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  0  OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS  

 
El present Plec de Condicions constitueix el conjunt de instruccions, normes i 

especificacions que juntament amb lo especificat en els plànols del projecte, defineixen 

tots els requisits tècnics de la instal·lació d’aquest projecte. 

 

L’objectiu del mateix, és el de definir les obligacions dels fabricants durant la 

realització de la màquina, complint totalment amb els articles del present plec obligant-

se a complir les ordres formulades per l’enginyer, des de l’inici de la màquina, fins la 

recepció final. 

 

El present Plec de Condicions, conjuntament amb els altres documents requerits a 

l’article 22 de la Llei de contracte de l’Estat i article 63 del Reglament General per la 

construcció de l’Estat, forma el projecte que servirà de base per l’execució de la 

màquina per cremar males herbes dels conreus. 
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1 EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 

El Projecte s’executarà d’acord amb els plànols i pressupostos, atenint-se a més a les 

condicions que cregui convenients la Direcció Facultativa pel que fa a muntatge fent 

referència a interpretacions tècniques i a la manera i l’ordre d’execució dels treballs. 
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  2  PLEC DECONDICIONS GENERALS I ECONÒMIQUES      
 

2.1  Condicions generals de caràcter facultatiu 

2.1.1   De les obligacions i drets del constructor 

    2.1.1.1  Presència en l’execució del projecte 

 

El constructor o bé un autoritzat per ell, haurà d’estar present en el lloc d’execució del 

projecte, ja sigui pel muntatge de l’estructura, la construcció de la camera de combustió,  

el cremador, els punts de suport i/o patins. El constructor haurà d’estar present des de 

que comenci el muntatge fins que l’aparell estigui en funcionament. No podrà absentar-

se sense previ coneixement de l’Enginyer Tècnic ni sense notificar-li prèviament la 

persona que l’ha de representar. 

 

Quan no compleixi el que s’ha establert anteriorment, es donaran com a bones les 

notificacions que es facin a la persona més caracteritzada o de més categoria dels 

empleats o operaris de qualsevol branca, que com a dependents de la Contracta, 

intervinguin en l’execució del projecte. 

 

  2.1.1.2  Presència del Constructor 

 

El Constructor haurà de presentar-se en l’indret d’execució del projecte, sempre que 

l’Enginyer Tècnic ho demani.  

 

2.1.1.3  Llibre d’Ordres 

 

El Constructor tindrà el Llibre d’Ordres en el que s’inscriuran les ordres que l’Enginyer 

Tècnic necessiti donar-li, sense cap perjudici de posar-les per ofici quan així ho cregui 

convenient. Aquestes ordres les firmarà el Constructor com a coneixedor d’elles, 

especificant a més, el dia i l’hora en què ho verifica.  

 

El compliment d’aquestes ordres és tant obligatori per al Constructor com les 

condicions constructives i d’instal·lació del present plec. El fet que en el llibre no 

figurin redactades les ordres que preceptivament té l’obligació de complir el 
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Constructor, d’acord amb l’establert Projecte, no suposa cap eximint ni atenuant per a 

les responsabilitats que siguin inherents al Constructor. 

 

2.1.1.4  Interpretació del projecte 

 

Correspon exclusivament a l’Enginyer Tècnic designar la interpretació tècnica del 

projecte i la conseqüent expedició d’ordres complementàries, gràfiques o escrites, per al 

seu desenvolupament. 

 

L’Enginyer Tècnic del projecte podrà ordenar, abans de la seva execució, les 

modificacions de detall del projecte que cregui convenients, sempre i quan no alterin les 

línies generals d’aquest, no excedeixin la garantia tècnica exigida, i siguin raonablement 

aconsellades per eventualitats donades durant l’execució del treball o per millores que 

es creguin convenients d’introduir. 

 

Les reduccions que es puguin originar en el global del projecte seran acceptades pel 

Constructor. També correspon a l’Enginyer Tècnic del projecte, apreciar les 

circumstàncies que, a instància del Constructor, facin necessària la substitució de 

material de difícil adquisició per altres d’utilització similar, encara que siguin de 

diferent qualitat i naturalesa, i de fixar l’alteració de preus que en aquest cas s’estimi 

raonable. 

 

El Constructor no podrà fer per ell mateix ni la més petita de les alteracions de cap part 

del projecte sense l’autorització escrita de l’Enginyer Tècnic de l’obra. 

 

2.1.1.5    Reclamacions contra les ordres de l’Enginyer Tècnic 

 

Les reclamacions que el Constructor vulgui fer contra les ordres donades per l’Enginyer 

Tècnic, només podrà presentar-les ell mateix, davant la propietat, si són d’ordre 

econòmic, i d’acord amb les condicions estipulades en el plecs de condicions 

corresponent. 
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Contra disposicions d’ordre tècnic o facultatiu de l’Enginyer Tècnic, no s’admetrà cap 

reclamació, podent el Constructor salvar la seva responsabilitat, si ho creu oportú, 

mitjançant  una exposició raonada dirigida a l’Enginyer Tècnic, persona que podrà 

limitar la seva resposta a l’acusament de rebut, que sempre serà obligatori per aquesta 

mena de reclamacions. 

 

2.1.1.6    Recusació per part del Constructor del personal anomenat per 

l’Enginyer Tècnic 

 

El Constructor no podrà recusar els enginyers o personal de qualsevol tipus, els quals 

depenguin de l’Enginyer Tècnic o de la Propietat, encarregats de la vigilància dels 

treballs, ni demanar que per part de la Propietat es designin altres Facultatius per als 

reconeixements. Quan es cregui perjudicat pels resultats d’aquests, procedirà d’acord 

amb el què s’hagi estipulat en l’apartat precedent, sense que per aquest motiu es pugui 

interrompre o perjudicar la marxa dels treballs. 

 

2.1.1.7    Obligació del Constructor  

 

El constructor està obligat a realitzar, en general, tot el que sigui necessari per la bona 

instal·lació encara que no estigui taxativament expressat en el plec de condicions, 

sempre que sigui ordenat per l’Enginyer Tècnic i dins dels límits de possibilitats que els 

pressupostos determinin per cada unitat d’equip i tipus d’execució. 

