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Únic i personal
Nou Centre d’Atenció Primària  
a Vilafranca del Penedès
Josep Olivé / Fotos ©: Pedro García Hernández

L’edifici que presentem és un centre d’atenció pri·
mària. Podríem dir que és un altre, un més dels 
cap que el Departament de Salut de la Generalitat 

ha anat bastint des de què té competències en aquest 
àmbit. Però precisament el que voldríem explicar arran 
d’aquest reportatge és tot el contrari, que aquest és un 

edifici únic i personal que s’afegeix a la majoria d’excel·
lents edificis sanitaris bastits per la Generalitat en tot el 
territori català, des de mitjan anys 80 i que han permès 
que Catalunya tingui –i gaudeixi– d’un patrimoni arqui·
tectònic públic d’un nivell que pocs països –fins i tot paï·
sos amb més recursos econòmics– posseeixen.
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Els centres d’atenció primària són 
un tipus d’edifici que el Departa·
ment té molt regulats, atesa l’expe·
riència, com ja hem dit, de tants anys 
de gestió dels seus immobles. Són 
regulats però no reglats. Vull dir que 
en el programa, tant funcional com 
constructiu, es defineix molt bé el 
que necessita i el que es pot fer, però 
a nivell arquitectònic no estandar·
ditza la solució sinó que dóna lliber·
tat als dissenyadors per a interpretar 
aquests requeriments en funció de 

l’emplaçament i d’altres factors que 
poden ser més funcionals o més 
subjectius. Això ho agraeix molt 
l’arquitectura que, com tots sabeu, 
necessita sempre d’una adequació 
al lloc i a l’entorn (no només arqui·
tectònic sinó també social) diferent 
i única per a cada ubicació. 

Fer edificis repetitius, o mòduls pre·
fabricats —si anem fins a l’extrem—, 
segurament seria més senzill i més 
econòmic pel Departament de Salut, 
però l’aposta inicial dels 80 per fer 
una arquitectura personalitzada 
(igual que cada cop es tendeix a fer 
una medicina més personalitzada) 
s’ha mantingut amb tots els canvis 
de govern i, fins i tot, amb el canvi 
tan radical de les condicions pres·
supostàries dels últims anys. La 
prova n’és aquest cap.  L’edifici però, 
manté els estàndards de qualitat 
d’abans de la crisi perquè els qui han 
pres la decisió de mantenir aquesta 
qualitat saben que l’arquitectura és 
per a molts anys, i que en construc·
ció, el que és barat a curt termini sol 
ser car a llarg termini, a part de ser 
nefast per als seus usuaris en tots 
els terminis.

Aquesta reflexió, que es podria con·
siderar política (1), ens sembla molt 
necessària en aquests moments 
de tanta preocupació pels recursos 
socials, d’escàndols en la gestió de 
la salut, de les polítiques d’ofec eco·
nòmic del govern de l’Estat i de tanta 
pressió mediàtica i de descrèdit dels 
gestors públics. 

Com diem, és necessària aques·
ta reflexió per fer visibles i recolzar 
les que, al nostre parer, són bones 
decisions, difícils de prendre en 
moments de pocs recursos i de 
molta pressió, preses per càrrecs 
públics que demostren tenir, al 
menys en aquests camp, visió de 
futur a llarg termini, com els dema·
nem la majoria de ciutadans. Per 
altra banda, aquesta reflexió, a més, 
ens facilita introduir l’edifici que avui 
analitzem.

