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1 Generalitats 

1.1 Naturalesa i objecte del Plec general
El present Plec general de condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del
Projecte.

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l’execució de les
obres  fixant-ne  els  nivells  tècnics  i  de  qualitat  exigibles  i  precisen  les  intervencions  que
corresponen, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari
de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Enginyer
Tècnic,  així  com les relacions  entre  ells  i  les  seves  obligacions  corresponents  en ordre  al
compliment del contracte d’obra. 

1.2 Documentació del Contracte d'Obra
Integren el contracte els documents següents, esmentats per ordre de relació pel que fa al valor
de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document  de  contracte  d’empresa  o
arrendament d’obra, si existeix.

2. El Plec de clàusules administratives. 

3. El present Plec general de condicions. 

4. La  resta  de  la  documentació  del  Projecte  (memòria,  plànols,  amidaments  i
pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s’incorporen al Projecte com a
interpretació,  complement  o  precisió  de  les  seves  determinacions.  En  cada  document,  les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mida
a escala.

2 Plec de condicions Facultatives 

2.1 Tècnic - Director de l’obra
Correspon a Tècnic – director:

a) Comprovar l’adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tants cops com la seva naturalesa i complexitat requereixi, per tal de
resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries
que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, si escau, concorrin a la direcció
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
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e) Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en
l’acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb Enginyer
Tècnic, el certificat de final d’obra. 

2.2 Constructor o Instal· lador
Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant
o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s’analitzin,  estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en
funció del seu propi sistema d’execució de l’obra.

c) Subscriure amb el Tècnic, l’acta de replanteig de l’obra.

d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el  personal  que  intervingui  en  l’obra  i  coordinar  les
intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i  cadascun dels materials i  elements constructius que
s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l’Enginyer Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin
amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació.

f) Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vistiplau a les anotacions
que s’hi practiquin.

g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Enginyer-Tècnic,  amb  temps  suficient,  els  materials
necessaris per al compliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra.

2.3 Verificació dels documents del projecte
 Abans  de  començar  les  obres,  el  Constructor  consignarà  per  escrit  que  la  documentació
aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas
contrari, sol· licitarà els aclariments pertinents. 

2.4 Pla de Seguretat i Salut
 El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o
bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar, abans del inici de
l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no
ser necessària la designació de coordinador. 
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2.5 Oficina a l’obra
El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on
es puguin estendre els plànols i consultar-los.

En l'esmentada oficina el Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció Facultativa el
següent:

• El  projecte  d’execució  complet,  inclosos  els  complements  que,  si  escau,  redacti
l'Enginyer.

• La llicència d’obres.

• El Llibre d’ordres i Assistències.

• El Pla de Seguretat i Salut.

• La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5-j

A més el Constructor disposarà d’una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d’incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ser necessària la designació de coordinador, en
poder de la Direcció Facultativa. 

2.6 Presencia del constructor en l’obra
 El Constructor està obligat a comunicar a la Sindicatura de Comptes la persona designada com
a delegat  seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de l’obra, amb dedicació plena i  amb
facultats per a representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.

Les  seves  funcions  seran  les  del  Constructor,  segons  s’especifica  en  l’article  5.  Quan  la
importància de les obres ho requereixi, i així es consigni en el Plec de "Condicions Particulars
d’índole Facultativa", el  Delegat  del  Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau
mitjà, segons els casos.

L'incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Enginyer per ordenar la paralització de les
obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà l'Enginyer o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació del
amidaments i liquidacions.

2.7 Treballs no estipulats expressament 
És obligació de la contracta executar tot el  que sigui  necessari  per a la bona construcció i
aspecte de les obres,  encara que no es trobi  expressament determinat  en els documents de
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Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Tècnic
dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus
d’execució.

El  Contractista,d’acord  amb  la  Direcció  Facultativa,  entregarà  en  l’acta  de  la  recepció
provisional els plànols de totes les instal·lacions executades en l’obra amb les modificacions o
estat definitiu en que hagin quedat.

El contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han
d’expedir  les  Delegacions Provisionals  d’indústria, Sanitat,  etc..  i  autoritats  locals  per  a  la
posada en servei de les referides instal· lacions.

Són també per compte del Contractista totes les llicencies municipals, tanques , enllumenat,
multes, etc..que ocasionin les obres des del seu inici fins la seva finalització.

2.8 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels  plànols o croquis,  les ordres i  instruccions corresponents es comunicaran per  escrit  al
Constructor  que  estarà  obligat  a  tornar  els  originals  o  les  còpies  subscrivint  amb  la  seva
signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Enginyer.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins el termini de tres dies, a aquell que les hagi dictat, el qual
donarà al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités.

El Constructor podrà requerir de l'Enginyer o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les
seves  respectives  comeses,  les  instruccions  o  aclariments  que  calgui  per  a  la  correcta
interpretació i execució del projecte.

2.9 Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
 Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les a través de l'Arquitecte, davant la Sindicatura
de Comptes si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de
Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de l'Enginyer o de l'Aparellador o
Arquitecte  Tècnic,  no  s’admetrà  cap  reclamació,  i  el  Contractista  podrà  salvar  la  seva
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual
podrà limitar la seva resposta al justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a
aquest tipus de reclamacions. 

2.10 Faltes del personal
El Tècnic-Director, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència
o  negligència  greu  que  comprometi  o  pertorbi  la  marxa  dels  treballs,  podrà  requerir  el
Contractista perquè aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. El
Contractista podrà subcontractar  capítols o unitats d’obra a altres contractistes i  industrials,
subjectant-se , si escau, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 
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2.11 Camins i accessos
El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i  el  tancament d’aquesta. El
Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. Així mateix, es obligació del Construcció
col· locar, en lloc visible i a l’entrada de l’obra, un cartell reglamentari on es reflectiran les
dades  de  l’obra  en  relació  al  títol  de  la  mateixa,  entitat  promotora  i  noms  dels  tècnics
competents, el disseny del qual haurà de serà provat prèviament a la seva col· locació per la
Direcció Facultativa. 

2.12 Replanteig
 El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències
principals,  que  mantindrà  com  a  base  d’ulteriors  replanteigs  parcials.  Aquests  treballs  es
consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el
replanteig a l’aprovació de l'Enginyer o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hi hagi
donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de ser aprovat
per l'Arquitecte. L’omissió d’aquest tràmit serà responsabilitat del Constructor. 

2.13 Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs
 El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de clàusules administratives
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins els períodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat  quedin executats  els treballs  corresponents  i,  en conseqüència,  l’execució  total  es
dugui a terme dins el termini exigit en el Contracte. Obligatòriament i per escrit, el Contractista
haurà de donar compte a l’Enginyer i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels
treballs, almenys amb tres dies d’anticipació. 

2.14 Ordre dels treballs
En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos  en  què,  per  circumstàncies  d’ordre  tècnic,  la Direcció  Facultativa  estimi  convenient
variar-ho. 

2.15 Facilitat per a altres Contractistes
 D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els
altres  Contractistes  que  intervinguin  en  l’obra;  això  sense  perjudici  de  les  compensacions
econòmiques  que  tinguin  lloc  entre  Contractistes  per  utilització  de  mitjans  auxiliars  o
subministraments d’energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

2.16 Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
 Quan sigui  necessari  per motiu imprevist o per qualsevol accident,  ampliar el Projecte, no
s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte mentre
es formula o tramita el Projecte Reformat.

El  Constructor  està obligat  a  realitzar  amb el  seu personal  i  els  seus materials  allò que la
Direcció de les obres disposi per fer apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
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2.17 Pròrroga per causa de força major
Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la Contracta, previ
informe  favorable  de  l'Enginyer.  Per  això,  el  Constructor  exposarà,  en  un  escrit  dirigit  a
l'Enginyer la causa que impedeix l’execució o la marxa dels treballs i el retard que a causa
d’això s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada
causa sol·licita. 

