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2.1.- CLASSIFICACIÓ DEL TERRENY 

Segons l’apartat 3, punt 3.2.1. del CTE SE-C, el tipus de construcció es classifica en C-1, essent 

una construcció de menys de 4 plantes però amb una superfície construïda superior a 300 m2 i 

d’altra banda el grup al que pertany el terreny es T-3, essent un terreny desfavorable. 

D’aquesta manera es necessitaran com a mínim la 6 punts de reconeixement d’una profunditat 

orientativa no superior a 35 m, segons la taula 3.3. del mateix. 

 

2.2.- ESTUDI GEOTÈCNIC 

L’estudi geotècnic realitzat es datat anterior al CTE, essent aquest motiu no es té tota la 

informació disponible per adaptar la fonamentació a la nova normativa. Es realitza segons la 

NTE “Acondicionaments del terreny  - Fonamentacions”. 
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ANNEX III.- PLEC DE CONDICIONS DE L’ESTRUCTURA METÀL.LICA I 
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1.- PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRES 

 

1.1.- Direcció facultativa 

La Direcció Facultativa de l’obra anirà a càrrec de l’enginyer nombrat a tal efecte. 

El Contractista estarà obligat a dur a terme les instruccions rebudes per la Direcció, sempre que 

estiguin d’acord amb la normativa vigent. 

 

1.2.- Presencia del Contractista 

El contractista estarà representat de manera permanent per un Encarregat d’Obra encarregat de 

dirigir l’execució dels treballs, rebent les instruccions de tal manera que no quedi suspesa o 

retrasada cap operació. 

L’Encarregat d’Obra serà un tècnic competent i no es podrà substituir sense autorització prèvia 

de la Direcció Facultativa. 

L’Encarregat d’Obra actuarà com a representat del Contractista, presentant proposicions i 

rebent les ordes dels tècnics de la direcció. 

Les inspeccions de la marxa dels treballs realitzats per l¡enginyer director, no eximeix de cap 

manera al adjudicat de la responsabilitat de dur a terme un obra correctament executada, amb 

qualitat i garantia, d’acord els plànols, i amb la màxima exactitud en les mesures. 

 

1.3.- Organització de l’obra 

Es considerarà que el contractista ha comprovat i coneix el lloc de construcció i les condicions en 

les que tindrà que efectuar el seu treball; d’altra banda coneixerà els reglaments i disposicions 

laborals vigents de la mà d’obra local, equips, tallers, condicions de transport i allotjament per al 

personal si fos necessari. 

L’aprovació per part de la direcció facultativa de les disposicions previstes per a la instal·lació del 

contractista no comprometrà la seva responsabilitat, reservant aquest el dret de canviar 

l’organització de l’obra en el transcurs de la mateixa. 
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1.4.- Documents a càrrec del Contractista 

El contractista tindrà al seu càrrec la confecció de tots els elements necessaris per a la 

justificació de pagaments, inclosos els controls i les medicions. La direcció controlarà 

exhaustivament aquests documents. 

El contractista complirà totes les lleis, disposicions, ordenances i reglaments governamentals, 

provincials i municipals vigents. 

 

1.5.- Avanç dels treballs 

Periòdicament es realitzaran les visites d’obra amb data i hora acordada, a les quals assistirà 

l’encarregat d’obra, el contractista o persona qualificada amb plens poders i coneixements 

necessaris per a prendre decisions i mesures útils que convinguin per a la bona marxa de l’obra. 

Aquestes reunions tenen la finalitat l’estudi de la qualitat i el progrés dels treballs, la coordinació 

dels diferents oficis i la preparació dels treballs futurs. 

El contractista comprovarà, des del punt de vista de possibilitat de construcció, tots els plànols e 

informació complementària que li sigui proporcionada. Realitzant-lo amb l’antelació suficient a fi 

d’evitar enrariments per a aquest concepte, donant avis immediat d’errors, omissions o 

incompatibilitats que es puguin donar. 

 

1.6.- Modificacions i alteracions del projecte 

La direcció facultativa queda autoritzada a reduir o eliminar unitats del projecte, amb la 

conseqüent reducció o eliminació dels imports corresponents, sense que per a aquest motiu 

pugui fer el contractista, reclamació de cap tipus. 