Fitxa tècnica
Nom: Centre d’Atenció Primària  
de Vilafranca del Penedès
Ubicació: Avinguda de La Pelegrina,  
cantonada Carretera d’Igualada, Vilafranca 
del Penedès
Promotor: Infraestructures.Cat / Catsalut
Projecte i direcció d’obra:  
Josep Ferrando i Pere Garcia (Fog Arqui-
tectes)
Direcció d’execució: Xavier Humet  
i Jan Dinarès (G9 Arquitectura i Gestió)
Coordinador de seguretat: Santiago  
Benítez (Control y Geología)
Constructora: Grup Romero Polo 
Dates: octubre 2012 - novembre 2014
Superfície construïda: 5.732,16 m2

Principals industrials:
Acústics Ambient
Àrids Catalunya
Bigmat Ochoa
Boma Inpasa (avui BAC Engineering)
Catalana de Residuos
Cemex España
Construalia Gestion 
Marsol 2000
Disco Building Solutions
Electromecánica Soler
Encofrats Castell
Eptisa Enginyeria i Serveis
Excavacions Che
Impermeabilitzacions Segre
Kone Elevadores
Metalco

És quasi una façana 
ventilada, ja que els 
panells volen per da-
vant de l’estructura
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   Confortabilitat d’espais
S’ubica en el límit del nucli urbà 
de Vilafranca, proper a l’Hospital 
Comarcal de l’Alt Penedès, amb 
l’entrada principal per la carretera 
de circumval·lació, resguardada del 
vent però oberta als camps i a tocar 
d’un aparcament públic, ja que es 
preveu que bona part dels seus 
usuaris seran persones dels pobles 
propers a Vilafranca, tant o més que 
de la pròpia vila. Un cop a dins, l’es·
quema de circulació és molt clar, 
una recepció que connecta les dues 
plantes més públiques mitjançant 
un doble espai, que contrasta amb 
el sostre baix de la zona de la porta 
d’entrada, i un passadís general 

que serveix perpendicularment als 
espais que conformen les zones 
d’espera dels diferents despatxos 
o consultes, que queden més res·
guardats. Tots aquests passadis·
sos tenen, a la banda oposada a les 
consultes, unes grans obertures 
vidriades que donen a uns patis que 
els donen llum i vistes, que encara 
que siguin al propi edifici, amplia 
molt la percepció de l’espai. Com 
que la Generalitat obliga a què totes 
les obertures a l’exterior disposin de 
reixes, aquests patis interiors —dels 
que molts cap disposen— són molt 
agradables i trenquen la sensació 
una mica de presó que donen les 
finestres exteriors.
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La confortabilitat dels espais es 
complementa amb el tractament 
dels terres i parets. Acabats amb 
materials duradors i de poc man·
teniment, en destaca, com a poc 
freqüent, l’ús de panells, que donen 
calidesa, per contrast amb el terrat·
zo i les parets enrajolades blanques 
de la resta dels paraments. Regulant 
les condicions de durabilitat però 
sense reglar el tipus de material a 
usar, s’assoleix en aquest cap, per 
una banda, dotar de personalitat 
els espais i, per l’altra, que el cost de 
manteniment sigui baix.

 Façanes prefabricades
La façana consta de panells pre·

fabricats, amb un envà interior i 
aïllament intermedi de poliuretà 
projectat. Tant l’especejament i dis·
seny, com la qualitat i execució dels 
prefabricats són notables. Al nostre 
parer, l’elecció dels elements prefa·
bricats per a la façana és un encert 
ja que expressa molt bé el seu fun·
cionament constructiu, atesos els 
grans voladissos d’alguns porxos i 
obertures, que s’entenen clarament 
amb un element que se sap que va 
penjat de l’estructura. Segurament, 
les consideracions estètiques tin·
guin també una correspondència 
constructiva —sol ser així i també 
a la inversa— i la façana prefabrica·
da es comporti correctament com 
a envolupant de l’edifici. Tot i així, 

