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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Definició 

 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un 

conjunt d'instruccions per al desenvolupament de les obres i conté 

condicions normalitzades pel que fa als materials i a les unitats 

d'obra. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres 

compreses al present Projecte. A tots els articles del present Plec 

de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix 

per a les matèries que expressen els seus títols en quant no 

s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, 

al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el 

contingut d'aquestes disposicions. 

 

1.3. Disposicions tècniques legals a tenir en compte 

 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar 

a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es 

relacionen a continuació, o d’aquells que els complementin, 

rectifiquin o substitueixin: 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció 

de Ciments (Decret 1312/1988 del 28 de octubre). 

 

- EHE. 

 

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades 

d'Abastament d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 

 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions 

d'electricitat-posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 

1973. 

 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de 

Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949.  

 

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 

- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de 

Carreteres i Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 

1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. 

del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 

1989. 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i 

Camins Veïnals. 

 

- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques 

i Disposicions complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 

 

- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball 

a la Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets 

R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i 

O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 

 

- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de 

febrer de 1949 (B.O.E. del 10 d'abril). 
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- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport 

d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. 

O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 

 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 

1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 

de 2 d’Agost i Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 

224 de 18 de Setembre del 2002. 

 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

 

- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al 

Subministrament d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954). 

 

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió 

(Decret 3151/68 de 28 de novembre). 

 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals 

Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per Ordre 

del 23 de febrer de 1949. 

 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de 

la Vivienda. 

 

- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre 

Enllumenat Urbà. 

 

- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 

 

- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 

 

- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies 

Públiques, publicades pel Ministerio de Obras Públicas. 

 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter 

general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el 

moment de l'adjudicació d'aquestes. 

 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells 

casos en que no es contradigui el que està disposat expressament al 

present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre 

Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les 

prescripcions a complir. 

 

1.4. Condicions generals 

 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les 

condicions que s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la 

Direcció d'Obra. 

 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les 

procedències dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació 

suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els 

assaigs oportuns. 

 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de 

ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en 

qualsevol moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui 

rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. 

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no 

aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 
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Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la 

conservació de les seves característiques i aptituds per a l'ús en 

l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat 

rebutjat, serà retirat de l'Obra immediatament, excepte si té 

autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.5. Descripció del projecte 

 

Les obres objecte del present "Projecte de Reurbanització del talús 

de la Rambla Prim amb el carrer Bernat Metge a Barcelona”, 

situades al districte de Sant Martí, es troben descrites en la 

memòria, així com en els corresponents annexos. 

 

 

2. DISPOSICIONS GENERALS 

 

2.1. Contradiccions i omissions del projecte 

 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els 

Plànols o viceversa, hauran d'ésser executats com si fossin exposats 

en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec 

de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions 

errònies dels detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a 

terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats documents, no 

només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests 

detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, 

hauran de ser executats com si haguessin estat completament i 

correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 

2.2. Autoritat de la direcció d’obra 

 

La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la 

qualitat dels materials emprats de les diferents unitats d'obra 

contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, en general, 

tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs 

encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 

concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 

 

2.3. Sub-contractes 

 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment 

previ de la Direcció d'Obra de les mateixes. 

 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de 

formular-se per escrit i acompanyar-se amb un testimoni que acrediti 
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que l'organització que s'ha d'encarregar dels treballs que han de 

ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 

equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no 

eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 

D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, gas, 

telefonia i electricitat imposen un determinat subcontractista per a 

l'execució de les seves respectives xarxes, el Contractista 

adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar, sense 

cap dret a compensació econòmica sigui quin sigui l'import que el 

subcontractista en qüestió li reclami. 

 

2.4. Programa de treball 

 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a 

l'aprovació de l'Administració un programa de treball, amb 

especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les 

diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 

Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i 

adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels 

serveis, equips i maquinària que es compromet a utilitzar en cada 

una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits 

a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-los 

sense autorització de l'Administració. 

 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no 

implicarà exempció alguna de responsabilitat per al Contractista en 

cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

 

2.5. Replanteig de les obres 

 

El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la 

seva execució i subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació 

que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips 

i mà d'obra necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i 

determinar els punts de control o de referència que es requereixin. 

