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ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:ANNEX I:    PLEC DE CONDICIONSPLEC DE CONDICIONSPLEC DE CONDICIONSPLEC DE CONDICIONS    

    

- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 

- PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 

- PLEC DE CONDICIONS LEGALS 

- PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUESPLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUESPLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUESPLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES    

 

1.- CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE TÈCNICA 

 

 1.1 Generalitats: Tots els materials a emprar en els treballs hauran de reunir les condicions adequades, a judici de la 

direcció tècnica, la qual, segons el seu criteri, podrà ordenar que siguin retirats, enderrocats o reemplaçats en qualsevol fase dels 

treballs, o durant el període de garantia, els productes, elements, materials o dispositius que, segons el seu parer, perjudiquin 

l’aspecte, la seguretat o la bondat de l’obra. 

       

 

2.- MATERIALS 

 

 2.1 Aigües: El contractista s’haurà de procurar l’aigua necessària. Per a pastes, morters o formigons, inclosos els guixos, 

s’empraran aigües qualificades com a potables. 

 

 2.2 Sorres: Les sorres podran ser naturals o artificials. Les primeres seran silícies, soltes, exemptes de terra, i no deixaran 

petja ni coloració vermellosa o fosca en comprimir-les amb la mà. Les segones s’hauran de netejar completament de la pols 

impalpable produïda per l’esmicolament. 

 

 2.3 Grava: La grava per a formigons serà neta, exempta de terres i solta, tenint en tot cas una resistència superior al 10% 

de la del formigó del qual vagi a formar-ne part. No s’admetran graves procedents de roques geladisses, atacables pels àcids o 

exfoliables. 

 Els àrids, ja siguin sorres com graves, han d’estar exempts de substàncies perjudicials tal com argiles, llims i matèries 

orgàniques. No han de ser actius enfront al ciment, ni descompondre’s pels agents exteriors als quals han d’estar sotmesos a 

l’obra. Els àrids han de tenir una densitat alta i ser compactes. Cal tenir en compte en fabricar morters o formigons, la humitat dels 

àrids. Es refusaran àrids amb forma de llosa. Són acceptables tant els àrids d’esmicolament com els rodats. 

 

 2.4 Calç aèria: La calç aèria que es faci servir haurà de procedir de forns o fàbriques acreditats i serà entregada amb 

preferència en terrossos, sense contenir pinyols ni cap altra substància estranya. En apagar-se, la calç donarà lloc a una pasta 

dúctil i untuosa al tacte, i que en assecar-se s’endureixi lleugerament, conservant-se pel contrari indefinidament pastosa en llocs 

humits o dins l’aigua. 

 

 2.5 Calç hidràulica: Es refusarà l’ús de calç hidràulica que presenti compacitat excessiva o lleugera vitrificació a les arestes, 

per denotar cocció excessiva, i així mateix la que només s’apagui superficialment, quedant-ne el nucli central sense apagar, 

símptoma de cocció incompleta. 

 

 2.6 Ciments: Compliran el Plec de Condicions de la Norma de Conglomerats Hidràulics del 9 d’abril i 24 de juny de 1964. 

 

 Arribaran a l’obra en els mateixos envasos precintats de fàbrica, refusant-se automàticament qualsevol partida que no 

compleixi aquesta condició. S’emmagatzemarà en un  lloc ventilat i totalment protegit de la humitat. El director tècnic podrà exigir 

a l’adjudicatari, en tot moment, la pràctica en laboratoris de reconeguda solvència, d’assaig sobre període de presa, estabilitat de 

volums, resistència a la compressió, tracció, flexió, de mescles anàlogues a les emprades en obra, realitzades en les mateixes 

condicions, als set i vint-i-vuit dies de l’abocat, temps que es reduirà a la quarta part en el cas de mescles de superciment. 