Contràriament, en cas que fos necessari realitzar treballs no inclosos en el projecte, es fixarà 

prèviament les condicions tècniques i econòmiques per a la seva execució. Si aquests treballs 

son d’ampliació de l’obra contractada, els preus no seran superiors a els que figuren en el 

contracte per a les unitats d’obra que siguin comuns. 
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1.7.- Materials, mostres i assaig 

El materials a utilitzar seran escollits per la direcció sempre i quan estiguin d’acord amb les 

especificacions i normes de la direcció general d’arquitectura i siguin indicades les seves 

característiques, marques i tipus en el pressupost principal. 

La direcció podrà sol·licitar mostres dels materials al adjudicat en qualsevol moment. Si 

aquestes fossin de gran grandària o d’obtenció difícil s’abonarà al adjudicat les despeses 

ocasionades per a aquest motiu. 

La direcció podrà requerir al contractista el mitjans necessaris per a realitzar probes de 

resistència i assaig de materials a utilitzar en l’obra, sense que això representi cost 

suplementari. En particular, es facilitarà els mitjans necessaris per a efectuar els controls a 

realitzar, especificats al Plec de Condicions Tècniques, Memòria o Esquema constructiu. 

A més a més dels mencionats assaigs, la direcció podrà, en qualsevol moment, demanar la 

qualitat dels materials. En el cas que aquests compleixin les especificacions oficials exigides a un 

laboratori oficialment reconegut, el propietari abonarà les despeses; en cas contrari, serà l’ 

adjudicat el que quedarà obligat a assumir les despeses dels assaigs i a canviar els materials per 

els correctes, entenent que totes les despeses ocasionades per a aquest fet seran al seu càrrec. 

L’ adjudicat també serà responsable dels danys ocasionats per motiu d’alguna deficiència dels 

materials, així com dels danys i perjudicis ocasionats a altres persones o objectes en general. 

El contractista repararà les possibles deficiències en el termini més breu possible. En cas de no 

comunicat amb la suficient antelació, ell mateix, serà el responsable de les deficiències. 

 

1.8.- Seguretat de personal i materials 

L’ s’ajustarà a l’ establert en el RD 1.627/1.997, de 24 de març, per al que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. En aquest sentit el 

contractista deurà redactar el corresponent Pla de Seguretat i Salut a partir de l’Estudi de 

Seguretat i Salut de les obres i instal·lacions. 

L’ estarà obligat a prendre mesures de protecció que corresponguin i evitar els riscs de 

destrucció de les proteccions obligatòries, en cas contrari es donarà el treball per terminat sense 

l’autorització de la Direcció d’Obra. 
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L’ es responsabilitzarà en tot moment de les incorreccions i negliciencies en el treball dels seus 

empleats i representants i s’encarregarà de supervisar que el personal al seu càrrec utilitzi totes 

les mesures de protecció personal, així com de prendre tota classe de mesures de seguretat 

exigeixi la bona marxa de les obre i el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

1.9.- Edificacions provisionals, accessos i espais 

 

El Contractista construirà i retirarà per conte pròpia les edificacions provisionals necessàries, 

oficines i accessos que siguin necessaris per a l’execució dels treballs. 

 

1.10.- Llicencies i permisos 

 

El Contractista s’encarregarà de totes les gestions necessàries per l’obtenció de les llicències i 

permisos requerits per al desenvolupament de les obres. 

Les llicències d’obres concebudes per l’Ajuntament son a càrrec de la propietat, que facilitarà 

una còpia al contractista. 

 

2.- CONDICIONS ECONÓMIQUES 

 

En la oferta del Contractista figurarà, necessariament, un pressupost en el qual s’especificaran 

els preus assignats a qualsevol de les unitats d’obra incloses en la Memòria Tècnica i altres 

documents del Concurs. 

Els preus aprovats per a aquest contracte no podran esser canviats, a excepció en els previstos 

en l’apartat de “Revisió de preus”. En el preu de cada unitat s’inclouran els materials, accessoris 

i operacions necessàries per a deixar l’obra totalment acabada i en disposició d’esser entregada. 