2.18 Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra
El  Contractista  no  podrà  excusar-se  de  no  haver  complert  els  terminis  d’obres  estipulats,
al· legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del
cas en què havent-ho sol· licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

2.19 Condicions generals d’execució dels treballs
Tots  els  treballs  s’executaran  amb  estricta  subjecció  al  Projecte,  a  les  modificacions  que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la
Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Enginyer o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al
Constructor,  dins  les  limitacions  pressupostàries  i de  conformitat  amb  allò  especificat  en
l’article 11.

Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat
amb la Llei de prevenció de riscos laborals. 

2.20 Obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, se
n’aixecaran els plànols que calgui per tal que quedin perfectament definits. Aquests documents
s’estendran per triplicat i se n’entregarà un a l'Arquitecte, l’altre a l'Aparellador i el tercer, al
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d’anar
suficientment acotats es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els
amidaments. 

2.21 Treballs defectuosos
El  Constructor  haurà  d’emprar  materials  que  compleixin  les  condicions  exigides  en  les
"Condicions generals i particulars d’índole tècnica" del Plec de Condicions, i realitzarà tots i
cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs poguessin existir per la
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col· locats, sense
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials
d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqüència del que s’ha expressat anteriorment, quan l'Enginyer o Arquitecte Tècnic
detecti  vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells
col· locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà

Fet per: Oriol Brosa i Gerard Brosa 8



IMPLANTACIÓ I DISSENY D’UNA NAU INDUSTRIAL 

disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es
plantejarà la qüestió davant l'Enginyer de l’obra, que ho resoldrà. 

2.22 Vicis ocults
 Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència de vicis
ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans
de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els
treballs que suposi que són defectuosos.

Les despeses ocasionades seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin
realment. 

2.23 Procedència dels materials i dels aparells.
El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques
preceptuï una procedència determinada.

Obligatòriament,  i  abans de la seva utilització i  aplec,  el  Constructor  haurà de presentar  a
l'Enginyer o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d’emprar en
la qual s’especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de
cadascun. 

2.24 Materials no utilitzables
El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col· locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables
en l’obra.

Es  retiraran  de  l’obra  o  es  portarà  a  l’abocador,  quan  així  sigui  establert  en  el  Plec  de
Condicions particulars vigent en l’obra.

Si no s’hagués preceptuat res sobre aquesta qüestió, es retiraran de l’obra quan així ho ordeni
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic.

2.25 Despeses ocasionades per proves i assaigs
Totes les despeses originades per proves, assajos de materials o elements que intervinguin en
l’execució de les obres aniran a compte de la contracta.

Tot  assaig que no hagi  resultat  satisfactori  o  que no ofereixi  les  suficients garanties podrà
començar-se de nou a càrrec del mateix. 

2.26 Neteja de les obres
Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparèixer les instal· lacions provisionals que no siguin necessàries, així
com adoptar  les  mesures i  executar  tots  els  treballs  que  calgui  perquè l’obra ofereixi  bon
aspecte.
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2.27 Documentació fi d’obra
El  Tècnic  -  Director  facilitarà  a  la  Propietat  la  documentació  final  de  les  obres  amb les
especificacions i continguts disposats per la legislació vigent. 

2.28 Termini de garantia
El termini de garantia serà de dotze mesos i durant aquest període el contractista corregirà els
defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa es
produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se, en cas de
resistència, les esmentades obres per la Propietat amb càrrec a la fiança.

El contractista germanitzarà a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de
d’incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb
l’obra. Una vegada aprovada la Recepció i liquidació Definitiva de les obres, l’administració
prendrà acord respecte a la fiança dipositada pel Contractista.

Desprès  de  la  Recepció  Definitiva  de  l’obra,  el  Contractista  quedarà  rellevat  de  tota
responsabilitat excepte en el referent als vicis ocults de la construcció. 

2.29 Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les  despeses  de  conservació  durant  el  termini  de  garantia  compres  entre  les  recepcions
provisionals i definitiva correran a càrrec del Contractista.

El contractista, durant el termini de garantia, serà el conservador de la construcció on hi tindrà
el personal suficient per atendre a totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara
que l’establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat abans de la Recepció Definitiva. 