 

 2.7 Maons i peces ceràmiques: Compliran el que dicta al respecte la Norma MV-201/1972. Seran homogenis en tota la 

seva massa. No presentaran marques, esquerdes, forats, ni cap defecte d’aquest tipus. Presentaran regularitat absoluta de forma 

i dimensions. Tindran les seves cares perfectament planes, arestes vives i fines, sense presència de sorres, silici o escòries de 

ferro. En tallar-se no s’hauran d’apreciar taques blanques o pinyols, procedents dels trossos de calç mesclats amb l’argila de 

fabricació. 

 

 2.8 Morters: Es complirà el que dicta al respecte la Norma MV-201/1972. 

 

 2.9 Formigons: Es complirà la Norma EH-91 i en quant a la seva recepció, la instrucció per a la fabricació i 

subministrament de formigó preparat. Ordre de 5 de maig de 1972. 

 2.9.1 Proves.- Sempre que ho sol·licitin els Arquitectes directors, el contractista proporcionarà provetes d’assaig 

cilíndriques de 15 cm. de diàmetre i 30 cm. d’alçada del formigó en massa que s’utilitzi en els elements de formigó armat. 

 2.9.2 Dosificacions.- Excepte indicació en contra, les dosificacions seran les següents per m3 de formigó: 

 Massissos sotmesos a compressió i fonamentacions: 200 kg de c.p., 425 l. de sorra, 850 l. de grava i 170 l. d’aigua (1:3:6). 

 Elements corrents: 285 kg de c.p., 410 l. de sorra, 820 l. de grava i 170 l. d’aigua (1:2:4). 

 Jàsseres i pilars: 350 kg de c.p., 475 l. de sorra, 715 l. de grava i 180 l. d’aigua (1:2:3). 

 En elements molt carregats: 375 kg de c.p., 400 l. de sorra, 800 l. de grava i 170 l. d’aigua (1:1 1/2:3). 

 El formigó resultant ha de ser plàstic i tou només per aquells casos en que sigui difícil el recobriment de les armadures. 

 2.9.3 Armadures.- Les armadures es doblegaran en fred per a diàmetres inferiors a 25 mm. i en calent per als que passin 

de 30 mm. 

 S’evitaran escalfaments o refredaments bruscos. Els doblegats es faran de manera que el radi de corbatura sigui, almenys, 

igual a cinc vegades el diàmetre de la barra. 

 2.9.5 Materials no consignats en aquest plec.- Qualsevol material que no s’hagués consignat en aquest plec i fos necessari 

utilitzar-se, reunirà les condicions requerides per la seva funció, remetin-se a la norma corresponent. 

 

 

3.- OBRES 

 

 3.1 Estructura - Forjats: Les càrregues i sobrecàrregues a tenir en compte en el càlcul de l’estructura i dels forjats, seran les 

que disposa el capítol corresponent de la Norma MV-101/1962. Accions a l’edificació. 

 

 3.2 Obres en alçat: La direcció de les obres determinarà en cada cas el tipus d’aglomerant a emprar. 
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 Els gruixos, trobades i forma dels elements de fàbrica s’ajustaran exactament als indicats en els plànols adjunts, excepte 

ordre expressa de modificació del director d’obra, que resoldrà també els possibles dubtes en quan a la interpretació d’aquests 

extrems. Qualsevol obra que no s’ajusti a aquestes condicions serà enderrocada i reposada en qualsevol moment dels treballs o 

dins del període de garantia fixat en el contracte d’adjudicació. 

 Així mateix seran enderrocades i reemplaçades totes aquelles obres que s’haguessin desenvolupat amb una tècnica 

constructiva defectuosa o presentin imperfeccions, esquerdes o qualsevol defecte, quan així ho cregui necessari el director de 

l’obra. 

 

 3.3 Pintures i Vernissos: Estaran compostos de substàncies de qualitat superior. Les pintures seran insolubles a l’aigua i 

fàcils d’estendre, de to inalterable i aptes per a ser mesclades amb altres colors, olis, coles, etc. en qualsevol proporció. 

