
Dimecres 4 de juliol de 2018 

Programa de lloguer assequible de l’Institut Català del Sòl 

Concursos per a la redacció de 
projecte i direcció d’obres de 

promoció d’habitatges 
 

Convocatòria 2018 



2 Nou impuls del Govern a la promoció d’habitatges 
 La Generalitat de Catalunya disposa d’un parc públic de 14.500 

habitatges de lloguer. 

 El Govern de la Generalitat considera prioritari fomentar el lloguer i 
garantir en el temps el caràcter de servei públic de l’habitatge promogut 
per l’Administració.  

 El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge té com a objectiu l’ampliació del 
parc de lloguer social i incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer. 

 És en aquest marc que l’INCASÒL ha habilitat el Programa de lloguer 
assequible.  



3 Programa de lloguer assequible 
 Actuar en llocs de demanda contrastada on la població amb menys 

recursos té dificultats per accedir a l’habitatge.  

 Promoure edificacions de qualitat arquitectònica i alta eficiència 
energètica. 

 Minimitzar el consum de territori. 

 Generar activitat en el sector de la construcció i de l’arquitectura.  



4 

 Construcció de 4 noves promocions amb prop de 150 habitatges.  
 

Sabadell  34 habitatges a la Ronda Europa a Can Llong II 

Sant Boi de Llobregat 40 habitatges al carrer de Baldiri Net i Figueres 

Sant Just Desvern  34 habitatges al carrer de la Generalitat 

Santa Coloma de Gramenet  38 habitatges a la plaça Alfons Comín 
 

 Inversió 16,3 M€ 
 
 Calendari  Concurs i projectes 2018, licitació obres 2019 i construcció 

2020 
 

 L’INCASÒL també preveu una cinquena promoció de 40 habitatges al barri 
de la Via Trajana a Sant Adrià del Besòs. Serà una prova pilot que es 
desenvoluparà amb la metodologia BIM. 

Programa de lloguer assequible · Convocatòria 2018 
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Sabadell 

Sant Just Desvern 

Sant Boi de Llobregat 

Santa Coloma 
de Gramenet 

Programa de lloguer assequible · Convocatòria 2018 



6 Els concursos 
Sabadell · Barri de Can Llong 
Construcció de 34 habitatges a la Ronda Europa 



7 Els concursos 
Sabadell · Barri de Can Llong 

Parcel·la 1.590,39 m²  

Sostre residencial 2.732,56 m² 

Sostre comercial/equipament 600,04 m² 

Espai comunitari 200,00 m²  

Pressupost inversió 4,19 M€ 



8 Els concursos 
Sant Boi de Llobregat · Saló Central 
Construcció de 40 habitatges dotacionals al carrer de Baldiri Net i Figueres 



9 Els concursos 
Sant Boi de Llobregat · Saló Central 

Parcel·la 550 m²  

Sostre residencial 3.400 m² 

Sostre comercial/equipament 100 m² 

Pressupost inversió 4,05 M€ 



10 Els concursos 
Sant Just Desvern · Carrer Generalitat de Catalunya 
Construcció de 34 habitatges de lloguer, local comunitari i aparcament soterrat 



11 Els concursos 
Sant Just Desvern · Carrer Generalitat de Catalunya 

Parcel·la 1.635,50 m²  

Sostre residencial 3.000 m² 

Pressupost inversió 3,57 M€ 



12 Els concursos 
Santa Coloma de Gramanet · Plaça Alfons Comín 
Construcció de 38 habitatges a la plaça Alfons Comín 



13 Els concursos 
  

Parcel·la 818,40 m²  

Sostre residencial 3.616,00 m² 

Pressupost obra 4,54 M€ 

Santa Coloma de Gramanet · Plaça Alfons Comín 

Carrer Mas Marí 
 

Plaça Alfons Comín 
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 El plec s’ha adequat a l’establert a les noves Llei de Contractes del Sector 
Públic i la Llei d’Arquitectura. 
 

 Els equips participants han d’haver redactat i dirigit com a mínim 1 obra 
corresponent a un projecte d'habitatges plurifamiliar, d'un mínim de 10 
habitatges, durant els últims 10 anys. 
 

 Totes les propostes es presentaran sota un lema. Es constituirà un jurat 
que valorarà els aspectes sotmesos a judici de valor d’ambdues fases. 
 

 El plec estableix la tramitació ordinària d’un procediment obert en 2 fases: 
 
Primera fase  Selecció de 5 candidats 
Segona fase  Valoració de les propostes per a cada emplaçament  

Els concursos · Plecs de clàusules 



15 Els concursos · Primera i segona fase 

Primera fase 
Presentació d’un esquema que reculli els aspectes fonamentals a desenvolupar en la 
segona fase 
 
Un total de 20 equips, 5 per cada projecte, passaran a la segona volta 
   

Segona fase  
Desenvolupament de l’esquema presentat 

 Adequació de la proposta a l'entorn existent 
 Ordenació general de l'edifici 
 Qualitat espaial de la proposta tipus d'habitatge 
 Estratègia energètica. Sistemes passius i bioclimàtics. 
 Relació superfície útil d'habitatges/superfície construïda d'habitatges + espais 

comuns 
 Criteris arquitectònics d’eficiència energètica 
 Compromís de desenvolupar el projecte i la construcció amb metodologia BIM 
 Proposta econòmica 
 

Els participants en la segona fase que no resultin guanyadors percebran 3.000 €. 



16 Els concursos  Resolució del concurs 

 Constitució del jurat: 

2 representants a proposta del COAC 
2 representants de l’INCASÒL 
1 representant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  
1 representant de l’Ajuntament on s’ubicarà cada promoció 

 
 El jurat participarà en les valoracions de les dues fases 

 
 Les propostes presentades s’obriran en acte públic 

 
 La valoració tècnica de les propostes de la segona fase es comunicarà als 

5 licitadors així com la data per obrir públicament el sobre econòmic. 
  
 La Mesa de Contractació de l’INCASÒL proposarà l’adjudicació del 

contracte després del resultat de la valoració tècnica i econòmica de les 
propostes. 
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