
 
 
 

VISAT D’IDONEÏTAT – SABADELL, VisatCOAC+ 

El COAC ofereix, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, el Visat d’Idoneïtat – 
Sabadell, VisatCOAC+, un nou servei voluntari de revisió i certificació dels mateixos 
paràmetres que el visat ordinari que, a més, revisa el compliment de la de la normativa tècnica i 
urbanística, municipal i autonòmica, i la correcció documental, en els projectes bàsics 
d’edificació. 

Aquest nou visat compta amb el reconeixement de l’Ajuntament de Sabadell i, per tant,  permet 
una reducció dels terminis de tramitació de les llicències, amb el consegüent estalvi de temps i 
costos.  

Projectes objecte del VisatCOAC+ 
Els projectes que podran ser objecte del VisatCOAC+ seran els bàsics d’obra nova redactats 
per arquitectes.  
 

Reducció efectiva dels terminis de tramitació 
El projecte revisat pel COAC es registra a l’ajuntament i es tramita a partir d’un procediment 
abreujat de concessió de llicències.  
Gràcies al conveni amb l’Ajuntament de Sabadell, la llicència municipal s’obtindrà en un termini 
no superior a 55 dies hàbils des que el projecte es lliuri al COAC per a obtenir el 
VisatCOAC+. 
 

Avantatges també econòmiques 
El Visat d’Idoneïtat – Sabadell, VisatCOAC+ no només garanteix la seguretat tècnica i jurídica, 
també comporta avantatges en temps i costos. 
El preu per la prestació del servei VisatCOAC+ es fixa en el 0,89% aplicat sobre el pressupost 
d’execució material de les obres calculat segons el criteri municipal i acollir-s’hi significarà, per 
la seva banda, una bonificació variable del 75% en la taxa municipal de llicències 
urbanístiques. 

 - Agilització del procés  
 - Estalvi de temps  
 - Optimització de recursos  
 - Estalvi en les despeses financeres  
 - Seguretat tècnica i jurídica  
 - Règim econòmic favorable  
 - Caràcter voluntari  
 - Interlocució interprofessional  
 - Adequació a l’ordenament jurídic 
 - Descompte en els drets d’intervenció 

 

Quin procediment segueix un projecte amb Visat d’Idoneïtat - Sabadell? 
1. Àmbit col·legial 
 

1. Registre de la sol·licitud del servei al COAC i entrega de la documentació del projecte 
d’edificació a càrrec de l’arquitecte o el client 

2. Revisió de l’adequació del projecte als paràmetres establerts (període màxim de 30 
dies hàbils) 

3. Període d’esmenes (si s’escau) 
4. Resolució favorable a l’expedició del visat (si s’escau) 

 

 

 

 

 



 
 
2. Àmbit municipal 

5. Sol·licitud del procediment abreujat de concessió de llicències a partir de l’expedició del 
visat col·legial “Visat d’Idoneïtat – Sabadell” 

6. Emissió dels informes preceptius en el marc de l’expedient de concessió de llicències 

7. Concessió de la llicència municipal, si s’escau 
 

Quins paràmetres revisa el nou visat?  

Normativa tècnica:  
 I. Condicions referides a l’ús d’habitatges, locals i aparcaments  

 II. Accessibilitat  

 III. Seguretat contra incendi i d’utilització  

 
Conceptes objecte de valoració segons tipologia d’ordenació i qualificació urbanística: 
 

- Parcel·la 
- Gàlib màxim 
- Sostre (edificabilitat) 
- Ocupació 
- Separació a límits de parcel·la 
- Compatibilitat d’ús 

 
 
Documentació del projecte bàsic:  

 I. Memòria descriptiva del projecte  
 II. Memòria justificativa del compliment normatiu que li és d’aplicació (Funcionalitat; 

Seguretat; Habitabilitat; Ecoeficiència; Enderrocs i residus d’obra; Relació de la 
normativa d’aplicació; Pressupost; Plànols)  

 III. Documents annexos  
 