 Els vernissos i olis seran d’assecatge ràpid, mantenint i protegint la inalterabilitat de les peces que cobreixen, presentant 

una superfície brillant i transparent. 

 Les pintures al temple portaran una o més mans a la cola de conill. No hauran de deixar taques a la mà si es freguen amb 

aquesta un cop seques. 

 La pintura d’imprimació es prepararà amb oli de llinosa, mini i òxid de ferro. 

 Tots els treballs de fusteria es pintaran amb oli després d’haver-los, allisat, i d’aplicar la imprimació corresponent, les peces 

metàl·liques es protegiran amb una capa de mini o plom abans de procedir al seu acabat amb dos mans d’oli. 

 

 3.4 Enrajolats: Es complirà la norma tecnològica NTE-RPA de 25 de maig de 1973. 

 

 3.5 Paviments: Es complirà la norma tecnològica NTE-RST de 27 d’octubre de 1973. 

 

 3.6 Obres no incloses en el present plec: Si en el transcurs dels treballs fós precís realitzar treballs diferents dels 

expressats en el present plec, s’efectuaran seguint exactament les instruccions dictades pels directors de les obres, no tenint 

l’adjudicatari altre dret que el de percebre el seu import, bé als preus indicats en el pressupost, si estiguessin inclosos en aquest, 

bé als que es determinin prèviament per a cada cas. 
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PLEC DE CPLEC DE CPLEC DE CPLEC DE CONDICIONS FACULTATIVESONDICIONS FACULTATIVESONDICIONS FACULTATIVESONDICIONS FACULTATIVES    

 

1.- DE LES OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

 

 1.1 Oficina a l’obra: El contractista, a la seva costa, establirà a l’obra una oficina en la que hi haurà material adequat per a 

la formulació de les consultes necessàries, així com tots els plànols del projecte, tant els originals com els que es vagin facilitant 

en el transcurs de l’obra. 

 

 1.2 Presència a l’obra: El contractista, durant la jornada legal de treball estarà a l’obra, per sí o per mitjà dels seus 

representants o encarregats, i acompanyarà i donarà totes les facilitats i mitjans necessaris als Arquitectes directors, o als seus 

representants a les visites que facin a l’obra. Així mateix s’haurà de presentar a l’obra sempre que el convoqui la direcció 

facultativa de la mateixa. 

 

 1.3 Llibre d’ordres: A l’oficina de l’obra el contractista tindrà un llibre d’ordres per a que els Arquitectes puguin redactar-hi 

les que creguin oportú donar-li. Aquestes ordres hauran de ser exteses i firmades pels Arquitectes directors i firmades pel 

contractista com a assabentat. El compliment d’aquestes ordres es tan obligatori per a la contracta com les condicions del 

present plec. 

 

 1.4 Interpretació de documents: La interpretació tècnica del projecte correspon a  l’Arquitecte. Qualsevol obra que, a judici 

del mateix fos defectuosa, serà enderrocada per compte del contractista i executada novament per aquest en las degudes 

condicions. Si sorgissin diferències en la interpretació del present plec de condicions, el contractista es sotmeterà a les decisions 

de l’Arquitecte. Per part de l’Arquitecte director, es subministraran al contractista tantes dades com siguin necessàries per a una 

millor execució de les obres. 

 El contractista serà l’únic responsable en l’execució dels treballs en tot moment, no poguent fer cap alteració del projecte 

original sense la corresponent autorització escrita de la direcció de les obres. 

 

 1.5 Obligació general del Contractista: El contractista queda obligat a fer tot el que sigui necessari per a la bona 

construcció de les obres, encara que no es trobi taxativament expressat en el present plec de condicions, sempre que, sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació sigui així manat pel director facultatiu. 

 Per això el contractista, fins que no es realitzi la recepció definitiva, és l’únic responsable dels treballs que ha contractat i de 

les faltes o defectes que poguessin existir-hi. 

