INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL
CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE
EXECUTIU, I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DE LES OBRES NOVA CONSTRUCCIÓ
ESCOLA 1L RB L'ÀLBER D’ALBESA, CLAU PNL-20230.
1) Antecedents
En data 3 de juny de 2021, el Departament d’Educació encarregà a Infraestructures.cat la
redacció del projecte i l’execució de les obres Nova construcció Escola 1L RB L'Àlber d'Albesa,
clau: PNL-20230, amb la modalitat de construcció industrialitzada modular, per les necessitats
urgents d’escolarització.
L’obra està prevista nominalment en el Pla Economicofinancer d’Infraestructures.cat aprovat
pel Govern el 30 d’abril de 2019.
2) Objecte del Contracte
L’objecte del contracte consisteix:


primer executar la redacció del projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic),
l’estudi geotècnic i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins l’àmbit del
projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu)
i la certificació d’eficiència energètica del projecte dins l’àmbit del projecte executiu i,



posteriorment, executar les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat

L’esmentada redacció del projecte i posterior execució de les obres aniran destinats a la
construcció d’un nou equipament d’educació infantil i primària per a 1 línia rati baix, per a 180
llocs escolars, amb un programa funcional per una nova edificació d’aproximadament 1.435,00
m2 construïts, així com l’adequació d’espais d’urbanització exterior per aquest centre educatiu
d’aproximadament uns 3.326,00 m2.
Durant l’execució de les obres, pot donar-se lloc a l’execució eventual de redacció de
projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació.
3)

Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit

Es justifica l’excepcionalitat de la contractació conjunta de la redacció del projecte i de
l’execució de les obres corresponents, prevista i regula a l’article 234 LCSP, per la necessitat
d’aplicar aquelles especificitats tècniques pròpies del sistema industrialitzat modular de cada
empresa especialista, que fan imprescindible la col·laboració entre l’esmentada empresa i
l’equip redactor del projecte. Es vincula, per tant, l’empresari a la redacció del corresponent
projecte.
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant
el procediment obert, atès les característiques tècniques de la licitació, el seu pressupost i
termini d’execució.
4) Divisió en lots
No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que la totalitat del mateix s'ha de regir per les
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especificitats tècniques pròpies d'un mateix sistema industrialitzat modular de construcció.
5) Fases d’execució i Dades econòmiques.
El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i
101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de
clàusules administratives.
L’execució de les obres no serà per fases.
El Pressupost base de licitació del contracte es fixa en 3.004.795,91 € (IVA no inclòs),
3.635.803,05 € (IVA inclòs), desglossats en 220.628,19 € (IVA no inclòs) en pressupost de
redacció del projecte, 2.740.042,08 € (IVA no inclòs) en pressupost d’execució de les obres, i
44.125,64 € (IVA no inclòs) en pressupost màxim per la redacció de projectes modificats.
El pressupost d’execució de les obres es desglossa en 2.344.248,08 € (IVA no inclòs) en
pressupost a “tant alçat o preu tancat” d’acord amb l’article 241 LCSP, corresponent a la
construcció de la totalitat de l’edifici (fonamentacions incloses), i en 395.794,00 € (IVA no
inclòs) en pressupost corresponent a urbanització i adequacions de preexistències.
En els pressupostos de redacció de projectes, s’han tingut en compte els costos directes de
l’equip (sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i
quotes a la Seguretat Social o mútues, etc.) i uns costos indirectes (despeses generals i
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport
per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.)
En el pressupost de les obres s’inclouen els següents conceptes: despeses derivades de
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.
El valor estimat del contracte coincideix amb el pressupost base de licitació.
6) Termini del contracte.
La durada prevista per a la redacció del projecte és de 6,00 mesos.




Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.
Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2,5 mesos a partir del lliurament del Projecte
Bàsic.
Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1,5 mesos a partir de les revisions per tercers i
d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.



Aquest terminis inclouen les justificacions i correccions necessàries de l’equip redactor per
a donar resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives, així com les
que puguin derivar-se de les revisions emeses per Infraestructures.cat i Departament dels
respectius lliuraments).



També s'hi inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

La durada prevista per a l’execució de les obres és de 9,00 mesos.
Les obres s’executaran en una sola fase d’execució dins el termini abans indicat.
S’estima una previsió per l’inici de les obres en l’àmbit del solar del centre per el mes de
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setembre de 2022.

7) Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
D’acord amb l’article 87 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb el Plec de Clàusules
tipus aprovat pel Consell d’Administració d’Infraestructures.cat per a contractes de redacció de
projecte i posterior execució de les obres, es proposa aplicar els criteris de solvència
següents:
-Solvència econòmica i financera:
Xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres
darrers disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior
a:
-

una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a
un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini
supera l’any.

-Solvència tècnica o professional:
Classificació obligatòria:
Categoria 3 (antiga D)

Grup C Subgrup 2 Categoria 3 (antiga D) i Grup J Subgrup2

La solvència demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l’objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l’article 26, 87 i 90 de la LCSP.
Així mateix, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís
d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics
mínims que el contractista ha de posar a disposició per a la redacció del projecte:
Titulació professional, perfil (especialitzat) i experiència de l’Equip redactor la/les següent/s:
a) Autor del Projecte:
Titulació: Arquitecte o titulació equivalent o titulació comunitària homologable.
Perfil: No es requereix
Experiència professional mínima: 10 anys.
Tenen la consideració de projectes d’obres similars en relació a l'experiència mínima
específica requerida els següents:
Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural,
esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració
Pública
Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 800.000,00 €
b) Resta de tècnics:
Tècnic 1: Responsable de l'àrea d’estructures
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Titulació: Tècnic amb titulació competent
Perfil: especialista en estructures
Experiència professional mínima: 10 anys.
Tenen la consideració de projectes d’obres similars en relació a l'experiència mínima
específica requerida els següents:
Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural ,
esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració
Pública
Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 800.000,00 €
Tècnic 2: Responsable de l'àrea d’instal·lacions
Titulació: Tècnic amb titulació competent
Perfil: especialista en instal·lacions
Experiència professional mínima: 10 anys.
Tenen la consideració de projectes d’obres similars en relació a l'experiència mínima
específica requerida els següents:
Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural ,
esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració
Pública, amb instal·lacions
Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 800.000,00 €
Igualment d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís
d’adscripció dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics
mínims que el contractista ha de posar a disposició de l’execució de les obres amb una
experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys:




Delegat d’obra
Cap d’obra
Responsable de Seguretat i Salut

Tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència dels tècnics anteriors sobre
els que recau el compromís d’adscripció, les següents:
Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública
o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o
d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l'Administració Pública
Import mínim: 800.000,00 Euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs)


Cap de Taller en fase de fabricació industrialitzada
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Tenen consideració d’obres similars en relació a l’experiència del tècnic anterior sobre el
que recau el compromís d’adscripció, les següents:
Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol tipologia.
Import mínim: 500.000,00 Euros (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs)
8) Condicions especials i essencials del contracte.
Les condicions especials fixades per aquest contracte són:
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.
b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 del
Plec.
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 28.2 del Plec,
a efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes:
- aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

Les condicions essencials fixades per aquest contracte són:
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial.
a) El compromís d’adscripció dels mitjans personals, d’acord amb l’article 76 de la
LCSP i la clàusula 8.1.2 del Plec
El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es
fonamenten en l’article 76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans
personals, l’article 202 pel que fa al conveni sectorial i compliment dels principis
ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les obligacions de comprovació de
pagament dels subcontractistes.

9)

Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte

Considerant l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor
oferta en relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot
seguit s'indica:

CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS

60 punts

1. Oferta econòmica per l’execució de les obres (*)

40 punts

2.1. Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a
l’equip redactor del projecte

3 punts
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2.2. Experiència del perfil del Cap d’Obra

4 punts

3. Compromís sobre els nivells de subcontractació en
l’execució del contracte de les obres
4.1 Utilització de fusta i derivats

2 punts

4.2 Reutilització i aprofitament de l’aigua

2 punts

5. Industrialització modular de la proposta per a l’edifici/s

3 punts

6. Increment del Període de garantia de les obres

3 punts

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

3 punts

40 punts

1. Valoració de la proposta gràfica i tècnica
desenvolupada de l’actuació (anònima pel que fa a la
Autoria del projecte: els licitadors no identificaran
l’Autor/s de la proposta gràfica en la seva oferta) (**)

25 punts

2.1. Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fàbrica
o taller

2 punts

2.2. Descripció de l’obra a construir “in situ”

2 punts

2.3. Afeccions a tercers

1 punt

2.4. Serveis afectats

0,5 punts

2.5. Capacitat de resposta durant el període de garantia de
la licitació

1 punt

2.6. Sistemes constructius industrialitzats modulars a
aplicar

2 punts

2.7. Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge
en obra, urbanització i adequacions preexistències

