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CAPÍTOL 1: ÚS I 

MANTENIMENT 

1.1 Elactricitat 

1.1.1 Connexió a terra 

Precaucions 

• Es procurarà que qualsevol nova instal·lació (parallamps, antena de TV i 
FM, endolls elèctrics, masses metàl·liques dels banys petits i banys, 
fontaneria, gas, calefacció, dipòsits, calderes, guies d'aparells elevadors) i, 
en general, tot element metàl·lic important, estigui connectat a la xarxa de 
connexió a terra de l'edifici. 

 Prescripcions 

• L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació 
de presa de terra, de manera que en aquest plànol quedin reflectides els 
diferents components de l'instal·lació: línies principals de terra, arqueta de 
connexió i elèctrodes de presa de terra, mitjançant un símbol i/o número 
específic. 

• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

• Tots els electrodomèstics i lluminàries que incorporin la connexió 
corresponent es connectaran a la xarxa de terra. 

• El punt de posada a terra i la seva arqueta haurien d'estar lliures 
d'obstacles que impedeixin la seva accessibilitat. Davant una sequedat 
extraordinària del terreny, es realitzarà una humectació periòdica de la 
xarxa de preses de terra (sempre que el mesurament de la resistència de 
terra ho demandi i sota la supervisió de professional qualificat). 
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Prohibicions 

• No s'interrompran o tallaran les connexions de la xarxa de terra. 

• No s'utilizaran les conduccions metàl·liques com elements de presa a terra 
d'aparells. 

Manteniment 

-Per personal qualificat 

1. Cada any: 
 

• En l'època que el terreny estigui més sec i després de cada descàrrega 
elèctrica, comprovació de la continuïtat elèctrica i reparació dels defectes 
oposats en els següents punts de posada a terra: 

• Instal·lació de parallamps. 

• Instal·lació d'antena col·lectiva de TV i FM. 

• Endolls eléctrics i mases metàl·liques dels serveis. 

• Instal·lacions de lampisteria, gas i calefacció, dipòsits, calderes, guies 
d'aparells elevadors i, en general, tot element metàl·lic important. 

• Estructures metàl·liques i armadures de murs i suports de formigó. 

 

2. Cada 2 anys: 
 

• Comprovació de la línia principal i derivades de terra, mitjançant inspecció 
visual de totes les connexions i el seu estat enfront de la corrosió, així com 
la continuitat de les línies. Reparació dels defectes trobats. 

• Comprovació que el valor de la resistència de terra continua sent inferior a 
20 Ohm. En el cas que els valors obtinguts de resistència a terra fossin 
superiors a l'indicat, es suplementaran elèctrodes en contacte amb el 
terreny fins restablir els valors de resistència a terra de projecte. 
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3. Cada 5 anys: 
 

• Comprovació de l'aïllament de la instal·lació interior (entre cada conductor 
i terra i entre cada dos conductors no haurà d'ésser inferior a 250.000 
Ohm). Reparació dels defectes trobats. 

• Comprovació del conductor de protecció i de la continuitat de les 
connexions equipotencials entre masses i elements conductors, 
especialment si s'han realitzat obres en lavabos, que haguessin pogut 
donar lloc al tall dels conductors. Reparació dels defectes trobats. 

1.1.2 Caixa de protecció i mesura 
Precaucions 

• Es procurarà no obstruir l'accés lliure i permanent de la companyia 
subministradora a la fornícula a on s'ubica la caixa general de protecció de 
l'edifici. 

Prenscripcions 

• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

• Després de produir-se algun incident en la instal·lació elèctrica, es 
comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat de l'interruptor de tall i dels 
fusibles de protecció. 

Prohibicions 

• No es realitzaran obres al costat de la fornícula on se situa la caixa de 
protecció i mesura, ni connexions de cap tipus, sense autorització de la 
companyia subministradora. 

Manteniment 

-Per personal qualificat 

1. Cada 2 anys: 

 

• Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i 
dels fusibles de protecció, reparant-se els defectes trobats. 

• Comprovació de l'estat enfront de la corrosió de la porta metàl·lica del 
nínxol. 

• Comprovació de la continuïtat del conductor de posada a terra del marc 
metàl·lic de la porta, reparant-se els defectes trobats. 

•  Comprovació de les condicions de ventilació i il·luminació, així com 
d'obertura i accessibilitat a l'habitació o armari de comptadors. 
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2. Cada 5 anys: 

 

• Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes 
directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb 
la secció dels conductors que protegeixen, reparant-se els defectes trobats 
i verificació de l'estat de l'interruptor de cort en càrrega, comprovant-se la 
seva estabilitat i posició. 

1.1.3 Derivació individual 

Precaucions 

• S'evitarà l'obstrucció de les tapes de registre. 

Prescripcions 

• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

Prohibicions 

• No es passarà cap tipus d'instal·lació pels buits i canaladuras que discorren 
per zones d'ús comú. 

Manteniment 

-Pel professional qualificat 

 
1. Cada 5 anys: 

 
 

• Comprovació de l'aïllament entre fases i entre cada fase i neutre. 

1.1.4 Instal·lació interior 

Precaucions 

• Cada vegada que s'abandoni l'edifici per un període llarg de temps, es 
desconnectarà l'interruptor general, comprovant que no afecti cap aparell 
electrodomèstic. 

• Abans de realitzar un forat en un parament, ha de assegurar-se de que en 
aquest punt no existeix una canalització elèctrica encastada que pugui 
provocar un accident. 

• Qualsevol aparell o receptor que es vagi a connectar a la xarxa deurà 
portar les clavilles adequades per la perfecta connexió, amb la seva 
corresponent presa de terra. 

• A l'utilitzar o connectar algun aparell elèctric, es tindran sempre les mans 
seques i s'evitarà estar descalç o amb els peus humits. 
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Prescripcions 

• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

• Quan salti algun interruptor automàtic, es localitzarà la causa que ho va 
produir abans de procedir al seu rearmament. Si es va originar a causa de 
la connexió d'algun aparell defectuós, aquest es desendollarà. Si, a pesar 
d'això, el mecanisme no es deixa rearmar o la incidència està motivada 
per qualsevol altra causa complexa, s'avisarà a un professional qualificat. 

• Després de produir-se algun incident en la instal·lació, es comprovarà 
mitjançant inspecció visual l'estat de l'interruptor de tall i dels fusibles de 
protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de l'armari i la 
continuïtat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic de la 
mateixa. 

• L'usuari haurà de disposar del plànol actualitzat i definitiu de l'instal·lació 
elèctrica comú del habitatge, de manera que en aquest plànol quedin 
reflectides els diferents components de l'instal·lació, com quadre general 
de distribució, circuits interiors i punts de llum, mitjançant un símbol i/o 
número específic. 

• Abans de posar en marxa un aparell elèctric nou, haurà d'assegurar-se de 
que la tensió d'alimentació coincideix amb la que subministri la xarxa. 

• Abans de manipular qualsevol aparell elèctric, es desconnectarà de la 
xarxa. 

• Si un aparell dona corrent, es deu desendollar immediatament i avisar a 
un tècnic o instal·lador autoritzat. Si l'operació de desconnexió pot resultar 
perillosa, convé desconnectar l'interruptor general abans de procedir a la 
desconnexió de l'aparell. 

• Les clavilles que posseeixin presa de terra es connectaran exclusivament a 
una presa de corrent amb presa de terra, perquè el receptor que es 
connecti a través d'ella quedi protegit i amb això al seu torn es protegeixi 
la integritat de l'usuari. 

• Es obligatoria la conexió a la xarxa de terra de tots els electrodoméstics i 
lluminàries que incorporen la conexió corresponent. Tot receptor que 
tingui clavilla amb connexió a terra haurà de ser connectat exclusivament 
en preses amb dita connexió a terra. 

