
Adimir  proposa  als  ciutadans,  als  comerciants  i  els  empresaris,  de  Montcada  i
Reixac  mitjançant  la  iniciativa  de  l’Ajuntament:  MONTCADA  PARTICIPA,  el
projecte:
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Descripció del projecte

1. Objectius del projecte

1.1. L'equipament municipal  conegut com “vivendes dels professors de
l’antic parvulari de l’escola Mitja Costa” ubicat a Terra Nostra, una vegada
rehabilitat i  condicionat d'acord a la proposta presentada, permetrà el
seu ús com a Centre d’Atenció Integral a la Discapacitat per a Persones
Adultes al llarg del seu cicle vital.

2



Es  tracta  d'un  centre  adaptat  a  les  necessitats  vitals  del  col·lectiu  de
persones adultes amb discapacitat i de les seves famílies, amb la finalitat
de millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia personal.

1.2. L’existència d’aquest Nou Centre, en un espai de Terra Nostra on ja
s’està  desenvolupant  altre  projecte  d’atenció  a  infants  i  joves  amb
discapacitat com és el CAID MONTCADA, crearà en  Montcada i Reixac un
conjunt d’infraestructures i recursos per a l’atenció a la discapacitat que
anomenem:
CAMPUS de la DIS CAPACITAT: atenció a la discapacitat al llarg de tota
la vida.

2. Descripció de la rehabilitació de l’equipament

2.1. Situació actual de l’equipament:

L'edifici actual consisteix en 3 habitatges adossats de dues plantes cadascun.

Accés a l’edifici i façana davantera-lateral

Façana principal

3



Façana posterior

2.2. Característiques de la rehabilitació de l’equipament

La rehabilitació consistirà en:

1. Planta baixa

Aprofitant la planta baixa de cada habitatge s’habilitaran 3 sales:
 Sala terapèutica
 Sala de formació continuada
 Sala d'inserció laboral amb lavabo.

Es tracta de sales de 35 m2 , d’intervencions especialitzades. També són sales amb
característiques polivalents, que poden adaptar-se a les activitats que es necessitin
en cada moment.

2. Primera planta:

 Aula Vivenda amb: 4 dormitoris individuals, una cuina i sala d'estar-menjador,
un distribuïdor i un bany adaptat.

 Sala de treball dels professionals
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 Sala de reunions
 Cuina office per a professionals.

L’aula  vivenda és una important  innovació,  per  tal  potenciar  les  capacitats  dels
adults  vers  la  vida adulta  i/o  independent.  És un aula  que permet  el  treball  de
transició a la vida adulta i el màxim independent que es pugui, en una vivenda real.
A més, en aquesta sala es treballarà la cura de la higiene personal, situacions de rol
derivades de la convivència en una vivenda amb altres persones, etc..

La sala de treball  dels professionals i  la sala de reunions permet el treball  dels
professionals que atenen als usuaris.

La cuina office és necessària per facilitar la preparació del menjar per part dels
professionals.

3. Mòdul addicional d'ascensor i escales exteriors (per no ocupar l'espai 
interior)

Es tracta d’una estructura que es construirà al costat de l’edifici  per contenir les
escales i l’ascensor adaptat que donen accés a l’edifici. Aquest mòdul és necessari
per aprofitar l’espai interior de les vivendes i que no hi hagin escales interiors que
disminueixin l’espai útil de treball.

4. Porxo i accessos a l’edifici

5. Accés entre edificis que comunicaria l'actual CAID Montcada per a 
usuaris de 3 a 18 anys amb el centre d'adults.

Característiques tècniques, ecològiques i sostenibles de la rehabilitació

OBJECTIUS

 La  rehabilitació  d'un  edifici  existent  i  la  construcció  d'un  nou  nucli
d'accessos  per  tal  d'assolir  un  edifici  flexible  i  adaptable que
esdevingui  el  marc  físic  on  desenvolupar  part  de  les  necessitats  i
carències actuals que té la associació ADIMIR.

 Es busca un diàleg entre les instal·lacions actuals de l’associació i la
nova edificació però també amb l'entorn natural que les envolta, trencant
les barreres que s'interposen, tant físiques com arquitectòniques, per tal
que l'espai natural en serveixi d'element articulador.    

