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1. Objecte del contracte
L'objecte del contracte és l’adjudicació dels següents serveis tècnics a les obres de 34 habitatges i
aparcament situada a la Ronda Europa, parcel·la 20.8 del Polígon II de Can Llong a Sabadell:
•
•
•

Direcció d’execució de les obres
Redacció i supervisió del programa de control de qualitat de les obres
Redacció de l’amidament, el pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2,
justificació de preus, i el plec de prescripcions tècniques del projecte executiu d’acord amb
el projecte redactat per l’arquitecte/a designat per l’INCASOL.

I inclou:
•
•
•

Justificació dels objectius ambientals requerits per l’INCASOL
Justificació d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica.
Si és el cas, participació en el procés de licitació del contracte d’obres a “preu tancat” (claus
en mà)

Les obres situades a la Ronda Europa, parcel·la 20.8 del Polígon II de Can Llong a Sabadell
consisteixen en:
•

Construcció de 34 habitatges, locals comercials i aparcament.

2. Obligacions de l’adjudicatari
Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la totalitat de
l'objecte del concurs.
Una vegada adjudicades les obres corresponents al projecte del concurs, l’adjudicatari es
compromet a portar a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials i total
aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa el plec de prescripcions tècniques.
L’adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets d'explotació
sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de temps ni
d'àmbit territorial.
L’adjudicatari no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut
de l’estudi inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de l'INCASOL.
2.1. Responsabilitats de la persona responsable de la direcció d’execució de les obres
a) Direcció d’execució de les obres:
La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres és l'agent que, formant part de
la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de
controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificació construïda.
A més d'allò que específicament es determina en el Plec de clàusules particulars i en el present
Plec de condicions tècniques, amb caràcter general, la direcció facultativa de les obres es
portarà a terme d'acord amb les funcions que li són atribuïdes en la Llei 38/1999 d'Ordenació de
l'Edificació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres,
aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de desembre, i a aquelles altres que puguin determinar-se en
el corresponent contracte.
Seran funcions de l’adjudicatari de la direcció d’execució de les obres les següents:
-

Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en obra de
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les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més detall i resolent
amb l'antelació suficient possibles punts conflictius.
-

Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la seva
coherència i que s'adapta al termini que l'empresa adjudicatària de les obres tingui
contractat, així com l'actualització de programa que es faci quan l'obra assoleixi la cota zero
i d'altres posteriors que poguessin sorgir. I vetllar-ne el seu compliment.

-

Dirigir l'execució material de les obres, comprovant el replanteig, la recepció dels materials i
productes de la construcció, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de
les instal·lacions, tot d'acord amb el projecte d'execució.

-

Signar l'acta de replanteig i inici de les obres, el certificat final d'obra i l’acta de recepció de
les obres, així com elaborar i signar les certificacions parcials i la certificació final d’obra de
les unitats d'obra executades.

-

Complimentar al Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises, i redacció de les
actes de les visites i incidències de l’obra que el puguin completar.

-

Quan l'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada per l'empresa
adjudicatària de les obres i amb la col·laboració de la Direcció d’obra (arquitecte/a), revisar
econòmicament tota l'obra establint una previsió de tancament.

-

Si l'obra ho requereix per motius d'una gran especialització de la qüestió, donar l'assistència
tècnica mitjançant les persones col·laboradores nomenades en el sobre núm. 2 del concurs.

-

Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada,
contemplant els ajustos que es facin durant l’execució d’aquestes arrel de modificacions per
aspectes relacionats amb les companyies de subministrament de serveis, amb requeriment
de la OCT per la pòlissa desenal, per l’obtenció de subvencions, o d’altres requeriments.

-

Efectuar el control de recepció d'acabats i les llistes de repassos finals amb la col·laboració
de la Direcció d’obra (arquitecte/a), així com vetllar per la complerta i correcta realització per
part de l’empresa constructora, amb el model i procediment que li serà lliurat per l'INCASOL.

-

Fer el seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir durant el període de
garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i coordinar amb l'empresa adjudicatària
de les obres la bona execució dels arranjaments, comunicant la seva finalització a
l'INCASOL.