• Es mantindran desconnectats de la xarxa durant la seva neteja els aparells 
elèctrics i els mecanismes. 

• els aparells elèctrics es desendollaran llençant de la clavilla, mai del cable. 
El bon manteniment ha d'incloure l'absència de cops i trencaments. 
Davant qualsevol símptoma de foguejat (cremada per altes temperatures 
a causa de connexions defectuoses), se substituirà la clavilla (i l'endoll, si 
també estigués afectat). 

Prohibicions 
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• No es tocarà el quadre de comandament i protecció amb les mans 
mullades o humides, ni s'accionarà cap dels seus mecanismes. 

• No se suprimiran ni pontejaran, sota cap motiu, els fusibles i interruptors 
diferencials. 

 

• No se suprimiran ni s'augmentarà unilateralment la intensitat dels 
interruptors magnetotérmicos. 

• No es permetrà la prolongació incontrolada d'una línia elèctrica mitjançant 
mànega subjecta a la paret o tiratge al sòl. 

• No es manipularan els cables dels circuits ni les seves caixes de connexió o 
derivació. 

• No es tocarà mai cap aparell elèctric estant dintre de la banyera o la dutxa 
i, en general, dintre del volum de prohibició de cambres de bany. 

• No s'endollarà una clavilla les espigues de la qual no estiguin perfectament 
afermades als alvèols de la presa de corrent, ja que aquest fet origina 
avaries que poden arribar a ser molt greus. 

• No es forçarà la introducció d'una clavilla en una presa inadequada de 
menors dimensions. 

• No es connectaran clavilles amb preses múltiples o lladres, tret que 
incorporin les seves proteccions específiques. 

• No es tocaran ni les clavilles ni els receptors elèctrics amb les mans 
mullades o humides. 

• L'usuari no manipularà els fils dels cables, pel que mai connectarà cap 
aparell que no posseeixi la clavilla corresponent. 

• No es premerà repetida i innecessàriament els mecanismes interiors, ja 
que amb independència dels perjudicis que pogués ocasionar al receptor al 
que s'alimenti s'està fatigant prematurament el mecanisme. 

• No es connectaran aparells de llum o qualsevol altre receptor que arribi a 
els 220 watts de potència, ja que la conseqüència immediata és 
possibilitar l'inici d'un incendi en el mecanisme. 

• L'usuari no retirarà ni manipularà els mecanismes de la instal·lació. 

• No es manipularan els alvèols de les preses de corrent amb cap objecte ni 
es tocaran amb líquids o humitats. 

• No es connectaran receptors que superin la potència de la pròpia presa ni 
es connectaran endolls múltiples o "lladres" la potència total dels quals 
superi a la de la pròpia presa. 

Manteniment 

-Per l'usuari 

1. Cada 3 mesos: 
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• Inspecció visual de mecanismes interiors per a possible detecció 
d'anomalies visibles i donar avís al professional. 

 

2. Cada any: 

• Comprovació del correcte funcionament de l'interruptor diferencial del 
quadre general de distribució de l'habitatge, mitjançant el següent 
procediment: 

• Acció manual sobre el botó de prova que inclueix el propi interruptor 
diferencial. 

• Desconnexió automàtica del pas de la corrent elèctrica mitjançant la 
recuperació de la posició de repòs (0) de comandament de connexió-
desconnexió. 

• Acció manual sobre el mateix comandament per colocar-lo a la seva 
posició de connexió (1) per recuperar el subministrament elèctric. 

• Comprovació del correcte funcionament dels interruptors magnetotèrmics. 
Quan per sobreintensitat o curtcircuit saltés un interruptor magnetotèrmic 
hauria que actuar de la següent manera: 

• Desconnexió d'aquell receptor elèctric amb el qual es va produir l'avaria o, 
si escau, desconnectar el corresponent interruptor. 

• Rearmament (o activat) del magnetotérmico de la fallada per a recuperar 
el subministrament habitual. 

• Revisió del receptor elèctric que ha originat el problema o, si escau, 
comprovació que la seva potència és menor que la qual suporta el 
magnetotérmico. 

• Inspecció visual per a comprovar el bon estat dels endolls a través del bon 
contacte amb les espigues de les clavilles que suporti i de l'absència de 
possibles foguejats dels seus alvèols. 

• Neteja superficial dels endolls amb un drap sec. 
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3. Cada 5 anys: 

• Neteja superficial de les clavilles i receptors elèctrics, sempre amb baietes 
seques i en estat de desconnexió. 

• Neteja superficial dels mecanismes, sempre amb baietes seques i 
preferiblement amb desconnexió prèvia de la corrent elèctrica. 

-Pel professional qualificat 

1. Cada any: 

• Comprovació del funcionament de tots els interruptors del quadre de 
comandament i protecció, verificant que son estables en les seves 
posicions d'obert i tancat. 

• Revisió de les instal·lacions de garatges per instal·ladors autoritzats 
lliurement triats pels propietaris o usuaris de la instal·lació. L'instal·lador 
estendrà un butlletí de reconeixement de la indicada revisió, que serà 
lliurat al propietari de la instal·lació. 

 

2. Cada 2 anys: 

• Revisió general, comprovant l'estat del quadre de comandament i 
protecció, els mecanismes allotjats i connexions. 

• Comprovació mitjançant inspecció visual de l'estat de l'interruptor de tall i 
dels fusibles de protecció, l'estat enfront de la corrosió de la porta de 
l'armari i la continuitat del conductor de posada a terra del marc metàl·lic 
de la mateixa. 

• Verificació de l'estat de conservació de les cobertes aïllants dels 
interruptors i bases d'endoll de la instal·lació, reparant-se els defectes 
oposats. 

 

3. Cada 5 anys: 

• Comprovació dels dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes 
directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb 
la secció dels conductors que protegeixen, reparant-se els defectes trobats. 

• Revisió de la rigidesa dielèctrica entre els conductors. 

 

4. Cada 10 anys: 

• Revisió general de l'instal·lació. Tots els temes de cablejat son exclusius 
de la empresa autoritzada. 

1.1.5 Equips generadors (Grup electrògen) 
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Precaucions 

• Abans de la seva posada en marxa, es llegirà amb deteniment el manual 
d'ús subministrat pel proveïdor. 

Prescripcions 

• L'oli i els filtres d'oli del motor, hauran de canviar-se en l'interval de temps 
recomanat. 

• Quan l'indicador ho adverteixi, haurà de substituir-se el filtre de l'aire del 
motor. 

• Haurà de prestar-se una atenció periòdica a l'estat dels debanaments, 
especialment quan els generadors hagin estat inactius durant un llarg 
temps. 

• Haurà de comprovar-se periòdicament el desgast o pèrdua d'oli dels 
coixinets, reemplaçant-los si fos necessari i en qualsevol cas, seran 
substituïts després de 40000 hores en servei. 

• S'examinarà la posició de les escombretes, havent de reemplaçar-se quan 
s'hagi gastat una quarta part de la seva longitud. 

• Els anells rozantes haurien de netejar-se de forma cíclica, llevant-los tot la 
pols o brutícia que els cobreixi, especialment quan es canvien les 
escombretes. 

• La bateria haurà d'emplenar-se, ja que l'ús normal i la càrrega de bateries 
tindrà com efecte una evaporació de l'aigua. 

Prohibicions 

• Està prohibit manipular, modificar, o reparar la instal·lació per personal 
que no sigui instal·lador autoritzat. 

Manteniment 

-Pel professional qualificat 

1. Cada any: 
 

• Control del nivell de l'oli del motor. 

• Comprovació i ajust de les corretges d'elements auxiliars. 

• Substitució del refrigerant i rentat del sistema de refrigeració en el mateix 
moment. 

• Sustitució del filtre de combustible. 

• Omplert de les bateries. 