El contractista no podrà al·legar desconeixement en l’ interpretació de la definició de les unitats 

o característiques del mitjà i condicions de treball per a sol·licitar un augment dels preus, ja que 

prèviament deurà haver sol·licitat totes les aclaracions oportunes en referència a l’obra i a la 
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seva ubicació, a fi de dur a terme sobre el terreny els estudis convenients. Donades les 

característiques del present projecte, deurà visitar i conèixer exteriorment les obres a realitzar 

com a condicionant preexistent de cursar.  

Els preus que figuren en el pressupost tindran que incloure el benefici industrial, però no el 

import dels arbitris, impostos, drets o taxes que siguin per conte del contractista. També 

s’inclourà totes les despeses inherents a l’obra, com puguin esser tancs i senyalitzacions, 

mitjans auxiliars, proteccions, transport de materials a peu d’obra, trasllat, així com multes o 

despeses a efectuar per qualsevol concepte. 

 

3.- MODIFICACIONS I ALTERACIONS DEL PROJECTE 

Quan les modificacions o alteracions del projecte es tradueixin es una disminució o eliminació 

d’unitats d’obres del present projecte, amb la conseqüent reducció o eliminació dels imports 

corresponents, el contractista no podrà fer reclamació. Contràriament, si fos necessari realitzar 

treballs no inclosos en el pressupost, es fixarà prèviament, les condicions tècniques i 

econòmiques per a dur-lo a terme. 

 

4.- INTERRUPCIONS 

Quan per motius no relacionats al compliment del contracte, la propietat prengui la decisió de 

suspendre l’obra per un termini superior a: 

● Dos mesos, el contractista podrà procedir a la liquidació de la part executada. La data de 

finalització d’obra es prendrà com a data de la interrupció. 

● Tres mesos, i per motius fortuïts o causa major, el contractista procedirà a la liquidació de 

l’obra. 

En la reanudació de l’obra, es considerarà el import pagat com a quantitat a compte del import 

total de l’obra completa. 

En les interrupcions per motius imputables a la promoció i que sigui precís establir vigilància a 

l’obra, el contractista quedarà obligat a mantenir-la per compte seva. 

D’altra banda si la suspensió es procedís per vagues gremials o generals, o per causes no 

imputables a la promoció, el contractista queda obligat a mantenir en vigilància, cobrint les 

despeses el mateix contractista. 
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Si l’obra es parés per incompliment de contracte o per vaga dels treballadors del contractista, 

les despeses d’entrenament i vigilància seran totalment d’aquest. 

 

5.- RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Quan el contractista, amb l’aprovació de la direcció, donin per finalitzat tots els treballs, es durà 

a terme la recepció provisional de l’obra, firmant-ne a tal efecte l’acte corresponent en la qual 

s’adjuntaran una relació dels petits defectes que es puguin donar i que el contractista corregirà 

immediatament. A partir d’aquest moment la propietat podrà fer ús de l’obra acabada. 

Al cap de dotze mesos de la recepció provisional, i si no haguessin aparegut errors imputables al 

contractista, es realitzarà la recepció definitiva. 

Les recepcions, tant provisional com definitiva, es realitzaran conjuntament per la direcció, la 

propietat i els representants del contractista en les dates que corresponguin. 

Si el contractista no corregís amb satisfacció els defectes trobats en la recepció provisional, i 

dintre del termini esmentat, es s’enrarirà la recepció definitiva de l’obra fins que la direcció ho 

trobi oportú. Aquest marcarà el termini per a que les obres es finalitzin de la manera que 

determini el contracte i els seus annexos.  

La propietat quedarà facultada per a executar les obres mitjançant altre contractista, quan al 

seu seny i prèvia audiència del contractista i dels assessorament pertinents, resulti que aquests 

no disposessin dels mitjans suficients per a dur a terme els treballs en les degudes condicions. 

Si la propietat adoptés l’acord de rescindir el contracte per a aquesta causa, tindrà un efecte 

executiu que el permetrà fer-se càrrec immediatament de l’obra, qualsevol que fossin els drets o 

les accions del contractista. A aquests efectes s’aixecaria la corresponent acte en presencia del 

contractista, o en el seu defecte, per notari públic. 

