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Resum 

El plec de condicions que es mostra a continuació pretén descriure les característiques i 

condicions generals que s’han de complir en la contractació i subministrament dels materials 

per a la construcció de l’obra, així com les condicions generals que han de regir en l’execució 

de les obres objecte del projecte. 
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1. Plec general de condicions 

1.1. Condicions de tipus general 

1.1.1. Objectiu del plec de condicions 

L’objectiu del present document és descriure les característiques i condicions generals que 

s’han de complir en la contractació i subministrament dels materials per a la construcció de 

l’obra, així com les condicions generals que han de regir en l’execució de les obres objecte 

del projecte. 

1.1.2. Descripció general de l’obra 

La nau industrial que es presenta en aquest projecte és un edifici industrial d’ús indefinit. 

Està situat en el polígon industrial de Son Llaüt del poble de Santa Maria del Camí en la 

parcel·la 71, de 7000 m2 de superfície. 

L’obra que s’executarà consta de les següents unitats bàsiques d’actuació: 

• Anivellat i compactació de les terres. 

• Execució dels fonaments, sabates i riostres. 

• Execució de l’estructura de la nau industrial mitjançant perfils d’acer. 

1.1.3. Extensió de l’obra 

Les obres s’ajustaran als plànols, quadres d’amidaments i preus, i es resoldrà qualsevol 

discrepància que pogués existir mitjançant l’Enginyer Director d’Obra. Si fos necessari, a 

criteri de l’enginyer, variar alguna cosa, aquest redactarà el corresponent projecte reformat.  

Llavors, el projecte reformat serà considerat, des del dia de la data, part integrant del projecte 

primitiu i, per tant, estarà subjecte a les mateixes especificacions de tots i cadascun dels 

documents del projecte primitiu mentre no s’oposin específicament.    
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1.2. Condicions tècniques a complir pels materials i la mà 
d’obra 

La contracta queda obligada a mantenir a peu d’obra durant l’execució de la mateixa, un cap 

responsable i coneixedor de quants treballs i muntatges es duen a terme, estant obligats a 

conèixer i complir les normes legals per a la seva bona execució, i a que el personal a les 

seves ordres conegui i compleixi la part que li afecta. 

Tots els materials utilitzats en aquestes obres reuniran les condicions de naturalesa 

requerida per a cadascun a judici de l’Enginyer Director d’Obra, qui dintre del criteri de 

justícia, es reservarà el dret d’ordenar que siguin retirats o reemplaçats dintre de qualsevol 

època de l’obra o dels seus terminis de garantia, els productes, elements materials, etc. 

Els materials no especificats que hagin de ser utilitzats sense haver-se especificat en el plec 

de condicions no podran ser utilitzats, sense haver estat reconeguts per la Direcció d’Obra, 

qui podrà rebutjar-los si no reuneixen les condicions, sense dret de reclamació per part del 

contractista. 

1.2.1. Qualitat dels operaris 

Per cada un dels treballs especificats, es disposarà de personal especialitzat, que ha de 

realitzar aquestes feines d’acord amb les bones regles de l’art en el seu ram, i satisfacció de 

l’Enginyer Director d’Obra. En cada cas, la mà d’obra estarà, pel que fa a categoria, d’acord a 

la dificultat, podent la direcció d’obra, si ho estima necessari, exigir la presentació de la 

cartilla professional o de quants elements de judici consideri necessaris per a acreditar el 

compliment d’aquests extrems. 

1.2.2. Àrids per a formigons 

Els àrids per a formigons hauran de complir estrictament les condicions que prescriu la 

instrucció. A aquest fi vendrà el contractista obligat a subministrar mostres dels àrids que 

pretengui utilitzar, indicant la seva procedència. Una vegada que sigui autoritzada la 

utilització d’uns àrids, no s’haurà de variar la seva procedència sense l’autorització de la 

Direcció d’Obra. Les mostres subministrades, serviran en tot cas per a determinar la 

granulometria que es consideri més convenient i en conseqüència la dosificació de les 

distintes grandàries de pedra que hagin d’entrar en les mescles. 
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1.2.3. Arenes 

Les arenes has d’estar netes de terres, argila, han de ser anguloses, seques, aspres al tacte 

i cruixir al refregar-les, i reunir els demés requisits que figuren en la norma. 