aprofito per llençar una pregunta 
que fa temps que em ronda pel cap 
·i m’adreço a tots els tècnics que 
fabriquen i dissenyen panells de 
façana prefabricats, no només als 
d’aquesta obra.
Com passa en força façanes amb 
panells prefabricats, la d’aquest edi·
fici és quasi una façana ventilada, ja 
que els panells volen per davant de 
l’estructura deixant un espai entre 
una i l’altra. Però no és així, perquè 
l’aïllament tèrmic s’ha projectat a la 
fulla exterior, de forma que és neces·
sari que la cambra estigui segellada 
en les seves juntes entre panells per 
tal de què aquesta i la capa d’aïlla·
ment siguin efectives. En realitat 
està molt ben segellada, fins i tot 
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amb uns petits tubs que permeten 
desguassar les possibles conden·
sacions produïdes durant l’assecat 
de la obra. Però, què passarà quan el 
segellat perdi efectivitat?(2) la façana 
seguirà protegida contra l’aigua de 
pluja? seguirà sent útil l’aïllament 
tèrmic? Per tot això, la meva pre·
gunta és: no seria possible disse·
nyar uns ancoratges que permetin 
la fixació dels panells un cop feta o 
muntada la fulla interior? 
Això tindria diversos avantatges 
importants, com ara: 

 • poder recolzar la capa aïllant 
sobre la fulla interior i evitar de 
forma més controlada els ponts 
tèrmics; fins i tot es podria mun·
tar la fulla interior conjuntament 
amb l’aïllament tèrmic si aquesta 
fulla interior fos prefabricada. 

 • no haver de segellar les juntes 
entre panells i, finalment,  

 • un millor comportament tèrmic a 
l’estiu de la façana i sense riscos 
de condensacions inicials.

Crec que si s’aconseguís resol·
dre aquesta limitació tècnica, els 

panells prefabricats serien una 
alternativa més avantatjosa a les 
façanes ventilades lleugeres que no 
ho són ara.
En resum, es pot veure que l’obra 
dóna peu a parlar de molts dels 
temes, des dels constructius fins als 
polítics, pel que es pot ben dir, que és 
un edifici actual i situat a la part posi·
tiva dels esdeveniments perquè, a 
pesar de tot, l’arquitectura pública 
se segueix fent amb l’objectiu de la 
qualitat.  

L’autor: Josep Olivé és arquitecte

(1) Que no partidista ja que, com 
hem dit, tots els partits que han 
governat Catalunya han mantingut 
bons criteris d’actuació. 

(2) Segurament no ho farà en 
els anys de vigència de garantia, 
però sí que es degradarà, molt 
probablement, en un període molt 
inferior al de vigència de la façana, 
com vàrem tenir oportunitat de 
comprovar en l’article 20 anys 
d’infraestructures olímpiques, 
publicat el 2013 (L’InformatIu 335).
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La direcció d’execució 
com a protagonista
 
Anna Moreno

El nou Centre d’Assistèn·
cia Primària de Vilafranca, 
ocupa uns terrenys fruit d’un 

intercanvi de cessió urbanística 
acordada entre l’Ajuntament i la 
Generalitat, com sol ser habitual 
en aquest tipus d’equipaments. 
Normalment els solars han patit al 
llarg del temps reblert de terres i el 
ferm es troba a molta fondària. En 
aquest cas es tractava d’una anti·
ga bòvila i el reblert fins a la cota de 
rasant era ple de restes de ceràmica 
i altres materials aportats d’altres 
llocs. Segurament el preu d’aquests 
solars permet aquestes inversions 
públiques i compensa la, normal·

ment, qualitat constructiva dels 
edificis. L’obligació de fonamentar 
en profunditat, sembla però que és 
un factor mal acotat des de l’ini·
ci i que esdevé la variable que farà 
ballar tots els números de l’obra. 
D’entrada la repercussió del capítol 

de fonaments encareix el preu per 
metre quadrat de l’edifici.
L’Institut Català de la Salut després 
de tants anys de fer centres d’assis·
tència primària ja té molt apamats 
tant el programa com els costos/
m2 de cada sistema. El programa 
funcional no varia gaire amb el pas 
del temps, potser alguna millora en 
tipus de material evolucionat amb el 
pas del temps i/o en requeriments 
del Codi Tècnic. Els costos només 
poden jugar amb base als acabats 
de façanes i d’algun revestiment 
interior. Això no és dolent, al con·
trari, crea un segell, una identitat i 
una imatge comuna a tota la família 