 

2.6. Inici i avanç de les obres 

 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la 

Direcció d'Obra, i començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. 

La seva realització s'efectuarà de manera que pugui garantir-se el seu 

acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al 

Contracte, en els terminis programats. 

 

2.7. Plànols de detall de les obres 

 

A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els 

Plànols de detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres 

contractades. Els Plànols esmentats se sotmetran a l'aprovació de la 

Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs 

justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

 

2.8. Modificacions del projecte d’obra 

 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir 

certes modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la 

Direcció d'Obra podrà ordenar o proposar les modificacions que 

consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent 

sobre la matèria. 
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2.9. Obligació de redactar el projecte de final d’obra 

 

El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, 

en el termini màxim d'un mes a comptar des del dia d'acabament 

del seu contracte.  

 

L'incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes 

repercussions que l'incompliment del termini d'obra. 

 

2.10. Permisos i llicències 

 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o 

llicències necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els 

corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 

 

2.11. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord 

amb l'Ordre Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments 

complementaris que es recullen a l'O.M. núm. 67/1960 de la 

Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment 

vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 

finalització de les Obres. 

 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que 

les molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de 

plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en 

perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de 

mantenir els desviaments precisos. 

 

2.12. Construcció i conservació dels desviaments 

 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments 

provisionals o rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, 

aquests es construiran d'acord a les característiques que figuren en els 

corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant 

l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. 

La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 

Contractista. 

 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de 

manera que les molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i 

el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva 

perfecta regulació. 

 

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la 

col·locació de semàfors. 

 

2.13. Precaució contra incendis 

 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la 

prevenció i control d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que 

s'encenguin focs innecessaris, i serà responsable de la propagació dels 

que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals i 

perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 

2.14. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la 

preservació de la seva qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització 

a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la 

seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de 

recondicionar-se una vegada acabada la utilització dels materials 
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amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 

aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a 

càrrec del Contractista. 

 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció 

d'Obra, les balances o instal·lacions necessàries per efectuar els 

amidaments per pes requerits, i la seva utilització haurà d'anar 

precedida de la corresponent aprovació pel Director d’Obra. 

 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran 

mesurats, en principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que 

hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser prèviament 

aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una 

capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 

clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions 

utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de 

pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits 

per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els 

valors adoptats. 

 

2.15. Responsabilitat del contractista durant l’execució 

de les obres 

 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, 

grava, sorres o el material seleccionat que trobi en les excavacions, 

materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells 

s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista 

haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles 

parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar 

amb materials utilitzats en altres unitats. 

 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser 

reparats a càrrec del Contractista, de manera immediata. 

 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades 

adequadament, a càrrec del Contractista. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran 

d'ésser reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives 

condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol 

altra manera acceptable. 

 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els 

objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, 

havent de donar notícia immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i 

col·locar-los sota custòdia. 

 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 

contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels 

combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 

perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

 

2.16. Conservació del paisatge 

 

El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les 

diferents operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la 

consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge de les zones en 

que es trobin situades les Obres. 

 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i 

altres elements que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin 

degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de 

produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit 

estètic de les seves instal·lacions, construccions, dipòsits i 
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amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament 

autoritzats per la Direcció d'Obra. 

 

2.17. Conservació de les obres executades 

 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins 

que siguin rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el 

Projecte. 

 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres 

durant un termini de garantia, a partir de la data de la recepció 

provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 

d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 

deteriorament per negligència o altres motius que li siguin 

imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics 

previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com 

inevitable. 

 

El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les 

Obres durant el termini de garantia, ja que les despeses 

corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 

contractats. 

 

2.18. Neteja final de les obres 

 

Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions 

de dipòsits i edificis, de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, 

hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament restaurats 

a la seva forma original. 

 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, 

inclosos els accessos a préstecs o pedreres, els quals 

s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 

Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, 

procurant que quedin en condicions acceptables. 

 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin 

completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge 

circumdant. 

 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no 

seran objecte d'abonaments directes per a la seva realització. 