1.2.4. Ciment Pòrtland 

El ciment Pòrtland ha de complir, de manera general, les condicions que prescriu el plec de 

prescripcions tècniques per a la recepció de ciments. 

Es rebrà en obra en els mateixos envasos tancats en que va ser expedit a la fàbrica i 

s’emmagatzemarà en un lloc ventilat, protegit de la intempèrie i de la humitat del sòl i de les 

parets. 

1.2.5. Aigua 

L’aigua dels amassats no contindrà substàncies perjudicials en una quantitat suficient com 

per alterar l’enduriment ni disminuir amb el temps les condicions útils exigides als amassats i 

reuniran els requisits establerts. En cap cas s’autoritzarà la utilització d’aigua de mar. 

1.2.6. Formigons 

Per a la fabricació dels formigons i morters, se seguiran les normes i prescripcions fixades en 

el present plec de condicions. 

1.2.7. Acer ordinari per a les armadures 

Hauran de complir les següents condicions, que seran garantides pel fabricant: 

• Tensió de ruptura compresa entre els 3700 i els 4500 kg/cm2. 

• Límit d’elasticitat aparent igual o superior als 2400 kg/cm2 per a les barres de 

diàmetre igual o inferior als 16 mm i de 2300 kg/cm2 per a les de diàmetre superior 

als 16mm. 

• Allargament de ruptura, amidat sobre base de cinc diàmetres, igual o superior a 26%. 

El fabricant també haurà de garantir el compliment de l’assaig de plegat a 180º, efectuat a 

20ºC sobre un mandril de diàmetre igual al de la barra, segons el mètode d’assaig UNE-

7051. 
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1.2.8. Blocs de formigó prefabricats 

Tindran la forma de paral·lelepípede rectangular, constituït per un conglomerat de ciment i un 

àrid natural o artificial. 

Se subministrarà a obra amb una resistència no inferior a 40 kg/cm2 i una absorció d’aigua 

no superior al 10%. El pes del bloc no ha de ser superior als 25 kg. 

No han de presentar esquerdes, deformacions, alabeig ni descloscats d’arestes. 

Els blocs buits presentaran perforacions tancades en la cara d’assentament, amb una capa 

del mateix material el pes del qual no sigui inferior a 15 kg. 

Els blocs per a les cantonades tindran les dues cares perpendiculars i llises.  

1.2.9. Tubs de plàstic 

Les canonades de plàstic podran ser de policlorur de vinil P.V.C. o de polietilè. Hauran de 

complir les prescripcions generals de canonades de proveïment d’aigües.  

Les canonades de P.V.C, estan fabricades amb policlorur de vinil, és a dir, sense 

plastificacions ni ingredients necessaris superiors a l’1%. La puresa mínima ha de ser d’un 

4% de colorants, estabilitzadors i materials auxiliars. 

Les canonades de polietilè estaran constituïdes amb polietilè pur i negre, de fum finament 

dividit, en una proporció del 2% i eventualment col·locades. Els estabilitzadors i materials 

auxiliars no apareixeran en una proporció major al 0,3%. Es prohibeix la utilització de polietilè 

de recuperació. 

1.2.10. Ferros i acers per a elements metàl·lics 

Els ferros i acers hauran de complir les prescripcions tècniques indicades en la vigent 

Instrucció per a la redacció de Projectes i Construcció d’estructures metàl·liques. 

Totes les peces d’acer laminat per a construccions metàl·liques estaran exemptes de fisures, 

exfoliacions, làmines, estries, o minvaments de secció superior al 5%. 

Les superfícies seran regulars, i els defectes superficials podran ser eliminats amb mola, 

sempre que la secció resultant compleixi amb l’anterior tolerància. 
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1.3. Condicions tècniques per a l’execució de l’obra 

El procés constructiu de les distintes unitats que conformen el projecte s’ajustarà a les 

especificacions de la Normativa i disposicions oficials que estiguin vigents. De totes elles, 

són d’aplicació en el present projecte, amb caràcter general, les següents: 

• Norma básica de la edificación NBE AE-88 sobre acciones en la edificación. 

• Norma básica de la edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación”. 

• Instrución de hormigón estructural  EHE. 

• Normativa sismorresistente NCSR-02. 

• Norma básica de la edificación NBE CPI-96 sobre condiciones de portección contra 

incendios. 

• Normas tecnológicas NTE. 