 

El Constructor s’obliga, si així ho exigís la Propietat, a destinar a compte seu, un 

vigilant permanent que prestarà els seus serveis d’acord amb les ordres rebudes per 

l’Enginyer Tècnic. 

 

Si el Constructor, sent la seva obligació, no atén a la conservació dels aparells durant el 

termini de garantia, en el cas de que l’equip no hagi sigut utilitzat pel Propietari abans 

de la recepció definitiva, l’Enginyer Tècnic, en representació del Propietari, procedirà a 

disposar tot el que sigui precís perquè s’atengui a la guarderia, neteja i tot el que fos 

necessari per la seva bona conservació, abonant-se tot això per compte de la Contracta. 
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Al abonar el Constructor l’equip, tant per bona finalització de les obres, com en el cas 

de rescissió del contracte, està obligat a deixar-lo apunt per la seva utilització en el 

termini que l’Enginyer Tècnic fixi. 

 

Després de la recepció provisional de l’equip i en el cas de que la conservació del 

mateix corri a càrrec del Constructor, no haurà d’haver-hi en l’obra més eines, útils, 

materials, etc., que els indispensables per la seva guarderia i neteja i pels treballs que fos 

precís executar. 

 

En tot cas, està obligat el Constructor a revisar i reparar l’equip, durant el termini 

expressat, procedint en la forma prevista en el present “Plec de Condicions de caràcter  

Econòmic”. 

 

No s’admetran millores de fabricació més que en el cas en que l’Enginyer Tècnic hagi 

ordenat per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, 

així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

 

2.1.1.8    Personal del Constructor 

 

Encarregat: L’encarregat nomenat pel Constructor es considera a les ordres de  

l’Enginyer Tècnic, i passarà totes les hores de treball dedicat exclusivament a aquesta 

feina. 

 

Recusació del Personal: El Constructor està obligat a substituir de l’obra d’instal·lació a 

tot aquell personal, que a judici de l’Enginyer Tècnic, no compleixi degudament les 

instruccions dels Tècnics, tingui manifesta incapacitat, o realitzi actes que comprometin 

i pertorbin la marxa dels treballs. 
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2.1.2  Del projecte i de la seva execució 

 

2.1.2.1  Accessos 

 

Aniran a compte del Constructor l’habilitació d’accessos per la total execució del 

projecte. 

 

2.1.2.2    Inici i final de l’execució del projecte 

 

El Constructor iniciarà les tasques de fabricació dins dels vuit dies següents a la 

formalització i firma del contracte corresponent, havent de deixar-les acabades en el 

termini improrrogable que en aquell es determini. No obstant, es podrà concedir 

pròrroga raonable a petició del Constructor per causes justificades i de força major. 

 

Obligatòriament i per escrit, el Constructor haurà de donar compte a l’Enginyer Tècnic 

del començament dels treballs, abans de transcórrer vint-i-quatre hores del seu inici. 

 

2.1.2.3    Replantejament del projecte 

 

Abans de començar l’execució del projecte, es farà un replantejament en presència del 

Constructor o de la persona que el representi. Tenint la conformitat amb el projecte, 

s’haurà de començar el procés de fabricació. Durant el seu transcurs, s’executaran tots 

els replantejaments parcials que s’esmentin necessaris. Del general, s’aixecarà acta. 

 

El subministrament i la despesa del material i del personal que ocasionin els 

replantejaments corresponen sempre al Constructor, el qual està obligat a procedir en 

aquestes operacions amb subjecció al què està prescrit en els plecs de Condicions 

Generals i Particulars i seguint les instruccions de l’Enginyer Tècnic, sense l’aprovació 

del qual no podran continuar-se els treballs. 
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2.1.2.4    Condicions generals de l’execució dels treballs 

 

Tots els treballs s’executaran amb estricte subjecció al Projecte que hagi servit de base 

al Contracta, a les modificacions d’aquest que prèviament hagin sigut aprovades, i a les 

ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit, enterqui l’Enginyer 

Tècnic al Constructor, sempre i quan aquestes s’ajustin a les xifres a les que ascendeixin 

els pressupostos aprovats. 

 

El Constructor notificarà a l’Enginyer Tècnic sobre l’avanç en el procés de fabricació 

dels equips, amb la necessària anticipació, amb la fi de poder procedir al reconeixement 

de l’execució de les parts que hagin de restar ocultes o que a judici del Constructor 

requereixin aquest reconeixement. D’aquestes parts s’aixecaran plànols necessaris per a 

la seva mesura i liquidació, que seran subscrits per l’Enginyer Tècnic. 

 

El Constructor haurà d’abonar, pel seu compte, els treballs auxiliars necessaris per a 

realitzar la mesura, a no ser que es conformi amb el que proposi l’Enginyer Tècnic. 

   

2.1.2.5    Subcontractes o contractes parcials 

 

L’Enginyer Tècnic haurà de conèixer els noms dels subcontractistes que intervinguin 

parcialment en el procés de fabricació, el qual notificarà la seva aprovació, sense que el 

Constructor tingui dret a cap reclamació per aquesta determinació, i sense que pugui 

lliurar per l’aprovació, la responsabilitat davant la Propietat i l’Enginyer Tècnic de 

l’obra dels actes i/o omissió dels subcontractistes. 

 

2.1.2.6    Modificacions 

 

L’Enginyer Tècnic té la facultat de modificar qualsevol tipus d’equip durant l’execució, 

verificant l’augment o la disminució dels preus oportuns, sempre i quan el conjunt de 

les indicades modificacions no suposi augmentar el pressupost. 
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2.1.2.7    Fabricació defectuosa 

 

Quan el Constructor hagi realitzat qualsevol element dels aparells d’elevació que no 

s’ajusti a aquest plec o al particular, l’Enginyer Tècnic el podrà donar per bo o no. En el 

cas que no ho donés per bo, aquest fixarà el preu que sigui just amb arranjament a les 

diferències que hi hagués, estant obligat el Constructor a acceptar aquesta valoració; en 

el cas de no estar conforme, desfarà i reconstruirà a compte seva tota la part mal 

executada amb càrrec a les condicions que fixi l’Enginyer Tècnic, sense que això sigui 

motiu de pròrroga en el termini d’execució. 