1 punt

2.8. Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra

0,5 punts

2.9. Escomeses d’obra

0,5 punts

2.10. Noves escomeses definitives

0,5 punts

2.11. Documentació generada pels subcontractistes

0,5 punts

2.12. Gestió d’abocadors

0,5 punts

3. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

3 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

100 punts
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(*) L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a
l’import de licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,40 punts per cada 1%
d’increment de baixa. La puntuació màxima és de 40 punts.
(**) La valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació inclou els
següents apartats:
1. En relació a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional i
especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta
edificatòria.......................................................................................................... 0 - 5
punts
2. En relació a la contextualització de la proposta.................................................. 0 - 5
punts
3. En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta........................................ 0 - 5
punts
4. En relació a la sostenibilitat de la proposta....................................................... 0 - 5
punts
5. En relació a la economia de la proposta............................................................ 0 - 5
punts
Per la valoració de les propostes gràfiques és important respectar la proposta d'implantació.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució s’agrupen en 9
conceptes:











Compromís d’adscripció de tècnic de recent titulació a l’equip redactor del projecte (3
punts)
Experiència del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la
de l’objecte del contracte (4 punts). La valoració es realitzarà en funció de
l’import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10
anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import
mínim requerit als efectes d’experiència mínima
Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte de
les obres (2 punts).
Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta per a l’edifici i
urbanització (5 punts)
Grau d’industrialització modular de la proposta per a l’edifici/s (3 punts)
Increment del Període de garantia de les obres (3 punts)
Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (25 punts)
Memòria procés constructiu a fàbrica o taller i en obra (12 punts)
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (3 punts).

El sis primers es consideren criteris objectius d’avaluació automàtica, mentre que els tres
restants, corresponen a criteris subjectes a judici de valor.
Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte
del contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants.
La valoració de l’experiència del perfil del Cap d’Obra, com a criteri d’adjudicació de la
present licitació, té la seva fonamentació en la importància d’aquesta figura dins l’equip
tècnic a assignar, donada la seva funció de coordinació de tots els agents intervinents en
l’obra, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i al fet que aquest
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perfil tècnic té assignades les funcions executives en el marc de l’execució del contracte
següents:
-

-

-

-

-

Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.
Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des
del punt de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de
riscos laborals dels mateixos.
Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra per a fer complir
els requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de
l’obra.
Planificació de l’obra i tancament econòmic de l’obra.
Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, la Direcció
d’Execució d’obra, el Coordinació de seguretat i salut i Infraestructures.cat.
Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de
la Direcció d’obra, de la Direcció d’Execució d’obra, del Coordinador de Seguretat i
Salut o i d’Infraestructures.cat.
Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l’obra.
Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà
requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim
equivalent a l’ofertat, que hauria de ser expressament validat per
Infraestructructures.cat.
Ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió tècnica i
econòmica del contracte. Part d’aquest formació només la proporciona l’experiència
en obres similars, als efectes d’una bona gestió de la present.