La tasca dels  
directors d’execució 
es converteix en un 
malson aritmètic en 
aquestes obres
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dels cap dins el territori de Catalu·
nya. Ara bé, obliga a treballar amb 
els números de l’obra de manera 
molt ajustada, i a fer un seguiment 
econòmic molt acurat i amb ajustos 
continus, per tal de què no es produ·
eixin desviacions al final d’obra. Si a 
tot això li afegim que part de la ute 
adjudicatària d’aquesta obra entra 
en concurs de creditors, —tot just 
era el principi del fi de la gran crisi—, 
la situació encara es complica una 
mica mes. La tasca dels directors 

d’execució tants cops es converteix 
en un malson aritmètic en aques·
tes obres que tiren endavant amb 
solucions provisionals i que en el 
transcurs de l’execució comencen 
a patir canvis i més canvis. Ara se’n 
parla molt del BIm com a resolutori 
d’aquests desajustos entre l’obra 
adjudicada i l’obra finalitzada, però 
personalment opino que si un pro·
jecte està definit, ben definit des de 
l’inici aquestes situacions no s’hau·
rien de produir.

Seguiment d’execució de la fonamentació, aplacats i control d’execució

   Sobrecost en la 
fonamentació

Molt probablement i atès el tipus de 
terreny el criteri de la seguretat en 
la estabilitat va encaminar·se cap 
a l’opció d’armar els pilotis en tota 
la seva dimensió (això són 20 m). 
Aquesta circumstància va triplicar 
els Kg d’acer en armats i va compli·
car la col·locació d’uns entramats 
de gran alçada i molt difícils de cla·
var en el formigó fresc del pilotis. 
Encara que sembli mentida, per 
poder introduir les armadures dins 
el pou de formigó, va caldre modifi·

car la fluïdesa del formigó afegint·
hi fluïdificants adequats i controlar 
en cada pastada mitjançant l’as·
saig de fluïdesa (con d’Abrams) 
la qualitat del material. A més es 
va haver d’improvisar un sistema 
mecànic amb la maquinària d’ex·
cavació/perforació de l’obra per 
poder enfonsar aquestes armadu·
res fins als 20 m. de fondària. Tant 
de bo aquestes situacions es vagin 
normalitzant en el futur, ja sigui 
amb eines com el BIm, ja sigui amb 
la col·laboració de les empreses 
col·laboradores de l’Administració 
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dedicades a revisar tants i tants 
cops els projectes que es liciten, 
sobretot en aquests  casos en què 
la informació és exhaustiva, com 
deia al començament, i les possibi·
litats d’errada són poques.

Vagi des d’aquí doncs una crida a la 
reflexió sobre el desconsolat paper 
del director d’execució d’obra que 
tan sovint es veu immers en tas·
ques més de comptable que no 
pas de director d’execució. Si els 
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números són clars i el projecte està 
estudiat en profunditat, i això és 
definit fins a les característiques de 
la cargoleria d’un prestatge, aques·
tes situacions inesperades no es 
donarien.

Tot i així, els protagonistes de 
la direcció d’execució d’aques·
ta important obra, se’n van sortir 
d’aquesta difícil empresa sense 
deixar de parar atenció a la verita·
blement important tasca de diri·
gir, controlar i implicar al personal 
d’obra i sense cap sobrecost addi·
cional al de l’obra adjudicada.  