• Ley de prevención de riesgos laborales RCL-95. 

• Pliegos de prescripciones generales en cuanto a la recepción de materiales. 

Per part del contractista de les obres, s’haurà de posar especial esment en la vigilància i 

control de la correcta execució de les distintes unitats del projecte, amb la finalitat de que la 

qualitat obtinguda s’ajusti a les especificacions a les que fan referència les Normes abans 

esmentades. 

A més, tota condició particular que figuri en algun dels documents del projecte serà 

considerada com a obligatòria, encara que no s’especifiqui expressament en les Normes 

citades, per ser tinguda com a condició de bona construcció. 

A continuació  es presenten les condicions generals que han de complir cada un dels 

processos constructius corresponents a l’execució del projecte. 

1.3.1. Replantejaments 

Els replantejaments, traçats, anivellacions i demés obres prèvies, s’efectuaran d’acord amb 

les dades, plànols i mesures del projecte, i es realitzarà aquest amb la màxima cura, de 
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forma que no s’admetran errors majors de 1/500 (2%) de les dimensions genèriques 

establertes en els documents que conformen el projecte. 

Les feines de replantejament seran controlats per la direcció facultativa, que haurà de donar 

el vist-i-plau; tots el mitjans necessaris per a la correcta execució d’aquestes feines seran 

aportats pel contractista. 

1.3.2. Tancat 

El contractista tindrà l’obligació de col·locar senyals ben visibles, tan de dia com de nit, en les 

obres d’explanació, tanques i pous, així com les tanques necessàries per a evitar accidents a 

vianants i vehicles tan propis com aliens a l’obra. 

1.3.3. Apilaments a peu d’obra 

El contractista ha de reunir els apilaments de materials a peu d’obra, de manera que aquests 

no sofreixin desmèrit per acció dels agents meteorològics.  

Haurà d’observar en aquest aspecte les indicacions de la Direcció d’Obra, i no tindrà dret a 

indemnització de cap mena per les pèrdues que pogués sofrir com a conseqüència de no 

haver complit amb el que s’ha exposat en aquest apartat. 

S’entén que tot el  material pot ser rebutjat per la Direcció d’Obra sempre que no compleixi 

les condicions mínimes requerides a pesar d’haver estat acceptat amb anterioritat. 

1.3.4. Moviment de terres 

Una vegada acabades les operacions d’esbrossi del terreny, s’indicaran les obres 

d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendent i demés informació continguda en els 

plànols i tot el que sobre el particular ordeni la Direcció d’Obra. 

La terra vegetal que es trobi en l’excavació i no s’hagués extret en l’esbrossi es remourà, 

excepte prescripció en contra s’apilarà per a la seva posterior utilització. 

Els buidats s’executaran amb les dimensions i característiques que es fixen en el projecte, 

deixant una folgança màxima de 1,5 m. La profunditat de la fonamentació serà la necessària 

fins a trobar terreny ferm segons l’especificació en el porjecte. Les terres buidades seran 

transportades a abocador, deixant sempre en obra un apilament suficient per a l’emplenat i 

altres usos que indiqui la direcció. 
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Si fos necessari apuntalar, entibar o realitzar qualsevol mesura de precaució o protecció de 

les obres, el contractista estarà obligat a realitzar-les d’acord amb les necessitats del 

moment. En qualsevol cas, l’excavació ha d’estar sempre protegida amb el mitjans adequats 

per a evitar que qualsevol persona, aliena o no a la obra, sofreixi algun tipus d’accident per 

caiguda. 

Els treballs de moviment de terres, seran controlats per la direcció facultativa, que haurà de 

donar el vist-i-plau; tots els mitjans necessaris per a la correcta execució d’aquestes feines 

seran aportats pel contractista. 

1.3.5. Fonamentació 

La fonamentació es replantejarà d’acord amb els plànols corresponents amb tota exactitud, 

tan en dimensions i alineacions com en rasants del plànol de fonamentació. 

Els paraments i fons de les rases i sabates quedaran perfectament retallats, nets i anivellats, 

realitzant totes les operacions d’entibació que siguin necessàries per a la seva perfecta 

execució i seguretat. 

El formigó de neteja tindrà un gruix de 100 mm, i haurà de ser piconat i anivellat abans de 

col·locar les armadures. Abans de formigonar es col·locaran les armadures segons els 

plànols d’estructura de les sabates i les riostres. 