 

 Aconseguir  la  màxima autonomia i  eficiència ambiental de  l'edifici
sense que  això  comporti  un  sobre  cost  econòmic  tant  en  la
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construcció com durant la seva vida útil, i que no comporti un elevat
grau de tecnificació que faci el seu manteniment complex ni costós.

ESTRATÈGIES AMBIENTALS

S'aplicaran en tots els àmbits: energia, aigua i materials i residus.

 Disminució de la demanda (sistemes passius).
 Augment de l'eficiència (sistemes actius).
 Ús de sistemes constructius econòmics i de baix impacte ambiental.
 Aprofitament dels recursos locals.
 Optimització de la gestió incorporant sistemes de control  i  seguiment

dels consums.

PLANTEJAMENT AMBIENTAL

ENERGIA

REDUCCIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA:

1. Il·luminació natural:  La poca profunditat  de l'edifici  i  la façana
dinàmica oberta a l'exterior garanteixen un gran aprofitament de
la llum natural amb la conseqüent reducció del consum en llum
artificial i la reducció també de les càrregues internes, i per tant
de consum en refrigeració.

AUGMENT DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

2. Incorporació de  sistemes de control lumínic per adequar les
necessitats de llum artificial a l'activitat i màxima eficiència dels
aparells i instal·lacions.

3. Incorporació de  sistemes de monitorització i seguiment dels
diferents consums.

4. Utilització  de  fonts  d'energia  d'origen  renovable:  ús
d'aerotèrmia.

5. Manteniment i potenciació de la vegetació existent exterior.

AIGUA
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6. Augment de l'eficiència en els aparells:  Ús d'inodors de doble
descàrrega  2-4l,  aixetes  temporitzades  i  amb  airejadors,
limitadors de cabal, ús de vàlvules reductores de pressió, equips
de detecció de fuites, etc.

7. Aprofitament  dels  recursos  locals:  Recollida  de  les  aigües
pluvials  mitjançant  la  instal·lació  de  dipòsit  des  d'on  es
gestionarà l'aigua per ús de reg  i neteja/manteniment.

8. Reciclatge / Reutilització: Instal·lació de sistema de depuració 
d'aigües grises de tots els rentamans i dutxa, suficient per la 
demanda a inodors.

7



MATERIALS

9. Solucions constructives simples i de baix impacte ambiental, 
origen biosfèric dels materials o de fàcil reciclatge:

a) Particions: Entramat  lleuger de fusta massissa (pi  negre)
amb aïllament de llana mineral i  revestiment de taulers de
fusta acabats amb xapa de fusta natural d'alta resistència i
durabilitat.

b) Fusteria d'acer (reciclat i reciclable) amb vidres dobles baix 
emissius.
Amb això s'alleugereix la petjada ecològica de l'edifici.

A l’annex es presenta l’estimació econòmica i els plànols de la rehabilitació.

A continuació, es presenta una simulació 3D de l’equipament rehabilitat:
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3. Justificació del projecte

Aquest projecte va dirigit  a atendre a persones adultes amb discapacitat  del
municipi. 

Ens  referim  a  persones  amb  greus  problemes  d'aprenentatge,  comunicació,
relacions socials i / o mobilitat derivats de la seva situació de discapacitat que
tenen més de 18 anys d'edat i de les seves famílies.

Les dades de este Col·lectiu presentades per la Taula sectorial de la Discapacitat
de Montcada i Reixac a data 28 de juny de 2016, són: 
(http://www.montcada.org/montcadaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0
_13053_1.pdf) 

Per interval d’edat: 

Per % de discapacitat i tipus:
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Es tracta d'un col·lectiu cada vegada més nombrós al nostre municipi i que en la
majoria dels  casos es troben en condicions precàries.  Són persones que han
arribat a la vida adulta amb minses oportunitats de tenir un desenvolupament
vital  inclusiu  dins  el  municipi.  Per  exemple,  han  hagut  de  superar  difícils
situacions de salut sent atesos amb pocs recursos; difícils situacions durant la
seva  formació  escolar,  tenint  en  molts  casos  que  anar  a  altres  municipis  a
formar-se; posteriorment es troben que la formació pre-laboral a la qual poden
accedir és molt escassa i als 21 anys s'acaba; i finalment, els índexs d'inserció
laboral d'aquest col·lectiu són molt precaris. Com a conseqüència depenen de la
seva família econòmicament.