 

 1.6 Personal: L’encarregat nomenat pel contractista es considerarà a les ordres de la direcció facultativa, sempre que 

aquesta li ho requereixi per a un millor compliment de la seva missió. 

 El contractista està obligat a separar de l’obra tot aquell personal que, a judici de la direcció facultativa no compleixi les 

seves obligacions de la forma deguda. 

 El contractista no podrà refusar a l’Arquitecte, Aparellador o personal depenent de la direcció facultativa o de la propietat. 

 

2.- DE LES OBRES I LA SEVA EXECUCIÓ 

 

 2.1 Començament i plaç d’execució de les obres: El contractista començarà les obres en el plaç que li sigui indicat per la 

direcció facultativa, i serà responsable de que aquestes es desenvolupin de la forma necessària per tal de deixar-les enllestides 

dins del plaç previst. Es podrà, no obstant, concedir una pròrroga raonable a petició del contractista per causes justificades i de 

força major. 

 

 2.2 Condicions generals d’execució de les obres: Tots els treballadors s’ajustaran estrictament al projecte que ha servit de 

base a la contracta i, en el seu cas, a les modificacions prèviament aprovades i les ordres i indicacions que, sota la seva 

responsabilitat, entregui la direcció facultativa al contractista, sempre que el conjunt de les indicades no impliquin augment del 

pressupost. 

 El contractista notificarà a la direcció de les obres amb l’antelació precisa, a fi i efecte que es pugui procedir al 

reconeixement de les que hagin de quedar ocultes o que, a judici del contractista requereixin aquest reconeixement. 

 

 2.3 Obra defectuosa: Quan la direcció facultativa adverteixi qualsevol defecte d’obra que no s’ajusti a aquest plec, o al 

particular de la mateixa, podrà disposar que sigui enderrocada. El contractista està obligat a desfer  reconstruir, assumint-ne els 

costos, qualsevol part mal efectuada atenent-se a les condicions que fixi la direcció facultativa, sense que això sigui motiu de 

pròrroga en el plaç d’execució. 

 

 2.4 Vicis ocults: Si la direcció facultativa tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els enderrocs que cregui necessaris per a 

reconèixer els treballs que se suposin defectuosos. 

 

 2.5 Mitjans auxiliars: Seran per compte i risc del contractista les bastides, màquines i demés mitjans auxiliars que es 

necessitin per a la correcta execució dels treballs. 

 

3.- DE LA RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

 3.1 Plaç de garantia: El plaç de garantia serà de tants dies naturals como quedi pactat en el contracte de construcció, 

quedant durant aquest plaç a càrrec del contractista la conservació de les obres i esmena de desperfectes, ja siguin per causa de 

l’assentament de les obres, o bé de la mala construcció d’aquestes. 

 Així mateix, durant aquest plaç de garantia es procedirà, per la direcció facultativa de les obres, al seu amidament definitiu 

amb l’assistència del contractista. 

 

 3.2 Recepció definitiva: Un cop acabat el plaç de garantia es procedirà a la recepció definitiva de les obres, de la mateixa 

manera i amb les mateixes formalitats que la provisional. Si les obres es trobessin en perfecte estat de conservació, es donaran 

per rebudes. El contractista quedarà, no obstant, subjecte a les responsabilitats que poguessin afectar-li por defectes ocults i 

deficiències a causa dolesa. 