2.30 De la recepció definitiva
La recepció definitiva es verificarà desprès d’haver transcorregut el termini de garantia en igual
forma  i  amb  les  mateixes  formalitats  que  la  provisional,  data  a  partir  de  la  qual  cessarà
l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la norma de
conservació de les construccions i quedaran solament subsistents totes les responsabilitats que
poguessin abastar-lo per vicis de la construcció. 

2.31 Prorroga del termini de garantia
Si al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra no es trobés aquesta en les
condicions degudes, s’ajornarà l’esmentada recepció definitiva i el Tècnic-Director marcarà al
Constructor els terminis i formes en que hauran de realitzar se les obres necessàries i, de no
efectuar-se dins d’aquells podrà resoldre’s el contracte amb pèrdua de la fiança.

2.32 De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida
En el cas de resolució del contracte, el Contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el Plec de condicions Particulars, la maquinaria, medis auxiliars, instal·lacions, etc,.. a
resoldre els subcontractistes que tingues concertats i a deixar les obres en condicions de ser
repeses per altra empresa. Les obres i treballs acabats no acabats però acceptables a judici del
Tècnic-Director s’efectuarà una sola recepció definitiva. 
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3 Plec de condicions Econòmiques i legals

3.1 Preus Unitaris
El càlcul dels preus de les diferents unitats de l’obra es el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, els gostos generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d’obra,  amb les seves dietes,  carregues i  la seguretat  social,  que intervenen
directament en l’execució de la unitat d’obra.

b) Els materials, els preus resultant a peu d’obra, que queden integrats en la unitat de que
es tracti o que siguin necessaris pera la seva execució.

c) Els equips i sistemes tècnics de la 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 accionament o
funcionament de la maquinària i instal· lacions utilitzades en la execució de la unitat
d’obra.

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

Es consideren costos indirectes:

Les despeses de instal· lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers,  pavellons  temporals  per  a  treballadors,  laboratoris,  etc...els  del  personal  tècnic  i
administratiu  adscrit  exclusivament  a  l’obra  i  els  imprevistos.  Totes  aquestes  despeses,  es
xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideren despeses Generals:

Les despeses Generals  d’una empresa,  les  despeses financeres,  carregues  fiscals  i  taxes de
l’administració legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de las suma dels costos
directes i indirectes.

Benefici Industrial:

El  Benefici  Industrial  del  Contractista s’estableix en el 6 % sobre la suma de les anteriors
partides.

Preu de Execució Material:

S’anomena Preu d’Execució Material al resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a
excepció del Benefici Industrial i les Despeses Generals.

Preu de contacta:

El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el
Benefici Industrial. El IVA gira sobre aquesta suma però no composa el preu.
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3.2 Preus de contracta. Import de Contracta
En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a
risc i ventura, s’entén per Preu de Contracta el cost total de la unitat d’obra, es a dir, el preu de
Execució material, mes el tant per cent sobre aquest últim en concepte de les Despeses Generals
i  Benefici  industrial  del Contractista. Les Despeses Generals s’estimaran normalment en un
13% i el benefici s’estimarà normalment en el 6%, excepte que en les condicions particulars
s’estableixi un altre destí.

3.3 Preus contradictoris
Es  produiran  preus  contradictoris  només  quan  la  Propietat  per  mitja  del  Tècnic  decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar
alguna circumstancia imprevista.

El contractista estaria obligat a efectuar canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista abans
de començar l’execució dels treballs i en plac que determina el Plec de Condicions Particulars.

3.4 Reclamacions d’augment de preus per causes diverses 
Si el Contractista, abans de la firma del contracte, no hagués fet una reclamació o observació, no
podrà reclamar un augment  dels  preus fixats en el  quadre corresponent del  pressupost  que
serveixi de base per a l’execució de l’obra. 

3.5 Revisió dels preus contractats
Contractant les obres a risc i ventura, no s’admetrà la reviso dels preus en tant que el increment
no arribi a la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el calendari, un muntatge
superior al 5% del import total del pressupost de Contracte. En el cas de produir-se variacions
superiors  a  aquest  percentatge,  s’efectuarà  la  corresponent  revisió  d’acord  amb la  formula
establerta en el Plec de Condicions Particulars.