Paral·lelament, a causa de les dificultats derivades de la seva discapacitat es va
minvant la seva inclusió a la societat amb el pas del temps, reduint-se el cercle
d'amistats, limitant-se la seva activitat social a l'àmbit familiar. Aquesta situació
comporta  un  elevat  sobreesforç  econòmic  i  social  a  les  famílies  que  han
d'adoptar la funció de cuidadors (Informe FEAPS: "El sobreesforç econòmic que
la  discapacitat  intel·lectual  o  del  desenvolupament  ocasiona  a  la  família  a
Espanya 2014"
http://www.plenainclusioncyl.org/uploads/descarga_1422540856)
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La situació d'aquest col·lectiu s'agreuja dia a dia perquè es va deteriorant la seva
qualitat de vida. Per evitar-lo es necessiten recursos humans i econòmics què
l'Administració  Pública,  autonòmica  o  local,  no  disposa.  Per  això,  ADIMIR
coneixedora d’aquesta situació presenta aquest projecte que suposa un model
d'atenció dirigit a les persones adultes amb discapacitat que enforteix el seu
itinerari d'atenció, usant com a estratègia la interacció amb la comunitat del
territori de Montcada i Reixac. És un model d'atenció social i inclusiu.

4. Què  aporta  a  Montcada  i  Reixac  la  rehabilitació  de  l’equipament
municipal del C/Crisantems?

La rehabilitació de l’equipament comporta en primer lloc la recuperació d’un
equipament  que actualment  està  abandonat  per  què sigui  d’utilitat  per  a  la
població Montcada i Reixac.

A més, la utilització proposada com a Centre d’Atenció de persones adultes amb
discapacitat   permet  millorar  l’itinerari  d’atenció  d’aquest  col·lectiu  que
actualment  no disposa  en  el  municipi,  ni  en  la  mancomunitat  de  municipis:
Montcada  i  Reixac,  Cerdanyola  i  Ripollet  de  cap  servei  d’atenció  directa  i
especialitzada. Per tant, en la majoria de casos han de sortir de la població per
satisfer les seves necessitats, i moltes vegades amb manca de qualitat.

Des  del  nou  Centre  d’Atenció  a  la  Discapacitat,  s’implementaran  programes
d’intervencions  que  milloraran  la  qualitat  de  vida  d’aquestes  persones  i
fomentaran la seva inclusió al municipi:

• Programa terapèutic d'ajust emocional, personal i social
•  Programa  de  suport  i  manteniment  de  les  habilitats  per  a  una  vida
independent / autònoma
• Programa d'atenció i suport familiar
• Programa d'oci inclusiu i foment del voluntariat
• Programa de formació continuada i ampliació de les competències pre-
laborals
• Programa d'inserció laboral
• Programa de vida independent
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Es tracta de programes adaptats a cada persona amb diferents objectius. En
primer  lloc,  uns  programes  està  dissenyats  per  tal  de  potenciar  les  seves
capacitats,  habilitats socials  i  de comunicació.  També hi  han programes amb
l’objectiu  de  fomentar  les  capacitats  pre-laborals  i  si  s’escau  fer  un
acompanyament  amb  suport  dins  del  món  laboral,  i  per  últim,  programes
destinats a facilitat el trànsit a la vida adulta i/o a la vida independent.

A més, cal destacar que el fet de disposar d’aquest Centre i que les persones
puguin estar ateses en horari de 9 a 17 h permet gaudir d’estones de Respir a
les famílies que fan de cuidadores. Aquesta funció és molt important ja que les
famílies  no  es  sentiran  soles  cuidant  de  la  persona  amb  discapacitat.  Està
demostrat, que l’existència de programes Respir per a les famílies cuidadores
reverteix en la seva millora emocional i la seva qualitat de vida.  