L’autora: Anna Moreno és arquitecta tècnica 
col·legiada núm. 6.071 i arquitecta

PERFIL DE COST DEL CAP DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

CAPITOLS IMPORT % Cost €/m2

ENDERROCS, GESTIÓ RESIDUS I SERVEIS AFECTATS 13.706,24 0,30% 2,83 €/m2

MOVIMENT DE TERRES 60.568,56 1,33% 12,51 €/m2

MOVIMENT DE TERRES 60.568,56 1,33% 12,51 €/m2

SISTEMA ESTRUCTURAL 686.866,07 15,03% 141,88 €/m2

FONAMENTS I CONTENCIONS 285.725,01 6,25% 59,02 €/m2

ESTRUCTURA 401.141,06 8,78% 82,86 €/m2

SISTEMA ENVOLUPANT 1.094.251,88 23,94% 226,03 €/m2

ENVOLUPANT SOTA RASANT 53.126,41 1,16% 10,97 €/m2

COBERTES 196.348,45 4,30% 40,56 €/m2

FAÇANES 563.114,75 12,32% 116,32 €/m2

FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR 281.662,27 6,16% 58,18 €/m2

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 334.736,10 7,32% 69,14 €/m2

ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 264.072,05 5,78% 54,55 €/m2

ELEMENTS DIVISORIS HORITZONTALS 70.664,05 1,55% 14,60 €/m2

SISTEMA ACABATS INTERIORS 403.360,81 8,83% 83,32 €/m2

REVESTIMENT PARAMENT VERTICALS 196.512,34 40,59 €/m2

REVESTIMENT PARAMENTS HORITZON·
TALS

206.848,47 42,73 €/m2

SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 1.750.106,90 38,29% 361,50 €/m2

SANEJAMENT 89.518,34 1,96% 18,49 €/m2

LAMPISTERIA 148.416,56 3,25% 30,66 €/m2

ELECTRICITAT 479.360,64 10,49% 99,02 €/m2

CLIMATITZACIÓ 758.981,62 16,61% 156,77 €/m2

TELECOMUNICACIONS 64.676,56 1,42% 13,36 €/m2

ASCENSORS 82.285,46 1,80% 17,00 €/m2

GASOS MEDICINALS 197,64 0,00% 0,04 €/m2

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 57.990,37 1,27% 11,98 €/m2

PROTECCIÓ I SEGURETAT 5.679,09 0,12% 1,17 €/m2

AJUDES INSTAL·LACIONS 63.000,62 1,38% 13,01 €/m2

EQUIPAMENTS 86.699,92 1,90% 17,91 €/m2

URBANITZACIÓ 41.221,50 0,90% 8,51 €/m2

GESTIÓ DE RESIDUS 32.792,00 0,72% 6,77 €/m2

SEGURETAT I SALUT 66.175,94 1,45% 13,67 €/m2

TOTAL PRESSUPOST (PEM) 4.570.485,92 100,00% 944,07 €/m2

TOTAL PEC (PEM x 1.19) 5.438.878,24 1.123,45 €/m2
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Reflexions a peu d’obra
 
Jan Dinarès i Xavier Humet

Una reflexió a peu d’obra, sobre 
la responsabilitat de l’execu·
ció de l’obra i en l’obra: si apli·

quéssim la premissa de què tothom 
és o hauria de ser responsable de la 
feina que fa, a l’obra, tot sovint ens 
plantejaríem perquè no és així.

Quantes vegades hem fet la reflexió 
de què nosaltres, amb la nostra feina 
de directors d’execució, no som ni 
hauríem de ser els policies de l’obra. 
I no és així perquè alguns dels actors 
que intervenen, moltes vegades no 

estan gens o estan molt poc impli·
cats en la feina que fan. Fet que a 
la vegada perjudica enormement 
el procés de qualitat de l’obra i el fa 
feble. 

Ja que, el millor projecte del millor 
promotor i de la millor constructora, 
hi ha moments en fase d’execució, 
que està en les mans d’algun actor 
que no té cap mena de responsabi·
litat de la feina que està fent.