Les fonamentacions seran de formigó armat i les qualitats, tant del formigó com de l’acer 

s’hauran d’ajustar a les especificacions que es donen en el projecte. 

1.3.6. Armadures 

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols i instruccions del projecte. Aquesta 

operació es realitzarà en fred i a velocitat moderada, perfectament amb mitjans mecànics no 

admetent excepció per a les barres endurides per estirat en fred o per tractaments tèrmics 

especials. 

Els cèrcols i estreps podran doblegar-se amb radis inferiors, sempre que això no origini en 

aquests elements un principi de fisuració. No s’admetrà  un redreçament dels colzes. 
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Es disposaran d’acord amb les indicacions dels plànols, subjectes entre sí i a l’encofrat, de 

manera que no pugin experimentar moviment durant l’abocament i compactació del formigó i 

permetin a aquest embolicar-les i emplenar l’encofrat. 

La distància de les barres als paraments serà sempre igual o superior al diàmetre de la barra 

respectant les indicacions dels plànols corresponents, i en cap cas inferior a 2 cm ni superior 

als 4 cm. 

1.3.7. Unitats no incloses en aquest plec 

Les unitats d’obra no incloses en el present plec s’executaran d’acord al sancionat per 

costum, com bones regles de la construcció, i les indicacions que sobre el particular 

assenyali la direcció d’obra. 

1.4. Especificacions del control de qualitat 

S’encarregarà a un laboratori de control de qualitat, amb homologació reconeguda, 

l’execució del control de qualitat de les diferents unitats que s’executaran a l’obra. 

Es prendran mostres dels distints materials necessaris, per a la realització dels assaigs que 

es relacionen en aquest apartat, així com aquells altres que estimés oportú ordenar la 

direcció facultativa. Amb la finalitat de que la realització dels assaigs no suposi cap obstacle 

en el bon funcionament de l’obra, les distintes mostres de materials es lliuraran amb 

l’antelació suficient, i que com a mínim serà de 15 dies més el propi temps de realització de 

l’assaig. 

L’incompliment de qualsevol de les condicions fixades en les instruccions conduirà al rebuig 

del material en la situació en que es trobi, ja sigui al magatzem, bé apilat a l’obra, o col·locat. 

1.5. Disposicions generals 

1.5.1. Disposicions aplicables 

A més de tot el que s’ha especificat en el present plec de condicions, seran d’aplicació les 

següents disposicions, normes i reglaments, les prescripcions de les quals, quan puguin  

afectar a obres objecte del present plec, queden incorporats formant part del mateix. 
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• Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos RC 

(Decreto 1312/1998). 

• Criterios a seguir para la utilización de cementos incluiods en el pliego Prescripciones 

técnicas generales para la recepción de cementos. 

• Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

(EH 91). 

• Pliego general de condiciones facultativas para tuberías de abastecimiento de aguas. 

1.5.2. Contradiccions i omissions en la documentació del projecte 

Tot el que s’ha esmentat en el plec de condicions omès en els plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si estigués exposat en ambdós documents. 

Les omissions en els plànols i plecs de condicions, o descripcions errònies dels detalls de 

l’obra que siguin manifestament necessaris per a dur a terme l’esperit i intenció exposats en 

els plànols o plec, i que per ús i costum s’han de realitzar, no sols eximeix al contractista de 

l’obligació d’executar aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que pel 

contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat especificats de manera completa i 

correcta en els plànols i plec de condicions. 

Davant possibles contradiccions entre la memòria i els plànols, tindrà validesa la informació 

que es contempli a la memòria. 

1.5.3. Facultats de direcció 

La direcció d’obra podrà donar, amb total llibertat i en el moment que ho cregui oportú, ordres 

escrites, plànols, detalls, etc. sobre els següents conceptes. 

• Tots els treballs que s’indiquen gràficament en aquests documents, fins i tot aquelles 

unitats dependents de subcontractista o subministradors. 

• Totes les variacions o modificacions en qualitat i quantitat del projecte, així com 

qualsevol ampliació, omissió o substitució de qualsevol material, mà d’obra o 

qualsevol altre element del projecte. 
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• Qualsevol error, omissió o discrepància entre qualsevol dels documents components 

del projecte. 

• La retirada de material o altres elements que hagin estat introduïts pel contractista i la 

substitució d’aquests per altres elegits per la direcció. 