Per  la  realització  dels  programes,  s’utilitzarà  entre  d’altres  l’estratègia  de  la
interacció  amb  la  comunitat.  D’aquesta  forma,  es  crearan  xarxes  de
col·laboració amb altres entitats socials, culturals i empresarials del municipi per
desenvolupar  activitats  d’oci  i  temps  lliure,  de  voluntariat,  de  cooperació,  i
d’inserció laboral. Aquestes xarxes reforçaran la interacció de les persones amb
sense discapacitat, de forma que fomentaran i potenciaran la inclusió dins del
municipi, alhora que milloraran el teixit associatiu de Montcada i Reixac.

5. Projecte global del que forma part

El nou equipament rehabilitat té una ubicació idònia a Terra Nostra, enfront
dels antics parvularis de l'escola Mitja Costa que estan cedits per l’Ajuntament
de MiR a Adimir. En aquestes instal·lacions municipals l’associació desenvolupa
des del 2009 el projecte CAID Montcada amb finançament pública i privada:

 “CAID Montcada: Centre per a l'Atenció Integral-vital de persones de
3 a 18 anys amb Discapacitats que impliquin grans barreres per a
l'aprenentatge,  la  comunicació  i/o  les  relacions  socials,  així  com
l'atenció directa a les seves famílies, en els seus entorns naturals. Al
municipi de Montcada i Reixac.”

 
Aquest projecte, CAID Montcada, pioner a Catalunya ha estat recolzat
pel Parlament de Catalunya en 2 ocasions. Actualment, aquest centre
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atén 22 famílies i  als  seus entorns naturals,  coordinant-se amb les
escoles,  terapeutes externs,  espais  per  al  temps lliure,  etc.  Es  pot
consultar  tota  la  informació  a  la  pàgina  web:  adimir.org,
concretament en http://adimir.org/documentos-institucionales/

El  fet  de  que  ambdós  centres  estiguin  ubicats  en  el  mateix  recinte,
permet  que  s'estableixin  sinergies  de  treball,  coordinacions
d’intervencions, estalvi de recursos i el més important,  un  nou itinerari
d’atenció cap  al  col·lectiu  de  les  persones  amb  discapacitat  que
actualment no existeix a MiR.

Es tracta de completar l’itinerari d’atenció establert actualment:

1-Centre de Desenvolupament Precoç (CDIAP de MiR): de 0 a 4 anys
2-CAID Montcada: de 4 a 18 anys

amb el nou centre:
3- Centre d’atenció a persones adultes amb discapacitat: > 18 anys.

Proyecte CAID Montcada

Atenció integral per a persones amb discapacitat i la seva família per a tota la vida

§ Programa terapèutic d’ajust emocional, personal i social
§ Programa de suport i manteniment de les habilitats per a una vida independent/autònoma
§ Programa d’atenció i suport familiar
§ Programa d’oci inclusiu i foment del voluntariat
§ Programa de formació continuada i ampliació de les competències pre-laborals
§ Programa d’inserció laboral

L’itinerari contempla els següents programes d’atenció:

ITINERARI D’ATENCIÓ A LA DISCAPACITA en MiR

Proyecte Nou Equipament

Infants i joves
amb discapacitat

4 a 18 anys

Adults
amb discapacitat

> 18 anys
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Per tant, el projecte que es presenta forma part d’un projecte major:

L’existència dels dos centres, CAID MONTCADA i el NOU EQUIPAMENT,
dedicats a l'atenció de persones amb discapacitat donarà lloc al fet que
Montcada i Reixac, disposi d'un:

 CAMPUS de la DIS CAPACITAT: atenció a la discapacitat al llarg de la vida.

La creació d’aquest campus serà una conseqüència directa de posar en
marxa aquest nou equipament.

CAMPUS de la 
DIS CAPACITAT
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Atenció a la discapacitat
de 3 a 18 anys
(Situació actual)

Atenció a la discapacitat
Majors de 18 anys

PROJECTPRESENTAT A
“MONTCADA PARTICIPA”

INFRAESTRUCTURES– SERVEIS PERL’ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT

CAMPUS DE LA DIS CAPACITAT de MiR

NOU EQUIPAMENT

Els beneficis per a la societat d’aquest tipus de infraestructures, treballant
coordinadament  vers  a  un  mateix  col·lectiu  tan  necessitat  són
innumerables: millora de qualitat de vida de les persones y de les seves
famílies, captació de recursos, creació de feina i identificar a Montcada i
Reixac com a municipi inclusiu amb infraestructures de qualitat.