-

Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte i l’execució de les obres; a les
visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a les reunions i/o visites tècniques
per obtenir llicències, legalitzacions, etc; a les reunions i/o visites tècniques sobre
incidències durant la posta en marxa o post venda de les obres; i als actes públics de
presentació del projecte, visites institucionals, de lliurament dels habitatges, etc que així es
requereixi.

-

Elaborar els Informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen la Certificació
mensual ordinària d’obres amb la documentació següent: programa de treball vigent amb
valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre la certificació prevista i l'executada
tant mensual com a origen (segons model lliurat per l’INCASOL); actes de les visites d’obra
del període; i recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra i altres qüestions
d’interès (format 10x15) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin fotografies, no
cal presentar un altre recull fotogràfic).

-

Elaborar amb la col·laboració de la Direcció d’obra (arquitecte/a) els informes a la
finalització de cada fase d’execució de les obres (1.- fonamentació, 2.- estructura, 3.- pis
mostra, 4.- tancaments, distribució i instal·lacions, 5.- acabats i repassos, 6.- documentació
final d’obra) corresponent a l’obra executada i documentació següents: tancament econòmic
per capítols, recopilació de les incidències sorgides, documentació per l’OCT necessària per
a la pòlissa desenal, plànols actualitzats dwg. i pdf., Document d’Especificacions Tècniques
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(DET) inclòs al llibre de l’edifici el qual s’anirà elaborant paral·lelament a la progressió de les
obres. Aquests informes es presentaran al mes següent a la conclusió de cada fase.
-

Elaborar els informes sobre sol·licituds d’ampliacions de termini d’execució de les obres,
Actes de Preus Nous i altre documentació relacionada amb les modificacions del contracte
de l'obra que és objecte de direcció; així com l’Informe sobre la verificació de funcionament
de la instal·lació d’aprofitament d’energia solar tèrmica al cap d’un any de la posta en
funcionament de la mateixa, i l’Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia
definitiva de les obres per poder liquidar el contracte de l’obra.

-

Elaborar els informes sobre modificacions de programa, superfícies, delimitacions i aspectes
que puguin afectar convenis, escriptures, qualificació HPO, subvencions, préstecs, etc.

-

Elaborar documentació final necessària per a la recepció, lliurament i liquidació de les obres:
Certificat Final d’Obra, descripció de materials, plànols escomeses i connexions a les xarxes
generals, Certificat compliment Control de qualitat i resultats. La Certificació Final d’Obra
s’ha d’acompanyar de la Certificació Final de Revisió de Preus de les obres (si és el cas) i
del Projecte d’Obra Acabada que constarà de la documentació següent:
1. Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra,
especificant els increments/decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost
d’adjudicació.
2. Quadre resum segons model lliurat per l’INCASOL.
3. Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte (segons
model lliurat per l’INCASOL).
4. Pressupost comparatiu (segons model lliurat per l’INCASOL).
5. Resum per capítols (segons model lliurat per l’INCASOL).
6. Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada (els plànols
hauran de portar la caràtula segons model, signats i datats per l’arquitecte/a, director/a
de l’obra, i l’arquitecte/a tècnic/a, director/a de l’execució de l’obra).
7. Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de
Preus) del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les
Actes de Preus Nous tramitades.