 

 3.3 Facultat general de l’Arquitecte director: A més a més de totes les facultats particulars que corresponen als Arquitectes 

directors, expressades en els articles del present plec de condicions, és missió específica seva, la direcció i vigilància dels treballs 

que es realitzin a les obres, inclòs d’allò no previst en el plec de condicions, sobre les persones i coses situades a l’obra i en 

relació amb els treballs que es portin a terme per a la construcció, poguent, inclòs, però amb causa justificada, refusar al 

contractista si considera que el fet d’adoptar aquesta resolució és útil i necessari per tal d’assegurar la qualitat i bona marxa de 

les obres. 
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PLEC DE CONDICIONS LEGALSPLEC DE CONDICIONS LEGALSPLEC DE CONDICIONS LEGALSPLEC DE CONDICIONS LEGALS    

 

CONDICIONS GENERALS D’ÍNDOLE LEGAL 

 1.Responsabilitat del Contractista: El contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes 

en el contracto, i en els documents que composen el projecte. Com a conseqüència d’això, estarà obligat a l’enderroc i 

reconstrucció d’allò que estigués mal executat a judici de la direcció tècnica, sense que serveixi d’excusa el que els Arquitectes 

directors hagin examinat i reconegut la construcció, ni el que hagin sigut abonades les liquidacions parcials. 

 

 2. Vicis ocults: Quan per part dels Arquitectes directors siguin ordenades obres de demolició, per tal de reconèixer els 

treballs efectuats davant la sospita de l’existència de vicis ocults, aquestes obres seran abonades pel contractista, sempre que els 

vicis existeixin realment, en cas contrari ho seran pel propietari. 

 

 3. Accidents de treball: El contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions legals 

vigents preceptuen, per tal d’evitar en la mesura del possible, accidents als obrers i als visitants. 

 Dels accidents i perjudicis de qualsevol gènere que es poguessin produir, per no complir el contractista amb la legislació 

sobre la matèria, en serà aquest l’únic responsable, o els seus representants a l’obra, ja que es considera que en els preus 

contractats estan inclosos totes les despeses necessàries per a complimentar degudament aquestes disposicions legals. 

 

 4. Danys a tercers: El contractista serà responsable de tots els accidents que, per causa de la seva inexperiència o oblit 

sobrevinguessin, tant pel que fa a l’edificació on s’hi efectuen les obres, com en les propietats contigües. Serà, per tant, pel seu 

compte l’abonament de les indemnitzacions a qui correspongués i, quan fos el cas, de tots els danys i perjudicis que es 

poguessin causar. 

 

 5. Rescissió de contracte: La interpretació dels casos de rescissió que es puguin presentar, correspon a l’Arquitecte, a les 

instruccions del qual haurà de sotmetre’s el contractista sense dret a cap reclamació. 

 

 6. Policia d’obra: Serà per compte i càrrec del contractista la policia del solar, cuidant-ne la conservació de les línies de 

llindar. El contractista és responsable de qualsevol falta relativa a la policia urbana i a les ordenances Municipals pel que fa a 

aquests aspectes. 
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PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES     

 

PRINCIPI GENERAL  

Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 

correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.  

 

FIANCES  

El Contractista prestarà fiança mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte. La retenció a efectuar serà 

la acordada entre la Propietat i el Contractista.  

 

EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA  

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, el 

Tècnic Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 

administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, 

en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no 

fossin de recepció.  

 

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL  

La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de 

Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats 

per l'execució de l'obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes...  

 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS  

El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals 

i el benefici industrial.  

Es consideren costos directes:  

a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat 

d'obra.  

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a 

la seva execució.  

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals.  

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i 

instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.  

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.  

Es consideraran costos indirectes:  

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a 

obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. 

Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.  

Es consideraran despeses generals:  

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es 

xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes.  

Benefici industrial:  

El benefici industrial del Contractista està inclòs en els preus del pressupost.  

L'IVA vigent s'aplicarà sobre els preus del pressupost.  

 

PREUS CONTRADICTORIS  

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en 

alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.  

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.  

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels 

treballs. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en 

segon lloc al banc de preus de l'ITEC.  

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.  

 

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES  

Article 29.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà 

sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de 

base per a l'execució de les obres.  

  

PAGAMENTS  

El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per el Tècnic Director, en virtut 

de les quals es verificaran els pagaments. 

    

    