 

2.1.2.8   Vicis ocults 

 

Si l’Enginyer Tècnic tingués raons fonamentades per creure en l’existència de vicis 

ocults de construcció en els equips executats, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i 

abans de la recepció definitiva, les desmantelacions que cregui necessàries per 

reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses de desmantellació i 

reconstrucció que s’ocasionin aniran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis 

existeixin realment. En cas contrari aniran a càrrec del Propietari. 

  

2.1.2.9    Materials i aparells. La seva procedència 

 

El Constructor té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de tot tipus en els 

punts que li semblin convenients, sempre i quan reuneixin les condicions exigides en el 

contracte, que estiguin perfectament preparats per l’objecte de l’aplicació, i que siguin 

empleats en la fabricació dels equips en conformitat amb les lleis i reglament 

corresponents. 

 

  2.1.2.10  Ús dels materials i aparells 

 

No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials i dels aparells sense que hagin sigut 

examinats i acceptats per l’Enginyer Tècnic, en els termes que prescriuen els Plecs de 

Condicions, disposant a l’efecte el Constructor les mostres i els models necessaris, 

classificats prèviament, per poder efectuar amb ells les comprovacions, assaigs, o 
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proves prescrites en el Plec de Condicions vigent. Les despeses que ocasionin els 

assaigs, anàlisis, proves, etc.. ja indicades aniran a càrrec del constructor.    

 

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin 

perfectament preparats, l’Enginyer Tècnic donarà ordre al constructor perquè els canviï 

per altres que s’ajustin a les condicions requerides pel Plec de Condicions o, a falta 

d’aquest de l’Enginyer Tècnic. 

 

2.1.2.11    Mitjans auxiliars 

 

Anirà a compte i risc del Constructor les bastides, cintes, màquines i demés mitjans 

auxiliars que per la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin, no recaient, per 

tant, en el Propietari cap responsabilitat per a qualsevol avaria o accident personal que 

pugui succeir en el procés de muntatge i instal·lació per insuficiència d’aquests mitjans 

auxiliars. 

 

Correran, tanmateix, a compte i risc del Constructor els mitjans auxiliars de protecció i 

senyalització de la zona de treball, com són les reixes, elements de protecció 

provisionals, senyals lluminoses, etc. i totes les necessitats per a evitar els accidents 

previsibles en funció de l’estat dels equips, i d’acord amb la legislació vigent.    

 

2.1.3  Recepció dels equips 

 

2.1.3.1  Recepció provisional 

 

Una vegada finalitzats  i instal·lats els equips es farà la recepció provisional, acte en el 

qual es practicarà un degut reconeixement per part de l’Enginyer Tècnic i el Propietari 

en presència del Constructor, aixecant acte i començant des de aquest dia a transcorre el 

termini de garantia si els equips haguessin estat admesos. 

 

Quan els equips no estiguin en estat de ser admesos es farà constar en acte i es donarà al 

Constructor les oportunes instruccions per adobar els defectes observats, fixant-se un 
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termini per solucionar-ho, expirat el qual es durà a terme el nou reconeixement amb 

l’objectiu de procedir a la recepció provisional dels equips . 

 

2.1.3.2  Termini de garantia 

 

El termini de garantia serà assenyalat segons les condicions particulars vigents del 

cremador. 

 

2.1.3.3   Conservació dels aparells rebuts provisionalment 

 

Les depeses de conservació durant el termini de garantia compresos entre les recepcions 

parcials i la definitiva, aniran a càrrec del Constructor. Si l’equip fos utilitzat abans de la 

recepció definitiva, la neteja, vigilància i les reparacions causades pel seu ús, aniran a 

càrrec de la Propietat;  i les reparacions de vicis de construcció o per defecte en les 

instal·lacions, aniran a càrrec del Constructor. 

 

En cas de dubte, serà jutge inapel·lable l’Enginyer Tècnic sense que contra la seva 

resolució es pugui interposar recurs. 

    

2.1.3.4    Recepció definitiva 

 

La recepció definitiva es verificarà, després de transcórrer el termini de garantia, de la 

mateixa manera i amb les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir 

d’aquesta data, si bé finalitzarà l’obligació del constructor de reparar al seu càrrec 

aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels equips, quedaran subsistents 

totes les responsabilitats que puguin incloure-li per desperfectes ocults o deficiències de 

causa dolorosa. 

    

2.1.3.5    De les recepcions de treball on la Contracta hagi sigut rescindida 

 

En els contractes rescindits tindran lloc les dues recepcions, la provisional en primer 

lloc i la definitiva quan hagi transcorregut el termini de garantia pels treballs acabats per 

complert i rebuts provisionalment. Per la resta de treballs que no estiguin inclosos en el 
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cas anterior, i sigui quin sigui l’estat d’avançament en que es trobi, es farà sense pèrdua 

de temps una sola i definitiva recepció. 

 

  2.1.4  Facultats de la Direcció del Projecte 

 

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa            

( Enginyer Tècnic ), expressades en els articles precedents, és missió especifica seva la 

direcció i la vigilància dels treballs que es realitzin en els aparells, i tot això amb 

autoritat tècnica complerta i indiscutible, inclòs en tot el no previst específicament en el 

Plec de Condicions de la instal·lació, sobre les persones i coses situades en el lloc de la 

instal·lació, i en relació amb els treballs que per l’execució del cremador es portin a 

terme, puguin també, però amb causa justificada, recusar al Constructor si és que 

considera que aquesta actitud és útil i necessari pel degut bon funcionament de la 

instal·lació. 

           
  2.2   Condicions generals de caràcter econòmic 
 

     2.2.1 Base fonamental 

 

Com a base fonamental s’estableix el principi pel qual el Constructor ha de percebre 

l’import de tots els treballs executats, sempre i quan aquests s’hagin dut a terme amb 

arranjament i subjecció del Projecte, Condicions Generals i Particulars que regeixin la 

instal·lació del cremador i aparells complementaris. 

