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Una nova concepció de la 
prestació de la neteja de la ciutat
Centre de neteja del Parc de Joan Miró de Barcelona
Albert Lacasa, Virginia Gascón, Pedro Soto i German Lacasa / © Fotos: Qestudi

Una vista general de l’obra en fase d’execució

L’obra es troba ubicada en el 
parc Joan Miró de Barcelona. 
Ha estat una obra estratègia 

per a la ciutat ja que planteja una 
nova concepció de la prestació de 
neteja. Aquesta tipologia d’edifica-
ció com són els centres de neteja 
que s’estan implantant a les més 
avançades ciutats d’Europa, són 
equipaments que, com a estratègia, 
es planteja que han d’estar dins del 

mateix teixit urbà de la ciutat per tal 
de ser molt eficients. Aquesta ubica-
ció genera la reducció en els costos i 
emissions de CO2 del desenvolupa-
ment de l’activitat que acull aquest 
edifici, de manera molt remarcable 
per l’optimització dels recorreguts i 
circulacions dels vehicles de recolli-
da urbana que són petits i per tant 
són elèctrics i també per la centra-
lització del tractament, estalviant la 

contínua circulació de camions de 
gran tonatge per la ciutat.

El projecte contemplava cons-
truir un edifici de 4.665,70 m2 cons-
truïts, la gran majoria 3.312,50 m2 
(70%) en una planta soterrani per tal 
de tenir la mínima afectació volumè-
trica i visual en l’entorn i pràctica-
ment integrar-se amb el mateix una 
vegada finalitzades les obres amb 
el màxim respecte paisatgístic. Així 
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mateix per l’activitat i ús de l’edifici, 
aquest ha estat dissenyat amb els 
màxims requeriments prestacionals, 
atès que és un edifici que allotja uns 
300 operaris diaris en 3 torns, funci-
onant l’edifici 24h/dia i 365 dies/any. 
Així mateix l’edifici allotja 60 vehicles 
de serveis tots ells elèctrics. Aquests 
requeriments fan que el projecte i la 
seva execució  hagi estat del màxim 
rigor en el plantejament de l’elecció 
de qualsevol solució tècnica i l’ex-
haustiu control de l’execució dels 
treballs per a garantir la màxima vida 
útil i el mínim manteniment. 

L’encàrrec fet a l’equip tècnic 
de direcció facultativa es basava 
en complir diversos requeriments 
i condicionants complexes per la 
seva singularitat i que es relacionen 
a continuació:
1. Convivència de diferents usua-

ris i propietaris. El nostre equip 
va gestionar i dirigir les obres 
per tal de complir els requeri-
ments establerts al projecte, 
on s’establia que l’edifici havia 
d’allotjar diversos usos i usua-
ris, amb diferents necessitats 
i requeriments, que s’havien 
de coordinar i gestionar amb 
tots ells, aconseguint el màxim 
nivell de convivència i resolució 
dels diferents interessos. Per 
això, calia gestionar cada solu-
ció tècnica necessària per cada 
tipologia d’ús, les planificacions 
concretes per cada àmbit i el 
seu control econòmic concret, 
tal com a continuació exposem 
la repercussió de cada usuari o 
propietat en l’edifici:  

• El principal com a centre de 
neteja= 4.325,20 m2 (92%) 

• L’àmbit d’espais verds= 262,10 
m2 (6%) 

• L’àmbit de l’associació de 
veïns= 44,70 m2 (1%) 

• L’àmbit de l’estació de bom-
bament del llac que serveix de 
base de l’escultura Dona i Ocell 
de Joan Miró= 33,70 m2 (1%).

