de crear valor a llarg termini per a tots els seus
grups d’interès.

Aquests tres principis fonamentals, que guien el funcionament de la companyia i formen part de la seva cultura
corporativa, es concreten en 5 compromisos que constitueixen el decàleg de la companyia.

1

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Aquest principi es persegueix a través de la distribució de la riquesa
creada entre clients, empleats, proveïdors i la societat en el seu conjunt. Es tracta de buscar la rendibilitat alhora que es millora la societat
en la qual la companyia opera, ja

Els empleats de FERRÉ CONSTRUCTORA són el seu major actiu, i és
per això que tots els seus drets són
bre el que dicta la llei. La companyia
empara la llibertat sindical i atorga
la igualtat de tracte i oportunitats,
a través de la implantació d’un pla
d’igualtat.

FERRÉ CONSTRUCTORA és una empresa molt compromesa amb la societat en la qual opera. Aquest compromís s’aconsegueix promovent la
creació d’ocupació i la incorporació
de la població autòctona, que també
aporta valor a l’empresa. Es contribueix així al benestar i prosperitat
de la societat, creant un clima de satisfacció per a ambdues parts.

18

El respecte del medi
ambient, de manera
que l’impacte produït per l’activitat
empresarial es vegi
reduït al mínim.

3

La recerca constant
de la satisfacció
de la societat i els
grups d’interès.

compromisos

El creixement sostenible de la companyia, que treballa
per l’excel·lència i
el desenvolupament
de l’entorn.

2

cinc

1

3

Compromís amb la societat

econòmics i socials alhora que rep
molt d’ella.

Existeixen tres objectius prioritaris per a FERRÉ CONSTRUCTORA, que queden plasmats en el seu treball diari:

2

Compromís amb els treballadors

Creació de valor

A més, la formació dels treballadors
és una de les màximes preocupacions de l’empresa, que reconeix la
importància de contar amb una formació contínua i permanent, ja sigui
en el mateix lloc de treball, en l’aula
o a distància.

4

5

Compromís amb el medi
ambient

Innovació i desenvolupament

...........................................................................................

...........................................................................................

La com pany ia ha es tablert un program a que contribueix a minimitzar
l’ impac te ambiental que les seve s activitats poguessin cau sar al medi. Les
mes ures prese s van des de la dismi-

FERRÉ CONSTRUCTORA
aposta decididament pel futu r, que es basa en
un creixement sostenible i responsable basat en la millora contínua de
la qualitat dels productes i serveis
que ofereix.

la r educc ió dels recur sos utilitzats.
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Medi
ambient
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Donada l’activitat empresarial de
FERRÉ CONSTRUCTORA,
el medi
ambient es posiciona com la principal preocupació de l’empresa, ja
que es troba directament implicat
en les activitats que es promouen i
desenvolupen.

La lluita con tra el Canv i C limàt ic és
una ac tivitat que va implícita en l’ estratègia de negoci. FERRÉ CO NS TRUCTORA treba lla ac tivame nt per la
reducci ó de l’i mpact e de les activitats
que realitza i manté un enfocamen t
preventiu que afav oreix el manteniment òptim del medi ambient.

El treball de l’empresa és en aquest
camp molt fort que en uns altres, i
es concreta en diverses línies d’actuactivitats i serveis que desenvolupa:

Implantació de sistemes de gestió mediambiental
Afavorir el desenvolupament d’activitats respectuoses amb el medi ambient
Foment i formació de la responsabilitat

harmonia

Tractament de residus

Qualitat

en

Millorar l’eﬁciència operativa

món

Inversió responsable
Reducció d’emissions i abocats

amb el nostre

Foment de l’ús de les energies renovables
Reducció de l’emissió de CO2
Conscienciació ambiental tant interna com externa
Group of TÜV Saarland

®
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
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Qualitat

Ferré online
Principals clients:

FERRÉ CONSTRUCTORA,
a través
de Ferré Grup, té com a objectiu
primordial assegurar la qualitat i
promoure la millora contínua de les
seves activitats, serveis i processos
per a satisfer així les expectatives
dels seus clients.
L’enfocament que s’atorga a aquesta àrea és el de manteniment i consels nostres clients dipositen en la
companyia, tenint sempre present
la necessitat de superar les seves
expectatives en el que la qualitat es
refereix.
El nostre objectiu és treure endavant
nous projectes d’innovació i desenvolupament que permetin millorar
els productes que l’empresa ofereix
i que constitueixen l’èxit competitiu
enfront de la resta d’empreses del
mercat.
És per tot això que FERR É CON S TRUC T ORA té implantat un S IG (Sis tema integrat de Ges tió) de la Is o 900 1
i 14001, que assegura un sistema de
gestió de la qualitat que dóna compliment als requisits del client. L’e mpresa es ta en procés d’i mplanta ció d’un
sistema de Ges tió de Se guretat i S alut
en les nostres obres, per a l’ obtenció

Gestió d e In fraestru ctures (G ISA )
que l’empresa avança cap a un model d’excel·lència i que treballa per
a incrementar la seva productivitat
així com la competitivitat dels seus
productes i serveis. Els clients són
el principal actiu de FERRÉ CONSTRUCTORA i, per això, els seus exigents controls de qualitat en els processos constructius, el compliment
dels terminis de lliurament i les solucions diferencials quant a serveis,
són les màximes d’un procés de
qualitat que està sempre en constant renovació, que ens ha permès
a dia d’avui estar homologats com
a proveïdors en AN AV (Associació
Nuclear Ascó- Vandellós) i en REPRO
(Sectors elèctrics, gas,
petroli, aigua
i Naval), així com en procés d’homologació per L’AEQT (Associació Empresarial Químiques de Tarragona).

Gestió i prestació de s erveis de sal ut ( GIPSS )
Diputació Pro vincial de Tarragona
Ajuntament de Tarragona

FERRÉ CONSTRUCTORA està en
contacte permanent amb els seus
clients, proveïdors i altres grups
d’interès a través del lloc web:
www.ferreconstructora.com

Ajuntament de Reus
Ajuntament de Vila-sec a
Ajuntament de L’H ospitalet de L’infant
Ajuntament de Riudecols

en el que és pot trobar información
detallada i actualitzada de la nostra
companyia i els projectes que estem
realitzant.

Ajuntament d’Albi nyana
Sum asa
Parcs Temàtics i Ce ntres d’Oci
Centres i Comp lexes C omerci als
Altres Promotors Privats
Fundació Pri vada Me diterrà nia.
Obra Soci al de la C aixa
Arqu ebisbat de Tarragona
Càrites Di oces ana
Indústri es P etroquímiques

Programa de responsabilitat
social empresarial

Conc ession aris Portuaris

...............................................................................................................................

Patrocinador de l’Escola de Ciclisme de V ila-seca i el Club de Hoquei .

Group of TÜV Saarland

®
ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004

contra el Cáncer, Creu Roja...
FERRÉ GRUP compleix amb els criteris de accessibilitat web.
Seu de l’Associació Solidària Sosciathlon (Ajuda Social Esportiva)
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