Així mateix, és rellevant el fet que la coordinació entre la Direcció Facultativa i els
Laboratoris de Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de
les instal·lacions, sigui controlada pel Cap d’Obra.
L’experiència del Cap d’obra en obres similars a l’objecte de la licitació és una garantia de
les vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, atenent les seves
característiques particulars, amb capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per
dita experiència, aspectes que afecten de manera significativa a una millor execució del
contracte.
Les característiques i qualitats específiques d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra proposat
per l’adequat desenvolupament de l’obra, estan directament vinculades a l’especificitat i la
qualitat de l’execució de la construcció d’aquest nova escola pels motius que es
desenvolupen a continuació.
En primer lloc, l’obra que ens ocupa, amb un pressupost de licitació de 2.740.042,08
euros, més IVA, per una obra nova d’un equipament comunitari de la tipologia per a ús
docent, amb 1.433,08 m2 de nova superfície a edificar, respon a una determinada
complexitat en la seva execució respecte altres tipologies constructives de menor abast
funcional i econòmic, amb sistemes estructurals, tancaments, acabats, i xarxes
d’instal·lacions més limitats. A la vegada que per la seva destinació a ús com equipament, i
per tant destinat a una utilització amb ocupacions altes, requereix tot un conjunt de
condicionants específics diferenciats d’altres tipologies; tant de caire tècnic, com
normatius, així com de necessitats a tenir presents durant el desenvolupament i
coordinació de les obres, amb afectació rellevant a les diferents fases i unitats
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pressupostàries de les mateixes, així com amb posterioritat durant la utilització del
centre, per el seu específic manteniment.
En la licitació objecte del present informe, als efectes de procedir a l’avaluació de
l’experiència del perfil del Cap d’obra, es consideraran els imports executats per aquest
tècnic relatius a “Obres similars”, considerant com similars qualsevol tipologia d’obra nova o
reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a
usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic
administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. Totes elles i la que ens ocupa en
particular, dins el seu àmbit docent i educatiu, amb un entorn urbanitzat per ús lúdic, precisa
incorporar els requeriments normatius específics del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, (D.
135/1995), del DB SUA-9 d’Accessibilitat del CTE, així com els propis per el compliment dels
requisits bàsics d’utilització establerts a la LOE, de manera força més restrictius en la seva
aplicació què per altres tipologies edificatòries, com poden ser els edificis destinats a
habitatge.
Als efectes i per a l’avaluació del perfil del Cap d’obra es considerarà l’import acumulat
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador.
D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit als efectes d’experiència mínima
d’acord amb el previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, de manera que el requeriment mínim no
sigui objecte de valoració. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap
de Producció, s’aplicarà un coeficient de 0,5 sobre l’import de l’obra corresponent.
Un altre aspecte important a remarcar en relació a la licitació que ens ocupa, per l’obra nova
d’un centre escolar, és el fet que amb el propi alumnat i professorat del centre educatiu,
es produiran afluències circulatòries importants que condicionaran la seva necessària
capacitat d’evacuació en cas d’emergència. Aquestes ocupacions límit, presents en els
equipaments que s’han determinat com obres similars, impliquen també la incorporació de
requeriments constructius i prestacions de l’edifici per la protecció contra- incendis, que
comporten una determinada complexitat, davant la qual l’experiència en la correcta execució
de les mateixes, entenem que resulta summament important per la seguretat que comportarà
a les persones.
Un altre conjunt de requeriments normatius que apliquen de forma diferenciada en un centre
destinat a equipament com el que es licita, respecte d’altres tipologies d’edificis, correspon al
comportament enfront el so i aïllament del mateix. Especialment pel que fa al compliment del
CTE DB-HR, Document Bàsic Protecció davant del soroll, on per un edifici d’aquestes
característiques , els condicionants són clarament diferents en relació a altres tipologies d´ús
més privatiu o residencial.
Finalment, qualsevol obra com la que es objecte de licitació, destinada a l’ús d’equipament
de les tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i
requeriments normatius establerts per l’Administració, que regula introduint elements
d’estandardització que unifiquen criteris i solucions a aplicar en obres i instal·lacions, que
han estat contrastades amb l’experiència en el seu ús, manteniment assumible i una eficient
sostenibilitat ambiental. En aquest cas l’experiència que pugui haver desenvolupat un Cap
d’Obra en l’execució d’obres de tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement
aplicat, per resoldre satisfactòriament el conjunt d’especificitats i solucions. La seva correcta
previsió, programació i correcta execució, suposa un valor afegit de l’oferta que incideix
significativament en l’execució del l’obra.
Així doncs l’experiència d’un tècnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a l’objecte
de la licitació, i el fet que el tècnic proposat conegui les especificitats pròpies d’una tipologia
edificatòria com és un equipament de les característiques indicades, les seves pautes
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d’execució, i les necessitats de coordinació entre els diferents industrials que intervenen en
la mateixa, incideix directament en la qualitat i el compliment del termini d’execució de l’obra.
De tot l’anterior, és evident que la figura tècnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de
posar a disposició del contracte durant la seva execució, encaixa com un eix central en el
desenvolupament de l’execució de les obres, a l’hora que com a gestor per vetllar per
una correcta coordinació de tots els agents que intervenen en l’obra, i pel correcte
desenvolupament de l’obra, atenent a les particularitats que pugui tenir la mateixa; es
considera la seva experiència en obres de tipologia similar, un aspecte molt rellevant en la
qualitat de la prestació, i tanmateix l’aplicació correcta de les seves funcions, en tot allò que
en les seves decisions i gestió pugui implicar, incidiran molt directament en l’execució
satisfactòria de les obres.

Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del tècnic amb el perfil de Cap d’Obra
proposat per part dels licitadors per l’execució de les obres, és un element directament
relacionat amb la “qualitat” professional i per tant amb l’oferta i de l’obra, directament
relacionada amb l’objecte del contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la
seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri
d’adjudicació del contracte.

Cap de la Gerència de Projectes
i Obres d’Edificació 1
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