 

6.- TERMINI DE GARANTÍA 

Tant els terminis com les formes de garantia seran els establerts en la llei 38/1999, de 5 de 

novembre, d’Ordenació de l’Edificació: 

 

 Per danys materials causats per vicis o defectes d’execució que afectin a la cimentació o 

als elements estructurals, s’estableix un termini de 10 anys. 
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 Per danys de materials causats per vicis o defectes que afectin a la cimentació o elements 

constructius o instal·lacions, s’estableix un termini de tres anys. 

 El contractista, es responsabilitzarà dels danys per vicis o defectes d’execució que afectin 

a acabats dintre del termini d’un any. 

 El termini de prescripció de les accions es de dos anys des de l’aparició dels defectes. 

 

La data d’inici d’aquests terminis serà des de la data de la recepció provisional del edifici. 

 

7.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Seran causes de resolució de contracte: 

 

 La quiebra, la suspensió de despeses o extinció del contractista. 

 La incapacitat Técnica del Contractista, segons el criteri de la Dirección, per a dur a terme 

les obres en les condicions exigides.   

 L’enrariment imputable al contractista de 60 o mes dies naturals, respecte a la 

programació de les obres. 

 Abandonament de les obres per el contractista. 

 El incompliment de les disposicions dictades per la direcció en virtut de les facultats que li 

atorgui el present Plec de Condicions. En particular, si el contractista incompleix el termini 

de 15 dies sobre la data fixada per a subsanar les deficiències observades. 

 La transmissió, cessió, traspàs o subarrendament de totes o part de les seves obligacions 

sense autorització de la propietat. 

Els materials, útils i mitjans auxiliars existents en l’obra en el moment de la rescissió, es podran 

utilitzar en la continuació d’aquesta, si el director ho considera oportú i arriba a un acord al 

respecte entre la propietat i el contractista. Si el director creu convenient es retirarà 

immediatament de l’obra. 

Es respectaran les mateixes normes en cas que el contractista rescindeixi el contracte per pròpia 

voluntat, en aquest cas es comunicarà amb dos mesos d’antelació. 

En cas de rescindir el contracte per causes ajenas a la falta de compliment per part del 

contractista, se li abonarà la totalitat de les obres segons condicions prescrites, i tots els 

materials a peu d’obra, sempre que siguin de rebut i en quantitat proporcionada a l’obra 

pendent d’execució. Seran d’aplicació els preus fixats en el pressupost.  
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8.- PAGAMENT DE LES OBRES 

El pagament de les quantitats que el contractista rebeurà si l’obra es desenvolupa amb 

normalitat, es realitzarà per facturacions parcials. 

Les certificacions d’obra aprovades son equivalents a factures i correspondran a períodes 

mensuals. 

Les factures es presentaran amb les copies necessàries a la direcció. Aquesta les acceptarà o 

formularà els inconvenients que consideri, al mínim temps possible, i una vegada confirmat o 

subsanat, les entregarà a la propietat per a la seva tramitació. El pagament de les factures serà 

de la manera que estipuli el contracte. 

Quan sigui el cas d’obres interrompudes per motius no imputables al contractista, es podrà fer 

la liquidació en les condicions establertes en el present apartat, però considerant com a data de 

finalització d’obra, la data d’interrupció. Una vegada superades aquestes circumstancies es 

reprendran les obres, es considerà tot el import pagat per a aquestes liquidacions a compte del 

import total de l’obra completa. 

 

9.- REVISIÓ DE PREUS 

Els preus dels elements bàsics que integrin l’obra podran esser revisats sempre i quan es donin 

les següents condicions: 

- Que s’expressi taxativament en el contracte. 

- Que per part del contractista s’hagi complert estrictament el període 

contractual i els parcials, desenvolupant les obres fielment. 

- Que s’executi i certifiqui un mínim d’un 20% del pressupost. A aquest 

percentatge no se li aplicarà la revisió. Una vegada executat aquest percentatge, serà 

condició indispensable per a que hagi revisió, que el coeficient resultant de l’aplicació 

dels índexs de preus oficials aprovats per el conjunt sigui superior a 1,025 o inferior a 

0,975. 
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10.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Tal com dicta el decret 462/72 del Ministeri de Vivenda (BOE de 24 de març de 1971) referent a 

les normes sobre la Redacció de Projectes i Direcció d’Obres en l’Edificació, en la execució de 

l’obra s’aplicaran les normatives vigents sobre construcció i que es citen a continuació. 

