
Expedients de rehabilitació
Estabilitat durant els quatre trimestres
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Més rehabilitacions, 
però més petites

Les obres de rehabilitació o de reformes s’han mantingut 
estables durant l’any de la pandèmia. Els expedients de 
nova creació d’habitatge han retornat a nivells del 2017

Més expedients tramitats que no pas d’obra nova

La superfície mitjana de cada rehabilitació:

Creix la rehabilitació

Rehabilitacions més petites

55%
rehabilitació

65%
rehabilitació

2019
171 total

2019
316 m2

2020
193 m2

2020
150 total

45%
obra nova

35%
obra nova

Evolució dels habitatges de nova creació
A nivells del 2017:
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Des del 
consistori de 
Sabadell es 
defensa que 
es triguen 
dos mesos

El tràmit per rebre una llicència 
d’obres a Sabadell ha guanyat ce-
leritat. Encara que l’Ajuntament, 
el Col·legi d’Arquitectes i el Gre-
mi de Constructors de Sabadell i 
Comarca no coincideixen a l’hora 
de definir el termini real que es tri-
ga a rebre el permís, estan d’acord 
que han guanyat rapidesa respec-
te al passat. 

L’Ajuntament defensa que, ac-
tualment, el termini per rebre 
un permís d’obres a Sabadell és 
de dos mesos. Sempre que no es 
tracti de casos excepcionals, com 
per exemple quan es requereixen 
informes de seguretat aèria o dels 
bombers. Aleshores, el consisto-
ri reconeix que el termini es pot 
allargar. També en el cas que cal-
gui esmenar aspectes del projec-
te o mancances en la documenta-
ció presentada, que dependrà del 
temps que es trigui a presentar-les 
per part del tècnic sol·licitant. 

El gener de l’any passat, l’Ajun-
tament defensava que els terminis 
eren de 4,5 mesos, després d’ha-
ver incorporat un tècnic mitjà en 
arquitectura, dos tècnics supe-
riors en arquitectura i un auxiliar 
administratiu a la Secció d’Edifi-
cació. Per tant, s’haurien guanyat 
2 mesos respecte al 2020. 

“Depèn del tipus d’obra”
El president del Gremi de Cons-

tructors de Sabadell i Comarca, 
Melquíades Garrido, assenyala 
que “els terminis per rebre una lli-
cència d’obres s’han normalitzat 
respecte a la tardança que hi ha-
via”, després de la feina de l’Ajun-
tament “per accelerar-los”. Tot 
i això, sosté que, “habitualment, 
els terminis oficials no es complei-
xen”. En obra mitjana, com en ca-
ses unifamiliars, situa el termini 
per sota dels 4 mesos.

D’altra banda, el delegat al Va-
llès del Col·legi d’Arquitectura de 
Catalunya (COAC), Miquel Tur-
né, reconeix que “l’Ajuntament 
s’ha posat les piles”, però situa el 
temps d’espera per a les llicènci-
es per a obres majors “molt per so-
bre” dels 4 mesos i mig. Un termi-
ni que, segons ell, s’ajusta més a 
les obres menors. En aquest sen-
tit, Turné defensa que “els infor-
mes tècnics s’han agilitzat bas-
tant, al voltant dels dos mesos”. 
L’altra part de la part de la tramita-
ció, però, és la que creu que endar-
rereix més el procés, el moment 
en què cal la signatura del secreta-
ri o es duen a terme notificacions. 
“Lluitem per rebaixar el temps”, 
afirma. 

Un informe del COAC, del ge-
ner del 2020, situava el temps d’es-
pera a Sabadell en més de 9 mesos. 
Una dilació que ara no es dona, se-
gons les fonts consultades. 

Rebre una sol·licitud 
d’obres a Sabadell és molt 
més àgil avui que fa un any 
Guillem Plans  •  @guillemplans  #Construcció

Durant el 2020, 
l’Ajuntament va 
concedir 52 llicèn-
cies d’obres per 
a la construcció 
d’edificis de nova 
planta. Durant el 
2019, en van ser 
77. El 2018, en van 
ser 61.
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