• La suspensió de qualsevol feina inclosa en aquests documents. 

• La retirada de l’obra de qualsevol persona relacionada amb la mateixa, amb 

justificació dels motius de la decisió presa. 

1.5.4. Llibre d’ordres 

Segons el previst en el Decret 462 de 11 de març de 1971, el contractista tindrà sempre a 

l’oficina de l’obra i a disposició de la Direcció d’obra un llibre d’ordres amb les fulles fetes per 

duplicat, en el que redacta les que cregui oportunes pel contractista, per a subsanar o 

corregir les possibles deficiències constructives que hagi pogut observar en les seves visites 

a obra. 

1.5.5. Ordenances, llicències i permisos 

El contractista ha de complir amb tot l’establert per les Autoritats Governamentals i 

Municipals i haurà d’executar l’obra d’acord amb les ordenances vigents. 

El contractista rebrà amb anterioritat al començament dels treballs la Llicencia Municipal 

corresponent. Seran a càrrec del contractista i de la seva responsabilitat qualsevol altre 

permís necessari per a dur a terme l’execució del projecte. 

1.5.6. Mitjans i mètodes de construcció 

A menys que s’indiqui el contrari en els plànols i documents contractuals, els mitjans i 

mètodes de construcció seran elegits pel contractista, si bé, reservant-se la Direcció el dret 

de rebutjar aquells proposats pel contractista: 

• Que constitueixin i puguin causar un risc al treball, persones o béns. 

• Que no permetin aconseguir el treball acabat conforme a l’exigit en el projecte 
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1.5.7. Obligacions socials 

El contractista està obligat expressament al compliment del Código del Trabajo de la Ley de 

Reglamentación Nacional de trabajo de las Indusrias de la Construcción de 2 d’abril de 1964 

i de les seves disposicions aclaridores, així com totes aquelles que es dictin sobre el tema i 

apliqui al tipus d’obra contractada. 

1.5.8. Recepció definitiva de les obres 

Al cap d’un any, considerat termini de garantia des de la recepció provisional, es procedirà a 

la recepció definitiva. 

Només podran ser definitivament rebudes les obres executades conforme al projecte i 

modificacions realitzades per ordres rebudes de la Direcció d’obra, i que estan en perfecte 

estat de conservació en el moment de la recepció. 

1.5.9. Termini de garantia 

El termini de garantia de les obres serà d’un any a partir de la firma de l’acta de recepció 

provisional. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a la recepció definitiva, per vicis ocults de la 

construcció a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 

respondrà dels mals i perjudicis en el terme de 15 anys. 

Transcorregut aquest termini, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.  

1.5.10. Liquidació de les obres 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà seguidament al seu mesurament general i 

definitiu, amb assistència del contractista o un representant seu, formulant-se per la Direcció 

d’obra i en el termini de 6 mesos des de la citada recepció, la liquidació provisional de les 

obres executades, prenent com a base per a la seva valoració les condicions econòmiques 

establertes en el contracte. 

1.6. Plec de condicions per a les instàncies i equips 

Per a la instal·lació d’equips i maquinària, en tindran en compte les especificacions de la 

memòria tècnica del present projecte, complint les normatives que hi apareixen. 
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S’adoptaran les mesures correctores establides en el projecte, i totes les que la Direcció 

d’Obra i les vigents ordenances es creguin oportunes aplicar en cada cas. 

L’adjudicatari haurà de sotmetre a l’aprovació de l’Administració, abans de l’inici de les obres, 

un programa de treball especificant els terminis parcials i data d’entrega de les distintes 

unitats d’obra compatibles amb el termini d’execució. Aquest pla, una vegada sigui aprovat 

per l’Administració s’incorporarà al Plec de Condicions del Projecte i adquirirà caràcter 

contractual. 

L’adjudicatari haurà de deixar un enginyer a peu d’obra per a solucionar qualsevol problema 

que pogués sorgir en el procés d’instal·lació de l’equip. A més, haurà de ser responsable de 

tota classe de perjudicis que es poguessin causar al seu personal o a tercers, com a 

conseqüència d’imprudències o incorrecte muntatge i funcionament dels equips. 

L’adjudicatari deixarà l’instal·lació en perfecte estat de funcionament dintre dels terminis 

delimitats en el contracte d’adjudicació. 