   Posem uns exemples 
En l’obra, durant el procés de formi·
gonat d’algun element que pugui 
ser compromès, si l’operari que en 
aquell moment té a les seves mans 
el vibrador, no fa bé la feina del 
vibrat, és possible que en el temps 
es produeixi una patologia de la 
qual, tant arquitectes, com tècnics, 
com la constructora, un dia rendi·
rem comptes davant d’uns senyors 
amb toga.
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Un altre exemple: la col·locació 
de rajoles sobre un parament de 
cartró·guix; si no es neteja bé la 
superfície, o si s’estén més capa 
de ciment cola del compte, o si no 
deixem juntes suficients... tindrem 
moltes possibilitats de patir un altra 
patologia.

I un altre: per què tot sovint ens tro·
bem a l’obra amb paletes a qui has 
d’explicar que la ceràmica tradici·
onal s’ha d’humitejar convenient·
ment?, que si no ho fa, el morter es 
queda sense aigua i no fragua bé. 
“Si tota la vida ho hem fet així”, —has 
de sentir.—

Ho hem fet tan malament, que fins 
i tot el cte en el DB Se-f apartat 7 
d’execució, en el primer punt 7.1.1 
ens diu“... se humedecerán antes de 
su empleo en la ejecución de la fàbri-
ca... La cantidad de agua embebida 
en la pieza debe ser la necesaria 
para que no varie la consistència 
del mortero al ponerlo en contacto 
con la misma sin succionar agua de 
amasado ni incorporarla.”

Malgrat que la Loe ja en el segon 
paràgraf parla de responsabilidades 
y garantías para proteger al usuario. 
Creiem que el cte no té en compte,  
degudament, aquest precepte.

   Corresponsabilitat
Tothom que faci qualsevol feina 
a l’obra hauria de ser responsa·
ble de la seva actuació i aniríem 
molt millor si totes les actuacions 
poguessin quedar documenta·
des. I no ens estem inventant res, 
simplement mirant més enllà dels 
Pirineus podríem veure el que es fa 
per exemple a Alemanya o Suïssa, 
el Llibre de l’Edifici recull a tots els 
actors que han participat a l’obra, 
evidentment empreses construc·
tores i industrials però també els 
operaris dels gremis correspo·
nents, enrajoladors, per exemple. A 
Alemanya aquest document li diuen 
Die Abnahme. 

Quan nosaltres, a l’obra, creient·nos 
el que diu la Loe de protegir l’usuari 
(que no és ni més ni menys que afa·
vorir la qualitat de la construcció) 
demanem a la constructora que els 
industrials que hi intervenen i els 
seus operaris ens signin com a per·
sones físiques, (que són coneixedors 
per exemple, de les instruccions que 

nosaltres com a directors d’execu·
ció els facilitem per a la col·locació 
dels enrajolats sobre el cartró·guix), 
acostumem a tenir problemes, ja 
que al personal això de signar no li 
agrada gens. Molt sovint problemes 
amb els mateixos caps d’obra amb 
l’excusa de què el seu control ja està 
recollit en la ISo·9002 (més papers 
que massa sovint no serveixen per 
rés).

Reivindiquem la corresponsabilitat 
a l’obra de tots els actors i ens atre·
vim a llençar dues propostes:
1. Vetllar per la qualificació dels ope·

raris i exigir acreditacions profes·
sionals del gremi, per exemple, 
fp, mestries, la figura de l’apre·
nent... reconeixement social. 

2. La corresponsabilitat. Tothom 
hauria de ser responsable de 
la feina que fa. Copiem i fem el 
que ja fa temps que estan fent 
en altres països. Que quedi 
registrat i que tothom respon·
gui de la seva feina. I sí, que tot·
hom tingui una assegurança ja 
sigui gremial o individual.  