6. Adequació del projecte “Rehabilitació de l’equipament municipal ubicat
al C/Crisantems de Terra Nostra per a la creació del CAMPUS de la DIS
CAPACITAT” a les bases de la convocatòria.

El projecte presentat suposa una inversió pel municipi ja que consisteix en la
rehabilitació d'un equipament municipal que potenciarà les infraestructures i els
serveis disponibles al municipi vers el col·lectiu de persones amb discapacitat,
com indiquen les bases.

És una iniciativa concreta, valorable (veure l’estimació econòmica a l’annex) i
que compleix:

1. Tenir visió de ciutat i generar impacte en el conjunt del territori municipal.
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El  CAMPUS de la  discapacitat  és  un projecte  sostenible  i  amb visió  de
ciutat. Convertiria a Montcada i Reixac en una ciutat referent pel que fa a l'atenció
a  les  persones  amb  discapacitat  i  a  la  seva  inclusió  en  la  població.  D'ell  es
beneficiarien persones amb i sense discapacitat de tot el municipi. A més,
és  un  projecte  sostenible  i  ecològic  com  s’ha  indicat  a  l’apartat  de
consideracions tècniques de la rehabilitació de l’equipament. 

2. Donar resposta a una necessitat concreta. 
Les  dades  presentades  de  la  Taula  Sectorial  de  la  Discapacitat  de  MiR
indiquen que al municipi existeixen un número molt elevat de persones
adultes  amb  discapacitat  que  poden  ser  usuàries  directes  d’aquest
projecte juntament amb les seves famílies. El tipus d’atenció que es podria
donar  des  de  l’equipament  rehabilitat  permetrà  la  millora  de  la  seva
qualitat de vida i de la seva inclusió al municipi.

A més, es potencia l’itinerari d’atenció vers les persones amb discapacitat
garantint que els adults del col·lectiu identificat no tinguin que sortir de
MiR per tal de ser atesos.

3. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal i ser coherents
amb els valors i plans municipals aprovats

En aquest sentit i recollint els objectius que es contemplen en el PAM (Pla
d’Actuació Municipal 2015-19), full  de ruta de l'actual equip de govern,
concretament, a la pàgina 7 es llegeix: 

PÀGINA 7

POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ
1. Elaborar plans sectorials per a la integració (social, educativa i
laboral) de les persones amb discapacitats. Accions de formació i
suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.
 
2. Activar del Consell de la Discapacitat per treballar campanyes
de conscienciació i sensibilització i generar una imatge positiva
de les persones amb discapacitat.
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3. Garantir la participació de les persones amb discapacitat en les
activitats i recursos culturals, turístics i d’entreteniment i d’esport
del municipi a les persones amb discapacitat.
 
4. Garantir  la  participació  a  les  activitats  extraescolars  del
municipi dels nens i nenes amb necessitats educatives especials.
 
5. Actuar  davant  la  discriminació,  la  xenofòbia,  el  racisme,  els
estereotips  i  els  prejudicis  per  mitjà  del  desenvolupament  de
plans educatius i informatius al municipi.
 
6. Desenvolupar el Pla Local d’Inclusió Social (PLIS).

 
Després de constatar el compromís polític explicitat en aquest Pla d'Acció
Municipal  queda  suficientment  argumentat  que  el  projecte  que  es
presenta, fa referència a àmbits i temes de competència municipal i que és
coherent amb els valors i plans municipals aprovats.

4. Ser realitzables tècnicament, viables econòmicament i  respectar el marc
jurídic i legal existent

En aquest projecte es presenta un projecte tècnic, realitzat per un equip
d'arquitectes i enginyers tècnics, que han col·laborat de forma altruista i
solidària amb ADIMIR, presentant un projecte viable econòmicament i que
respecta el marc jurídic i legal existent fins on nosaltres coneixem.

5. Ser  considerada una inversió  i  tenir  principi  i  final,  sense  que comporti
pressupostos posteriors

El  projecte   és  una  única  inversió  amb  principi  i  final,  i  no  comporta
inversions  posteriors  ni  crearia  dependència.  Consisteix  en  rehabilitar
l’equipament, i aquesta proposta garanteix la seva adequació final.