• Comprovació de la càrrega de la bateria mitjançant un densímetre. 
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Precaucions 

• Durant les fases de realització del manteniment (tant en la reposició dels 
llums com durant la neteja dels equips) es mantindran desconnectats els 
interruptors automàtics corresponents als circuits de la instal·lació 
d'enllumenat. 

1.1.6 Il·luminació interior 

Prescripcions 

• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ i 
certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent. 

• La reposició dels llums dels equips d'enllumenat haurà d'efectuar-se quan 
aquestes arribin a la seva durada mitja mínima o en el cas que s'apreciïn 
reduccions de flux importants. Aquesta reposició s'efectuarà preferentment 
per grups d'equips complets i àrees d'il·luminació. 

• El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les 
seves prestacions. 

• Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia 
subministradora. 

• Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les 
reemplaçades. 

• Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà 
els defectes oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

Prohibicions 

• Els llums o qualsevol altre element d'il·luminació no se suspendran 
directament dels cables corresponents a un punt de llum. Solament amb 
caràcter provisional, s'utilitzaran com suport d'una bombeta. 

• No es col·locarà en cap cambra humida (tals com lavabos i/o banys), un 
punt de llum que no sigui de doble aïllament dintre de la zona de protecció. 

• No s'impedirà la bona refrigeració de la lluminària mitjançant objectes que 
la tapin parcial o totalment, per a evitar possibles incendis. 

• Encara que el llum estigui fred, no es tocaran amb els dits els llums 
halogenats o de quars-iode, per no perjudicar l'estructura de quars de la 
seva ampolla, salvat que sigui un format de doble embolcall en què 
existeix una ampolla exterior de vidre normal. En qualsevol cas, no s'ha de 
col·locar cap objecte sobre el llum. 

• En locals amb ús continuat de persones no s'utilitzaran llums fluorescents 
amb un índex de rendiment de color menor del 70%. 

Manteniment 

-Per l'usuari 
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1. Cada any: 

• Neteja dels llums, preferentment en sec. 

• Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, 
assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o similar. 

-Pel professional qualificat 

1. Cada 2 anys: 

• Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips 
complets i àrees d'il·luminació, en oficines. 

 

2. Cada 3 anys: 

• Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips 
complets i àrees d'il·luminació, en zones comunes i garatges. 

1.1.7 Il·luminació exterior 

Precaucions 

• Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de les 
llums com durant la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els 
interruptors automàtics corresponents als circuits de l'instal·lació 
d'enllumenant. 

Prescripcions 

• Un especialista haurà de portar a terme un estudi previ que certifiqui la 
idoneïtat de la instal·lació d'acord amb la normativa vigent, davant 
qualsevol modificació en la mateixa o en les seves condicions d'ús. 

 

• Els llums utilitzats per a reposició haurien de ser de les mateixes 
característiques que les reemplaçades. 

• El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les 
seves prestacions. 

• Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia 
subministradora. 

• La neteja es realitzarà preferentment en sec, utilitzant draps o esponges 
que no ratllin la superfície. 

• Per a la neteja de lluminàries d'alumini anodizado haurien d'utilitzar-se 
solucions sabonoses no alcalines. 

Prohibicions 
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• No es manipularà, modificarà o repararà cap element elèctric de 
l'enllumenat exterior per personal que no sigui instal·lador autoritzat. 

Manteniment 

-Per l'usuari 

 
1. Cada any: 

• Neteja dels llums, preferentment en sec. 

• Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, 
assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o similar. 

-Pel professional qualificat 

 
1. Cada 2 anys: 

• Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips 
complets i àrees d'il·luminació, en zones exteriors. 

1.2 Captació solar per ACS 

1.2.1 Captació solar 

Precaucions 

• S'evitaran les agressions contra els captadors. 

Prescripcions 

• L'usuari haurà de mantenir les condicions de seguretat especificades en el 
projecte del mateix i es posarà en contacte amb el Servei de Manteniment 
davant l'aparició de qualsevol anomalia. 

• La propietat haurà de posseir un contracte de manteniment amb una 
empresa autoritzada que s'ocupi del manteniment periòdic de la 
instal·lació, de manera que l'usuari únicament realitzarà la inspecció visual 
dels paràmetres funcionals principals de la instal·lació. 

• El pla de manteniment haurà de realitzar-se per personal tècnic competent 
que conegui la tecnologia solar tèrmica i les instal·lacions mecàniques en 
general. La instal·lació tindrà un llibre de manteniment en el qual es 
reflecteixin totes les operacions realitzades així com el manteniment 
correctiu 

• El sosteniment haurà d'incloure totes les operacions de manteniment i 
substitució d'elements fungibles o desgastats per l'ús, necessàries per a 
assegurar que el sistema funcioni correctament durant la seva vida útil. 
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• Durant les operacions de manteniment hauran d'eliminar-se les fulles i 
altres elements dipositats en el cèrcol d'estanquitat del captador, per a 
permetre a l'aigua de pluja discórrer lliurement. 

Prohibicions 

• No es manipularà cap element de la instalació. 

• No es netejaran els cristalls del captador amb productes agressius. 

Manteniment 

-Pel professional qualificat 

1. Cada 6 mesos: 

• Revisión para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m². 

• Inspecció visual dels següents elements: 

• Captadors. 

• Condensacions i brutícia en els vidres en els cristalls. 

• Esquerdaments i deformacions en juntes. 

• Corrosió i deformacions en l'absorbidor. 

• Deformació, oscil·lacions i finestres de respiració en la carcassa. 

• Aparició de fuites en les connexions. 

• Degradació, indicis de corrosió i collada de cargols en l'estructura. 

 

2. Cada any: 

• Revisió de la instal·lació per a instal·lacions amb superfície de captació 
inferior a 20 m². 

• Comprovació de la presència de llots en el fons del dipòsit del sistema de 
acumulació. 

• Comprovació del nivell de desgast i del bon funcionament dels ànodes del 
sistema d'acumulació. 

• Comprovació de la presència d'humitat en l'aïllament. 

• Control de funcionament i neteja del intercambiador de plaques i del 
serpentí. 

• Inspecció visual i control de funcionament en el fluid refrigerant, aïllament, 
purgador, bomba, got d'expansió, sistema d'omplert i vàlvules. 

• Control de funcionament del quadre elèctric, del control diferencial, del 
termòstat i del sistema de mesura. 

• Control de funcionament del sistema auxiliar i de les sondes de 
temperatura. 
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1.3 Climatització i ventilació 

1.3.1 Tractament d'aire (climatització) 

Precaucions 

• L'usuari tindrà la precaució deguda davant forats en paraments per a no 
afectar a les possibles conduccions. 

• Es consultaran les instruccions d'ús lliurades en la compra dels aparells. 

Prescripcions 

• Haurà de comprovar-se durant la posada en marxa d'hivern o estiu que no 
hi ha bosses d'aire en la bateria. 

• Hauran de comprovar-se les possibles fugues del circuit hidràulic. 

• Ha de fer-se un ús racional de l'energia mitjançant una programació 
adequada del sistema, de manera que no s'haurien de programar 
temperatures inferiors als 23°C en estiu ni superiors aquesta xifra en 
hivern. 

• En cas de tractament de la humitat, la seva programació ha de estar 
compresa entre el 40% i el 60% de la humitat relativa. 

• Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados 
solamente por el personal del servicio técnico de la empresa 
suministradora. 

• L'usuari haurà d'avisar a un professional qualificat davant la detecció de 
qualsevol anomalia. 

• Sempre que es revisin les instal·lacions, un professional qualificat haurà de 
reparar els defectes oposats i adoptar les mesures oportunes. 

Prohibicions 

• No s'obstaculitzarà mai el moviment de l'aire en les comportes de l'equip. 

• No es compatibilitzarà el funcionament del sistema amb l'obertura dels 
buits exteriors practicables. 
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Manteniment 

-Per l'usuari 

1. Cada any: 

• Abans de la temporada d'utilització: 

• Neteja i eliminació de corrosions de les superfícies exteriors. 