 

  2.2.2   Garanties de compliment i fiances 

 

 2.2.2.1   Garanties 

 

L’Enginyer Tècnic i la Propietat podran exigir al Constructor la presentació de 

referències bancàries o d’altres entitats i persones, amb l’objectiu d’assabentar-se de si 

aquest reuneix totes les condicions requerides per l’exacte compliment del contracte. 

Aquestes referències, si li són demanades, les presentarà abans de la firma del contracte. 
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  2.2.2.2   Establiment de la fiança 

 

La fiança que s’exigirà al Constructor per que respongui del compliment del contracte 

serà un 10% de l’import dels pagaments que s’estableixin en el contracte, si és que en 

aquest document no s’estableixen altres procediments. 

 

  2.2.2.3   Execució dels treballs amb càrrec a la fiança 

 

Si el Constructor es negués ha realitzar pel seu compte els treballs precisos per finalitzar 

els equips en les condicions contractades, se li podrà encarregar l’execució a un tercer, o 

directament per administració, abonant el seu import amb la retenció en concepte de 

fiança, sense perjudici de les accions legals a les que tingui dret el Propietari en cas de 

que l’import de la fiança no sigui el suficient per abonar l’import de les despeses 

efectuades en els equips que no fossin les convingudes. 

 

  2.2.2.4   Devolució de la fiança 

 

La fiança dipositada serà tornada al Constructor en un termini que no excedirà de vuit 

dies, una vegada signada l’acta de la recepció definitiva dels aparells, sempre que el 

Constructor hagi acreditat que no existeix cap reclamació contra ell pels danys i 

perjudicis que siguin al seu compte, o per deutes dels jornals o materials, ni per 

indemnitzacions derivades d’accidents que s’hagin produït en el treball. 

 

  2.2.3   Preus 

 

       2.2.3.1   Preus 

 

a) El Constructor presentarà preus unitaris de totes les partides que figurin a l’estat de 

medicions que se li entregarà. Els preus unitaris que composen el pressupost-oferta 

tenen valor contractual i s’aplicaran a les possibles variacions en el procés de 

fabricació que poguessin sobrevenir. 
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b) Si el Constructor, abans de la firma del contracte, no hagués fet la reclamació o 

observació oportuna, no podrà, sota cap pretext d’error o omissió, reclamar 

l’augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 

base per l’execució dels equips. 

 

Tampoc se li permetrà reclamació de cap mena fonamentada en indicacions que, 

sobre els aparells, es facin en la Memòria, per no ser aquest document el que 

serveixi de base de la Contracta. Les equivocacions materials o equivocacions 

aritmètiques que el pressupost pugui contenir, ja per variació dels preus, respecte 

dels del quadre corresponent, ja per equivocacions aritmètiques en les quantitats de 

material o en el seu import, es corregiran en qualsevol moment en que s’observin, 

però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, senyalats en els 

documents relatius a les Condicions Generals, sinó en el cas de que l’Enginyer 

Tècnic o el Constructor els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos 

comptats des de la data de l’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la 

baixa proporcional feta a la Contracta, respecte del preu del pressupost que ha de 

servir de base a ha mateixa, doncs aquesta baixa es fixarà sempre per la relació 

entre les xifres d’aquest pressupost, davant les correccions i la quantitat oferida. 

 

c) Contractant-se la fabricació i instal·lació dels equips a riscos i ventura, és natural per 

això que, en principi, no s’hagi d’admetre la revisió dels preus contractats. 

Tanmateix, i donada la variabilitat continua dels preus dels salaris i les seves 

càrregues socials, així com la dels materials i transports, que és característica de 

determinades èpoques anormals, s’admet, durant aquestes, la revisió dels preus 

contractats, bé a l’alça o a la baixa, i en harmonia amb les oscil·lacions dels preus de 

mercat. 

 

Per això, i en els casos de rescissió a l’alça, el Constructor pot sol·licitar-la del 

Propietari, en quant es produeixi qualsevol alteració de preu que repercuteixi 

augmentant els contractes. Ambdues parts convindran el nou preu unitari abans de 

començar o de continuar l’execució de la unitat d’equipaments en que intervingui 

l’element, el preu del qual en el mercat, i per causa justificada, hagi pujat, especificant-

se i acordant-se prèviament també la data a partir de la que s’aplicarà el preu revisat i 
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elevat, per la qual cosa es tindrà en compte i quan així procedeixi, l’assortiment de 

materials, en el cas de que estiguessin, totalment o parcialment, abonats pel Propietari. 

Si el Propietari, o l’Enginyer Tècnic en la seva representació, no estigués conforme amb 

els nous preus de materials, transports, etc., que el Constructor desitja rebre, com 

normals en el mercat, aquell té la facultat de proposar al Constructor, i aquest 

l’obligació d’acceptar els materials, transports, etc., a preus inferiors dels demanats pel 

Constructor, en el cas que, com és lògic i natural, es tindrà en compte per la revisió dels 

preus dels materials, transports, etc., adquirits pel Constructor, gràcies a la informació 

del Propietari. 

 

Quan el Propietari, o l’Enginyer Tècnic en representació seva, sol·liciti del Constructor 

la revisió de preus, per haver baixat els salaris, materials, transports, etc., es convindrà 

entre les dues parts la baixada a realitzar en els preus unitaris vigents, en equitat amb 

l’experimentada per qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’equipament i de 

la data en que començaran a regir els preus revisats. 

 

Quan entre els documents aprovats per ambdues parts figurin el relatiu als preus unitaris 

contractats descompostos, se seguirà un procediment similar al perpetuat en els casos de 

revisió per pujada de preus. 