No hi haurà revisió de preus en les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
calendari de l’oferta.

3.6 Acopi de materials
El Contractista queda obligat a executar l’acopi de materials o aparells d’obra que la Propietat
ordeni per escrit.

Els materials acopiats, una vegada abonats pel Propietari són, de la exclusiva propietat d’aquest,
el contractista serà responsable de la seva conservació. 

3.7 Responsabilitat  del  constructor  o  instal·ladors en  el  baix  rendiment  dels
treballadors

Si en els informes de ma d’obra mensuals que te que presentar el Constructor al Tècnic, aquest
es dones compte de que el rendiment de la ma d’obra , en totes o algunes de les unitats d’obra
executada,  fossin  notòriament  inferiors  als  rendiments  normals  generalment  admesos  per  a
unitats de obra iguals, es notificaria per escrit al Constructor o instal· lador, amb la finalitat de
que aquest realitzi les gestions necessàries per augmentar la productivitat. 
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3.8 Relacions valorades i certificacions
En cadascuna de les èpoques o dates que es fixen en el Contracte o en les Plecs de Condicions
Particulars,  el  Contractista formarà una relació valorada de les obres executades durant  els
terminis previstos, segons la medició realitzada pel Tècnic.

Tot lo executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorà aplicant el resultat de
la medició general, cubica, superficial, lineal, ponderada o numèrica corresponent a cada unitat
de l’obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint en compte lo
establert en el present Plec de Condicions Econòmiques, respecte a millores o substitucions de
material i a les obres accessòries i especials, etc...

Al  Contractista,  que podrà presenciar  els amidaments necessaris per a estendre l’esmentada
relació,  se li  facilitaran per part  del  Tècnic les dades corresponents de la relació valorada,
acompanyant-los  d’una nota tramesa a l’objecte que, dins del  termini  de deu dies a partir
d’haver rebut l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-los o tornar-los signats amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes.
Dins dels deu dies següents al seu rebut, el Tècnic acceptarà o rebutjarà les reclamacions del
Contractista si n’hi hagués, explicantli al mateix temps de la seva resolució, aquest podrà, en l
segon cas, anar davant del Propietari contra la resolució del Tècnic en la forma prevista en els
Plecs Generals de Condicions Facultatives.

Prenent com a base la relació valorada en el paràgraf anterior, El Tècnic expedirà la certificació
de les obres executades. Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la construcció de la
fiança s’hagi preestablert.

Les certificacions es remetran al Propietari dins del mes següent al període que es refereixen i
tindran el  caràcter  de document  i  lliuraments  a bon compte subjectes a les rectificacions i
variacions  que  es  derivin  de  la  liquidació  final,  no  suposant  tampoc  les  esmentades
certificacions d’aprovació ni recepció de les obres que comprenen.

Les  relacions  valorades  contindran  solament  l’obra  executada  en  el  termini  que  aquells
valoració es reflecteix. En cas que el Tècnic ho exigís, les certificacions s’extendran a l’origen. 

3.9 Millores de obres lliurement executades
Quan el Contractista, inclús amb autorització del tècnic, utilitzi materials de preparació mes
costosa o major tamany que el senyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica amb una
altra que tingues un preu major, o executes amb majors dimensions qualsevol part de l’obra,
tindrà que abonar lo que pugues correspondre-li  en el cas que hagués construït  l’obra amb
estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

3.10 Pagaments
Els  pagaments  s’efectuaran  pel  Propietari  en  els  terminis  establerts,  i  el  seu  import,
correspondrà precisament al de les certificacions de l’obra realitzades pel Tècnic, en virtut de
les quals es verifiquen aquestos. 
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3.11 Import de la indemnització amb retràs no justificat
La indemnització per retràs en la finalització s’establirà en un tan per cent del import total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de finalització fixat en
el calendari de l’obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran un càrrec a la fiança. 