b) Control de qualitat de les obres:
La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres serà la responsable del
control de qualitat durant l'execució de les obres, definint i coordinant les tasques, tant de
control documental com els assaigs a desenvolupar pel laboratori.
Una vegada se li faci lliurament del projecte d'execució de les obres, elaborarà en un termini no
superior a 10 dies el Programa de Control de Qualitat. En funció de la tipologia de l'obra i els
materials emprats, el programa especificarà l'abast del control a dur a terme i inclourà un resum
dels assaigs a efectuar en laboratori per tal que l'INCASOL en faci la contractació.
Durant l'execució de l'obra l'adjudicatari coordinarà, tant amb l'empresa constructora de les
obres com amb el laboratori que hagi estat contractat, el desenvolupament del programa de
control, requerint tots els certificats i cartes de subministrament de materials amb antelació
suficient a la seva col·locació i planificant els assaigs de laboratori i gestionant els seus
resultats.
Supervisarà les factures del laboratori d'assaigs, que hauran d'arribar a l'INCASOL amb el vist i
plau de l'adjudicatari del contracte per al seu abonament.
Acabada la tasca de control de qualitat, l'adjudicatari del contracte redactarà i visarà el certificat
de compliment del programa de Control de Qualitat, que lliurarà a l'INCASOL quan aquest ho
requereixi, juntament amb la recopilació dels resultats del control realitzat.
c) Justificació dels objectius ambientals requerits per l’INCASOL:
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La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres serà la responsable de la
recopilació de la documentació requerida per justificar els objectius ambientals determinats per
l’INCASOL, i de garantir la correcta execució dels criteris constructius definits a la certificació
energètica en fase de redacció del projecte.
d) Amidament i pressupost:
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de la
redacció de l’amidament, el pressupost, el quadre de preus nº 1, el quadre de preus nº 2, la
justificació de preus i el plec de prescripcions tècniques, d’acord amb el projecte redactat per
l’arquitecte/a designat per l’INCASOL.
e) Participació en el procés de licitació del contracte d’obres:
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres, si és el cas, participarà en el
procés de licitació del contracte d’obres, analitzant i revisant l’amidament i pressupost de les
diferents ofertes lliurades pels licitadors, i redactant l’amidament i pressupost definitiu resultant
del procés de licitació i proposta de l’adjudicatari del contracte d’obres a “preu tancat” (claus en
mà).
2.2. Presentació documentació
L’adjudicatari estarà obligat a la presentació dels següents documents en els terminis fixats a
l’apartat 4 del present plec:
Fase corresponent a la redacció del projecte:
Documentació especificada en l’Annex A5 Presentació i contingut dels projectes de
construcció d’habitatges de l'Institut Català del Sòl.
a)
•
•
•
•

Documentació a presentar en finalitzar redacció projecte bàsic:
Assumeix de direcció amb visat col·legial.
Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres.
Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL.
Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica.

b) Documentació a presentar en finalitzar redacció projecte executiu:
• Amidament, pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2, justificació de preus i
plec de prescripcions tècniques, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte/a designat
per l’INCASOL.
• Programa control de qualitat amb relació i quantitat d’assaigs a realitzar.
• Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL.
• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica.
• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres.
c)
•
•

Si és el cas, documentació participació en el procés de licitació del contracte d’obres a
“preu tancat” (claus en mà):
Anàlisi i revisió de les diferents ofertes lliurades pels licitadors del contracte d’obres.
Amidament i pressupost definitiu resultant del procés de licitació i proposta de l’adjudicatari
del contracte d’obres.

Fase corresponent a la direcció d’obres:
d) Documentació direcció d’obres que inclourà:
• Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL.
• Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica.
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•

Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal i
l’atorgament de la qualificació d’HPO.
Llibre de l’Edifici.
Certificat Final d’obra visat pels corresponents Col·legis professionals.
Certificat compliment del programa de control de qualitat visat juntament amb la recopilació
dels resultats del control realitzat.

•
•
•

e) Documentació final, que inclourà:
• Actualització de la documentació tècnica.
• Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra Acabada.
f)
•
•

Documentació retorn aval, que inclourà:
Informe sobre la verificació de funcionament de la instal·lació d’aprofitament d’energia solar
tèrmica al cap d’un any de la posta en funcionament de la mateixa.
Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres.