 

  2.2.3.2   Comprensió dels preus unitaris 

 

El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat del procés de fabricació i instal·lació 

dels equips, i portarà implícit l’import dels treballs auxiliars ( transports, deixalles, 

neteja, força motriu i d’altres ), el de la imposició fiscal derivada del Contracte, el de 

l’activitat del Constructor durant la seva execució, i el de les càrregues laborals de tota 

ordre, que no siguin objecte de partida específica. Quedaran inclosos a l’oferta de 

l’Empresa Constructora tots aquells treballs i materials que encara que no estiguin 

descrits en el present Plec de Condicions siguin necessaris per la total finalització dels 

equips. 
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  2.2.3.3   Preus contradictoris 

 

Els preus d’unitats d’equipaments, així com els dels materials o ma d’obra de treballs, 

que no figurin entre els contractats, es fixaran contradictòriament i expressament 

autoritzat a aquests efectes. El Constructor els presentarà descompostos, sent condició 

necessària la presentació i l’aprovació d’aquests preus, abans de procedir a l’execució 

de les unitats d’equipament corresponents. 

 

Dels preus així establerts s’aixecarà acta que firmarà, per triplicat, l’Enginyer Tècnic, el 

Propietari i el Constructor o els representants autoritzats a aquests efectes per aquests 

últims. 

 

  2.2.3.4   Preus no assenyalats 

 

La fixació dels preus haurà de realitzar-se abans d’ajustar-se l’equip al que s’hagi 

d’aplicar, però si per qualsevol circumstància en el moment de realitzar les mesures 

encara no estigués determinat el preu de l’aparell executat, el Constructor està obligat a 

acceptar el que assenyali l’Enginyer Tècnic. Quan com a conseqüència de rescissions o 

altres causes fos precís valorar equips incomplets el preu dels quals no coincideixi amb 

cap dels que es consignen en el quadre de preus, l’Enginyer Tècnic serà l’encarregat de 

descomposar el treball realitzat i donar el preu, sense reclamació per part del 

Constructor. 

 

  2.2.4   Valoracions 

 

        2.2.4.1   Valoració dels conjunts 

 

En les certificacions queda facultada la Direcció del projecte per fer constar els conjunts 

per un valor que no passarà d’un 60% estimat d’acord amb el desglòs del pressupost. 
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  2.2.4.2   Millores 

 

El Constructor està obligat, sempre que li sigui ordenat per l’Enginyer Tècnic del 

projecte, a introduir les millores que aquest cregui convenient en aquella part dels 

aparells o procés de instal·lació que li indiquin, amb l’objecte de donar als equips les 

condicions necessàries. Aquestes obres de millora s’avaluaran en conformitat amb els 

preus compresos en el pressupost que s’accepti. 

 

  2.2.4.3   Millores en la fabricació lliurement executades 

 

Quan el Constructor, inclòs amb l’autorització de l’Enginyer Tècnic, fes servir materials 

de més acurada preparació que els assenyalats al Projecte, o substituís un tipus de 

fàbrica per una altre que tingués assignat en preu més alt, o en general que introduís, 

sense ser-li demanat, qualsevol altre modificació encara que fos beneficiosa a judici de 

l’Enginyer Tècnic, no tindrà dret, tot i amb això, més que a l’abonament del que pogués 

correspondre-li en el cas que hagués construït els aparells amb estricte subjecció a la 

projectada i contractada o adjudicada. 

 

  2.2.4.4   Abonament 

 

El Constructor haurà de rebre l’import de totes aquelles unitats d’equipament que hagi 

executat, amb arranjament a subjecció als documents del Projecte, a les condicions de la 

Contracta i a les ordres i instruccions que, per escrit, entregui a l’Enginyer Tècnic, i 

sempre dins de les xifres a que ascendeixin els pressupostos aprovats. 

 

Tant en les certificacions com en la liquidació final, els equips seran, en tot cas, abonats 

als preus que per cada unitat figurin en l’oferta acceptada, als preus contradictoris fixats 

en el transcurs del procés de fabricació i instal·lació, d’acord amb el previst en el 

present “Plec de Condicions Econòmiques” a aquests efectes, així com a les partides 

alçades i equipaments accessoris i complementaris. 

 

En cap cas el nombre d’unitats que es consignin en el Pressupost podrà servir de 

fonament per reclamacions. 
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Els pagaments es duran a terme pel Propietari en els terminis establerts i el seu import 

correspondrà precisament al de les certificacions d’equips emeses per l’Enginyer Tècnic 

en virtut de les quals es verificaran aquests. 

 

  2.2.4.5   Abonament per partides alçades 

 

En cas de no existir en el pressupost preus que es puguin aplicar als equips executats per 

partida alçada, s’examinaran prèvia presentació dels justificants del seu cost. 

 

  2.2.4.6   Certificacions periòdiques 

 

Les certificacions periòdiques tenen el caràcter de documents provisionals o bé, a 

compte, subjectes a rectificacions o variacions en la liquidació final, no suposant 

tampoc aquestes certificacions cap aprovació ni recepció dels aparells que comprenen. 

En cap cas podrà el Constructor, al·legant retard en les certificacions, suspendre els 

treballs ni portar-los amb menys increment del necessari per la finalització dels equips 

en el termini establert. 

 

  2.2.5   Indemnitzacions mútues 

 

       2.2.5.1   Per demora en l’entrega dels aparells 

 

L’import de la indemnització que ha d’abonar el Constructor per causes de retard no 

justificat, en el termini d’entrega dels aparells, serà l’import de la suma de perjudicis 

materials causats per la impossibilitat d’utilització dels equips, degudament justificats. 

 

2.2.5.2   Per retard de pagaments i per danys causats per força major 

 

El Constructor no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudicis 

ocasionats en els equips, sinó en els casos de força major. Pels defectes d’aquest apartat 

es consideraran, com a tals casos, únicament els que segueixen: 

 

1. Els incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
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2. Els danys produïts per terratrèmols o forces mareomotrius. 

3. Els produïts per vents huracanats, marees i pujades dels rius, superiors als que 

siguin de preveure en el país, i sempre que existeixi constància inequívoca de 

que pel Constructor es prendran les mesures possibles, dintre dels seus mitjans, 

per evitar o atenuar els danys. 

4. Els que provinguin de moviments del terreny en que estiguin instal·lats els 

aparells. 