• Verificació de la inexistència de fugides d'aire per juntes de panells, portes 
i registres. 

• Inspecció dels filtres d'aire. 

• Eliminació d'incrustacions de sals i llots. 

• Verificació de l'estat i estanqueïtat de connexions d'aigua. 

-Pel professional qualificat 

1. Cada any: 

• Inspecció, verificació, neteja, comprovació, substitució, mesurament de 
cabals d'aire, de consums, realització d'anàlisi de l'aigua d'aquestes unitats 
de tractament d'aire quant a aspectes generals, seccions de refrigeració, 
comportes, filtres, seccions de recuperació d'energia, seccions de 
humidificación per injecció de vapor, seccions de humidificació per 
contacte, lavadores d'aire, bateries de tractament d'aire i ventiladors i els 
seus motors. 

1.4 Contra incendis 

1.4.1 Detecció i alarma 

Precaucions 

• S'evitarà l'ús indegut dels elements components dels sistemes manuals 
d'alarma d'incendis (polsadors d'alarma). 

Prescripcions 

• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

• L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades 
en la compra dels aparells i equips. 

• Substitució de pilots i fusibles, en cas d'estar defectuosos. 

Prohibicions 

• No es manipularà cap dels elements que formen el conjunt del sistema. 

Manteniment 
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-Per l'usuari 

1. Cada 3 mesos: 

• Comprovació del funcionament dels sistemes automàtics de detecció i 
alarma d'incendis (amb cada font de subministrament). 

• Manteniment d'acumuladors dels sistemes automàtics de detecció i alarma 
d'incendis (neteja de borns i reposició d'aigua destil·lada). 

 
2. Cada 6 mesos: 

• Comprovació del funcionament del sistema manual d'alarma d'incendis 
(amb cada font de subministrament). 

• Manteniment d'acumuladors del sistema manual d'alarma d'incendis 
(neteja de borns i reposició d'aigua destil·lada). 

-Pel professional qualificat 

1. Cada 3 mesos: 

• Comprovar el funcionament dels sistemes automàtics i del sistema manual, 
amb cada font de subministrament. 

 
2. Cada any: 

• Verificar integralment la instal·lació i netejar els components dels sistemes 
automàtics i del sistema manual. 

• Verificar les unions roscades o soldades dels sistemes automàtics i del 
sistema manual. 

• Netejar i regular els relés dels sistemes automàtics. 

• Regular les tensions i intensitats dels sistemes automàtics. 

• Verificar els equips de transmissió d'alarma dels sistemes automàtics. 

• Es farà una prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament 
elèctric en els sistemes automàtics i del sistema manual. 

1.4.2 Enllumenat d'emergència 

Precaucions 

• Es mantindran desconnectats els interruptors automàtics corresponents als 
circuits de la instal·lació d'enllumenat, durant les fases de realització del 
manteniment, tant en la reposició dels llums com durant la neteja dels 
equips. 

Prescripcions 
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• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destinació de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ i 
certificar la idoneïtat de la mateixa d'acord amb la normativa vigent. 

• El paper de l'usuari haurà de limitar-se a l'observació de la instal·lació i les 
seves prestacions. 

• Qualsevol anomalia observada haurà de ser comunicada a la companyia 
subministradora. 

• Totes les llums de recanvi seran de les mateixes característiques que les 
reemplaçades. 

• Sempre que es revisin les instal·lacions, un instal·lador autoritzat repararà 
els defectes oposats i reposarà les peces que siguin necessàries. 

• La reposició dels llums dels equips s'haurà d'efectuar abans que esgotin la 
seva vida útil. Aquesta reposició s'efectuarà preferentment per grups 
d'equips complets i àrees d'il·luminació. 

Manteniment 

-Per l'usuari 

1. Cada any: 

• Neteja dels llums, preferentment en sec. 

• Neteja de les lluminàries, mitjançant drap humitejat en aigua jabonosa, 
assecant-se posteriorment amb drap de gamuza o similar. 

-Pel professional qualificat 

1. Cada 3 mesos: 

• Verificació dels acumuladors (neteja de vàlvules i reposició d'aigua 
tractada). 

 

2. Cada 3 anys: 

• Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips 
complets i àrees d'il·luminació. 

1.4.3 Senyalització 

Prescripcions 

• Si s'observés el deteriorament dels rètols i plaques de senyalització, haurà 
de substituir-se per altres d'anàlogues característiques. 

• El paper de l'usuari haurà de limitar-se a la neteja periòdica dels rètols i 
plaques, eliminant la brutícia i residus de pol·lució, preferentment en sec, 
amb draps o esponges que no ratllin la superfície. 
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• Sempre que es revisin els elements de senyalització, s'haurien de reparar 
els defectes oposats i, en cas que sigui necessari, es reposaran les peces 
que ho precisin. Tots els elements seran de les mateixes característiques 
que els reemplaçats. 

Prohibicions 

• No s'utilitzaran productes abrasius en la seva neteja. 

• No es penjaran elements sobre els elements de senyalització ni s'impedirà 
la seva perfecta visualització. 

1.4.4 Extintors 

Precaucions 

• En cas d'utilitzar un extintor, es recarregarà immediatament. 

Prescripcions 

• Davant qualsevol modificació en la instal·lació o en les seves condicions 
d'ús (ampliació de la instal·lació o canvi de destí de l'edifici) un tècnic 
competent especialista en la matèria haurà de realitzar un estudi previ. 

• L'usuari haurà de consultar i seguir sempre les instruccions d'ús lliurades 
en la compra dels aparells i equips. 

• En aquesta revisió anual no serà necessària l'obertura dels extintors 
portàtils de pols amb pressió permanent, salvat que en les comprovacions 
que es citen s'hagin observat anomalies que ho justifiquin. En el cas 
d'obertura de l'extintor, l'empresa mantenidora situarà a l'exterior del 
mateix un sistema indicatiu que acrediti que s'ha realitzat la revisió 
interior del aparell. Com exemple de sistema indicatiu de que s'ha realitzat 
l'obertura i revisió interior del extintor, es pot fer servir una etiqueta 
indeleble, en forma d'anell que es col·loca en el coll de l'ampolla abans del 
tancament de l'extintor i que no pot ser retirada sense que es produeixi la 
destrucció o deteriorament de la mateixa. 

Prohibicions 

• No es retirarà l'element de seguretat o precinte de l'extintor si no és per a 
usar-lo tot seguit. 

• No es canviarà l'emplaçament dels extintors, ja que respon a criteris 
normatius. 
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Manteniment 

-Per l'usuari 

1. Cada 3 mesos: 

• Comprovació de la seva accessibilitat, el bon estat de conservació, fiadors, 
precintes, inscripcions i mànega. 

• Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) de l'extintor i del flascó 
de gas impulsor (si existeix) i l'estat de les parts mecàniques (broquet, 
vàlvules i mànega), reposant-les en cas necessari. 

-Pel professional qualificat 

1. Cada 3 mesos: 

• Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat aparent de 
conservació. 

• Inspecció ocular de segurs, precintes e inscripcions. 

• Comprovació del pes i pressió, en el seu cas. 

• Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, 
vàlvula i mànega). 

 
2. Cada any: 

• Comprovació del pes i pressió, en el seu cas. 

• En el cas d'extintors de pols amb flascons de gas d'impulsió, comprovació 
del bon estat de l'agent extintor i del pes i aspecte extern del flascó. 

• Inspecció ocular de l'estat de la mànega, broquet o llança, vàlvules i parts 
mecàniques. 

 
3. Cada 5 anys: 

• Retimbrat de l'extintor, a partir de la data de timbrat, i per tres vegades. 
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CAPÍTOL 2: 

DISPOSICIONS 

GENERALS 

2.1  Disposicions de caràcter general 

2.1.1 Objecte del Plec de Condicions 

 

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix 
entre els agents que intervenen en les obres definides en el present projecte i 
servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el Promotor i el 
Contractista. 