3. Honoraris. Forma de pagament
L'import total dels honoraris de licitació és de 106.423,27 € (+ IVA).
Fase corresponent a la redacció del projecte
a)

Honoraris de licitació corresponents a la redacció de l’amidament i pressupost de l’obra, i si
és el cas a la participació en el procés de licitació del contracte d’obres a “preu tancat”
(claus en mà): 22.465,71 € (+ IVA).
Aquest import serà abonat a la presentació de la corresponent factura electrònica indicant el
concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. expedient de l’obra, una
vegada presentada la documentació especificada en cada cas i aprovada tècnicament per part
de l'INCASÒL, amb els següents criteris de pagaments:
1. El 80% dels honoraris un cop aprovat per l’INCASOL el corresponent projecte executiu i
presentada la documentació especificada en l’Annex A5 Presentació i contingut dels
projectes de construcció d’habitatges de l'Institut Català del Sòl.
Del total d’honoraris corresponents al projecte executiu, el 20% s’abonaran a l’obtenció de
la llicència d’obres, amb excepció feta de causa no imputable a l’adjudicatari/a.
2. El 20% dels honoraris un cop adjudicat per l’INCASOL el contracte d’obres, i si és el cas
presentada la documentació especificada en l’apartat 2.2.c).

Fase corresponent a la direcció d’obres
Aquests honoraris serà abonat mitjançant certificacions d’honoraris, que es presentaran
conjuntament amb els honoraris de direcció de l’arquitecte/a, director/a de les obres, i corresponent
factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm.
d’expedient de l’obra.
b)

Honoraris de licitació corresponents a la direcció d’execució de les obres, i a la justificació
dels objectius ambientals requerits per l’INCASOL: 77.025,28 € (+ IVA).
Aquest import serà abonat amb els següents pagaments parcials:
1. El 10% dels honoraris un cop signada l'Acta de Replanteig i Inici d'Obres. Si el replanteig
es fes per parts, s'abonarà a la signatura de cada acta la part proporcional de l'import
anteriorment assenyalat i que correspongui a la part d'obra replantejada.
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2. Durant l'execució de les obres s'abonarà el 60% dels honoraris en terminis parcials (una
sola factura per trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de
forma proporcional al volum d’obra executada.
3. El 20% dels honoraris un cop aportada la documentació especificada en l’apartat 2.2.d).
4. El 10% dels honoraris un cop aportada la documentació final especificada en l’apartat
2.2.e).
c)

Honoraris de licitació corresponents al control de qualitat de les obres: 6.932,28 € (+ IVA).
Durant l'execució de les obres s'abonarà el 100% d’aquests honoraris en terminis parcials (una
sola factura per trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma
proporcional al volum d’obra executada.

3.1 En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/a percebrà els
honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del projecte inicial.
3.2 Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, personal a
peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat addicional per aquests
conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs.

4. Terminis d'execució de les tasques
El termini d’execució del present contracte serà la suma del termini d’execució de les dues fases de
què consta el contracte:
Fase corresponent a la redacció del projecte
a)

Redacció documentació de projecte especificada en l’Annex A5 Presentació i contingut
dels projectes de construcció d’habitatges de l'Institut Català del Sòl: 2 mesos per la
corresponent al projecte bàsic i 4 mesos per la del projecte executiu.

b)

Si és el cas, anàlisi i revisió de les diferents ofertes lliurades: 1 mes a partir del lliurament de
les propostes dels licitadors del contracte d’obres a “preu tancat” (claus en mà).

c)

Si és el cas, tancament de l’amidament i pressupost definitiu resultant del procés de licitació:
15 dies a partir del lliurament de la proposta de l’adjudicatari del contracte d’obres a “preu
tancat” (claus en mà).

El termini per a la presentació de la documentació de projecte s’iniciarà en el moment de la primera
reunió de redacció de projecte, un cop establert el programa definitiu de l’encàrrec.
El termini per a la participació en el procés de licitació del contracte d’obres, amb la presentació de
l’anàlisi i revisió de les diferents ofertes lliurades i la presentació del tancament de l’amidament i
pressupost definitiu resultant del procés de licitació, s’iniciarà a partir del lliurament per part de
l’INCASOL de les propostes dels licitadors del contracte d’obres.
Fase corresponent a la direcció d’obres
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini d’execució de les obres més el
termini de garantia definitiva de l’obra, ambdós terminis fixats en el contracte de l'obra que és
objecte de direcció.
Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el període relacionat amb
l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució de les incidències que sorgeixin durant el
període de garantia de l'obra, i liquidació del contracte de l’obra.
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El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres serà d’1 mes des de la
signatura del certificat final d’obra. I el termini per la presentació de la Certificació Final d’Obra
acompanyada del Projecte d’Execució Final serà dins dels 10 dies següents al mes de la data de
l’Acta de Recepció de les obres.