Els autors: Xavier Humet i Jan Dinarès, són 
arquitectes tècnics i han estat els directors 
d’execució de l’obra 

No som ni hauríem 
de ser els policies de 
l’obra
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Romero Polo per al 
progrés i la millora 
del benestar social

GRUP ROMERO POLO
Comerç 2 – 25007 LLEIDA 
Telèfon: 973 22 89 60
Tuset 8-10 Escala Dreta 3r 3a  
08006 Barcelona
Telèfon: 93 114  30 24
 www.gruporomeropolo.com

Xifres principals
 • 32 anys d’experiència
 • 380 professionals
 • 53,2 milions d’euros de facturació

Projectes destacats
 • Reforma Avinguda Diagonal de 
Barcelona, tram Francesc Macià – 
Passeig de Gràcia 

 • Construcció del centre de salut a 
Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès)

 • Construcció i explotació de l’esta-
ció de servei del carrer Acadèmia 
de Lleida.

 • Reforma del Passeig de Sant Joan 
de Barcelona 

 • Construcció i explotació del Pàr-
quing Arnau de Vilanova de Lleida. 

 • Gestió de l’enllumenat públic, de 
la neteja i recollida de residus  de 
Lleida

 • Parc fotovoltaic d’energia solar de 
1,2 MW a les Borges Blanques 

Altres dades d’interès
 • El 53% de l’activitat correspon a 
la construcció i la resta a serveis 
urbans i mediambientals

 • Manteniment i conservació de 
més de 5.000 km d’autopista i car-
retera a Catalunya i Aragó

 • La rotación de la plantilla és menor 
al 2%

Grup Romero Polo és una 
empresa familiar fundada 
l’any 1984, per José Antonio 

Romero Polo, iniciant·se així en el 
sector de la construcció en l’àmbit 
de Catalunya i Aragó. Actualment, 
les activitats principals de la com·
panyia són la construcció d’obra 
civil en tots els àmbits i els serveis 
urbans, mediambientals i energè·
tics, amb una dedicació especial 
a la gestió de les necessitats dels 
municipis.

El creixement de Romero Polo s’ha 
basat en un procés de diversifica·
ció estratègic, mitjançant la inver·
sió i l’especialització en activitats 
complementàries a les tasques 
centrals, i la reinversió constant tant 
en mitjans propis a nivell de cen·
tres de producció i maquinària per 
cobrir tota la cadena de valor, com 
en noves àrees de negoci, a través 
d’una estructura empresarial sòlida 
formada per més de quinze compa·
nyies. L’equip humà és el gran valor i 
principal actiu de Grup Romero Polo. 
Disposa d’un equip de 380 professi·
onals altament qualificat.
Amb una trajectòria de més de tren·
ta·dos anys, el grup afronta el futur 
basant·se en uns valors primordials 
i en les competències clau que sem·
pre ens han caracteritzat: la qualitat 
professional i humana, la solvència, 
el compromís amb el client, la sos·
tenibilitat ambiental, la reinversió i la 
creació de valor.

   Àrees de negoci
Tot i que el nucli del negoci ha estat 
sempre la construcció d’obra civil, 
durant la llarga trajectòria empre·
sarial Romero Polo ha diversificat 

les seves activitats per cobrir tot el 
cicle dels projectes de construcció i 
serveis, complementant amb altres 
addicionals d’alt valor afegit. 

 • Infraestructures. Construcció de 
vials, edificació, obres hidràuli·
ques, de fàbrica i d’urbanitza·
ció, així com gestió i explotació 
d’obres i edificis. D’altra banda, 
disposem dels centres de pro·
ducció per la producció de mes·
cles asfàltiques i àrids, així com 
una àmplia flota de maquinària 
per a la construcció, transport, 
conservació i serveis.

 • Serveis dividits en tres gras blocs:
 − Urbans i mediambientals: ser·
veis de neteja viària, recollida, 
gestió i transport de residus, 
gestió d’abocadors de resi·
dus urbans i de la construcció; 
manteniment d’edificis i instal·
lacions. 

 − Energètics: serveis de gestió 
d’enllumenat públic i desen·
volupament de projectes rela·
cionats amb l’eficiència ener·
gètica i renovables.

 − Concessions: gestionem en 
concessió obres construïdes.  