2. Certificacions sostenibles i 
elevat nivell d’eficiència ener-
gètica. Amb l’obra iniciada es 
va plantejar que l’edifici obtin-
gués una certificació de soste-
nibilitat. Aquest fet va suposar 
haver d’incorporar en una fase 
d’obra requeriments a incorpo-
rar per tal que l’obra obtingués 
el màxim nivell de sostenibilitat, 
sense que en el projecte origi-
nal estigués prescrit. Per tant, 
el nostre equip va gestionar 
les obres per tal de complir en 
tot moment el màxim nivell de 
sostenibilitat, obtenint al fina-
litzar les obres una certificació 
sostenible Hoja Verde, aconse-
guint la fita de 4 Hojas Verdes 
com a qualificació d’edifici sos-
tenible, disposant de solucions 
com ara: 

• Execució de pous de captació 
freàtica per tal d’aportar aigua 
sense consum de xarxa per a 
tots els processos de neteja 
diaris que necessita l’activi-
tat de l’edifici, reduint a zero el 
consum de xarxa per treballs 
de neteja derivats de l’activitat. 

• Sistema de reaprofitament 
d’aigües grises per reomplir les 
cisternes dels inodors. 

• Execució de 1.200 ml de pous 
de geotèrmia per la producció 
d’ACS i bomba de calor geotèr-
mica. 

• Sistema d’il·luminació LED a tot 
l’edifici. 

• Sistemes de gestions i con-
trol per tal d’optimitzar tots els 
consums energètics. 

• Reintegració de vegetació en 
l’entorn de l’edifici.

• Sistema de carregadors per als 
vehicles elèctrics de neteja viària. 

• Instal·lació de 36 punts de 
recàrrega per a vehicles elèc-
trics convertint-se en un dels 
edificis de Barcelona amb 
major punts de recàrrega per 
a vehicles elèctrics d’ús de la 
flota municipal.

3. As Built BIM. El nostre equip 
va liderar i incentivar la gene-
ració del modeL BIM de l’edifici, 
aspecte no recollit en el projec-
te original, per tal que en fase 
d’obra el projecte acabés de 
resoldre aspectes de conflictes 
i desenvolupar un as built amb 
informació de l’edifici. El nostre 
equip va liderar la redacció del 
BIM Execution Plan (BEP) con-
juntament amb tots els agents 
interlocutors de l’Ajuntament de 
Barcelona que estan desenvo-
lupant la metodologia BIM a les 
obres de la ciutat. 

Un dels aspectes més rellevants 
va ser la interferència entre els ele-
ments estructurals de l’edifici i la 
fonamentació i base de l’escultura 
Dona i ocell de Joan Miró que, a part 
de tenir una afectació pel procés 
d’execució en si mateix, tenia un 
moment especialment crític que va 
ser durant el procés d’ancoratge de 
les pantalles que s’executava just 
per sota de la fonamentació de l’es-
cultura. Amb aquest plantejament, 
el model BIM visualitzava en 3D per-
fectament aquesta interferència.

A part d’aquests plantejaments 
del model per resoldre conflictes, el 
nostre equip va plantejar que fos un 
dels primers models d’edifici d’obra 
acabada de l’Ajuntament de Barce-
lona en BIM i, sobretot, que tingués 
un aprofitament del model per la 
vida útil de l’edifici i pel seu posterior 
ús i manteniment. 



94   L’INFORMATIU DEL CAATEEB 

Setembre 2019

TÈCNICA
Praxi

Per tant, vam introduir al model 
informació dels elements d’instal·-
lacions més singulars, per tal de 
què dins del model hi hagués tota 
la informació necessària, com ara 
fitxes de característiques dels ele-
ments, manuals d’ús i manteniment 
dels elements, etc. Sent aquest edi-
fici entre els primers finalitzats amb 
un as built BIM amb àmplia infor-
mació per la posterior aplicació de 
la gestió amb GMAO.

Durant el procés es va generar un model BIM de l’edifi ci

4. Control de l’afectació a ele-
ments patrimonials. L’escul-
tura Dona i ocell del Parc de 
Joan Miró, inventariada dins de 
l’Inventari del Patrimoni Arqui-
tectònic de Catalunya, es veia 
afectada per la proximitat de 
les obres, comportant un ele-
vat grau de dificultat en el pro-
cés d’execució del sistemes de 
fonamentació amb pantalles 
del contorn de l’edifici. Aquest 
fet va fer replantejar un siste-
ma d’anàlisis previ de proves 
i monitoritzacions per tal de 
determinar els protocols d’exe-
cució. 