2.1.2 Contracte d'obra 

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, 
conformement als documents del projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director 
d'Obra ofereix la documentació necessària per a la realització del contracte 
d'obra. 

2.1.3 Documentació del contracte d'obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de 
prelació atenent al valor de les seves especificacions, en el cas de possibles 
interpretacions, omissions o contradiccions: 

• Les condicions fixades en el contracte d'obra 
• El present Plec de Condicions 
• La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, 

memòries, annexos, amidaments i pressupostos 

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i 
les cotes sobre les mesures a escala preses dels plànols. 

2.1.4 Projecte Arquitectònic 

El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen 
les exigències tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades en 



Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

 

- 25 - 

 

l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es justificarà tècnicament 
les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la 
normativa tècnica aplicable. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 
documents tècnics sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es 
mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense que es produeixi una 
duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels 
diferents treballs indicats. 

Els documents complementaris al Projecte seran: 

• Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi 
subministrant la direcció d'Obra com a interpretació, complement o 
precisió. 

• El Llibre d'Ordres i Assistències. 
• El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control. 
• L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les 

obres. 
• El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista. 
• Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 
• Llicències i altres autoritzacions administratives. 

2.1.5 Reglamentació urbanística 

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels 
organismes competents, especialment les que es refereixen al volum, altures, 
emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les condicions de reforma del 
projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les 
Normes i al Planejament Vigent. 

2.1.6 Formalització del Contracte d'Obra 

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que 
podrà elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 

El cos d'aquests documents contindrà: 

• La comunicació de l'adjudicació. 
• La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 
• La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista 

s'obliga al compliment estricte del contracte d'obra, conforme al previst en 
aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memòria i els seus Annexos, 
l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de 
servir de base per a la realització de les obres definides en el present 
Projecte. 

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la 
seva conformitat amb la signatura al peu del Plec de Condicions, els Plànols, 
Quadre de Preus i Pressupost General. 

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del 
document que es consigni el Contractista. 
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2.1.7 Jurisdicció competent 

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, 
ambdues queden obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions 
derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius 
conformement a la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu 
domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada l'obra. 

2.1.8 Responsabilitat del Contractista 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions 
establertes en el contracte i en els documents que componen el Projecte. 

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les 
unitats d'obra amb deficiències o malament executades, sense que pugui servir 
d'excusa el fet que la Direcció facultativa hagi examinat i reconegut la 
construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en 
liquidacions parcials. 

2.1.9 Accidents de treball 

És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, 
incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la 
construcció, conservació i manteniment d'edificis. 

És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 
1627/97, el control i el seguiment, durant tota l'execució de l'obra del Pla de 
Seguretat i Salut redactat pel contractista. 

2.1.10 Danys i perjudicis a tercers 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o 
negligència, sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en 
les confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de les 
indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i 
perjudicis que puguin ocasionar-se o causar-se en les operacions de l'execució de 
les obres. 

Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es 
puguin ocasionar enfront de tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella 
com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissió o 
negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels 
subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra. 

És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una 
pòlissa d'assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a 
l'enderrocament i la construcció", subscrita per una companyia asseguradora 
amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta 
pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor o Propietat, no podent ser 
cancel·lada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de l'obra. 
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2.1.11 Anuncis i cartells 

Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en 
les seves tanques més inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels 
treballs i els exigits per la policia local. 

2.1.12 Còpia de documents 

El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants 
del Projecte. 

2.1.13 Subministrament de materials 

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista 
per retard en el termini de terminació o en terminis parcials, com a conseqüència 
de deficiències o faltes en els subministraments. 

2.1.14 Troballes 

El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o 
substàncies minerals utilitzables que és trobin en les excavacions i demolicions 
practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haurà d'emprar 
per a extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director 
d'Obra. 

El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que 
aquests treballs ocasionin, sempre que estiguin degudament justificats i 
acceptats per la Direcció facultativa. 

2.1.15 Causes de rescissió del contracte d'obra 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 

a) La mort o incapacitació del Contractista.

b) La fallida del Contractista. 

c)  Les alteracions del contracte per les següents causes:

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions 
fonamentals del mateix segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, 
sempre que la variació del Pressupost d'Execució Material, com a conseqüència 
d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%. 

b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més 
o en menys del 40% del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del 
projecte reformat. 

d)

 

La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi 
excedit d'un any i, en tot cas, sempre que per causes alienes al Contractista 
no es doni començament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres mesos 
a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà 
automàtica. 
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e)
  
Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en 
contracte. 

f)
 
L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o 
dolenta fe, amb perjudici dels interessos de les obres. 

g) El venciment del termini d'execució de l'obra. 

h) L'abandó de l'obra sense causes justificades. 

i) La mala fe en l'execució de l'obra.

 

  

 

2.1.16 Omissions: Bona fe 

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de 
Condicions i la documentació complementària, presenten la prestació d'un servei 
al Promotor per part del Contractista mitjançant l'execució d'una obra, basant-se 
en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta 
col·laboració sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre 
ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest Plec i la 
documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre 
suplertes per la BONA FE de les parts, que les resoldran degudament amb la 
finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de l'obra. 

2.2 Disposicions relatives a treballs, material i 
mitjans auxiliars  

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, 
relatives als treballs, materials i mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels 
edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes. 

2.2.1 Accessos i tancaments 

El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament 
d'aquesta i el seu manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir a el 
Director d'Execució de l'Obra la seva modificació o millora. 

2.2.2 Replanteig 

El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les 
referències principals que mantindrà com a base de posteriors replantejos 
parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en 
la seva oferta econòmica. 
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Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra 
i, una vegada aquest hagi donat la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i 
Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol de replanteig definitiu, que haurà 
de ser aprovat pel director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la 
deficiència o l'omissió d'aquest tràmit. 

2.2.3 Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 

El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el 
respectiu contracte, desenvolupant-se de manera adequada perquè dintre dels 
períodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que l'execució 
total es porti a terme dins el termini establert en el contracte. 

Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les 
obres, de forma fefaent i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies 
d'antelació. 

El Director d'Obra redactarà l'acta d'inici de l'obra i la subscriuran a la mateixa 
obra juntament amb ell, el dia d'inici dels treballs, el Director de l'Execució de 
l'Obra, el Promotor i el Contractista. 

Per a la formalització de l'acta d'inici de l'obra, el director de l'Obra comprovarà 
que a l'obra hi ha còpia dels següents documents: 

• Projecte d'execució, annexos i modificacions. 
• Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per part del 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució dels treballs. 
• Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament. 
• Avís previ a l'Autoritat laboral competent efectuat pel Promotor. 
• Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel Contractista. 
• Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives per altres 

administracions. 
• Llibre d'Ordres i Assistències. 
• Llibre d'Incidències. 

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials i 
total de l'execució de l'obra. 

2.2.4 Ordre dels treballs 

La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, 
menys en aquells casos que, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi 
convenient la seva variació per part de la Direcció facultativa. 

2.2.5 Facilitats per a altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats 
als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en l'execució de l'obra. 
Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques hi hagi per la 
utilització dels mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres 
conceptes. 

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 
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1.2.6 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major. 

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol 
incidència, no s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions 
de la Direcció facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 

El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans 
materials, tot el que la direcció d'Execució de l'Obra disposi per a estintolaments, 
apuntalaments, enderrocaments, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 

2.2.7 Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte 

El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de 
l'Obra, segons les seves respectives comeses i atribucions, les instruccions o 
aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució de l'obra 
projectada. 