5. Propietat dels treballs realitzats
El resultat de la consultoria o assistència contractada, en la seva totalitat o en qualsevol de les
seves fases, serà propietat de l'Administració, i aquesta, en conseqüència, podrà recaptar en
qualsevol moment els lliuraments dels documents o materials que la integrin, amb tots els seus
antecedents, dades o procediments.
La persona adjudicatària de tindrà l'obligació de proporcionar a l'Administració totes les dades,
càlculs, processos i procediments emprats durant l'elaboració dels treballs.
Els drets d'explotació de les idees representades en el projecte, plans i altres documents objecte
del contracte quedaran de propietat exclusiva de l'Administració, sense que puguin ser reproduïts
total o parcialment sense prèvia i expressa autorització de l'òrgan de contractació.

Barcelona, XX de maig de 2019
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A1. ANNEX GRÀFIC.
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A2. PROGRAMA DE LA PROMOCIÓ.
Extracte del planejament
• Planejament vigent:

•
•
•
•

Classificació sòl:
Qualificació urbanística:
Tipus ordenació:
Usos permesos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Espai Lliure:
Superfície parcel·la:
Sostre màxim:
Densitat habitatges:
Ocupació:
Profunditat edificable:
Alineacions:
ARM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alçada lliure Pl. Baixa:
Alçada lliure Pl. Pis:
Gàlib edificatori:
Perfil regulador:
Cota ref. planta baixa:
Esglaonat edificació:
Tanques:
Accés rodat:
Cossos sortints:
Ràfecs:

• Coberta:
• Aparcament:

• Text refós del Pla General municipal d’Ordenació de Sabadell,
juny de 2000, amb les posteriors modificacions.
• Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació, març de 2013.
• Pla Parcial Can Llong, febrer de 1995, amb les posteriors
modificacions.
• Text refós de les ordenances reguladores del Pla Parcial Can
Llong, octubre de 2005.
• Estudi de detall del Polígon II de Can Llong, setembre de 2010.
• Projecte de Reparcel·lació del Polígon II del Pla Parcial de Can
Llong, maig de 2011.
• Modificació puntual de l’Estudi de detall del Polígon II de Can
Llong, abril de 2013
Sòl urbanitzable delimitat
2.b.2’ zona residencial en conjunts amb espais oberts
Volumetria específica
D’acord amb el Text Refós Pla Parcial Can Llong:
Dominant:
PluriHabitatge
Compatibles:
Comercial,oficines
i
serveis,
restauració,
industrial
artesanal,
educatiu,
sanitari
assistencial, cultural, associatiu i religiós.
Complementari: Aparcament.
Verd privat segons normativa Estudi de Detall.
1.591,39 m²
3.532,60 m²
34
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
19,30 m, corresponent a PB+5PP
mínim 3,00m
mínim 2,55m
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
Definides a l’Estudi de Detall
Definides a la Modificació Puntual de l’Estudi de Detall
Definides al plànols d’ordenació de l’Estudi de Detall
No permesos, a excepció de la protecció del balcó de la última
planta.
Definida a l’Estudi de Detall
1 plaça de cotxe per habitatge
2
1 plaça de cotxe per cada 60m d’altres usos
Es permet l’ocupació total de la parcel·la en planta soterrani
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Programa funcional
• Habitatges:

2

2

- Els Habitatges de lloguer HPO, seran de 2 dormitoris (50m o 60m
útils)* fins a esgotar l’edificabilitat:
2
- Preferentment, 60 m útils, programa concretat en l’Annex 4 *
(habitatges amb 2 dormitoris: 2 dobles, cuina tancada o semiincorporada, bany complert i zona de rentat independent).
2
- 50 m útils, programa concretat en l’Annex 4 * (habitatges amb 2
dormitoris: 1 doble i 1 senzill, cuina oberta, bany complert i zona
de rentat independent).
- En el cas que fos necessari variar la tipologia d’habitatges, els criteris
seguiran el següent ordre de preferència:
- 3 dormitoris (70m2 – 2 dobles i 1 senzill) *
- 1 dormitori (45m2 – 1 doble)*
* Annex 4: Criteris de Disseny i Programes Funcionals d’Habitatges de
l’INCASÒL.