En primer lloc es va fer un 
exhaustiu estudi de recollida d’in-
formació del procés constructiu de 
l’escultura, així com un conjunt de 
cales d’anàlisis de la fonamentació i 
inspecció de tots els elements. Es va 
implantar un doble sistema de con-
trol d’auscultació, un primer control 
topogràfic amb control de prismes 
instal·lats a l’escultura, controlant 
cada setmana i sempre a primera 
hora del matí, el control dels des-
plaçaments de l’element per deter-
minar si hi havia hagut algun movi-
ment de l’element i mesures a pren-
dre. Un altre control que es basava 
en monitoritzar mitjançant sensors 
de vibracions l’escultura va ser-
vir per eterminar si hi havia alguna 
ressonància de vibracions en Hz de 
l’element que fes aturar els treballs.

Execució de les pantalles de fonamentació

Treballs de recollida d’informació i anàlisi de les dades sobre la fonamentació de 
l’escultura i la seva estabilitat al llarg de tot el període de desenvolupament dels treballs 
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L’execució dels sistemes de 
fonamentació amb pantalles com-
portava una elevadíssima dificultat 
atès que per la situació del solar hi 
havia la preexistència de diferents 
nivells d’estrats resistents de pedra 
sedimentada al ser a la vora de la 
muntanya de Montjuïc que com-
portava haver de trepanar cada 
capa. Aquesta actuació significava  
controlar exhaustivament l’escultu-
ra permanentment durant tot el pro-
cés d’estructura per garantir la seva 
estabilitat principalment, així com 
reduir al mínim qualsevol petita alte-
ració dels revestiments de l’element, 
etc. Cada setmana durant aquest 
procés d’obra se celebrava una reu-
nió amb els agents que realitzàvem 
els diferent controls d’auscultació, el 
contractista i la direcció facultativa, 
per tal d’analitzar les dades setma-
nals.
5. Procés d’ancoratge en la base 

de la fonamentació de l’escul-
tura. Un dels processos més 
crítics de la fase d’execució 
va ser la realització dels anco-
ratges que es van executar 
per sota de la fonamentació 
de l’escultura. Aquest procés 
es va executar amb un control 
exhaustiu i permanent per part 
del nostre equip per confirmar 
que la inclinació prescrita al pro-
jecte de l’ancoratge i l’execució 
fos estrictament la indicada, tot 
segons l’exposat en la metodo-
logia BIM.

6. Connexió de clavegueram per 
clavament. Una altra de les 

Treballs d’ancoratge de la base de fonamentació

operacions crítiques de l’obra 
va ser el procés de clavament 
en el terreny fins al col·lector 
del carrer Tarragona per poder 
realitzar la connexió del saneja-
ment de l’edifici. L’operació de 
la connexió del sanejament de 
l’edifici també va ser un procés 
crític, el sanejament estava dis-
senyat per connectar per làmi-
na al col·lector general del carrer 
Tarragona. Aquest fet suposa-
va recollir el sanejament de tot 
l’edifici amb escàs 1,5%, atès 
que les cotes topogràfiques de 
l’edifici, sanejament i col·lector 
existents del carrer Tarragona, 
estaven estrictament definides 
per no tenir cap marge d’error 
en la seva execució. Aquest fet 

va suposar que el sanejament 
es controlés cada tram topo-
gràficament per anar avançant 
el seu traçat. Un cop recollit tot 
l’edifici l’escomesa del mateix, 
es tractava d’executar 20 m de 
connexió per sota de la vorera 
del carrer Tarragona i de dos 
carrils fins a connectar amb 
clavament dirigit fins al col-
lector del carrer. I segons les 
prescripcions de Bcasa havia 
de connectar en el 1/4 inferior 
del col·lector, per tant això supo-
sava que no podia haver marge 
d’error en aquest procés de cla-
vament dirigit i posterior conne-
xió de l’escomesa, sent un dels 
processos on el nostre equip va 
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desenvolupar un control d’anà-
lisi topogràfica del procés.