5. Les destrosses ocasionades violentament, a ma armada, en temps de guerra, 

moviments sediciosos, populars o robatoris tumultuosos. 

 

La indemnització es referirà, exclusivament, a l’abonament de les unitats de projecte ja 

executades o materials subministrats; en cap cas comprendrà mitjans auxiliars, 

maquinaria o instal·lacions, etc., propietat del Constructor 

 

  2.2.6    Assegurança dels equips 

 

El Constructor estarà obligat a assegurar els equips contractats durant tot el temps que 

duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà 

en cada moment amb el valor que tinguin per contracte els objectes assegurats. L’import 

abonat per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom 

del Propietari, per que al seu càrrec s’aboni l’aparell que es construeixi i a mesura que 

es vagi realitzant. El reintegrament d’aquesta quantitat pel Constructor s’efectuarà per 

certificacions, com la resta dels treballs. 

 

En cap cas, excepte amb conformitat expressa del Constructor, el Propietari podrà 

disposar d’aquest import per necessitats diferents que la de reconstruir la part sinistrada. 

La infracció del exposat anteriorment serà motiu suficient per que el Constructor pugui 

rescindir la Contracta amb devolució de la fiança, abonament complert de despeses, 

materials, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 

Constructor per sinistre i que no se li haguessin abonat, però només en proporció 

equivalent a la que suposa la indemnització abonada per la Sacietat Asseguradora 

respecte als danys causats pel sinistre, que seran avaluats a aquest efecte per l’Enginyer 

Tècnic. 
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En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la porció de l’equip que hagi 

de ser assegurada i la seva quantia i, si res es preveu, es mantindrà que l’assegurança ha 

d’incloure tota la part de l’aparell afectada per l’obra. 

 

El risc assegurat i les condicions que figurin a la pòlissa d’assegurança, els passarà el 

Constructor, abans de contractar-les, en coneixement del Propietari, amb objecte de 

sol·licitar la seva conformitat a objeccions. 
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  3  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQES I PARTICULARS      

 

  3.1   Condicions particulars 

 

 3.1.1  Contracte 

 

El contracte es formalitzarà mitjançant documents privats a petició de qualsevol de les 

parts i amb arranjament a les disposicions vigents. En el contracte s’especificaran les 

particularitats que convinguin a ambdues parts. El Propietari i el Constructor firmaran al 

peu del Plec de Condicions abans de firmar el contracte. 

 

  3.1.2  Arbitratges 

 

Ambdues parts es comprometen a sotmetre’s, en les seves diferencies, a l’arbitratge 

equitatiu que s’oferirà a l’Enginyer Tècnic i, en el seu defecte, al qui pugui anomenar el 

Col·legi Oficial d’Enginyers corresponent. 

 

  3.1.3  Responsabilitats 

 

3.1.3.1  Responsabilitats generals del Constructor 

 

a) El Constructor és responsable de l’execució dels equips segons les condicions 

establertes al contracte i segons els documents que composen el Projecte. Com a 

conseqüència de tot això, està obligat a la desmantelació i reconstrucció de tot el 

que estigui malament executat sense que valguin les excuses de que l’Enginyer 

Tècnic hagi examinat i reconegut l’equipament durant el muntatge, ni de que 

hagin sigut abonades en liquidacions parcials. 

 

b) El Constructor s’obliga a l’establert en la Llei de Contractes de Treball i, a més, 

al que es disposi a la d’Accidents de Treball, Subsidi Familiar i Assegurances 

Socials. 

 

 



Màquina per cremar les males herbes dels cultius  PLEC DE CONDICIONS 
Número de registre:1169 
 
                                    

 22

 3.1.3.2  Accidents de treball 

 

a) En cas d’accident que tinguin els operaris amb motiu o durant l’exercici dels 

treballs per l’execució de la instal·lació, el Constructor s’atendrà al disposat per a 

aquestes situacions a la legislació vigent, sent en tot cas, l’únic responsable del 

seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la 

Propietat per responsabilitat en qualsevol aspecte. 

 

El Constructor està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les 

disposicions vigents perpetuïn per evitar en el possible accidents als operaris, no 

només en les bastides sinó en tot lloc on hi hagi perill. Dels accidents i perjudicis 

de tot tipus que, per no complir el Constructor tota la legislació referent a 

aquesta mateixa pogués donar-se, serà ell l’únic responsable, o els seus 

representants en el lloc de la instal·lació, ja que es considera que en els preus 

contractats estan incloses totes les despeses precises per complimentar 

degudament totes les disposicions legals. 

 

b) El Constructor serà responsable de tots els accidents que, per inexperiència o 

descuit, sobrevinguessin tant en l’instal·lació on es duguin a terme les tasques de 

muntatge. Serà, per tant, del seu compte l’abonament de les indemnitzacions a 

qui correspongui i quan això ocorri, de tots els danys i perjudicis que puguin 

causar-se en les operacions d’execució de les obres. 

 

El Constructor complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents 

sobre la matèria, havent d’exhibir, quan se li requerís, el justificant de aquest 

acompliment. 

 

  3.1.4  Còpia de documents 

 

El Constructor té dret a treure còpies, per compte pròpia, dels plànols, Plec de 

Condicions i altres documents de la Contracta. Les despeses de còpia amb tot tipus de 

documents que el Constructor o industrial precisin per redactar proposicions de 

pressupost, aniran a càrrec del Constructor. 
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  3.1.5  Rescissió de Contracte 

 

Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

 

1 )  La mort o incapacitat del Constructor. 

 

2 )  La fallida del Constructor. 

 

En els casos anteriors si els hereus o síndics oferissin dur a terme l’execució dels 

aparells, sota les mateixes condicions estipulades al contracte, el Propietari pot admetre 

o negar l’oferiment, sense que en aquest últim cas tinguin aquells dret a cap 

indemnització. 