• Planta baixa:

- Ocupació de 800,04 m .
- Espais comunitaris de vestíbul, nuclis d’accessos i cambra de
comptadors i de neteja.
- Local d’ús comunitari per bicicletes amb previsió d’1 plaça de bicicleta
per habitatge, com s’especifica en l’ Annex 4: Criteris de Disseny i
Programes Funcionals d’Habitatges de l’INCASÒL.
- Preveure l’espai d’ús comunitari per l’emmagatzematge de residus.
- Preveure l’espai per col·locar una estació transformadora segons
normativa i criteris companyia. S’ha de preveure un espai per CT de
dimensions mínimes 5,05m (frontal) x 3,75m (fondària), amb accés
directe des de l’exterior a la façana frontal. Aquest espai inclou un mur
de separació format per 2 parets de 15cm separades amb un aïllament
de 5cm.

• Locals comercials:

Només en planta baixa ocupant la superfície restant, després dels usos
indicats per a planta baixa.

2

• Aparcament:
- Només el nombre de places d’aparcament exigides per normativa.
Parant atenció en la possibilitat que disposa la normativa de substitució
de places de turisme per places de bicicleta.
- En planta soterrani, preferentment resolt en una única planta amb la
ocupació de la parcel·la.
• Urbanització:

Segons criteris establerts en la normativa de l’Estudi de Detall com a
Verd Privat comunitari.

• Altres:

- L’accés a l’aparcament es preveurà pel carrer Copenhagen, com
estableix l’Estudi de Detall.
- S’haurà de tenir present l’Estudi Geotècnic i la morfologia dels
materials de reompliment de la parcel·la.

Pressupost aproximat 850 €/m² construït ponderat* de construcció de la promoció, 100 €/m²
d’urbanització
* m² ponderat:

1
1
1
1

m²
m²
m²
m²

construït
construït
construït
construït

d’habitatge
d’espais comuns
de local
d’aparcament

=
=
=
=

1
1
0,60
0,60

m²
m²
m²
m²

ponderat (100%)
ponderat (100%)
ponderats (60%)
ponderats (60%)
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A3. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE LA PROMOCIÓ:
http://nuvol.incasol.net/public.php?service=files&t=f06bb0a64f729141d14ccdad7b347475
• Planejament:
Text refós del Pla General municipal d’Ordenació de Sabadell, juny de
2000, amb les posteriors modificacions.
Ordenança Municipal Reguladora de l’Edificació, març de 2013.
Pla Parcial Can Llong, febrer de 1995, amb les posteriors modificacions.
Text refós de les ordenances reguladores del Pla Parcial Can Llong,
octubre de 2005.
Estudi de detall del Polígon II de Can Llong, setembre de 2010.
Modificació puntual de l’Estudi de detall del Polígon II de Can Llong, abril
de 2013
• Topogràfic.
• Estudi Geotècnic de la 1ª Fase del Projecte d’Urbanització del Polígon II del Pla Parcial “Can
Llong” de Sabadell
• Assolellament.
• Fotografies del solar.

A4. HABITATGES DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL. CRITERIS DE DISSENY i PROGRAMES
FUNCIONALS.

A5. CONSULTES SOBRE ASPECTES TÈCNICS.
Es publicaran les consultes efectuades per @, que siguin d’utilitat per a la resta de participants,
a mesura que es vagin produint.
Les consultes referents a temes de contractació s’efectuaran per correu electrònic, a
l’adreça de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del
correu.
Les consultes referents a temes tècnics s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça
de incasol.habitatge@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu.