7. Utilització de sistemes pre-
fabricats. Durant el procés de 
l’obra es va analitzar, per part 
de tots els agents, substituir el 
sistema prescrit al projecte per 
un sistema de prelloses prefa-
bricades com a sistema més 
eficient de construcció. Durant 
el procés de l’obra es va deter-
minar el túnel que comunica-
va la cota del carrer Diputació 
(21,70 m) amb la cota de plan-
ta soterrani (21,65 m), i amb 
una llum de 10 m, per a grans 
sobrecàrregues. Es va decidir 
per un aspecte d’agilitat, sos-
tenibilitat i assegurament de 
la qualitat, es va executar amb 
sistema estructural de prelloses 
prefabricades agilitzant molt 
el procés d’execució d’aquest 
àmbit. El nostre equip va fer un 
exhaustiu control de qualitat en 
la indústria del fabricant, con-
trolant personalment i desig-
nant els assajos a determinar 
per al control de la fabricació, 
així com un control permanent 
de la posada en obra dels ele-
ments constructius. Així vam 
poder garantir una perfecta 
execució d’aquests elements 
que tindran durant la seva vida 
útil unes elevades sol·licitacions 
de resistència, ja que transiten 

contínuament vehicles de man-
teniment per sobre de la plaça. 

8. Reaprofitament de materials 
preexistents en els àmbits 
d’obra. El projecte original con-
templava un gabió com a reves-
timent de façana. L’actuació de 
l’edifici implicava l’enderroc 
de gran part de la plaça a cota 
superior que hi havia al Parc per 
tal d’encabir l’edifici, atès que 
el paviment de la plaça estava 
compassat per una pedra natu-
ral i que l’acabat de façanes de 
l’edifici es plantejava amb gabi-
ons, es va decidir analitzar la 
viabilitat tècnica, constructiva, 
econòmica i temporal, de realit-
zar un reaprofitament del mate-
rial existent com a paviment de 
l’antiga plaça a enderrocar per 
tal d’utilitzar-ho com a reves-
timent de façana. D’aquesta 
manera vam aconseguir con-
ceptualment mantenir els ele-
ments històrics de la plaça, 
així com l’eficiència en l’estalvi 
de transports per la ciutat del 
subministrament de material. 
El nostre equip va liderar la cre-
ació de prototips d’elements 
de gabions analitzant tant els 
aspectes estètics, tècnics, 
econòmics i temporals perquè 
la decisió fos amb la màxima 
informació possible per part de 
la propietat i direcció d’obra.

9. Màquina de transferència. Un 
dels elements més singulars 
de l’edifici era el subministra-
ment d’una maquinària que 
havia d’allotjar l’edifici per rea-
litzar el procés de compactació 
de la recollida de residus, per 
al posterior transport fora de 
l’edifici d’aquests residus com-
pactats. Aquesta màquina tenia 
una repercussió directa sobre 
replantejos de l’edifici (fossats, 
murs, etc.) per tant es va fer 
un treball de gestió exhausti-
va entre la documentació de 
la maquinària i la documenta-
ció d’arquitectura i estructura, 
perquè estigués perfectament 
coordinat.

Així mateix la repercussió de la 
maquinària sobre la planificació i 
la repercussió econòmica atès que 
suposava a l’entorn del 4,5% del 
total de l’obra, el nostre equip va fer 
un exhaustiu seguiment de la fabri-
cació de la maquinària a Alemanya, 
rebent informes i fotografies men-
suals dels procés d’execució, docu-
mentació tècnica dels elements 
electrònics i elèctrics de la màquina, 
documentació tècnica constructiva 
de l’element per tal de validar cada 
procés de fabricació per part dels 
responsables de l’Ajuntament, i els 
usuaris o concessionaris del centre, 
mantenint continues reunions peri-
òdiques fora de les visites d’obra, 
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per donar rellevància a aquest ele-
ment concret, que era la principal 
instal·lació de tot l’edifici, i la qual no 
tenia cap marge d’error en tot el pro-
cés d’obres i fabricació.
10. Àrea de gestió. Una de les 

premisses rellevants va ser el 
compliment de la planificació 
d’obres plantejades per l’inici 
de l’activitat programada, així 
com un exhaustiu control eco-
nòmic de les obres garantint la 
dotació econòmica e inversió 
que disposava la propietat per 
aquest projecte. A continuació 
exposem els aspectes de con-
trol i seguiment en cada camp: 