 

3 )  Les alteracions del contracte per les causes següents: 

 

• La modificació del Projecte en forma tal que representi alteracions 

fonamentals del mateix a judici de l’Enginyer Tècnic, en qualsevol cas, 

sempre que la variació del Pressupost d’execució, com a conseqüència 

d’aquestes modificacions, representi, en més o menys, el 40%, com a 

mínim, d’alguna de les unitats del Projecte modificades. 

 

• La modificació d’unitats d’equipament sempre que aquestes modificacions 

representin variacions en més o en menys del 40%, com a mínim d’alguna 

de les unitats del Projecte modificades. 

 

4) La suspensió de les feines començades i, en tot cas, sempre que, per causes 

alienes a la Contracta, no es comenci la fabricació dins del termini d’un mes 

a partir de l’adjudicació; en aquest cas la devolució de la fiança serà 

automàtica. 

 

5) La suspensió de la fabricació dels equips començats, sempre que el termini 

de suspensió hagi excedit d’un any. 

 



Màquina per cremar les males herbes dels cultius  PLEC DE CONDICIONS 
Número de registre:1169 
 
                                    

 24

6) El no donar inici la Contracta als treballs dins del termini assenyalat en les 

Condicions Particulars del Projecte. 

 

7) El incompliment de les condicions del contracte; quan impliqui oblit o mala 

fe, amb perjudici dels interessos dels equipaments. 

 

8) La finalització del termini d’execució dels equips sense haver-se arribat a 

aquesta. 

 

9) L’abandonament de les feines de fabricació o instal·lació sense causa 

justificada. 

 

10) La mala fe en l’execució dels treballs. 

 

  3.2   Condicions tècniques 

 

3.2.1 Estructura de suport o fixació 

 

Es disposaran les estructures suport necessàries per a muntar els mòduls i s’inclouran 

tots els accessoris necessaris. 

 

L’estructura de suport i el sistema de fixació de planxes, permetrà les necessàries 

dilatacions tèrmiques sense transmetre carregues que puguin afectar a la integritat del 

mòdul, seguint les normes del fabricant. 

 

L’estructura de fixació haurà de suportar carregues extremes degudes a factors 

climatològics adversos tals com vent o pols. 

 

L’estructura suport haurà d’estar constituïda per materials resistents a la corrosió. 
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3.2.2 Generalitats 

 
Totes les instal·lacions hauran de complir amb les exigències de proteccions i seguretat 

de les persones establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió o legislació 

posterior vigent. 
 
S’inclouran tots els elements necessaris de seguretat per a protegir a les persones en 

front a contactes directes i indirectes. Es recomana l’ús d’equips i materials d’aïllament 

elèctric classe II. 
 
S’inclouran totes les proteccions necessàries per protegir a la instal·lació contra 

curtcircuits, sobrecàrregues i sobretensions. 
 
Els materials situats en intempèrie es protegiran contra els agents ambientals, en 

particular contra l’efecte de la radiació solar i la humitat. Tots els equips exposats a la 

intempèrie tindran un grau mínim de protecció IP65, i els interiors, IP32. 
 
Els equips electrònics de la instal·lació compliran amb les directives comunitàries de 

Seguretat Elèctrica i Comptabilitat Electromagnètica ( ambdues seran certificades pel 

fabricant ). 
 
Per motius de seguretat i operació dels equips, els indicadors, etiquetes, etc. dels 

mateixos estaran en alguna de les llengües espanyoles oficials. 

 

3.2.3  Tècniques dels materials: 

 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de la màquina per cremar les males herbes 

dels conreus, reuniran les condicions de naturalesa requerides per l’enginyer tècnic, dins 

dels criteris de justícia es reserva el dret d’ordenar, retirar, canviar, dins de qualsevol 

fase de construcció o dels terminis de garantia, els productes, materials,..., que al seu 

semblar perjudiquin en qualsevol grau a l’espectre, seguretat, o funcionament de la 

màquina. 
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Els materials no consignats al projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran 

les condicions de bondat necessàries, a càrrec de la direcció facultativa, no tenint el 

fabricant cap dret a reclamació per aquestes condicions exigides. 

 

Condicions normals de treball pels aparells elèctrics i electrònics: Els valors i les 

definicions indicades aquí s’han obtingut de la norma internacional IEC.947-1 

equivalent a la norma europea EN 60947-1. 

 

  3.2.4  Tècniques dels materials no utilitzables o defectuosos : 

 

No es procedirà a la utilització dels materials i dels diferents components sense que 

siguin examinats i acceptats per l’enginyer, en els terminis que prescriuen els Plecs de 

Condicions, dipositat a l’efecte el contractista les mostres models necessaris, 

prèviament examinats, per efectuar sobre ells comprovacions, assaigs, o proves 

prescrites en el Plec de Condicions vigent. 

 

Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisis, proves,... Avanç indicats seran a càrrec 

del contractista. 

 

Quan els materials o components no siguin de qualitat requerida o no estiguin 

perfectament preparats l’enginyer donarà l’ordre al contractista perquè els substitueixi 

per altres que s’ajustin a les condicions requerides en els Plecs de Condicions, o a falta 

d’aquests a les ordres de l’enginyer. 

 

3.2.5 Condicions generals : 

 

El subministrament es realitzarà d’acord amb el present Plec de Condicions i inclourà 

les preceptives proves de servei i posta en marxa. 

 

Haurà de complir amb totalitat les condicions establertes en el present Plec. 
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La màquina seguirà les condicions imposades i els requisits essencials de seguretat 

higiene de la directiva de màquines 89/392 CE i també les normatives especificades en 

els annexes. 

 

Manuals de funcionament i manteniment. L’adjudicatari haurà de lliurar una 

documentació tècnica completa, incloent-se al menys una còpia de la part operativa en 

català. S’incorporarà el disseny de la màquina en tres dimensions i els plànols de la 

màquina, tot en format autoCAD 2004.  

A les documentacions tècniques s’especificarà de forma clara les normes d’operació, 

construcció, manteniment preventiu i esquemes corresponents. 

Les ofertes hauran d’especificar els preus individuals dels elements que componen la 

seva oferta. 