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols, croquis, ordres i instruccions corresponents, 
es comunicaran necessàriament per escrit al Contractista, estant aquest a la 
vegada obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva 
signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos i 
instruccions que rebi tant del Director d'Execució de l'Obra, com del Director 
d'Obra. 

Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les 
disposicions preses per la Direcció facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del 
termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent rebut, 
si aquest ho sol·licités 

2.2.8 Pròrroga per causa de força major 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, 
aquest no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos 
possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. 
Per a això, el Contractista exposarà, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa 
que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això 
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
aquesta causa sol·licita. 

2.2.9 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció 
facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit, no se li hagués 
proporcionat. 
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2.2.10 Treballs defectuosos 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides 
en el projecte, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb 
l'estipulat. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és 
responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes 
que puguin existir per la seva dolenta execució, no sent un eximent el que la 
Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el 
fet que aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, 
que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de 
l'Obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials 
empleats o els aparells i equips col·locats no reuneixen les condicions 
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada 
finalitzats amb anterioritat a la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que 
les parts defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés justa la 
decisió i es negués a la substitució, enderrocament i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui intervindrà per a resoldre-la. 

2.2.11 Vicis ocults 

El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la 
construcció, durant l'execució de les obres i el període de garantia, fins als 
terminis prescrits després de l'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part 
d'altres responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se. 

Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà, 
quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, 
destructius o no, que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els 
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància al Director 
d'Obra. 

El Contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les 
unitats d'obra mal executades, les seves conseqüències, danys i perjudicis, no 
podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el Director 
de l'Execució d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi 
estat conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal executades. 

2.2.12 Procedència de materials, aparells i equips 

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes 
classes on consideri oportú i convenient per als seus interessos, excepte en 
aquells casos en els que es preceptuï una procedència i característiques 
específiques en el projecte 

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, 
el Contractista haurà de presentar al Director d'Execució de l'Obra una llista 
completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual 
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s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 

2.2.13 Presentació de mostres 

A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels 
materials, aparells i equips, sempre amb l'antelació prevista en el calendari 
d'obra. 

2.2.14 Materials, aparells i equips defectuosos 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la 
qualitat i característiques tècniques prescrites en el projecte, no tinguessin la 
preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués o 
demostrés que no són els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a 
instàncies del Director d'Execució de l'Obra, donarà l'ordre al Contractista de 
substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats 
per a la finalitat al que es destinin. 

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no 
estiguin en condicions, aquesta no ha estat complerta, podrà fer-ho el Promotor 
o Propietat a compte del Contractista. 

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin 
defectuosos, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb 
la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista prefereixi 
substituir-los per uns altres en condicions. 

2.2.15 Despeses ocasionades per proves i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements 
que intervinguin en l'execució de les obres correran a càrrec i compte del 
Contractista 

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del 
Contractista, o que no ofereixi les suficients garanties, es podrà començar 
novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec 
i compte del Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les 
obres complementàries que poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits 
anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris. 

2.2.16 Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 
d'enderrocs com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que 
no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures 
que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 

2.2.17 Obres sense prescripcions explícites 

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en 
la restant documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en primer terme, 
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a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a 
les normes i pràctiques de la bona construcció. 

2.3 Disposicions de les recepcions d'edificis i 
obres annexes 

2.3.1 Consideracions de caràcter general 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l'obra, 
fa lliurament de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà 
realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases 
completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts. 

La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el 
Contractista, fent constar: 

• Les parts que intervenen. 
• La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i 

acabada de la mateixa. 
• El preu final de l'execució material de l'obra. 
• La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, 

si escau, aquestes de manera objectiva, i el termini que haurien de quedar 
resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es farà 
constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 

• Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les 
seves responsabilitats. 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el 
Director de l'Execució de l'Obra. 

El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no 
està acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. 

En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà 
el nou termini per a efectuar la recepció. 

En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels 
trenta dies següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final 
d'obra, termini que es contarà a partir de la notificació efectuada per escrit al 
promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta 
dies des de la data indicada el promotor no hagués posat de manifest reserves o 
rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la L.O.E., 
i s'iniciarà a partir de la data que es subscrigui l'acta de recepció, o quan 
s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst en l'apartat anterior. 

2.3.2 Recepció provisional 

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director 
d'Execució de l'Obra al Promotor o Propietat la proximitat del seu acabament a fi 
de convenir l'acte de Recepció Provisional. 
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Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del 
Director d'Obra i del Director d'Execució de l'Obra. Es convocarà també als 
restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants 
exemplars com persones que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció 
estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar 
expressament en l'Acta i es donaran al Contractista les oportunes instruccions 
per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls, expirat 
el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb 
la pèrdua de la fiança. 

2.3.3 Documentació final de l'obra 

El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que 
haguessin intervingut en l'obra, redactarà la documentació final de les obres, que 
es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la 
legislació vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2, 
3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4º del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. 
Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici. 

2.3.4 Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director 
d'Execució de l'Obra al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del 
Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació en triple 
versió que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servirà per a 
l'abonament pel promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en 
concepte de fiança. 

2.3.5 Termini de garantia 

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol 
cas, mai haurà de ser inferior a sis mesos. 

2.3.6 Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, correran a càrrec i compte del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, 
neteja i reparacions ocasionades per l'ús correran a càrrec de la Propietat i les 
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec 
del Contractista. 
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2.3.7 Recepció definitiva 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de 
garantia, d'igual manera i amb les mateixes formalitats que la provisional. A 
partir d'aquesta data cessarà l'obligació del Contractista de reparar al seu càrrec 
aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran 
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de 
construcció. 

2.3.8 Pròrroga del termini de garantia 

Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es 
trobés aquesta en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i 
el Director d'Obra indicarà al Contractista els terminis i formes en que haurien de 
realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podrà 
resoldre's el contracte amb la pèrdua de la fiança. 

2.3.9 Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit 

En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini fixat, la maquinària, instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
represa per una altra empresa sense cap problema. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els 
tràmits establerts anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran 
definitivament segons el que es disposa anteriorment. 

Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del 
Director d'Obra, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL 3: 

DISPOSICIONS 

FACULTATIVES 

 

3.1 Definició i atribucions dels agents de 
l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades 
per la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que 
intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden 
determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació 
i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden 
recollides en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

3.1.1 El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 
decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió 
necessària per a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de 
tots els costos necessaris. 
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Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de 
gestor de societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues 
que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de 
contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per 
la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que no està 
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E. 

3.1.2 El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 
i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 
documents tècnics segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada 
projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

3.1.3 El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís 
d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM 
RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 
CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

3.1.4 El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d'Obra. 

3.1.5 El Director de l'Execució de l'Obra 

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 qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat 
per l'Arquitecte, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes 
aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la 
seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de 
manera solvent l'execució de les mateixes 
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3.1.6 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a 
atorgar assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels 
materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats 
per a atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de 
servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació 

3.1.7 Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de 
magatzems, importadors o venedors de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva 
incorporació permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, 
components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés 
d'execució. 

3.2 Agents que intervenen en l'obra segons llei 
38/99 (l.o.e.) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

3.3 Agents en matèria de seguretat i salut 
segons rd 1627/97 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la 
memòria descriptiva del projecte. 

3.4 Agents en matèria de gestió de residus 
segons rd 105/08. 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en 
l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 

3.5 La direcció facultativa 
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la 
direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa 
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels 
anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra 
dirigint el procés de construcció en funció de les atribucions professionals de 
cada tècnic participant. 
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3.6 Visites facultatives 
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels 
membres que componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites 
dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció 
dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida 
al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. 
Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 
coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a 
cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

3.7 Obligacions dels agents intervinents 
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en 
els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra 
legislació aplicable. 