 

2.19. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

 

Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig 

general de les Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials 

d'aquestes, així com el dret d'inspecció que legalment estigui autoritzat 

al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota 

classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys 

per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 

d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal 

o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 

d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i 

escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la 

seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials 

o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota 

classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; 

els de conservació de desguassos; els de subministrament, col·locació 

i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a 

proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 

instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament 

dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, 

així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les 

instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i 
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correcció de les deficiències observades i posades de manifest 

pels corresponents assaigs i proves. 

 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la 

causa que la motivi, estaran a càrrec del Contractista les despeses 

originades per liquidació, així com les de retirada dels mitjans 

auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

 

2.20. Assaigs de control 

 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig 

del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 

successivament puguin ser d'aplicació. 

 

La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú 

i en particular en el moment de la certificació de la unitat 

corresponent. 

 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador 

dels materials, el contractista ho haurà d'acceptar, sense que això 

sigui motiu de cap reclamació econòmica per part del contractista. 

 

2.21. Recepció  

 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data 

prevista per a la finalització de les Obres amb una antelació de 

trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat, qui 

nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, al mateix  

temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per 

escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra. 

 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat 

de fer constar reclamacions en Acta. 

 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el 

Representant de la Propietat, la Direcció d'Obra i el Contractista, i 

s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

 

2.22. Obligacions generals i compliment de la legislació 

vigent 

 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir 

totes les disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament 

General de Treball en la Indústria de la Construcció i aplicables en torn 

del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista 

queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a 

la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les 

restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

 

2.23. Termini d’execució 

 

El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la 

signatura de l'Acta de Replanteig. 

 

L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies 

a partir de la data de l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la 

propietat autoritzi o sol·liciti un altre termini. 

 

2.24. Termini de garantia 

 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de 

Recepció. 

 

2.25. Penalitzacions 
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El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització 

per cada dia hàbil que excedeixi del termini d'execució de les obres 

previst en el Projecte. L'esmentada penalització serà, en el seu 

cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

 

Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les 

obres s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de 

contracte. Per cada dia natural de retard en els terminis parcials 

que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil 

del pressupost de contracte. 

 

 

3. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de 

contradicció amb altres documents o parts del projecte. 

 

1) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es 

comptaran solapaments,  separadors, cavallets, etc., els quals es 

consideren repercutits en el preu del ferro. 

 

2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil 

teòric, no considerant-se cap increment en concepte 

d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la 

unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

 

3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran 

d’estudiar i analitzar el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o 

mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta econòmica 

de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o 

amb poc amidament.  

 

4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà 

obligat a lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de 

característiques tècniques, plànol, etc., que consideri necessària 

per a l’execució dels treballs. 

 

5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a 

col·locar a l’obra requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta 

formal per part del contractista. 

 

6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es 

permetran 5 “postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, 

aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no podent presentar cap 

resta de brutícia o deteriorament.  
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7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) 

de superfície de formigó mesurat sobre plànol. Si no hi 

hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 de 

formigó posat a obra. 

 

El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les 

operacions necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per 

evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el formigonat i 

primer enduriment del formigó. També inclou el tractament 

antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes 

laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la 

Direcció Facultativa. 

 

8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser 

segellats i impermeabilitzats interiorment amb un producte 

aprovat per la D.O. El cost es considera repercutit al preu de 

les diferents partides del dipòsit. 

 

9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser 

provats hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua 

neta i prèviament a la seva posada en servei. 

10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de 

qualitat que haurà de ser aprovat per la D.O. 

 

11)  El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control 

de Qualitat fins a un 3% del Pressupost de Contracte de 

l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs 

que donin un resultat negatiu.  

 

12)  Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars 

aniran a compte del contractista. Es consideren repercutits a 

les diferents partides de l’obra. 

 

13)  Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament 

íntegre, sempre i quan no es digui el contrari 

 

14)  Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents 

documents del projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

 

15)  Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir 

l’homologació 6G. 

 

16)  Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la 

Norma UNE 14011. 

 

17)  Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de 

documentar completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a 

ser considerades per la D.O. 

 

 

 

 

Barcelona, Juny de 2.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