6. Es un projecte equitatiu des del punt de vista del gènere. 
Està garantit la participació equitativa des del punt de vista de gènere de
usuaris i  usuàries en la utilització de l’equipament rehabilitat,  ja que el
funcionament diari i la trajectòria d’ADIMIR potencia la igualtat de gènere
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no  només  en  els  seus  usuaris  sinó  també  en  els  professionals  que
l’integren. 
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7. Es un projecte que no provoca exclusió social. 

Es tracta d'un projecte amb el segell de la inclusió del col·lectiu en risc
d'exclusió social com és el col·lectiu de les persones amb discapacitat. És
per  tant,  un  projecte  que  potencia  la  inclusió  social  i  que permetrà  el
desenvolupament de sinergies i treball en xarxa amb altres entitats locals i
externes al  municipi  sota aquesta característica.  Així  mateix, l'existència
d'aquest tipus de recurs dins de Montcada i Reixac permetrà l'execució de
polítiques d'inclusió dins el territori.

8. En  cas  de  dubte  pot  demanar  assessorament  per  correu  electrònic  a
l'adreça oac@montcada.org.

En aquest punt comentar que s'ha demanat a l'ajuntament de Montcada i
Reixac, a través d'Instància una valoració tècnica per part de l'ajuntament,
que  adjuntem,  i  que  certifica  que  l'equipament  es  pot  rehabilitar.
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Per  tot  l'exposat  anteriorment,  confiem  que  el  projecte  que  presentem,
compleixi  totes les condicions per ser validat per part de la comissió tècnica
encarregada de validar la seva viabilitat tècnica, econòmica, legal i urbanística.

Comptem amb tots per aconseguir-ho! 

És un projecte de ciutat!

VOTA PER TAL DE FER-LO REALITAT!
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ANNEXOS

 ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LES OBRES 
PER AL PROJECTE

 PLÀNOLS DEL PROJECTE

22



ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE LES OBRES
DEL PROJECTE:

 “Rehabilitació  de l’equipament municipal  ubicat  al  C/Crisantems de
Terra  Nostra  per  a  la  creació  del  CAMPUS  DE  LA  DISCAPACITAT”,
PROPOSAT PER  L’ASSOCIACIÓ  DE  PERSONES  AMB DISCAPACITAT  DE
MONTCADA  I  REIXAC  (ADIMIR),  CONSISTENT  EN  LA  REHABILITACIÓ,
REFORMA I ADAPTACIÓ DE L’EDIFICI DE LES ANTIGUES VIVENDES DELS
MESTRES DE PARVULARI DEL CARRER CRISANTEMS DE TERRA NOSTRA
A MONCADA I REIXAC.

LES OBRES DEL PROJECTE, ES DIVIDEIXEN EN ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

-  REHABILITACIÓ I  REFORMA DE L'EDIFICI  DELS  HABITATGES  DEL  PARVULARI
"MIJTA COSTA":
240,00 m² X 670 €/m² = 160.800 €.

-  CONSTRUCCIÓ DE NOU NUCLI  DE  COMUNICACIÓ/ACCESSIBILITAT  (Escales  i
ascensor) ENTRE LES DIFERENTS PLANTES DE L'EDIFICI A REFORMAR I EL NIVELL
DE L'EDIFICI ACTUAL DE ADIMIR:
60,00 m² X 750 €/m² = 45.000 €.

- CONSTRUCCIÓ DE PORXOS, PASSAREL·LES I PASSOS EXTERIORS A L'EDIFICI A
REFORMAR:
56,00 m² X 300 €/m² = 16.800 €.

- CONSTRUCCIÓ DE PÈRGOLA EN LA UNIÓ DELS DOS EDIFICIS, EL DEL PROJECTE I
L'ACTUAL:
74,00 m² X 225 €/m² = 16.650 €.

-  TREBALLS  DE  CONDICIONAMENT  D'EXTERIORS,  ACCESSIBILITAT  EN  EL
CONJUNT DEL RECINTE:
100,00 m² X 100 €/m² = 10.000 €.

TOTAL, ESTIMACIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE: 249.250 €.
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*La part proporcional dels costos d'impostos, permisos i honoraris tècnics, 
estaria inclosa en aquesta estimació.

PLÀNOLS DEL PROJECTE
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