3.12 Demora dels pagaments
Es refusarà tota sol· licitud de resolució del contracte creada en dita demora de pagaments, quan
el Contractista no justifiqui en la data del pressupost corresponent al termini d’execució que
tingui senyalat en el contracte. 

3.13 Millores i augments d’obra
No s’admetran millores d’obra, mes que en el cas que el Tècnic autoritzi per escrit l’execució de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i aparells
previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments en les unitats contractades, excepte en
cas d’error en els amidaments del Projecte, a no ser que el Tècnic autoritzi per escrit l’ampliació
d’aquestes.

En  tots  els  casos  ser  acondicio  indispensable  que  totes  les  parts  contractants,  abans  de
l’execució, presentin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells ordenats i  els augments que totes aquestes millores o augments d’obra
suposin sobre el import de les unitats contractades.

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

3.14 Unitats d’obra defectuoses però acceptables
Quan per qualsevol causa sigui necessari valorar obra defectuosa però acceptable a judici del
Tècnic-  Director  de  les  obres,  aquest  determinarà  el  preu  o  partida  d’abonament  desprès
d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb l’esmentada resolució, excepte en
el cas que, estant dins del termini d’execució,  prefereixi  demolir  l’obra i refer-la d’acord a
condicions, sense excedir de l termini esmentat. 

3.15 Assegurança de les obres
El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada 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 contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat
asseguradora , en cas de sinistre, s’ingressarà a compte a nom del Propietari perquè amb càrrec
a ella s’aboni l’obra que es construeixi i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El pagament de
l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, així com la resta dels treballs
de la construcció. En cap cas, excepte de conformitat expressa del Contractista, el Propietari
podrà disposar de l’esmentat import per a necessitats diferents de la reconstrucció de la part
sinistrada,  la infracció del  anteriorment  exposat  serà motiu  suficient  perquè el  Contractista
pugui resoldre el contracte amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials
arreplegats, etc... i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista
pel sinistre i que no s’haguessin abonat, però nomes en proporció equivalent a alló que suposi la
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indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats
pel sinistre, que seran taxats a aquest pel Tecnic- Director.

En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha de ser
assegurada i la seva quantitat, i si res es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre
tota la part de la construcció afectada per l’obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances els
posarà  el  Contractista,  abans  de  contractar-los,  en coneixement  del  Propietari  amb  la  fi
d’aconseguir, d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

3.16 Conservació de l’obra
Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén a la conservació de les obres durant el
termini de garantia, en el cas que la construcció no hagi estat ocupada pel Propietari abans de la
recepció definitiva, el Tècnic-director en representació del Propietari, podrà disposar tot allò
que sigui precís per a que s’atengui al manteniment, neteja i tot el necessari per a la seva bona
conservació abonant-se tot això a compte de la Contracta.

A l’abandonar el Contractista la construcció, tant per bon acabament de les obres com en el cas
de resolució del contracte, està obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini q el Tècnic-
Director fixi.

Desprès  de  la  recepció provisional  de la  construcció i  en el  cas que la  conservació de  la
construcció  corri  a  càrrec  del  Contractista,  no  haurà  d’haver-hi  deixat  en  ella  mes  eines,
utensilis, materials, etc.. que els indispensables per al seu manteniment i neteja i per als treballs
que sigui precís executar.

En tot cas, ocupada o no la construcció, el Contractista està obligat a revisar l’obra durant el
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econòmiques.

3.17 Us pel contractista del edifici o bens del propietari
Quan durant l’execució de l’obra el contractista ocupi amb la necessària i previ autorització del
Propietari,  construccions  o  faci  us  de  materials  o  utensilis  pertanyents  al  mateix,  tindrà
l’obligació de reparar-los i conservar-los per a fer entrega d’ells a l’acabament del contracte, en
el  perfecte  estat  de  conservació  reposant  els  que  s’haguessin  inutilitzat,  sense  dret  a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en les construccions, propietats o
materials que hagi utilitzat.

En el cas que al acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o construccions, el
Contractista  no  hagués  complert  amb  allò  previst  en el  paràgraf  anterior,  el  realitzarà  el
Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança.
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