3.7.1 El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del 
projecte, així com autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra 
i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles 
per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional 
necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles 
per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en 
els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el 
compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions 
administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, 
comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn 
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció 
dels interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, 
assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a 
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació 
vigent, s'ha de respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes 
fixades a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici 
l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la 
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als 
habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 
especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi 
Bàsic, si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 
correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel 
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qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, 
fent constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense 
reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el 
cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de 
manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien 
de quedar resolts els defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que 
conté el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra 
executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions 
competents. 

3.7.2 El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa 
urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a 
tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- 
com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor 
les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi 
professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i 
escrit suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la 
fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres 
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a 
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són 
comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte 
d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se 
necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de 
l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres 
tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació 
amb els projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que 
sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, 
que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat 
i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per 
altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les 
competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la 
legislació vigent en els quals és legalment competent per a la seva redacció, 
excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent 
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la 
propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment 
competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell 
redactat, en suport paper o informàtic. 



Projecte d'instal·lació de nau industrial dedicada a bijuteria 

 

- 41 - 

 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita 
com dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la 
totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

3.7.3 El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les 
condicions legalment exigibles per a actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, 
d'acord al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i 
disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball 
en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució 
de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, 
que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o 
estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la 
qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 
1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria 
de Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació 
vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment 
estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de 
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, 
tutelant les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu 
lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de 
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant 
del Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi 
de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la 
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments 
pertinents 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig 
executant les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver 
examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte 
Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la 
qualitat exigida en el projecte 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta 
construcció, que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis 
generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin 
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A 
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aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i 
coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra 
imposin, disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra 
requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a 
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin 
compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense 
provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra 
dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè 
efectuï les actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, 
diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb 
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les 
obres, que haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, 
així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors 
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i 
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament 
efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements 
constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o 
per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els 
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, 
documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que 
necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin 
en l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no 
menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels 
elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i 
personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, 
recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, 
assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar 
posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, 
així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració 
de la documentació final d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei 
d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a 
períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que 
afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
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3.7.4 El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva 
interpretació tècnica, econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés 
constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions 
immediates al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris 
que es precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat 
expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament 
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i 
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els 
quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i 
coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels 
materials previstos. 

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que 
poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a 
les interpretacions de les especificacions de projecte. 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a 
assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les 
solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i 
Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a 
la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar 
tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra 
així com signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge 
d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la 
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades 
prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin 
preceptius. 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per 
raons tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al 
projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit 
entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i 
escrita del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, 
els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran 
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat 
final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels 
documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació 
identificativa dels agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos 
tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment 
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de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li 
sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part 
constituent del Llibre de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa 
als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, 
es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la 
Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de 
manteniment que consten en la citada documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, 
expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció 
mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres 
dels Arquitectes Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà 
com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en 
perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o 
acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques. 

3.7.5 El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 
de la LOE i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació 
definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a 
l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions 
del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat 
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa 
justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria 
i dels plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions 
complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, 
requerint els aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin 
necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista 
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes 
subministrats, exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels 
mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i 
estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa 
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tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments 
adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats 
assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat 
traçat i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment 
de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals 
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que 
han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu 
correcte i complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució 
material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis 
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a 
complir eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les 
seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant 
les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 
considerés oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament 
efectuades i l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes 
d'evacuació i el seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament 
tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, 
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer 
constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte 
immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament 
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a 
l'especificat per la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té 
legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i 
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, 
assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les 
proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves 
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels 
Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, 
proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals 
relatives a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau 
fossin preceptius 
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Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de 
nexe d'unió entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de 
l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als 
resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions 
d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de 
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 
sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la 
normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva 
conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació 
positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de 
l'Execució de les Obres, es considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, 
l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista 
de les conseqüències legals i econòmiques. 

3.7.6 Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor 
de l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de les obres. 

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a 
realitzar adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la 
corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb 
competència en la matèria. 

3.7.7 Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la 
comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment 
de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes 
subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva 
inclusió en la documentació de l'obra executada 

3.7.8 Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 
adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels 
edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i 
manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 
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3.8 Documentació final d'obra: llibre de l'edifici 
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada 
l'obra, el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions 
degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la 
formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació 
identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així 
com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el 
Llibre de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici.  

3.8.1 Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 
adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la 
documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que 
aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels 
edificis o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i 
manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 
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CAPÍTOL 4: 

DISPOSICIONS 

ECONÒMIQUES 

 

4.1 Definició 
Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a 
l'abonament i recepció de l'obra. Tenen un caràcter subsidiari respecte al 
contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, 
que és en definitiva el qual té validesa. 

4.2 Contracte d'obra 
S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, 
abans d'iniciar-se les obres, evitant en tant que sigui possible la realització de 
l'obra per administració. A la Direcció facultativa (Director d'Obra i Director 
d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder 
certificar en els termes pactats. 

Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra 
irrellevants i de difícil quantificació, o quan es desitgi un acabat molt acurat. 

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i 
discrepàncies que poguessin sorgir entre les parts, així com garantir que la 
Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel 
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que és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els 
següents punts: 

• Documents a aportar pel contractista. 
• Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 
• Determinació de les despeses d'agafades i consums. 
• Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral. 
• Responsabilitats i obligacions del Promotor. 
• Pressupost del Contractista. 
• Revisió de preus (en el seu cas). 
• Forma de pagament: Certificacions. 
• Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%). 
• Terminis d'execució: Planning. 
• Retard de l'obra: Penalitzacions. 
• Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 
• Litigi entre les parts. 

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte 
d'obra en cas que no existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li 
comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà a la disposició de les parts el 
present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la 
redacció del corresponent contracte d'obra. 

4.3 Criteri general 
Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 
38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment 
les quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a les 
condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les 
garanties suficients per al compliment diligent de les seves obligacions de 
pagament. 

4.4 Fiances 
El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en 
el contracte d'obra: 

4.4.1 Execució de treballs a càrrec de la fiança 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a 
ultimar l'obra en les condicions contractades, el Director d'Obra, en nom i 
representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-
los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança 
dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut. 

4.4.2 Devolució de les fiances 

La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el 
contracte d'obra, una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El 



Alejandro Rotger Vinent 

 

- 50 - 

 

Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i quitança dels 
seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i 
subcontractes. 

4.4.3 Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials 

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la 
fiança 

4.5 Dels preus 
L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés 
de construir l'obra. Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component 
menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests preus, 
calcularem el pressupost. 

4.5.1 Preu bàsic 

És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclòs 
el seu transport a obra, descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora 
de la maquinària i de la mà d'obra. 

4.5.2 Preu unitari 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos: 

• Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x 
quantitat" de la mà d'obra, maquinària i materials que intervenen en 
l'execució de la unitat d'obra. 

• Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma 
percentual com percentatge d'altres components, degut al fet que 
representen els costos directes que intervenen en l'execució de la unitat 
d'obra i que són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat 
d'obra. 

• Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos 
directes i mitjans auxiliars, igual per a cada unitat d'obra degut al fet que 
representen els costos dels factors necessaris per a l'execució de l'obra 
que no es corresponen a cap unitat d'obra en concret. 

En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 
d'octubre) estableix que la composició i el càlcul dels preus de les diferents 
unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos 
per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el 
Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis 
realitzats. 

Considera costos directes: 

• La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra 
• Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la 

unitat que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
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• Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 
l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades 
en l'execució de la unitat d'obra. 

• Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions 
anteriorment citades. 

Han d'incloure's com a costos indirectes: 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del 
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. 
Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost 
valorades en unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge 
dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada 
cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la 
importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució 

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes 
les especificacions necessàries per a la seva correcta execució, es troben en 
l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.', al costat de la 
descripció del procés d'execució de la unitat d'obra. 

Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap 
operació necessària per a la seva correcta execució, s'entén que està inclosa en 
el preu de la unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec addicional o augment de 
preu de la unitat d'obra contractada. 

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que 
sempre formen part del procés d'execució de les unitats d'obra 

• El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i 
tot càrrega i descàrrega dels camions. 

• Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra 
• Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat. 
• Muntatge, comprovació i posada a punt. 
• Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions. 
• Maquinària, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris. 
• Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no 

s'especifiquen en cadascuna de les unitats d'obra. 

4.5.3 Pressupost d'Execució Material (PEM) 

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la 
componen. 

Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels 
productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides 
alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses generals, el 
benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit. 

4.5.4 Preus contradictoris 

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director 
d'Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, 
o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 
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El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 

Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director 
d'Obra i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini 
que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de quinze dies 
hàbils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la 
diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de 
preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la 
localitat. 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data 
del contracte d'obra. Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents preus 
contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió. 

4.5.5 Reclamació d'augment de preus 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la 
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió 
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost 
que serveixi de base per a l'execució de les obres. 

4.5.6 Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de 
l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. 
S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit 
en el Plec. 

4.5.7 De la revisió dels preus contractats 

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no 
s'aplicarà revisió de preus. 

Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament 
determinat en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista. 

4.5.8 Apilament de materials 

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells 
d'obra que el Promotor ordeni per escrit. 

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva 
propietat d'aquest, sent el Contractista responsable de guardar-los i conservar-
los. 

4.6 Obres per administració 
Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es 
precisen per a la seva realització les duu directament el Promotor, bé per si 
mateix, per un representant seu o mitjançant un Contractista. 

Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats: 

• Obres per administració directa. 
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• Obres per administració delegada o indirecta. 
• Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà: 
• La seva liquidació. 
• L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada. 
• Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells. 
• Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en 

general i, en particular, la deguda al baix rendiment dels obrers. 

4.7 Valoració i abonament dels treballs 

4.7.1 Forma i terminis d'abonament de les obres 

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte 
d'obra establert entre les parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en 
definitiva, és el qual té validesa. 

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts 
en el contracte d'obra, i el seu import correspondrà precisament al de les 
certificacions de l'obra conformades pel director d'Execució de l'Obra, en virtut de 
les quals es verifiquen aquests. 

El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi 
el criteri d'amidament en obra incorporat en les Prescripcions en quant a 
l'Execució per unitat d'obra, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el període de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realització de 
tals amidaments. 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, 
hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a 
avisar al Director d'Execució de l'Obra amb la suficient antelació, a fi que aquest 
pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 
plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista. 

Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, 
queda aquest obligat a acceptar les decisions del Promotor sobre el particular. 

4.7.2 Relacions valorades i certificacions 

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, 
aquest últim formularà una relació valorada de les obres executades durant les 
dates previstes, segons l'amidament practicat pel director d'Execució de l'Obra 

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment 
executada, els preus contractats de les unitats d'obra. No obstant això , els 
excessos d'obra realitzats en unitats, tals com excavacions i formigons, que 
siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació. 

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i 
el seu import correspondrà al de les certificacions d'obra, conformades per la 
Direcció facultativa. Tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, 
subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la 
recepció de les obres que comprenen. 
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Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la 
valoració es refereix. Si la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions 
s'estendran a orígen. 

4.7.3 Millora d'obres lliurement executades 

Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés 
materials de més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el 
projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra que tingués assignat 
major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra o, en 
general, introduís en aquesta i sense sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació 
que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret 
més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués 
construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

4.7.4 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia 
justificació per part del Contractista. Per a això, el Director d'Obra indicarà al 
Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de 
seguir-se per a dur aquest compte. 

4.7.5 Abonament de treballs especials no contractats 

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinària 
que, per no estar contractat, no sigui de compte del Contractista, i si no es 
contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-
los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran 
abonats per la Propietat per separat i en les condicions que s'estipulin en el 
contracte d'obra. 

4.7.6 Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin 
executat treballs qualsevols, per al seu abonament es procedirà així: 

• Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i 
sense causa justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu 
degut temps, i el Director d'obra exigís la seva realització durant el termini 
de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats 
d'acord amb l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar 
subjectes a revisió de preus. 

• Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes 
ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant 
aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, 
prèviament acordats. 

• Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per 
deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà 
res per ells al Contractista. 
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4.8 Indemnitzacions mútues 

4.8.1 Indemnització per retard del termini de terminació de les obres 

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva 
finalització en relació amb termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar 
al Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions establertes en 
el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de 
l'obra. 

4.8.2 Retard dels pagaments per part del Promotor 

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós. 

4.9 Diversos 

4.9.1 Millores, augments i/o reduccions d'obra 

Sólo s'admetràn millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat 
per escrit l'execució dels treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, 
així com dels materials i maquinària previstos en el contracte. 

Sólo s'admetràn augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el 
Director d'Obra hagi ordenat per escrit l'ampliació de les contractades com 
conseqüència d'observar errors en els amidaments de projecte. 

En ambdós cassos serà condició indispensable que ambdues parts contractades, 
abans de la seva execució o treball, convinguin per escrit els imports totals de les 
unitats millorades, els preus dels nous materials o maquinària ordenats a utilitzar 
i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre 
l'import de les unitats contractades. 

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi 
innovacions que suposin una reducció en els imports de les unitats d'obra 
contractades. 

4.9.2 Unitats d'obra defectuoses 

Les obres defectuoses no es valoraran. 

4.9.3 Assegurança de les obres 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 
que duri la seva execució, fins a la recepció definitiva. 

4.9.4 Conservació de l'obra 

El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps 
que duri la seva execució, fins a la recepció definitiva. 
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4.9.5 Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor 

No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de 
les obres sense el consentiment del mateix. 

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com 
per resolució del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini 
que s'estipuli en el contracte d'obra. 

4.9.6 Pagament d'arbitris 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre orígen, sobre 
tanques, enllumenat, etc., l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps 
d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es 
realitzen, correran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra 
no s'estipuli el contrari. 

4.10 Retencions en concepte de garantia 
De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es 
retindrà en concepte de garantia. Aquest valor no haurà de ser mai menor del 
cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels perjudicis que 
puguin ocasionar-li al Promotor. 

Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant 
el temps designat com PERÍODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en 
metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import total de la retenció. 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a 
ultimar l'obra en les condicions contractades, el Director d'Obra, en representació 
del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import 
de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les 
unitats d'obra que no fossin de rebut 

La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el 
termini estipulat en el contracte, una vegada signada l'Acta de Recepció 
Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la 
liquidació i liquidació dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com 
salaris, subministraments o subcontractes. 

4.11 Terminis d'execució: planning d'obra 
En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, 
tant totals com parcials. A més, serà convenient adjuntar al respectiu contracte 
un Planning de l'execució de l'obra on figurin de forma gràfica i detallada la 
durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts 
contractants. 
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4.12 Liquidació econòmica de les obres 
Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a 
l'atorgament de l'Acta de Liquidació Econòmica de les obres, que haurien de 
signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donarà per acabada l'obra 
i es lliuraran, si s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament 
emplenats d'acord a la Normativa Vigent, així com els projectes Tècnics i 
permisos de les instal·lacions contractades. 

Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de 
les obres, per a això serà conformada pel promotor, el Contractista, el Director 
d'Obra i el Director d'Execució de l'Obra, quedant des d'aquest moment la 
conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del Promotor. 

La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es 
descriu en les Disposicions Generals del present Plec. 

4.13 Liquidació final de l'obra 
Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord 
amb les certificacions conformades per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es 
realitzés sense el vist i plau de la Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, en 
cas de desavinença o desacord, en el recurs davant els Tribunals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