 

10.1.- Normativa sobre l’edificació 

• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació en la Edificació (BOE 21/10/99). 

• Normes per a la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. RD 461/1971 (BOE 

14/3/71). 

• Autorització d’us per a utilitzar elements resistents entre pisos i cobertes. RD 1630/1980. 

• RL-88. Plec general de condicions per la recepció de maons ceràmic en les obres de 

construcció. O. 27/7/88 (BOE 3/8/88). 

• RC-93. Plec de prescripcions tècniques per a la recepció de ciment. RD 823/1993. 

• RY-85. Plec general de condicions per a la recepció de guix i enguixats en les obres de 

construcció. BOE del 10 de juny de 1985. 

• DB HS. Document bàsic HS. Salubritat. 

• DB SE. Document bàsic SE. Seguretat estructural. 

• DB SE-A. Document bàsic SE-A. Seguretat estructural – Acer. 

• DB SE-AE. Document bàsic SE-AE. Seguretat estructural – Accions en la edificació. 

• DB SE-C. Documents bàsic SE-C. Seguretat estructural – Ciments. 

• EHE. Estructures de formigó en l’edificació. 

• RSCIEI, Reglament de seguritat contra incendis en establiments industrials RD 2267/2004. 

 

10.2.- Normativa sobre condicionaments 

• NBE-CA-88. Condiciones acústiques en els edificis. O. 29/9/88 (BOE 8/10/88). 

• NRE-AT-87. Norma reglamentaria d’edificació sobre aïllament tèrmic (DOGC 24/7/87). 

• DB SI. Document bàsic SI. Exigencies bàsiques de seguretat en cas d’incendi. 

• Llei 135/1995, de 24 de març, sobre el desplegament de la llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció d’ accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del codi de accessibilitat. 
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10.3.- Normativa sobre instal·lacions 

10.3.1.- Instal·lacions de calefacció 

• Normes bàsiques per instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. BOE 13/1/76. 

• Diàmetres i gruix mínims de canonades de coure per a instal·lacions de subministrament 

d’aigua. BOE 7/3/80. 

• Plec de condicions tècniques generals per a canalitzacions de subministrament d’aigua. BOE 

2 y 3/10/74. 

10.3.2.- Instal·lacions elèctriques 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió de RD 842/2002. 

• Normes sobre escomeses elèctriques. RD 2949/82 i correcció d’errors posteriors. 

10.3.3.- Seguritat i higiene en el treball 

Son las exposades en el Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte.  

11.- GENERALITATS 

Son d’aplicació i obligat compliment totes les NORMES TECNOLOGIQUES DE L’EDIFICACIÓ. 
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ANNEX IV.- PRESSUPOST I ESTAT D’AMIDAMENTS 
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ANNEX V: DOCUMENTACIÓ ADICCIONAL  
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ANNEX V: PLÀNOLS  
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Relació de plànols: 

P.1.1.- EMPLAÇAMENT 

P.1.2.- SITUACIÓ 

P.2.1.- PLANTA 

P.2.2.- FAÇANES TRANSVERSALS 

P.2.3.- FAÇANES LONGITUDINALS 

P.2.4.- FAÇANA LATERAL DRET 

P.2.5.- COBERTA 

P.2.6.- ARRIOSTRAMENTS LONGITUDINALS 

P.2.7.-DETALL UNIONS PERFILS 

P.3.1.- FONAMENTACIÓ 

P.3.2.- ENCEPS D’UN PILAR 

P.3.3.- ENCEPS DE DOS PILARS 

P.3.4.- BIGUES CENTRADORES LONGITUDINALS 

P.3.5.- BIGUES CENTRADORES TRANSVERSALS 

P.3.6.- PLAQUES D’ANCORATGE 

P.4.1.- PLANTA 

P.4.2.- FAÇANA FRONTAL 

P.4.3.- FAÇANA POSTERIOR 

P.4.4.- FAÇANES LATERALS 

P.4.5.- SECCIÓ 

P.5.1.- INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

P.5.2.- UNIFILAR I 
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P.5.2.- UNIFILAR II 