 

L’adjudicatari implantarà els corresponents cursos de formació sobre el funcionament 

de la màquina de forma que avanç de fer-se’n càrrec del personal ha de ser instruït en el 

maneig de la mateixa, incloent els perills que presenta la màquina, les mesures de 

seguretat que s’ha d’adoptar respectar les accions que ha de realitzar. 

 

  3.2.6.   Tasques que comprenen la realització d’aquesta màquina: 

 

Compren l' execució de tots els treballs necessaris per la posta en marxa i construcció de 

la màquina per cremar les males herbes de les collites objecte d'aquest projecte. 

 

Tots els treballs s'executaran segons les descripcions efectuades als annexes i a les 

instruccions verbals o escrites que l' enginyer cregui necessàries en cada cas particular. 

Si sigues necessari, a raó d'aquest, variar el caràcter d'alguna tasca, redactarà les 

corresponents normes, les quals es consideraran des del dia de la data com a integrants 

del projecte primitiu, per tant, subjectes a les mateixes especificacions que tots i cada un 

dels documents d'aquest, en quant no s'oposin específicament. 

 

 

 

 



Màquina per cremar les males herbes dels cultius  PLEC DE CONDICIONS 
Número de registre:1169 
 
                                    

 28

  3.2.7.   Condicions d’acabat. 

 

La màquina s'entén com completament acabada, muntada i instal·lada i en el seu cas, en 

funcionament. El comprador entendrà per redactar la seva proposta que aquelles hauran 

d'incloure qualsevol complement o accessori per la seva finalització i posta en marxa tal 

com: gestions i despeses necessàries, responsabilitats per incompliments de normes 

vigents dels organismes fiscals, o per defecte, tots i cada un dels elements components, 

manuals de funcionament i conservació de la màquina i presentació del projecte als 

organismes oficials que correspongui pel seu visat i aprovació. 

 

  3.2.8.   Casos no especificats en aquest plec. 

 

En els casos que no quedi determinat en el Plec de Condicions, es seguirà segons el que 

està redactat en el Plec de Condicions general s per a la construcció de maquinària. 

 

  3.2.9.   Condicions imposades durant les diferents fases de construcció, instal·lació   

i funcionament. 

 

l.- Durant la fase de construcció de la màquina: 

 

En la construcció de l'estructura de la màquina i en totes les parts d'aquesta on hi hagi 

d'haver treballs de tallar, polir, llimar,..., es farà amb eines totalment desinfectades de 

ferro. 

 

En totes les parts de la màquina on hi hagi d'haver soldadures, es tindrà en compte que 

totes i cadascuna d'aquestes han d'estar fetes amb elèctrodes d'acer inoxidable. 

 

2.- Instal·lació de la màquina: 

 

El personal que repara i porta el manteniment de la màquina per cremar les males 

herbes dels conreus ha de tenir els coneixements precisos, de la mecànica i electricitat 

per que en funció dels seus coneixements específics, pugui realitzar els treballs de 

manteniment i reparació que la situació comporti. 
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A més prèviament ha de ser instruït en el funcionament de la màquina, de les seves 

diferents parts, així com del manteniment regular de la màquina i de les avaries més 

comunes, haurà d' estudiar els plànols, esquemes i el que al respecte s'indica al llibre 

d'instruccions. 

L' instrucció també haurà d'incloure els aspectes de seguretat indicant els perills que té 

la màquina, i les mesures de seguretat que ha d'adoptar. 

 

Condicions d'alimentació de la màquina: 

 

El tractor o mecanisme encarregat de tibar o transportar la màquina per la seva correcte 

utilització ha de complir: 

Disposar d’una enganxa de sistema tres punts. 

Ser preferentment de la categoria tres ( mirar acoblament de tres punts ). 

 

3.- Durant el seu funcionament: 

 

S'ha de fer una neteja del cremador cada 100 hores de funcionament. 

 

Després de les primeres 100 hores de funcionament s'ha de fer una posada a punt           

( portada a terme per l'instal·lador o personal autoritzat ). 

 

L' us correcte de la màquina implica: 

 

No sobrepassar la capacitat de treball de la màquina. 

Ser manejada per personal capacitat i instruït en el maneig de la mateixa. 

Ser mantinguda per personal competent i instruït d' acord amb el que esta indicat al 

llibre d'instruccions. 

Treballar amb els sistemes de seguretat de que va equipada la màquina, revisar-los i 

mantenir-los d'acord amb el llibre d' instruccions. 

Observar les mesures de seguretat de tipus general que puguin afectar al treball a la 

màquina que siguin legalment exigibles, així com les que siguin exigides al centre de 

treball. 
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  3.3. Pressupost. 

 

El preu de la maquilla objecte d'aquest projecte, serà el que figura a l'apartat del 

pressupost. 

 

En aquest pressupost, s'entenen per incloses les següents partides: 

 

Cost del material. 

Ma d'obra. 

Despeses financeres. 

Transports i tots els percentatges aplicables a benefici industrial. 

 

Qualsevol desviació en als preus diferent als indicats en el pressupost original del 

projecte, serà única i exclusivament responsabilitat del fabricant. 

 

  3.3.1.   Equivocacions del pressupost. 

 

Es suposa que el fabricant ha fet un estudi des documents que componen el projecte i, 

per tant, al no haver fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions en el 

mateix, de forma que si per a la construcció de la màquina s'ha de contar amb un major 

nombre d'unitats de les previstes, no te dret a cap mena de reclamació. Pel contrari, si el 

nombre d'unitats sigues inferior, es descomptarà del pressupost. 

   

3.4.   Desballestament 

 

El present projecte consta de dues parts bàsiques ( el cremador i les barres i xapes ). 

Aquest, un cop ja no s’utilitzi i es vulgui desballestar, s’ha de tenir en compte la 

selecció dels diferents elements per tal de ser considerats amb el medi. Per tant 

separarem per una banda les xapes i barres ( per fondre-les com acer i poder-les tornar a 

fer servir ) i per una altre el cremador, el qual s’haurà de desmantellar per poder-ne 

separar els seus components per fer-ne l’ús més adequat ( reciclar, reutilitzar,... ). 