Algunes imatges que mostren diferents parts de l’obra un cop fi nalitzada

Control planificació
 • Es va fer una planificació global 

de les obres englobant l’actuació 
en la seva totalitat per tenir conei-
xement de la interrelació i afecta-
cions entre activitats. 

 • Es va desenvolupar una planifi-
cació de fites, detallant les que 
vam considerar més rellevants, 
tant d’execució d’obres (finalit-
zació fonamentació, finalització 
estructura, etc.) com de gestió 
(contractació de cadascun dels 
industrials, legalitzacions de 
instal·lacions, etc.) 

 • Es va desenvolupar una planifi-

cació per a cadascun dels usu-
aris, atès que vam entendre que 
cadascú tenia únicament un 
especial interès en el seu àmbit 
d’obra. 

 • Es va desenvolupar una planifi-
cació de detall dels 3 mesos de 
previsió d’execució dels treballs 
d’execució per tenir el màxim 
enfocament de detall dels pro-
cessos d’execució. 

 • En funció de l’evolució de les 
obres es va fer una planifica-
ció de detall de sala per sala, on 
cadascuna tenia en si mateixa la 
relació de totes les tasques a exe-
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Plànols de la planta general i secció transversal
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cutar, afrontant cadascuna com 
una obra pròpia a nivell d’impor-
tància. 

 • Per últim, cada setmana es 
mantenien diverses reunions 
d’anàlisi de l’evolució dels tre-
balls, de l’assignació de recur-
sos associats a cada tasca, del 
rendiment dels mateixos, etc, 
per tal d’analitzar el seu rendi-
ment, i les necessitats d’ampli-
ació de recursos o del rendiment 
d’aquests.

Control econòmic
 • El nostre equip va realitzar un 

exhaustiu control de l’evolució 
econòmica de les obres, fent una 
anàlisi amb periodicitat setma-
nal.

 • Es revisava tot el mesurament de 
l’obra executada anticipant-lo al 
contractista i reduir els riscos de 
desviament al mínim. 

 • Informe de liquidació dels dife-
rents capítols d’obra. Durant tota 
l’obra es feien preliquidacions i 

tancaments econòmics de les 
diferents etapes i fases d’obra, 
com per exemple, fonamentació, 
estructura, etc, per consolidar 
l’escenari econòmic i no permetre 
arrossegar indefinicions o no tan-
caments econòmics de l’inici de 
les obres fins al final. 

 • Analitzar les causes de cada des-
viament econòmic i classificar-
les en categories segons el seu 
origen: 1. Indefinicions de projec-
tes, 2. Noves peticions de tercers, 
3. Contorn ocult (no previsibles en 
projecte), 4. Increment d’amida-
ment. D’aquesta manera es podia 
informar cada mes a la propietat 
sobre la situació econòmica con-
creta i el seu origen. 

 • Anàlisis exhaustives de cada preu 
nou, analitzant el marc contractu-
al de la formació i formalització del 
preu descompost, utilització dels 
bancs de preus, i en cas que no 
fos traçable en un banc de preus, 
realitzant un control exhaustiu i 
estadístic del rendiment de l’ope-
ració per determinar el valor del 
preu amb relació als mitjans uti-
litzats.  

Els autors: Albert Lacasa, Virginia Gascón, 
Pedro Soto i German Lacasa són arquitectes 
tècnics de l’empresa Qestudi i van dur la 
direcció integrada de projecte i la direcció 
d’execució de l’obra.

L’equip de direcció d’execució i project management mostra la seva satisfacció pel 
resultat aconseguit
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